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अगमवक्ताह को पीडा

यस अध्यायका मूल पदह : १ शमूएल ८:१०-१८, आमोस ५:१०-१५, िमका
६:८, उत्पि

१९:१-१३, इजिकएल १६:४९ र यशैया १:१५-२३।

यस अध्यायको मूल सार पद: "८ ए मािनस, जे असल छ, त्यो उहाँले
ितमीलाई दे खाउनुभएको छ। र परमूभ ुले ितमीबाट के चाहनुहन्ु छ? केवल
यित, न्यायोिचत र ठीकिसत काम गनू र् र क णा वा कृपालाई ूेम गनू र् र ितॆा

परमेँवरिसत कोमल वा िवनॆ भएर िहँ नू।" मीका ६:८।
बाइबलमा
अगमवक्ताह

उल्लेख

गिरएका

धेरै

पाऽह मध्ये

पुरानो

करारका

सबभन्दा धेरै उत्सुकता जगाउने खालका िथए। ितनीह का

ककर्स र चक आवाजह , ितनीह को िनडर सन्दे शह , ितनीह ले सुःकेरा

हालेर व्यक्त गन शोकह , ितनीह को िरस र घोर आबोस र परमेँवरले
िदनुभएको सन्दे शलाई िविभ

चितर्कला ारा गिरने अिभव्यिक्तलाई कुनै मािनसले

पिन वेवाःता गनर् सक्दै नथ्यो। मािनसह को बीचमा ितनीह को उपिःथित त
अप

ारो नै िथयो

तर परमेँवरका बहादुर सन्दे शवाहकह लाई त्यसको

मतलब िथएन। िवशेष गरे र इॐाएल र यहू दा दे शका मािनसह को िनिम्तमाऽ

पठाइएका ती अगमवक्ताह ले परमेँवरका च ुिनएका जनह लाई उहाँितर
फकार्उन िनरन्तर ूयास गरे का िथए। आफ्ना रा का विरपिर रहे का दे शह को
दे खािसिक गरे र ितनीह को मूतीर्पूजा गन धमर् र िविभ

तथा जीवनप ितह

ती मािनसह

नखोिज

ःयावासी

आप ीजनक सं ःकार

र ितनीह का राजा तथा अगुवाह ले

इॐाएल र यहू दामा िभत्र्याएका िथए। ती अगमवक्ताह ले आफ्नो भाऊ
वा

कसै को

नखोजी

परमेँवरले

िदनुभएका

आवाजह

बुलन्दतिरकाले घन्काएका िथए। ितनीह ले परमेँवरका जनह ूित उहाँले

गिररहनुहन
ु े ूेम र िवगतको समयमा ितनीह ूित उहाँले
ु े वा चािहरहनुहन
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गनुभ
र् एको उहाँको िबयाकलापलाई ती अगमवक्ताह ले याद िदलाउँथे। तर
बुझपचाएर परमेँवरको चालमा िहँडेनन् वा दु

यिद मािनसह
होमीएर

ाइँ

दुं

काम

गनर्

रोिजरहे

ितनीह ले

पाउने

सं ःकारमा

पिरणाम

पिन

चेतावनीःव प ती अगमबक्ताह ले िदँदथे। सनातन परमेँवर र उहाँलाई
पुज्नेह लाई वाक्क लाग्ने पाप, दु

राजा तथा अगुवाह

त्यसबेलाका रा का कितपय

र जनताले गिररहे का िथए। ती अगमवक्ताह ले त्यसको

िवरोधमा खुलेआम आवाजह

अगमवक्ताह ले

कामह

उठाएको

उठाएका िथए। ती िविभ
आवाजमा

गिरब,

दु

िवप ,

कामह मा ती

असहाय,

कमजोर,

ितरःकृत, शोिषतह मािथ गिरने दमनूित परमेँवरले िदनुभएको चेतावनी चक

िथयो। हो, आफ्नै हातले बनाएका मूतीर्ह लाई परमेँवर भनेर पूजा गरे र
उहाँलाई पत्थिरलो ःथानमा झानुर् र िमथ्या तथा ॅामक धमर्ह लाई िवँवास
गरे र त्यसै अनुसार चल्नु आफैमा खराब त िथयो नै तर पत्थरलाई पूजा

गनह ले

आफ्ना

दयह लाई पत्थरै

बनाएर गिरब, दिरि र कमजोर

मािनसह बाट फाइदा उठाउनु पिन परमेँवरको िनिम्त घोर आप ीजनक
िथयो।
१. सुशासन तथा न्यायको िनिम्त बारम्बार आ ान

मोशाको नेतत्ृ वमा पुनःथार्िपत भएको इॐाएली रा लाई सुशासन र

समृि को िनिम्त परमेँवरले िवःतािरत योजना िदनुभएको िथयो। इॐाएलका
धािमर्क, सामािजक, आिथर्क र राजनैितक जीवन कसरी चलाउने भनेर एक
एक

परमेँवरले

गरे र

िववरण

वा

व्यहोरा

िदनुभएको

इॐाएलीह लाई बोलाइए अनुसार वा एक नमुना रा
चाहना अनुसार ितनीह

िथयो।

तर

ब ुपन परमेँवरको

िबरले नै चलेका िथए। जब इॐाएलीह लाई नयाँ

दे शमा बसोबास गराइएका िथए ितनीह को िनिम्त परमेँवर आफै अगुवा

ु एर न्यायकतार्ह माफर्त शासन गनुभ
हुनभ
र् एको िथयो। तर केही पुःतामा नै

अगमवक्ता

र

न्यायकतार्

भएका

शमूएललाई

इॐाएली

जनताह

ितनीह मािथ रजाईँ गन राजा िनयुिक्त गनर् यसरी कर गरे "अ

आएर

रा ह मा

र् ोस्" (१
भएका राजा जःतै हामीलाई पिन शासन गन राजा िनयुक्त गनुह
शमूएल ८:५

पान्तिरत)।

मािनसह को मागको ूत्यु रमा ितनीह लाई शमूएलले के चेतावनी

िदएका िथए? हेनह
र्ु ोस् १ शमूएल
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भए तब

ितनले आफ्ना छोराह लाई इॐाएलका न्यायकतार् िनयुक्त गरे । २ ितनको जेठा

छोराको नाउँ योएल र मािहलाको नाउँ अिबया िथयो। ितनीह ले बेशबामा सेवा
गथ। ३ तर ितनका छोराह

आफ्ना िपताका चालमा िहँड़ेनन्, तर उनीह

आफ्नै लाभको माऽ िवचार गरी घूस िलएर न्याय ॅंट गथ। ४ यसकारण
इॐाएलका सबै धमर्-गु ह

ितनलाई भने,

भेला भई रामामा शमूएलकहाँ आए। ५ ितनीह ले

ु यो,
"तपाईं अब बुढो हुनभ

चालमा िहँ दै नन्। यसकारण अ

अिन तपाईंका छोराह

तपाईंका

जाितह जःतै हामीमािथ शासन गनर्लाई

एउटा राजा िनयुक्त गिरिदनुहोस्।" ६ तर शासनको िनिम्त राजाको माग सुनी
शमूएल दु:खी भए,

ितनले परमूभ ुिसत ूाथर्ना गरे । ७ तब परमूभ ुले

् ितनीह ले
शमूएललाई यसो भन्नुभयो, "मािनसह ले भनेका सबै कुरा सुन।

ितमीलाई इन्कार गरे का होइनन्। ितनीह ले मलाई नै इन्कार गरे का हुन,्

् ८ िमौदे शबाट
मलाई नै ितनीह ले आफ्ना राजा बनाउन इन्कार गरे का हुन।
ितनीह लाई ल्याएको िदनदे िख ितनीह ले मलाई जे-जसो गरे अब ितनीह ले
ितमीलाई त्यसै गिररहेका छन्। ितनीह ले मलाई त्यागेर अ

दे वताह को पूजा

गरे का छन्। ९ ितनीह ले अब के भन्दै छन् सो सुन,् तर ितनीह लाई गम्भीर

चेताउनी िदएर बताइदे िक राजाले ितनीह मािथ कःतो शासन गनछन्।" १०
राजाको माग राख्ने मािनसह लाई परमूभ ुले भन्नुभएका सबै कुरा शमूएलले

बताइिदए। ११ ितनले भने, "ितमीह मािथ शासन गन राजा यःता िकिसमका
हुनछ
े न्: उनले ितमीह का छोराह लाई िलएर आफ्ना रथह

काम गनर् लाउनेछन्,

ँ
र घोड़चढ़ीह सग

र ितनीह लाई आफ्ना रथह का अिगअिग दौिड़न

लाउनेछन्। १२ कसै-कसैलाई उनले हजार-हजार र पचास-पचासका दलह मा

अिधकारी िनयुक्त गनछन्। अ ह ले चािहँ उनका खेत खनजोत गनछन् र

फसल का नेछन्। फेिर अ ह ले चािहँ उनका लड़ाइँका हितयारह

र

घोड़सवारह का अःऽशःऽ बनाउनेछन्। १३ उनले ितमीह का छोरीह लाई

अ र बनाउने, खानेकुरा पकाउने र रोटी बनाउने कामको िनिम्त लानेछन्।
१४ उनले ितमीह का सबैभन्दा असल खेतह , दाखबारी र भिाक्षका बारीह

लगेर आफ्ना नोकर-चाकरह लाई िदनेछन्। १५ आफ्ना पदािधकारी र नोकरचाकरह लाई िदनका िनिम्त उनले ितमीह का अन्नको र दाखको फसलको
दश अंश लानेछन्। १६ उनले ितमीह का कमारा-कमारीह , र ितमीह का
सबैभन्दा असल गाई-भसीह

र गधाह लाई लगेर आफ्नै काममा चलाउनेछन्।

१७ उनले ितमीह का भेड़ाबाभाह का बथानको दश
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भाग लानेछन्,

अिन

ितमीह

आफै पिन उनका कमारा हुनछ
े ौ। १८ त्यो समय आउँदा ितमीह ले

च ुनेका राजाबाट छु टकाराको िनिम्त ितमीह

कराउनेछौ,

परमूभ ुले ितमीह लाई जवाफ िदनुहन
े ै न।"
ु छ

तर त्यस िदन

परमेँवरको अवधारणा अनुसार चल्नुपन इॐाएली रा

नचल्ने ब

अ

त्यस अनुसार

िछमेकी दे श अनुसार चल्ने खालको माग गदार् ितनीह को

दे खािसिक गनितर कदम चालेको कुरा शमूएलले महशुस गरे का िथए। ती

मािनसह को

माग

अनुसार

परमेँवरकै

िनदशनमा

शमूएलले

सावललाई

इॐाएलको राजा िनयुक्त गरे का िथए। तर केही वषर्पिछ नै सावलले शमूएलको

ँ ा अगािड पूरा हुन गएको
सल्लाह नमानी आफ्नो भिवंयवाणी आफ्नै आख
दे ख्नुपरे को िथयो। राजा दाउद र उनको छोरो सोलोमनको समयमा इॐाएली
रा

च ुच ुरोमा पुगेको िथयो। तर ती राजाह मा भएका ूलोभन, ॅ

आफ्ना शिक्तअिधकारको दु पयोग सहनबाट इॐाएल रा
इॐाएली रा

चिरऽ र

भाग्न सकेन।

पिछ िबभािजत भएर दुइ टु बा भएको िथयो। इॐाएल र

यहू दामा छु ा छु ै राजाह

िथए र ितनीह ले आफ्नो राजकीय शिक्त दे खाउन

र आफ्नो ःवाथर्पूितर्को िनिम्त मनोमानी ढं गले शासन गरे का िथए। परमेँवरले
बारम्बार आफ्ना दू त अथार्त ् अगमवक्ताह
मािनसह लाई
िदनुभएको

ितनीह लाई

िथयो।

समाजमा

िदइएको

पठाउनुभएर इॐाएली अगुवाह

िजम्मेवारीलाई

िपछिडएका,

कमजोर,

निबसर्न
दिरि

तथा

र

सन्दे शह
असहाय

मािनसह लाई वेवाःता नगनर् ती अगुवा र मािनसह लाई ती अगमवक्ताह ले
सम्झाउन खोजेका िथए।
समाजमा उिचत वा िठक तिरकाले र न्यायोिचत तिरकाले सुशासन
चलाउन िहॄू अगमवक्ताह ले बारम्बार आवाज उठाएको ितनीह को लेखबाट
हामी दे ख्न सक्छ । िवशेष गरे र परमेँवरको इच्छा अनुसार चल्न असफल

भएका इॐाएलका जनता र अगुवाह ले उहाँलाई िवँवासघात गनर् पुगेका

िथए। त्यसको फलःव प समाजमा अनेक पीिडतह का आवाजह

दवाइ

राखेका

िथए।

तर

अगमवक्ताह ले

दिवएकाह को िनिम्त बुलन्द आवाजह

बारम्बार

ितनीह ले

िनरन्तर पमा

ती

उठाएका िथए।

न्यायोिचत र िठक व्यवहार गनर् पुरानो करारका अगमवक्ताह ले
उठाएको ितॄ आवाजभन्दा हामीह को आवाज कमजोर भएको पुरानो करारका
यहू दी िव ान अॄाहम यहोशू हे ँकलले यसरी िटप्पणी गदर्छन्: "जुन िवभत्स
कुराह ले ती अगमवक्ताह लाई वाक्क र िदक्क लागेको िथयो र ऽिसत
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आज सं सारमा जताततै िदनहुँ भइरहे का

बनाएको िथयो ती नै कुराह
छन्।...समाजमा

भइरहे का

अन्याय

र

अत्याचारूित

अधै य र्

अगमवक्ताह ले आफ्नो जीवनको केही पवार्ह नगिर त्यसको िव

भएर

ती

मा आवाज

उठाएका िथए त्यसले हामीह लाई उन्माद बनाउला वा िदमागै खलबल
पालार्। तर पुरानो करारका अगमवक्ताह ले हे िररहनुपरे का

ँयह

यस

सं सारमा हामीह ले पिन हे िररहे काछ । अन्याय, अत्याचार, अनेक िकिसमको

पाखण्डीपना, असत्यह को हालीमुहाली, व्यिक्तको अिधकारमािथ अितबमण,
दु:ख, दुदर्शा, िवपि

आिद कुनै न कुनै िकिसमले िदनिदनै हामीह को सामु

खडा भइरहे का छन् तर त्यसूित सं वेदनशील भएर हामी कित बोिधत वा

उ ेिजत भएका छ र? पुरानो करारका अगमवक्ताह को िनिम्त सानो अन्याय

पिन सारा जगतसँग सरोकार रहे को िथयो।"-ूोफेटस् (न्यु योकर्: जुिवश

पिब्लकेशन, १९६२), पृ. ३,४बाट
परमेँवरको िदमागमा र

पान्तिरत।

दयमा के चिलरहे को छ ती

ँयह

अगमवक्ताह ले हामीलाई दे खाउँदछन्। परमेँवरको िनिम्त ूवक्ता भएर

ँ ु
सं सारमा भइरहे का अन्याय अत्याचार र दु:खक लाई उहाँले गहभिर आश
झािररहनुभएको ती अगमवक्ताह ले हामीलाई दे खाउन म त गदर्छन्। तर

परमेँवरको आवेग वा अनुराग केवल ूवचन वा भाषणमामाऽै िसिमत नराखी

उहाँसँग

सहकायर् गरे र

हाॆो

विरपिर

परे काह लाई राहत िदन र दु:खक

रहे का

दिवएर

बसेका

र

क मा

हटाउन येशूभक्त हुँ भनेर दावी गन

ूत्येकलाई बोलाइएको छ।
अ

दे शह को जःतै हुन खोज्दा हामीलाई र अ लाई हुने नोक्सानको

पवार्ह नगन हाॆो ूवृि लाई हामीले के भ ?
े
२. आमोस

"१४ आमोसले अमःयाहलाई यो जवाफ िदए,

"म त अगमवक्ता

ँ तर म एउटा गोठालो र अञ्जीरका
िथइन,ँ र अगमवक्ताको छोरो पिन होइन।
खह

ँ
हेरचाह गन मािनस िथए।
१५ तर परमूभ ुले मलाई भेड़ाबाभा

चराउनबाट बोलाउनुभयो,

"जाऊ,

र मलाई भन्नुभयो,

गएर मेरो ूजा

इॐाएललाई अगमवाणी बोल।" (आमोस ७:१)।
आफूमा अगमवक्ता हुने योग्यताह

नभएको आमोसले खुला पमा

ःवीकारे का िथए। तर परमेँवरको आदे शमा आफ्नो सन्दे श इॐाएलीह को

७८

बीचमा ूःतुत गदर्छन् तब उनी के सुनाउन चाहे का िथए सो सुनाउने खुबी
उनमा भएको उनले दे खाएका िथए। इॐाएल दे शका विरपिर रहेका यअवे

परमेँवरलाई नपुज्ने सबैलाई थाहा भएको रा ह को नाउँ र ितनीह को
नैितक अपराधह को सूची उल्लेख गरे र उनले आफ्नो सम्बोधन सु

गदर्छन्।

ती रा ह मा िसिरया, िफिलिःटया, िफिनिसया, इडोम, आम्मोन र मोआब
िथए। ितनीह को अपराध िथयो: सवर्शिक्तमान सृि कतार् परमेँवरलाई सम्मान
नगरे को

कारण

ितनीह

मािनसह ूित

नैितक पमा

िजम्मेवार

हुनपु न

आवँयकता ठानेका िथएनन्। त्यसले गदार् ितनीह को जीवनशैलीमा अनेक
अपराधह , अन्याय अत्याचार, अ को व्यिक्तगत जीवनको बलात्कार वा
अितबमण, दु , िनदर्यी, िन ु र, बुर र आति त गन जीवन प ितलाई
अपनाएका िथए। त्यसले गदार् ितनीह लाई परमेँवरले दण्ड िदने फैसला

तोिकएको िथयो (यस मािमलामा आमोस १:३दे िख २:३सम्म पढ्नुहोस्)। ती
रा ह ले अपनाइरहे का दोषी तथा ॅ

चिरऽह को िचऽण िठक िथयो भनेर

इॐाएलीह ले आम समथर्न त गरे कै होलान् िकनभने ती रा ह ले ूायजसो

ितनीह का अपराधह

इॐाएलीह कै िव

मा चालीरहे का िथए।

अिन आमोस बािहरी दे शह मा भएका अपराधह को िवषयमा सबैलाई

जानकारी िदएर आफ्नै दे श यहू दाका मािनसह को िव

मा पिन परमेँवरले

चाल्नुहन
ु े कदमको घोषणा गरे का िथए। यहुदा दे श इॐाएलको दिक्षण भागमा
पदर्छ।

एकफेरा एक भएको इॐाएल दे श दुई टु बा भएर अलग भएको

िथयो। परमेँवरको िनिम्त आमोसले ती यहुदाह को नैितक, धािमर्क र
सामािजक ॅ ताको िब
ितनीह ले

मा बोलेका िथए। ितनीह ले परमेँवरलाई त्यागे,

परमेँवरका आदे श तथा आ ाह लाई सरासर तोडे

र अब

ितनीह मािथ पिन परमेँवरको दण्ड खिननेछ भनेर िनडर हुँदै उनले जनाऊ

िदएका िथए (४ परमूभ ु यसो भन्नुहन्ु छ: "यहू दाका तीन पापह

अथवा चारै

ँ
वटा पापह का कारण म मेरो बोध हटाउनेछैन।
ितनीह ले परमूभ ुको
व्यवःथालाई अःवीकार गरे का हुनाले, र उहाँका िविधह

पालन नगरे काले, र

ितनीह का िपता-पुखार्ह ले प

ारा ितनीह

परे का हुनाले,
िकल्लाह

ाएका झू टा दे वताह

५ म यहू दामा आगो पठाइिदनेछु,

ॅममा

र त्यसले य शलेमका

भःम पानछ" आमोस २:४-५)। जब आमोसले आफ्ना दे शका

ँ
ँ दा
विरपिर रहे का िछमेकी दे शका मािनसह को गलत बाटोलाई औल्याउ
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इॐाएलको उ र राज्यका जनताह ले ताली बजाएर सुिनरहे का िथए भनेर
हामी कल्पना गनर् सक्छ ।
तर

आमोसले

आफ्ना

ौोतावगर्ह तफर्

फकर

ितनीह कै

जीवनप ितको िचरफार गदर्छन् तब कथा अक हुन जान्छ। िवदे शका
मािनसह ले के गरे भ े कुरामा परमेँवरको चासो भन्दा आफ्नै जनह

ु एको
भनाउँदाह को जीवनप ित वा जीवनशैलीूित परमेँवर नाराज हुनभ
आमोसले खुलाएका िथए।आमोशको पुःतकको बाँकी भागमा परमेँवरकै

अगािड इॐाएलीह
ितनीह
िथए।

परमेँवरका असफल जनह

हुन पुगेको दे िखन्छ।

दु , मूितर्पूजक, अन्यायी र परमेँवरको सामु च ुकेको च ुकै भइरहे का
ह भनेर दावीचाही ँ

अथार्त ् परमेँवरका जनह

आमोसले इॐाएलीह

गन तर उहाँको मागर्मा निहँडी अनेक पापह लाई िूय ठानेर पोिषरहेकालाई
िथए भनेर केही हदसम्म दे हायका पदह मा ती

ितनीह का के के पापह

पापह मा

लािगरहेकाह लाई

परमेँवरले

िदनुभएको

आमोस ३:९-१२ "९ अँदोदका िकल्लाह

घोषणा गर: "सामिरयाका पहाड़ह मा ितमीह

चेतावनीह

हेनह
र्ु ोस्:

र िमौदे शका िकल्लाह लाई

भेला होओ। त्यहाँिभऽ भएको

ठू लो खैलाबैलालाई र त्यसका मािनसह का बीचमा भएको अत्याचारलाई हेर।"

१० परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, "ितनीह

ठीक काम गनर् जान्दै नन्। ितनीह

लूट र

्
डकैतीका माल आफ्ना िकल्लाह िभऽ सञ्चय गछर्न।"
११ यसकारण परमूभ ु

परमेँवर यसो भन्नुहन्ु छ: "एउटा शऽुले दे शलाई चढ़ाइ गनछ, त्यसले ितॆा
गढ़ीह लाई नाश गनछ, र ितॆा िकल्लाह

लु नेछ।" १२ परमूभ ु यसो

भन्नुहन्ु छ: "जसरी गोठालाले िसं हको मुखबाट खु ाका दुई ह ी अथवा कानको

एक टुबा माऽ छु टाउँछ, त्यसरी नै सामिरयामा पल को िकनारमा र आफ्ना
ग ीका कुनामा बःने इॐाएलीह

छु टाइनेछन्।", ४:१,२ "१ हे सामिरया

डाँड़ामा बःने बाशानका गाई हो, ितमी ःऽीह , जो गरीबह लाई िथचोिमचो
गदर्छौ,

र

दिरिह लाई

पेल्दछौ,

र

आफ्ना

लोग्नेह लाई

"हामीह लाई केही िपउनलाई ल्याइिदनुहोस्।" ितमीह

भन्दछौ,

यो वचन सुन। २

परमूभ ु परमेँवरले आफ्नो पिवऽता ारा यो शपथ खानुभएको छ, "हेर, समय
िनँचय

नै

आउनेछ,

जब

ितमीह लाई

अंकुसेले

रहेकाह लाई बल्छीले समातेर लिगनेछन्। ३ ितमीह
धाँदाह का बीचबाट भएर सोझै जानेछौ, र ितमीह
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र

ितमीह का

बाँकी

हरे क जना पखार्लका
हम नितर फ्याँिकनेछौ"

परमूभ ु भन्नुहन्ु छ।", ५:७-२७ "७ न्यायलाई तीतो बनाउने र धमर्लाई
माटोमा िमलाउने ितमीह
सृजनुहन
ु ,े

हौ। ८ (िकरिकटी र मृगिशरा तारा-समूहलाई

र घोर अन्धकारलाई ूभातकालको उज्यालोमा पिरवतर्न गनुह
र् न
ु ,े

िदनलाई अध्ँ यारो पारे र रात बनाउनुहन
ु ,े जसले समुिको पानीलाई बोलाउनुहन्ु छ

र त्यसलाई जिमनमा खन्याउनुहन्ु छ" उहाँको नाउँ परमूभ ु नै हो। ९ उहाँले
एक्कािस सवर्नाश ल्याउनुहन्ु छ, र िकल्लाबन्दी गिरएको सहर

बिलयाको िव

नाश गनुह
र् न्ु छ), १० न्यायालयमा बसेर हप्काउनेलाई ितमीह

सत्य बोल्नेलाई पिन ितमीह

घृणा गछ । ११ ितमीह

घृणा गछ , र

क ालीलाई कुल्चन्छौ,

र अन्न िदन ितनीह लाई करकाप गदर्छौ। यसैकारण ढु ाका ठू ला-ठू ला
घरह

ितमीह ले

बनाए तापिन

ितमीह

ितनमा

बःनेछैनौ। ितमीह ले

लहलहाउँदो दाखबारी लगाए तापिन ितमीह ले ितनका दाखम

१२ िकनिक म जान्दछु , ितमीह का दोषह
पाप कित ठू ला छन्। ितमीह

िपउनेछैनौ।

कित धेरै छन्, र ितमीह का

धमार्त्माह लाई सताउँदछौ र घूस िलन्छौ।

न्यायालयमा गरीबह लाई न्यायदे िख विञ्चत गछ । १३ यसैकारण बुि मान्
मािनस यःतो समयमा चूप लािगरहन्छ,

िकनिक समय खराब छ। १४

भलाइको खोजी गर, खराबीको होइन, र ितमीह

बाँिचरहो। तब ितमीह ले

ँ रहनुहन
भनेझ सवर्शिक्तमान् परमूभ ु परमेँवर ितमीह सग
े । १५ खराबीलाई
ु छ
घृणा,

भलाइलाई

ूेम

गर।

न्यायालयमा

न्याय

कायम

राख।

शायद

सवर्शिक्तमान् परमूभ ु परमेँवरले योसेफका बाँचेकाह मािथ कृपा गनुह
र् न
े ।
ु छ

१६ यसकारण परमूभ ु, सवर्शिक्तमान् परमूभ ु परमेँवर यसो भन्नुहन्ु छ: "सबै

सड़कह मा
िकसानह
दाखबारीमा

वाबासी हुनछ
े , र हरे क चोकमा ितनीह ले हाय, हाय गनछन्।

िवलाप गनर् र मलामीह

शोक गनर् बोलाइनेछन्। १७ सबै

वाबासी हुनछ
े , िकनिक म ितमीह का बीचबाट भएर जानेछु,"

परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। १८ िधक्कार ितमीह लाई, जो परमूभ ुका िदनको अित
इच्छा गदर्छौ! परमूभ ुका िदनको ितमीह

िकन इच्छा गदर्छौ? त्यो िदन त

अन्धकार हुनछ
े , उज्यालो होइन। १९ िसं हदे िख भागेर कुनै मािनसको भालूिसत

भेट भएजःतै, अथवा घरिभऽ गएर आराम गनर्लाई िभ ामा हात राख्दा साँपले

त्यसलाई डसेजःतै त्यो िदन हुनछ
े । २० के परमूभ ुको िदन उज्यालो होइन तर
अन्धकार

हुँदैन

र

पटक्कै

उज्यालो

नभएको

िनंप

अन्धकार?

"ितमीह का धािमर्क चाड़ह लाई म घृणा गदर्छु, ितमीह का सभाह

२१

म सहन

ँ २२ ितमीह ले मेरो िनिम्त होमबिल र अन्नबिल चढ़ाए तापिन म ती
सिक्दन।
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ँ
महण गनछै न।
ितमीह ले चढ़ाएका सबैभन्दा असल मेलबिलमािथ पिन म

ँ २३ ितमीह का स ीतह को हल्ला मदे िख टाढ़ा राख। म
परवाह गनछै न।
ँ २४ तर न्यायचािहँ नदीझ र
ितमीह का वीणाह का स ीत सुन्न चाहन्न।

धािमर्कता किहले नसुक्ने खोलाझ बिगरहोस्!

२५ "इॐाएलका मािनस हो, के

ितमीह ले उजाड़-ःथानमा ती चालीस वषर्सम्म मलाई पशुबिल र भेटीह

चढ़ायौ र? २६ ितमीह ले आफ्नै िनिम्त बनाएका राजाको तम्बू, ितमीह का
मूितर्ह को थान,

र ितमीह को तारा-दे व उठाएका छौ। २७ यसकारण

दमःकसदे िख पिन पािर म ितमीह लाई िनवार्सनमा पठाइिदनेछु,"
भन्नुहन्ु छ, जसको नाउ सवर्शिक्तमान् परमेँवर हो।"

हे क ालीह लाई खु ाले कुल्चनेह
सुन, ५ ितमीह

परमूभ ु

आमोस ८:४-१४ "४

र दे शका गरीबह लाई हटाउनेह

हो

जसले भन्छौ, "औ ंसी किहले िबत्छ र हामी अन्न बेच्न

सक ? अिन शबाथ किहले समाप्त हुन्छ र हामी गहू ँ बेच्न सक ? माना सानो
र ढक ग॑ बनाई झूटो तराजू चलाएर ठग्न सक ला। ६ गरीबलाई

िपयाँमा

र दिरिलाई एक जोर जु ामा िकन्न सक ला, किस रसिहत गहू ँ बेच्न सक ला?
७ याकूबको गवर्मा परमूभ ुले यसो भनेर शपथ खानुभएको छ: "म ितनीह ले

ँ ८ के यसैको कारण जिमन
गरे का कुनै पिन कामलाई किहल्यै िबसर्नछ
े ै न।

काम्नेछैन र?

नदीझ ब नेछ,

त्यसमा बःने सबैले िवलाप गनछै नन् र?

सम्पूणर् दे श नील

र िमौको नदी उलर घटे झ घटे र जानेछ।"

परमेँवर भन्नुहन्ु छ,

९ परमूभ ु

"त्यस िदन म सूयल
र् ाई मध्यिदनमा अःताइिदनेछु,

र

उज्यालो हुँदै पृथ्वीलाई अध्ँ यारो पािरिदनेछु। १० म ितमीह का धािमर्क
चाड़ह लाई िवलापमा र ितमीह का सबै गीतह लाई

वाइमा पिरवतर्न

गिरिदनेछु। म ितमीह

सबैलाई भाङ्मा लाउन र कपाल खौरन लगाउनेछु।

अन्त्य तीतो हुनछ
े ।"

११ परमूभ ु परमेँवर भन्नुहन्ु छ,

एउटै माऽ छोराको िनिम्त िवलाप गरे झ त्यस समयलाई तुल्याउनेछु। त्यसको

आउँदैछन्,

जब म दे शमा अिनकाल ल्याउनेछु"

"यःता िदनह

जुनचािहँ न त अन्नको

अिनकाल न पानीको ितखार् हो, तर परमूभ ुको वचन सुन्ने तृंणाको अिनकाल

हुनछ
े । १२ मािनसह

परमूभ ुका वचनको खोजीमा एक समुिदे िख अक

समुिसम्म, र उ रदे िख पूवस
र् म्म धरमिरँदै िहँ नेछन्। तर ितनीह ले त्यो
पाउनेछैनन्।

१३ "त्यस िदन, सुन्दरी त णीह

र बिलंठ जवानह

ितखार्ले

मूच्छार् खानेछन्। १४ सामिरयाको शमर्को नाउँमा शपथ खाने अथवा "हे दान,
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ितॆो दे वता जीिवत भएझ, वा बेशबाको दे वता जीिवत भएझ" भन्नेह

सबै

लो नेछन्, र फेिर किहल्यै उ नेछैनन्।"

आमोसले कुटिनित ूयोग गरे र वा िचप्लो घसेर आफ्ना लवजह

िनकालेका िथएनन्। इॐाएलीह को पतनलाई लिक्षत गरे र िदएका उनका
शब्दह

िथयो

ठाडै कटु िथए। तर ती आवाजह मा परमेँवरितर फिकर्न अनुरोध

जुन

मसलादार

िथयो।

ितनीह का

विरपिररहे का

दिरि,

गिरब,

िपछिडएका, दिवएका मािनसह ूित न्याय र सरोकार दे खाउन ितनीह को

दयसं वेदशील हुन आमोसको बुलन्द आवाज िथयो: "तर न्यायचािहँ नदीझ र

धािमर्कता किहले नसुक्ने खोलाझ बिगरहोस्!" (आमोस ५:२४)। आमोसको
चेतावनीमा केवल उदािसनतामाऽै िथएन तर परमेँवरका जनह
गरे र

उहाँका

भिवंयवाणी

मागर्मा

पिन

िहँड्नेह को

िदएका

िथए

पुन

ार

"११

त्यस

र

पुनःथार्िपत

िदन

वासःथानलाई पुनःथार्पन गनछु , र त्यसका प्वालह

म

भनेर दावी
हुनेछ

दाऊदको

भ े

ढलेको

मरम्मत गनछु । अिन

भत्केको अवःथाबाट त्यसलाई म खड़ा गनछु र अिघजःतै गरी म त्यसलाई

िनमार्ण गनछु , १२ तािक ितनीह ले एदोमको बाँकी रहे का, र मेरो नाउँ

भएका सबै जाित-जाितलाई अिधकार ग न्।" यसै नै गनुह
र् न
ु े परमूभ ु घोषणा
गनुह
र् न्ु छ। १३ "यःता िदन आउँदैछन्," परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, "जब कटनी

गनलाई हलो जोत्नेले उिछन्नेछ, र बीउ छनलाई दाख पेल्नेले उिछन्नेछ।
पवर्तह बाट नयाँ दाखम

च ुहन
ु ेछ, र सबै डाँड़ाह बाट त्यो बहनेछ। १४ म

मेरो िनवार्सनमा गएका ूजा इॐाएललाई फकार्एर ल्याउनेछु। ध्वंस भएका
सहरह लाई ितनीह ले फेिर िनमार्ण गरे र ितनमा वास गनछन्। ितनीह ले

दाखबारीह

लगाएर ितनका दाखम

ितनका फलह

िपउनेछन्। ितनीह ले बगचाह

बनाएर

खानेछन्। १५ म इॐाएललाई ितनीह कै दे शमा किहल्यै

नउखेिलने गरी बसाल्नेछु, जुन दे श मैले ितनीह लाई िदएको छु " परमूभ ु
ितमीह का परमेँवर भन्नुहन्ु छ।" (आमोस ९:११-१५)। "जब इॐाएलीह

परमेँवरको बाटो िबराएर अधमर् तथा पापको गिहरो खाल्डोमा पिररहे का िथए
र ितनीह लाई परमेँवरको महान् खाँचो भएको िथयो, त्यसबेला उहाँले

ितनीह लाई क्षमा र आशाका हातह

ु एको िथयो।"-एलेन जी
पसािररहुनभ

ाइट, ूोफेटस् एण्ड िक स्, पृ. २८३बाट

पान्तिरत।

के तपाईँले ती समयह को अनुभव गनुभ
र् एको िथयो जब गलत

कामलाई कटु वचन ारा सच्याउनुपरे को िथयो? येशूलाई िवँवास गछु र् भनेर
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दावी गनर् तर आफ्नो जीवनशैली ारा उहाँको बेइज्जत गनह लाई उहाँितर
फकार्उन कःतो िकिसमको लवजह

ूयोग गनुप
र् छर् भनेर हामीले कसरी सजग

हुन?
े
३. मीका
"८ ए मािनस, जे असल छ, त्यो उहाँले ितमीलाई दे खाउनुभएको

छ। र परमूभ ुले ितमीबाट के चाहनुहन्ु छ?

केवल यित, न्यायोिचत वा

ठीकिसत काम गनू र् र कृपालाई ूेम गनू र् र ितॆा परमेँवरिसत िवनॆ भएर
िहँ नू।" (मीका ६:८

पान्तिरत)। बतर्मान पिरूेआयमा नै यहाँ व्यक्त गरे को

परमेँवरको चाहनाह सम्मत तपाईँ कसरी चल्न सक्नुहन्ु छ?
धमर्शा

बाइबलमा भएका धेरै कथनह मा मीका ६:८ सायद

अत्यन्तै ूचिलत कथन हुनसक्छ। य िप, कितपय समयमा हामीह ले त्यो र
अ

कथनह लाई िव ापन वा पोःटर छापाह मा लेिखएका कथन जःतै

सिम्झन्छ होला तर कुन पिरूेआयमा त्यो कथनको उच्चारण गिरएको िथयो
त्यसको बारे मा हामीलाई कमै जानकारी भएको हुनसक्छ।
परमेँवरलाई नै िवँवास गछु र् भनेर उहाँका जनह

ह भनेर दावी

गनह ले के गिररहेका िथए जुन ् मीकाले घोर आप ी जनाएका िथए? हेनह
र्ु ोस्

"८ भखर्रै मेरा ूजा शऽुह झ खड़ा भएका छन्। केही परवाह नगरी छे उबाटै
ँ ाट फकर्ने मािनसह ले जःतै मूल्यवान् खाःटो
जानेह बाट ितमीह ले लड़ाइब

खोसेर

लैजान्छौ।

घरह बाट ितमीह

९

मेरा

ूजाका

ःऽीह लाई

ितनीह का

आनन्दमय

िनकािलिदन्छौ। ितनीह का बालकह बाट मेरो आिशष्

सदाको िनिम्त ितमीह

खोिसलैजान्छौ। १० उठ,

गइहाल! िकनिक यो

ितमीह को िवौाम गन ठाउँ होइन, िकनभने त्यो दूिषत पािरएको छ, केही

उपाय नहुने गरी यो नंट पािरएको छ। ११ यिद कुनै झूट बोल्ने र छली
मािनस "म ितॆो िनिम्त धेरै दाखम

र जाँड़को िनिम्त अगमवाणी कहनेछु"

भनेर भन्छ भने, त्यो यस ूजाको िनम्ित उिचत अगमवक्ता हुनछ
े ! " (मीका

२:८-११) र "८ तर म त याकूबलाई ितनको अपराध र इॐाएललाई ितनको

पाप जनाइिदनलाई परमूभ ुका आत्मा ारा शिक्त, न्याय र पराबमले पूणर् छु ।
९ हे याकूबका घरानाका अगुवाह

र इॐाएलका घरानाका शासक हो, यो

सुन,

घृणा

ितमीह ,

जसले

न्यायलाई

गदर्छौ

र

सबै

ठीक

कुरालाई

बङ्ग्याउँछौ, १० जसले रगत बगाई िसयोनलाई र दुंटता ारा य शलेमलाई
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िनमार्ण गदर्छौ। ११ त्यसका अगुवाह

घूस खाएर न्याय गदर्छन्। त्यसका

ज्याला िलएर िसकाउँदछन्। त्यसका अगमवक्ताह

पूजाहारीह

अगमवाणी कहँदछन्। तापिन ितनीह

पैसाको लािग

परमेँवरको आड़ िलएर भन्छन्, "के

परमूभ ु हाॆा बीचमा हुनहु न्ु न र? हामीमािथ कुनै खराबी आइपनछै न।" १२
यसैकारण ितमीह कै कारण िसयोन खेतझ जोितनेछ,
मिन्दरको डाँड़ाचािहँ झाड़ीह

रोड़ाको थुूो बन्नेछ,

य शलेमचािहँ ढु ा-

बढ़े र आएको िढःकोझ

हुनछ
े ।" (मीका ३:८-१२)।

यहू दाको राजा आहाजको समयमा परमेँवरको जनह को इितहास र

आित्मयता घिटया ःतरमा झरे को िथयो। मूतीर्पूजा, टु नामुना र धमर्कै नाउँमा

अनेक

दु

सं ःकारह

बढ्दै

गएका

िथए।

फेिर

त्यसै बखत

अ

अगमवक्ताह ले थाहा पाए जःतै गिरब, िपछिडएको वगर्, कमजोरह लाई
शोषण गिररहे का िथए र ितनीह लाई दवाएर धनाद्यवगर्ह
िथए। मीकाको समयमा रहे का अ

अगमवक्ताह

धनी भइरहे का

जःतै मीका पिन दे शमा

हुने सवर्नाशको भिवंयवाणी गन अगमवक्ता हुनपुगेका िथए। मीका पुःतकको

ूायजसो ूथम तीन अध्यायह मा आफ्ना जनह ले दु

बाटो रोजेकोले

परमेँवरको शोक र बोध व्यक्त गनुभ
र् एको पाइन्छ त्यसको साथै ितनीह को
अ े िरपनाले ितनीह मािथ आउने िबप ी वा नाशको िवषयमा पिन उल्लेख
गिरएको

छ।

आफ्ना

त्याग्नुभएको िथएन

जनह ले

परमेँवरलाई

त्यागेतापिन

परमेँवरले

न त त्याग्न चाहनुभएको िथयो। अगमवक्ताह ले चक

वा ककर्श आवाजह

घन्काएतापिन, ितनीह का सन्दे शह

खो भएतापिन

आफ्ना

परमेँवरले

िनरन्तर पमा

जनह ूित

दे खाइरहनुभएको

चासो

उठाइरहनुभएको हामी पाउँछ । आफ्ना जनह को वाःता गनुभ
र् एकोले र माया
िदनुभएको िथयो। ितनीह लाई

गनुभ
र् एकोले उहाले ितनीह लाई चेतावनीह

क्षमा िदन र ितनीह को जीवन पुनःथार्पना गनर् परमेँवरको गिहरो इच्छा
िथयो। ितनीह ले बाटो िबराएर गएतापिन ितनीह सँग आफू सध िरसाइनरहने

वाचा िदनुभएको िथयो (मीका ७:१८-२० "१८ तपाईंजःतो परमेँवर को छ
र,

जसले

पाप-क्षमा

गनुह
र् न्ु छ,

र

आफ्नो

िनज

उ रािधकारका

बाँकी

रहे काह को अपराध माफ गिरिदनुहन्ु छ? तपाईं सधसम्म िरस गनुह
र् न्ु न, तर
ु न्ु छ। १९ हामीलाई तपाईंले फेिर िट
कृपा गनर्मा खुशी हुनह

ाउनुहन
ु ेछ।

तपाईंले हाॆा पापह लाई खु ाले कुल्चनुहन
ु ेछ र हाॆा सबै अधमर् समुिको

गिहराइमा

फािलिदनुहन
ु ेछ।

२०

तपाईं

याकूबूित

८५

सत्य

रहनुहन
ु ेछ

र

अॄाहामलाई कृपा दे खाउनुहन
ु ेछ, जसरी धेरै अिघ तपाईंले शपथ खाएर हाॆा

पुखार्ह लाई ूित ा गनुभ
र् एको िथयो")।

उपयुक्त
र्
पिरवेशमा मीकाले अत्यन्तै उपयोगी नीित वा सूऽ व्यक्त

गरे का िथए-जे न्यायोिचत र उिचत छ सो गनु,र् क णा वा कृपा दे खाउनु र नॆ

भएर िहँड्नु। भ ु अन्त्यन्तै सिजलो छ तर व्यवहािरक पमा चल्नु च ुनौतीपूणर्
छ र परमेँवरूितको आःथालाई सिबय बनाइ राख्नु आवँयक छ। जुन
समाजमा हामी रहन्छ

उक्त समाज त्यस नीित अनुसार चल्न नैितक पमा

वाध्य नभएको पिरूेआयमा येशूलाई िवँवास गनह ले त्यस नीितमा चल्न

खोज्दा ितनीह

उपहासको पाऽ ब

पुगेका हुन्छन्। अहं कार, ूितःपधार् र

आफ्नो भाऊ खोज्ने ूवृित भएको मािनसह को सामु क णा, दया वा कृपा
दे खाउन खोज्नु, न्यायोिचत र उिचत काम गनु,र् कृपामा रिहरहनु र कोमल तथा

नॆ भएर हाँसोको पाऽ ब
र

खोज्नु

हो। त्यसको िनिम्त साहस, लगतशीलता

ढता चािहन्छ। तर यो कदम हामी आफैले चाल्न सक्दै न । हामीलाई

परमेँवरको साथ चािहन्छ। यिद हामी यःतो बाटो अपनाएर चल्य भने हामी
परमेँवरको मागर्मा चिलरहे को ूमाण िदन्छ ।

येशूलाई िवँवास गछु र् भ ल
े े न्यायोिचत वा ठीक तिरकामा चल्नु,

ँ के सम्बन्ध राख्दछ?
कृपालाई ूेम गनुर् र परमेँवरको सामु नॆ भएर चल्नुसग
४. इजिकएल
यिद हामीले एक इसाई समूहलाई "सोडोमका पापह
भनेर सोध्य
मािनसह

भने ितनीह का जवाफह

िभ

िभ

के िथए?"

हुनसक्छन्। सोडोमका

अनेक यौन दुव्यर्सनमा फसेका िथए वा ितनीह को मानिसकता र

आित्मकता अत्यन्तै पितत अवःथामा िथए भ े जवाफह
िन:सन्दे ह ितनीह का पापह
ितनीह का समाजह

पाइन सिकन्छ।

यःता भारी िथए िक त्यहाँका मािनसह

ध्वःत हुने गिर पािकसकेका िथए (हे नह
र्ु ोस्: उत्पि

१९:१-२६ "१ साँझमा ती दुई ःवगर्दूतह

र

सदोममा आए। त्यस बेला लोत

सदोमको मूल ढोकामा बिसरहे का िथए। उनीह लाई दे खेर लोत भेट गनर् उठे ,

र भूइँसम्म िनहुरेर दण्डवत् गरी भने, २ "हजूर, कृपा गरी आफ्नो दासको
ु ोस् र
घरमा पाल्नुहोस्, र त्यही ँ रात िबताउनुहोस्। तपाईंह आफ्ना पाउ धुनह
ँ ँ, हामी बािहर चोकमा नै
िबहान सबेरै उठे र जानुहोस्।" उनीह ले भने, "अह
सुत्नेछ ।"

३ ितनले उनीह लाई ज्यादै िढपी लाएर िबन्ती गरे । यसै ले

८६

उनीह

ितनको साथ लागेर ितनको घरमा गए। ितनले उनीह लाई भोज िदए,

र खिमर नहालेको रोटी बनाएर उनीह का सामुन्ने रािखिदए, र उनीह ले
खाए। ४ उनीह

सुत्न अिघ सदोम सहरका के युवक के बूढ़ा एउटै पिन

नछोड़ी जम्मै मािनसह

आएर लोतको घर िर ै घेरे। ५ ितनीह ले लोतलाई

ु ी ितमीकहाँ आएका मािनसह
बोलाएर भने, "बेलक
यहाँ बािहर हामीकहाँ ल्याऊ,

कहाँ छन्? उनीह लाई

र हामी उनीह सँग भोग गर ।"

६ लोत

ढोकाबािहर ितनीह कहाँ गएर ढोकाचािहँ आफ्नो पिछिल्तर थुिनिदए, ७ र

ितनीह लाई भने,

कृपा गरी यःतो दुंट काम

"हे मेरा दाजुभाइ हो,

नगनुह
र् ोस्। ८ कुनै मािनसिसत सहवास नभएका मेरा दुई छोरीह
म

ितनीह लाई

नै

तपाईंह कहाँ

बािहर

ल्याइिदनेछु।

छन्। ब
तपाईंह को

इच्छाअनुसार ितनीह िसत व्यवहार गनुह
र् ोस्। तर यी मािनसह लाई केही

्
मेरो छानामुिन आएका मेरा पाहुना हुन।"
९ तर

नगनुह
र् ोस्, िकनिक उनीह

ितनीह ले भने, "पिछ ह ।" अिन ितनीह ले भने, "हामीसँग बसोबास गनर्

आएको यो मािनस अब हाॆो न्यायकतार् हुन खोज्दोरहे छ। अब उनीह लाई

भन्दा तँलाई हामी नराॆो व्यवहार गनछ ।" तब ितनीह ले लोतलाई घचेटे,

र ढोका फोनर्लाई अिग बढ़े । १० तर िभऽका ती दुई मािनसह ले आफ्ना

हात बढ़ाएर लोतलाई तानी आफूकहाँ घरिभऽ हुले, र ढोका थुिनिदए, ११ र
उनीह ले घरका ढोकानेर भएका साना-ठू ला जम्मै मािनसह लाई अन्धा

पािरिदए। तब ती मािनसह ले ढोका भे ाउन सकेनन्। १२ ती दुई
मािनसह ले लोतलाई भने,

"ितमीसँग यहाँ अ

छोराछोरीह , अथवा सहरमा ितॆा अ

ठाउँबाट िनःकेर जाऊ,
भएको

छ

िक

जुवाइँ,

िक

जो भए पिन ितनीह लाई िलएर यस

१३ िकनभने हामी यस ठाउँलाई नंट पानछ ,

िकनिक यहाँका मािनसह का िव
ठू लो

कोही छन्?

यस

मा उठे को आवाज परमूभ ुको अिग यित

सहरलाई

सवर्नाश

गनर् परमूभ ुले

हामीलाई

पठाउनुभएको छ।" १४ यसै कारण आफ्ना छोरीह लाई िववाह गनर् माग्ने

जुवाइँह कहाँ गएर लोतले भने,

"उठ,

यस ठाउँबाट गइहाल,

िकनभने

ु े यो सहर नंट पानुह
परमूभल
र् न
ु ेछ।" तर जुवाइँह लाई त ितनले ठ ा
गरे जःतो लाग्यो। १५ उज्यालो हुन लाग्दा ती दू तह ले लोतलाई यसो भनेर

आतुरी लाए, "उठ, ितॆी पत्नी र यहाँ भएका ितॆा दुई छोरीह लाई िलएर
गइहाल, नऽता यस सहरले पाउने सजायमा ितमी पिन भःम हुनेछौ।" १६

जब ितनले आलटाल गिररहे , तब ती मािनसह ले ितनका, ितनकी पत्नीका र

८७

दुवै छोरीह का हात समातेर सहरबािहर ल्याए। िकनभने परमूभ ुको दया
ितनीह मािथ िथयो। १७ ितनीह लाई बािहर ल्याएपिछ उनीह मा एक
जनाले भने, "आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई भाग, फकर पछािड़ नहे र, र बसीमा
भःम हुनेछौ।" १८

कतै पिन नअिड़नू, तर पहाड़ितर भाग, नऽता ितमीह
तब लोतले उनीह लाई भने,

"हजूर हो,

त्यसो नहोस्। १९ हे नह
र्ु ोस्,

तपाईंह को दासले तपाईंह को अनुमह पाएको छ,

र मेरो ूाण बचाएर

तपाईंह ले मलाई ठू लो क णा दे खाउनुभएको छ। म पहाड़ितर भाग्न

र्ु ोस्, ऊ त्यो सहर
सिक्दन,ँ नऽता यस िवपि मा परे र म मनछु । २० हे नह
भाग्नलाई निजकै छ, र त्यो सानो पिन छ। मलाई त्यही ँ नै भाग्न िदनुहोस्,
त्यो सा॑ै सानो छै न र? त्यहाँ गए मेरो ूाण बाँच्ला।"

भने,

२१ उनले ितनलाई

"हे र,

यस िवषयमा मैले ितॆो िबन्ती महण गर। ितमीले भनेको
ँ २२ चाँड़ो गरे र त्यही ँ नै भािगजा, िकनिक
सहरलाई चािहँ म भःम गनछै न।
ँ " (यसैले त्यस सहरको नाउँ
ु जेल म केही गनर् सिक्दन।
ितमी त्यहाँ नपुगञ्

सोअर रािखयो।) २३ लोत सोअरमा पुग्दा सूय र् उदाइसकेको िथयो। २४ तब

ु े सदोम र गमोरामािथ आकाशबाट आगो र गन्धक बसार्उनुभयो।
परमूभल
२५ यसरी उहाँले ती सहरह

र जम्मै बसी र सहरह का सबै बािसन्दाह

र

जिमनमा उॆेका सबै थोक सवर्नाश गिरिदनुभयो। २६ तर लोतकी पत्नीले
पछािड़ फकर हे िरन्, र ितनी नूनको थाम भइहािलन्।"

सोडोमको पापको बारे मा फाटफुट जवाफ िदनु रोचक नै होला तर

ितनीह को पाप मािनसह ले सोचे भन्दा जिटल िथए। यस मािमलामा

इजिकएलले िदएका िववरण हे नह
र्ु ोस्, इजिकएल १६:४९,५०: "४९ "अब
ितॆी बिहनी सदोमको पापचािहँ यही िथयो: त्यो र त्यसका छोरीह

हठी िथए,

पेटभिर खान्थे र लापरवाहीमा बःथे। ितनीह ले दिरिह लाई सहायता
गरे नन्। ५० ितनीह

अह ारी िथए, र मेरो सामुन्ने िघनलाग्दा काम गरे ।

यसकारण मैले ितनीह लाई सवर्नाश गर" त्यो ितमीले दे खेकै छौ")। सहरमा

भएका िविभ

िघनलाग्दा िबयाकलापह को िब

िचम्लनुभएको िथएन भ े कुरा ःप
जनह

मा परमेँवरले

ँ ा
आख

छ। तर यहाँ िदइएको िववरणमा उहाँका

भनेर दावी गनह ले नै अ ूित गरे को आिथर्क अन्याय र खाँचोमा

परे काह लाई वेवाःता गन बानीूित परमेँवर

ु एको िथयो। यौन
हुनभ

दुव्यर्सन वा यौन दुव्यर्वहार िघनलाग्दा कायर् भनेर परमेँवरले दे ख्नुभए जःतै
उहाँको अगािड आिथर्क शोषण, अह ारी हुने ूवृि , दिरिह लाई हे पेर वेवाःता
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गन, कमजोर र िपछिडएको भनेर हे प्ने जःता पापी मािनसको ःवभाव पिन
उहाँको अगािड िघनलाग्दा िथएनन् होलान्?
इजिकएलका भिवंयवाणीह

आमोस, मीका र यशैया पिछ आएको

भएतापिन उनले गरे का आउने िबनाशको चेतावनी ितनीह सँग िमलेको िथयो।
इजिकएलको समयसम्म आइपुग्दा य शलेमको पतन भइसकेको िथयो र

त्यहाँका मािनसह लाई यु वन्दी बनाएर बेिबलोनमा लिगसिकएको िथयो।

य िप, इिजिकएलले पाएका परमेँवरका ूित ाह को केन्ििवन्दु उहाँका

मािनसह को नाश नभएर ितनीह को पुनःथार्पनाको बारे मा िथयो।

परमेँवरले आफ्ना जनह लाई भडाको सं ा िदनुभएको छ। ती
जनह लाई रे खदे ख गनर् उहाँले अगुवाह
अगुवाह

कःता खालका ॅ

िनयुिक्त गनुभ
र् एको िथयो। तर ती

हुन पुगे र आफ्ना कमजोर भडालाई ितनीह ले

गरे का व्यवहार उहाँले गनुह
र् न
ु े व्यवहारभन्दा कित िबपरीत िथयो भनेर दे हायका
पदह ले कसरी खुलःत

गरे को छ। हेनह
र्ु ोस्, इजिकएल ३४:१-१६ "१

परमूभ ुको यो वचन मकहाँ आयो: २ "हे मािनसको छोरो,
गोठालाह का िव

इॐाएलका

मा यो अगमवाणी ितनीह लाई कहेर भन्: परमूभ ु

परमेँवर यसो भन्नुहन्ु छ: "िधक्कार, इॐाएलका गोठालाह लाई, जसले आफ्नै

माऽ वाःता गदर्छन्! के गोठालाले भेड़ाह को वाःता गनुप
र् न होइन र? ३

ितमीह

दही खान्छौ, ऊनको वःऽ लगाउँछौ, मोटा-मोटा पशुह

बगाललाई चािहँ ितमीह

छै नौ,

र् लाई बिलया पारे का
वाःतै गदनौ। ४ ितमीह ले दुबल

िबरामीलाई िनको पारे का छै नौ,

छै नौ। ितमीह

माछ , तर

घाइतेलाई मलहमप ी लगाइिदएका

बाटो िबराएकालाई बाटोमा ल्याएका छै नौ,

हराएकालाई

खोजेका छै नौ। ितमीह ले ितनीह लाई िनदर्यता र कठोरतासाथ शासन गरे का
छौ। ५ यसैले ितनीह

छरपंट भए, िकनिक ितनीह को गोठालो नै िथएन।

जब ितनीह

छरपंट भए, तब ितनीह

मेरा भेड़ाह

बाटो िबराएर पहाड़ह

ज ली जनावरका िशकार भए। ६

र हरे क अल्गो डाँड़ामा गए। ितनीह

सारा पृथ्वीभिर नै छरपंट भए, र कसैले ितनीह को खोजी अथवा सोधपूछ

गरे न। ७ यसकारण हे गोठालाह

हो, परमूभ ुको वचन सुन: ८ परमूभ ु

परमेँवर भन्नुहन्ु छ, जःतो म जीिवत छु , गोठाला नभएका कारण मेरो बगाल
लुिटएर ज ली जनावरह को आहारा भएको छ। िकनभने मेरा गोठालाह ले
मेरा बगालको खोजी गरे नन्, र भेड़ाह को त होइन, तर आफ्नै माऽ वाःता
गरे । ९ यसैकारण हे गोठालाह

हो, परमूभ ुको वचन सुन: १० परमूभ ु

८९

परमेँवर यसो भन्नुहन्ु छ: म गोठालाह का िव

मा छु , र ितनीह ले मेरो

बगालको लेखा िदनुपनछ। म ती गोठालाह लाई बगालको हेरचाह गनर्देिख

हटाइिदनेछु,

तािक गोठालाह ले अब आफैलाई पोःयाउन नपाऊन्। म

ितमीह का मुखबाट मेरा बगाललाई बचाउनेछु, र मेरा भेड़ाह

ितनीह का

िनिम्त भोजन हुनछ
े ै नन्। ११ िकनभने परमूभ ु परमेँवर यसो भन्नुहन्ु छ: अब म
आफैले मेरा भेड़ाह को खोजी गरे र ितनीह को हेरचाह गनछु । १२ जसरी

आफ्नो बगाल यताउता छरपंट हुँदा गोठालाले भेड़ाह लाई खोज्न जान्छ,
त्यसरी नै म मेरा भेड़ाह लाई खोज्नेछु। अध्ँ यारो धुिम्मएको िदनमा छरपंट

भएका सबै ठाउँह बाट म ितनीह लाई बचाउनेछु। १३ म ितनीह लाई जाित-

जाितह बाट िनकालेर ल्याउनेछु, र दे श-दे शबाट भेला गनछु । म ितनीह लाई
ितनीह को आफ्नै दे शमा ल्याउनेछु। म ितनीह लाई इॐाएलका पहाड़ह मा,

त्यसका

खोल्साह मा

र

दे शका

सबै

ितनीह लाई राॆो चरनमा चराउनेछु,

बःतीह मा

१४

म

र इॐाएलका अल्गा-अल्गा पहाड़ह

ितनीह का खकर् हुनछ
े न्। त्यहाँ ितनीह

असल खकर्मा पिल्टबःनेछन्,

इॐाएलका पहाड़ह मा असल चरनमा ितनीह
मेरा भेड़ाह को हेरचाह गनछु ,

चराउनेछु।

र

चनर् पाउनेछन्। १५ म आफै

र ितनीह लाई त्यहाँ सुताउनेछु,

परमूभ ु

परमेँवर भन्नुहन्ु छ। १६ हराएकालाई म खोज्नेछु, बाटो िबराएकालाई फेला

पारे र म ल्याउनेछु। घाइतेलाई म मलहमप ी लगाइिदनेछु, िनबर्ललाई बिलयो

पानछु । तर मोटा, ताजा र बिलयाह लाई म नंट पानछु । बगालको हेरचाह
न्यायिसत गन गोठालो म हुनछ
े ु ।"

सोडोमको तुलनामा ती परमेँवरका जनह

ितनीह

आफ्नो दु

जितसुकै खराब भएतापिन

चालबाट फकर्ु न भनेर उहाँले हात पसािररहनुभएको िथयो।

उहाँको आशा िथयो िक परमेँवरको अनुमहले ितनीह को मन पग्लून र
ितनीह को आचरण बदिलऊन। ती मािनसह

ितनीह को भूिममा फकर्ु न्,

य शेलमको पुन ार्र होस् र मिन्दरको पुनिनमार्ण होस् भ े आफ्ना जनह को

िनिम्त

परमेँवरको

चाडबाडह
सम्पि को

नयाँ

योजना

िथयो।

परमेँवरले

िदनुभएको

िविभ

फेिर चालु गिरनेछ र भूिम फेिर सबै पिरवारलाई आफ्नो अचल
पमा

बराबर

बाँिडने

परमेँवरको

योजना

िथयो

(इजिकएल

४७:१३-४८:२९ हे नह
र्ु ोस्)। मोशाको नेतत्ृ वमा इॐाएलीह लाई इिजप्टबाट
उ ार गिर ितनीह बाट नयाँ रा

ःथापना गन परमेँवरको धोकोलाई

ितनीह को ःवाथर्ले तहसनहस पारे का िथए। अब यु बन्दी भएर गएका ती
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इॐाएलीह
रा

चेितएलान् र त्यहाँबाट फकपिछ आफ्नो इच्छा अनुसार पुन नयाँ

खडा गन परमेँवरको िनयत िथयो। त्यस नयाँ रा मा समाजका कमजोर

मािनसह ूित र बािहर वा परदे शका मािनसह ूित परमेँवरका जनह ले
दया, अनुमह र चासो दे खाउने नीित समावेश भएको िथयो।

हाॆो परमेँवर त्यो परमेँवर हुनहु न्ु छ जसले मािनसह लाई दोॐो

मौका िदनुहन्ु छ। उहाँका जनह ले बाटो िबराएर गएतापिन ितनीह ले अझ
असल िनणर्य ग न् भ को लािग उहाँले दोॐो मौका िदनुहन्ु छ भ े कुरा

तपाईँको िनिम्त िकन मह वपूणर् हुनपु छर्?
५. यशैया
आफ्ना

समाजका

विरपिर

रहेका

मािनसह को

बीचमा

भइरहेका

सामािजक, आित्मक र मानिसक िवकृितह लाई परमेँवरका अगमवक्ता यशैयाले
कसरी िचऽण गरे का िथए, हेनह
र्ु ोस्: “1 यहू दाका राजाह

उिज्जयाह, योताम,

आहाज र िहजिकयाका शासनकालमा आमोजका छोरा यशैयालाई यहू दा र
य शलेमबारे परमेँवरले दशर्नमा िदनुभएको सन्दे श यस पुःतकमा छ। 2
परमूभ ुले भन्नुभयो, "हे पृथ्वी र आकाश, मेरा कुरा सुन! मैले हुकार्एका छोरा-

छोरीह ले मेरा िव

मा िविोह गरे का छन्। 3 गो ले आफ्नो मािलक िचन्दछ

ँ िचन्दछ। यी पशुह को
र गधाले आफ्नो मािलकले खुवाउने डुड

ान र मेरा

ूजा इॐाएलीह को भन्दा बढी छ। मेरा ूजाले केही बुझ्दै नन्।" 4 ितमी
पापी जाित,

दुंट र ॅंट मािनसह का झुण्ड,

ितमीह

िवनाश हुनछ
े ौ।

ितमीह का पापले ितमीह लाई तल िघसादर्छ! ितमीह ले परमूभ ु, इॐाएलका
पिवऽ परमेँवरलाई इन्कार गरे का छौ र उहाँलाई आफ्ना िप

छौ। 5 ितमीह

ुँ फकार्एका

िकन िविोह गिररहन्छौ? के ितमीह ले अझ धेरै दण्ड

खोजेका? हे इॐाएल, ितॆो िशर घाउले भिरएको छ, ितॆो

दय र मन रोगी

भएको छ। 6 ितॆो शरीरमा िशरदे िख पैतालासम्म रोग नलागेको कुनै ठाउँ
छै न। चोट, घाउ, खिटरा र ठू ला घाउह ले ितमी िबटुिलएको छौ। ितॆा घाउ
कसैले धोएर मलम-प ी लगाइिदएको छै न। 7 ितमीह का दे श िवध्वंस
पािरएको छ र ितमीह का सहरह

आगोले भःम पािरएका छन्। ितमीह कै

सामुन्ने िवदे शीह ले ितॆा जिमन हात पाछर्न ् र सबै थोक नंट गिरिदन्छन्। 8
खािल य शलेम बाँचेको छ तर त्यो पिन घेरामा परे को छ। त्यो दाखबारीमा

पालेले डेरा वा काँबाघारीमा एउटा छाूोझ असुरिक्षत छ। 9 सवर्शिक्तमान्

९१

परमूभ ुले केही मािनसह लाई बचाएर नराख्नुभएको भए सदोम र गमोराजःतै

य शलेम पिन पूरा नाश भएर जानेिथयो। 10 हे य शलेम, तेरा शासकवगर् र
मािनसह

ँ ाई के भन्दै हुनहु न्ु छ,
सदोम र गमोराका जःतै छन्। परमूभ ुले तल

ँ ाई के िसकाउँदै हुनहु न्ु छ, त्यसमा ध्यान दे ।
त्यो सुन!् हाॆा परमेँवरले तल
11 उहाँ भन्नुहन्ु छ, "के ितमीले चढाइरहेका थुूै बिलदानह
ितमीह

म चाहन्छु भनी

सोच्दै छौ? मलाई त ितमीह ले होमबिल चढाएका भेडाह

पशुका बोसोले नाक लािगसक्यो। साँढेह ,

भेडाह

र मोटा

र बोकाह का रगतले

मलाई वाक्क लािगसक्यो। 12 मलाई पुज्न आउँदा यी सबै कुरा ल्याउनुपछर्
भनी कसले ितमीह लाई भन्यो? कसले मेरो मिन्दरमा ितमीह लाई खु ाले

कुल्ची-िमल्ची गनर् लगायो?

13 ितमीह का भेटीह

ल्याउनु व्यथर् छ।

ितमीह ले बालेका धू पिसत म िवरक्त भइसक। ितमीह का औ ंसीका चाड,
िवौामको िदन पालन र धािमर्क सभाह

मैले सहन नसक्ने भएका छन्।

ितमीह का पापले गदार् ती ॅंट भएका छन्। 14 म ितॆा औ ंसी र अ

पिवऽ

चाडका िदनह लाई घृणा गदर्छु। ती मैले बोक्न नसक्ने भार भएका छन्। 15

"ितमीह ले ूाथर्नामा हात उचाल्दा म आफ्नो मुख अक ितर फकार्उनेछु।
ितमीह ले जित धेरै ूाथर्ना गरे पिन म ती सुन्नेछैनँ िकनभने ितमीह का हातमा

हत्या गरे का रगत लागेको छ। 16 आफलाई धोएर चोखो पार। जुन दुंकमर्
ितमीह ले गरे को म दे ख्दछु , ती बन्द गर। हो, दुंकमर् छोड 17 र ठीक
काम गनर् िसक। सबैको िनसाफ गर, अत्याचारमा परे काह लाई सहायता गर,
टुहरु ा-टुहरु ीह को हकको खोजी गिरदे ऊ, रक्षा गिरदे ऊ र िवधवाको पक्षमा

बोल।"

18 परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, "आओ, हामी सबै कुरा छलफल गर ।

पापले ितमीह मा रातो दाग लागे तापिन म ितमीह लाई धोई िहउँजःतै सेतो

पानछु । ितमीह का पापको दाग गाढा रातो र को भए तापिन ितमीह
ऊनजःतै सेता हुनछ
े ौ। 19 ितमीह

मेरा आ ापालन गनर् इच्छु क भयौ भने

ितमीह ले दे शका असल-असल उब्जाउह

अटे री र मेरो िवरोध गर्यौ भने त ितमीह

खान पाउनेछौ। 20 तर ितमीह ले

तरवारले मािरनेछौ। म परमूभ ु यो

कुरा भन्दछु ।" 21 एक समयको िवँवासयोग्य सहर अब वेँयाजःतै भएको
छ! एक समय त्यो सहर धािमर्क मािनसह ले भिरभराउ िथयो तर अब त त्यहाँ
हत्याराह

माऽ छन्। 22 हे य शलेम, एक समय तँ चाँदीजःतो िथइस् तर

अब बेकामको भइस्, तँ असल दाखम झ िथइस् तर अब त साधारण पानी
माऽ भएको छस्। 23 तेरा अगुवाह

िविोही र चोरका साथीह

९२

भएका छन्।

ितनीहले

सदा कोसेली र घुस खोिजरहन्छन्। अदालतमा ितनीह ले किहल्यै

टुहरु ा-टुहरु ीको न्यायको रक्षा गदनन् र िवधवाह का उजुर सुन्दै नन्।" (यशैया

1:1-23) ", "13 परमूभ ुले न्यायलयमा न्याय आसन महण गनुह
र् न्ु छ,

आफ्ना ूजाको पक्षमा न्याय गनर् उहाँ तयार हुनहु न्ु छ। 14 परमूभ ुले आफ्ना
ूजाका ूधानह

र अगुवाह को न्याय गनुह
र् न
े । उहाँले ितनीह मािथ यःतो
ु छ

दोष लगाउनुहन्ु छ: "ितमीह ले दाखबारी लुटेका छौ। गरीबह बाट लुटेका

मालले ितमीह का घर भिरएका छन्। 15 मेरा ूजालाई दबाएर च ुर पान र
गरीबह बाट अनुिचत लाभ उठाउने ितमीह लाई हक छै न। म सावर्भौम र
सवर्शिक्तमान् परमूभ ु भन्दछु ।16 परमूभ ुले भन्नुभयो,

ःऽीह

कित घमण्डी छन्। ितनीह

"हेर,

य शलेमका

नाक ठाडो पारे र िहँड्छन्। ितनीह

ँ ा नचाउँदै पाि एर छोटो कदममा कल्ली छम्छम् पाद िह छन्।" (यशैया
आख

3:13-1६) र “7 इॐाएल सवर्शिक्तमान् परमूभ ुको दाखबारी हो। यहू दाका
बािसन्दाह

् ितनीह ले भलाइका काम
उहाँले रोप्नुभएको दाखका बोट हुन।

गनछन् भनी उहाँले आशा गनुभ
र् एको िथयो। तर त्यसका स ामा ितनीह ले

हत्या गरे । ितनीह ले न्याय गछर्न ् भन्ने उहाँको आशा िथयो तर ितनीह का

अन्यायमा परे काह ले न्यायको िनिम्त रोइ-कराइ गरे । 8 ितमीह को िवनाश
हुनछ
े ! ितमीह ले िकन्दै घरमािथ घर र खेतमािथ खेत थप्दै छौ। चाँडै अब
अ ले बःने ठाउँ पाउनेछैनन् र दे शमा ितमीह

माऽ बास गनछौ। 9

सवर्शिक्तमान् परमूभ ुले यसो भन्नुभएको मैले सुनक
े ो छु , "यी ठू ला राॆा घरह

सबै ध्वंस भई िनजर्न हुनछ
े न्। 10 दश हेक्टर जिमनमा लगाएको दाखलताले
आठ िलटर माऽ दाखम

उब्जाउनेछ।"

िदनेछ र दश पाथी िबउले एक पाथी माऽ अन्न

11 ितमीह को िवनाश अवँय नै हुनछ
े ! ितमीह

रक्सी

ु ा धेरै बेरसम्म बसेर नमातुञ्जेल िपइरहन्छौ।
िपउन िबहानै उठ्दछौ र बेलक
12 आफ्ना भोजमा ितमीह
िपउँछौ। तर ितमीह

वीणा बजाएर खजडी र बाँसरु ी बजाउँछौ र रक्सी

परमूभ ुका कामको वाःतै गदनौ न त आदर गछ । 13

ितमीह का मूखत
र् ाका कारणले ितमीह
खान

नपाई

मनछन्

र

जनसाधारण

कैदी बनाई लिगनेछौ। ितॆा अगुवाह
ितखार्ले

मनछन्।

14

मृत्यु-लोक

ितनीह लाई खान ठू लो मुख गरी भोकले पिखर्रहेको छ। त्यसले य शलेमका
घरािनयाँह

साथै जनसाधारणका होहल्ला गन झुण्डलाई पिन िनिलहाल्छ। 15

सबैको बदनाम हुनछ
े र सबै घमण्डीह

होच्याइनेछन्। 16 तर सवर्शिक्तमान्

र् एर आफ्नो महान्ता दे खाउनुहन्ु छ अिन आफ्नो
परमूभ ुले ठीक काम गनुभ
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ूजाको न्याय गनुभ
र् एर आफ्नो पिवऽता दे खाउनुहन्ु छ। 17 सहरह

भएका ठाउँमा थुमाह ले घाँस खानेछन् र बाभाका पाठाह
ितमीह को िवनाश हुनछ
े । ितमीह

18

आफ्ना पापह का बन्धनबाट मुक्त हुन

"परमूभ ुले चाँडो ग न् र उहाँले गछु र्

भन्दछौ,

सक्नेछैनौ। 19 ितमीह

चनछन्।

नाश

भन्नुभएको काम िछ ै गिरहालून ् र हामी त्यो काम दे ख्न सक । इॐाएलका
पिवऽ परमेँवरले आफ्नो इच्छा पूरा ग न् र उहाँको मनको इच्छा हामी

राॆा कुरालाई नराॆा र नराॆा

हेर ।" 20 ितमीह को िवनाश हुनछ
े ! ितमीह

कुरालाई राॆा भन्छौ। अध्ँ यारोलाई उज्यालो र उज्यालोलाई अध्ँ यारो बनाउँछौ।

मीठोलाई तीतो र तीतोलाई मीठो गराउँछौ। 21 ितमीह को िवनाश हुनछ
े !
ितमीह

आफलाई बुि मान् ठान्दछौ, खुब चतुर सम्झन्छौ। 22 ितमीह को
हो! कडा रक्सी िमलाउनचािहँ ितमीह

िवनाश हुनछ
े ! ए रक्सी िपउन वीरह

साहसी र िनडर छौ। 23 घुस खाएर ितमीह

अपराधीलाई छोिडिदन्छौ र

िनद षलाई ठीक न्याय गिरिदँदैनौ। 24 त अब जसरी पराल र सुकेका पात
चाउिरएर आगोमा डिढजाँदछन्, त्यसरी नै ितमीह का जरा सडेर जानेछन् र
फूल सुकेर उिडजानेछन् िकनभने ितमीह ले सवर्शिक्तमान् परमूभ ु इॐाएलका
पिवऽ परमेँवरले िदनुभएको िशक्षा अःवीकार गरे का छौ। 25 परमूभ ु आफ्ना

ूजािसत िरसाउनुभएको छ र ितनीह लाई सजायँ िदन उहाँले आफ्नो हात

उठाउनुभएको छ। पवर्तह

थरथरी काम्नेछन् र मनह का लाश किस रझ

बाटामा फ्याँिकनेछन्। तर त्यित भएर पिन परमूभ ुको बोध मनछै न र

ितनीह लाई सजायँ िदन उहाँको हात उठाएकै हुनछ
े ।" (यशैया 5:7-25)।
परमेँवरका जनह

भनेर दावी गन तर ितनीह को िगद समाजूित

लिक्षत गरे र यशैयाले िदएका ूवचनह

ूथम् पाँच अध्यायमा छन्। उनको

सम्बोधनमा ितनीह को बािनव्यहोराूित कडा आपि

र आलोचना व्यक्त

गरे का िथए। परमेँवरबाट ितनीह ले ितनीह को िप
िनरन्तर पमा गलत काम तथा दु

ुँ फकार्इरहे कोले र

मागर्लाई पकिडरहे को कारणले ितनीह

परमेँवरको न्यायबाट भाग्न नसिकने कडा चेतावनी येशैयाले सुनाएका िथए।

तर उहाँका जनह

पँचाताप गरे र उहाँितर फिकर्ए, ितनीह को जीवनशैली र

समाजलाई

गरे

सुधार

ितनीह को

िदन

असल

हुनेछ

भ े

आशा

पिन

अगमवक्ताले िदएका िथए। तर इॐाएलीह को नराॆो आचरणूित अत्यन्तै
भाविवभोर

भएर

व्यक्त

गरे का

उनका

अफसोचह का

िवषयमा

सबैले

ु न्ु छ भ े उनको बुझाइ अनुसार र आफ्ना
सोच्नुपदर्छ। परमेँवरको को हुनह
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जनह ूित ब
अ े री इॐाएलीह

पुगेको उहाँको चाहना के िथयो सो थाहा पाएको कारणले

नाश हुन ु परे को दे ख्दा उनको शोक अत्यन्तै गिहरो िथयो।

िविसर्एका असं ख्य मािनसह को दुदर्शा र परमेँवरले गन रा ूित न्यायको
थाहा पाएर अगमवक्ता धेरै दु:खी भएका िथए।
यःतो

खालको

सन्दे शको

ढाँचा

यशैयाले

भिवंयवाणी

बोल्ने

ान

आफ्नो

सेवाकायर्मा िनरन्तरता िदएका िथए। परमेँवरले उहाँका जनह लाई के

गनुभ
र् यो सो सिम्झऊन् भनेर उनले आ ान गरे का िथए। भिवंयमा परमेँवरले

ितनीह को िनिम्त के गनर् चाहनुभएको िथयो त्यसको आशा पिन उनले ूःतुत
गरे का िथए। त्यसकारण ितनीह लाई अिहले नै परमेँवरतफर् लाग्न र

उहाँसँगको सम्बन्ध पुनःथापना गनर् उनले आ ान गरे का िथए। यिद ितनीह

परमेँवरसँग िमल्न चाहन्छ भने वतर्मान समयमा ितनीह ले गरे का गलत
कामह बाट

ितनीह ले

पँचाताप

गनुप
र् न

र

अ ूित

दुव्यर्वहार

गन

आचरणलाई त्याग्नुपन शतर् उनले मािनसह को सामु राखेका िथए।
परमेँवरका

जन

भनाउँदाह ले

गिररहे का

अन्याय

अत्याचारलाई

यशैया ५८ र ५९मा िवशेष गरे र सम्बोधन गरे को पाइन्छ। ितनीह को समाज
कःतो खालको िथयो भनेर यशैयाले यसरी िचऽण गदर्छन् “न्यायलाई पछािड

धकेली िदएका छन्, धमीर् अथार्त उिचत काम गनह लाई परै राखेका छन्,
सत्यलाई बाटोमै फिकिदएका छन्, बेइमानीह को रजाईँले इमान्दािरताको ठाउँ

छै न" (यशैया ५९:२०

पान्तिरत)।

यशैयाको पुःतकभिर यशैयाले अत्यन्तै मह वपूणर् सन्दे शूित सबैको
ध्यान आकषर्ण गरे का िथए। त्यो िथयो आउनेवाला उ ारकतार् मसीह, जसले
अन्तमा यस सं सारमा परमेँवरको शासन चलाउनुहन
ु ेछ। आफ्नो साथमा उहाँले

न्याय, दया, सुःवःथ्य र पुनःथार्पना ल्याउनुहन
ु े छ।

दे हायका भिवंयवाणीका पदह ले येशूको जीवन, सेवाकायर् र मृत्युलाई

ँ
ँ छन्? यशैयाले गरे का भिवंयवाणी अनुसार यस सं सारमा येशू
कसरी औल्याउ

र्ु ोस् “2 अन्धकारमा िहँडदुल
आउनुभएको औिचत्यलाई कसरी बुझाउँछन्? हेनह
गन मािनसह ले एउटा ठू लो ज्योित दे खेका छन्। ितनीह

अन्धकारको दे शमा

बास गथ तर अब ितनीह मािथ ज्योित चम्केको छ। 3 हे परमूभ ु, तपाईंले
ितनीह लाई

ठू लो

आनन्द

गराउनुभएको छ। मािनसह

िदनुभएको

छ।

तपाईंले

ितनीह लाई

ूसन्न

अन्न बटुल्दा वा लुटका धन बाँड्दा जसरी

रमाउँछन्, त्यसरी नै तपाईंले गनुभ
र् एको काममा ितनीह
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रमाउँछन् 4 िकनभने

तपाईंले

ितनीह का

काँधमा

परे को

बोझको

जूवा

र आङमा

पन लौरो

भाँिचिदनुभएको छ। धेरै िदनअिघ िम ानका सेनालाई हराउनुभएझ तपाईंले

आफ्नो ूजालाई अत्याचार र िथचोिमचो गन रांशलाई हराउनुभएको छ। 5
आबमण गन सेनाले लाएका जु ा र रगत लागेका वःऽ आगोमा भःम

हुनछ
े न्। 6 हाॆा िनिम्त एउटा बालक जन्मेका छन्! हामीलाई एउटा पुऽ

िदइएको छ! उनले

हामीमािथ राज्य गनछन्। उनको नाम "उदे कका

सल्लाहकार", "पराबमी परमेँवर", "सनातनका िपता", "शािन्तका राजकुमार"

हुनछ
े । 7 उनको राज्य-शिक्त बिढरहनेछ, उनको राज्यमा सध शािन्त रहनेछ।

दाऊद राजापिछ आउने राजा उनी नै हुनछ
े न्। न्याय र धमर्मा खडा भई
अबदे िख उसो सदाका िनिम्त उनले राज्य गनछन्। सवर्शिक्तमान् परमूभुले

आफ्नो जोशमा यी सबै गनुहर् न
े ।" (यशैया 9:2-7), “1 दाऊदको राजवंश
ु छ

कािटढालेको

खझ छ तर ठु टोबाट नयाँ हाँगा उॆेझ दाऊदको सन्तानबाट

एउटा नयाँ राजा उठ्नेछन्। 2 परमूभ ुको आत्माले उनलाई बुि ,

ान र

ूजालाई शासन गनर् सीप िदनुहन
े । उनले परमूभ ुको इच्छा बुझ्नेछन्,
ु छ
उहाँलाई आदर गनछन् 3 र उहाँका आ ापालनमा आनिन्दत मान्नेछन्। उनले

मुख हेरेर वा अ का कुरा सुनरे इन्साफ गनछै नन्। 4 गरीबको इन्साफ
ठीकिसत गनछन् र असहायह को रक्षा गनछन्। उनको आ ाले अपराधी

मािनसह ले दण्ड पाउनेछन् र दुंटह

मािरनेछन्। 5 न्याय र इमानदारीसाथ

उनले आफ्ना ूजामािथ शासन गनछन्।"

(यशैया 11:1-5), “1 परमूभ ु

भन्नुहन्ु छ, "यो मेरो सेवक हो, जसलाई म बल िदँदछु ,जसलाई मैले छानेको छु ,

जोिसत म खुसी छु । मैले त्यसलाई मेरो आत्माले भरे को छु र त्यसले ूत्येक
जाितमा न्याय ल्याउनेछ। 2 त्यो िचच्च्याउनेछैन वा सोर उचाल्नेछैन, बाटोबाटोमा जोडले बोली सुनाउनेछैन। 3 त्यसले नुहेको िनगालोलाई भाँच्नेछैन,

िनभ्न लागेको िदयोलाई िनभाउनेछैन, त्यसले सबैिसत अटल न्याय गिरिदनेछ।

4 त्यसले आफ्नो आशा र साहस हराउनेछैन, त्यसले पृथ्वीमा न्याय िःथर
गनछ,

टाढा-टाढाका

दे शह ले

उत्सुक

भई

त्यसका

व्यवःथामा

आशा

राख्नेछन्।" 5 परमेँवरले आकाश बनाएर टाँग्नुभयो। उहाँले पृथ्वी र त्यसका

सारा ूाणी सृजना गनुभ
र् यो। पृथ्वीका सबै मािनसह मा सास र जीवन
हािलिदनुभयो।

अब

परमूभ ु परमेँवर

"पृथ्वीमा न्याय होस् भनी म,

आफ्नो

सेवकलाई

भन्नुहन्ु छ,

6

परमूभ ुले मेरो धािमर्कताअनुसार ितमीलाई

बोलाएको छु र ितमीलाई सम्हाल्नेछु। ितमी ारा म जाित-जाितिसत एउटा करार
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ँ ा
बाँध्नेछु, ितमी ारा म जाित-जाितमा ज्योित िदनेछु। 7 ितमीले अन्धाका आख

खोिलिदनेछौ, अध्ँ यारो झ्यालखानमा बसेकाह लाई त्यहाँबाट छु टाउनेछौ। 8
"म माऽ ितॆा परमूभ ु परमेँवर हुँ,

कुनै दे वी-

म आफ्नो मिहमा अ

ँ म आफ्नो ूशंसा कुनै मूितर्लाई िदनेछैन।
ँ 9 मैले उिहले
दे वतालाई िदनेछैन।
भनेका कुराह

अिहले पूरा भए। अब म ितमीह लाई नयाँ कुराह

ती

ु न्दा अिघ नै भन्नेछु।" (यशैया 42:१-९) र “1 अब जे हामी बयान
हुनभ
िदन्छ , त्यो कसले िवँवास गछर् र? यस कुरामा परमूभ ुको हात छ भनी

कसले दे ख्ला र? 2 उहाँको अिघ सुख्खा जिमनमा एउटा िब वाले, जरा हालेझ
ऊ ब

ँ ा
ो। उसमा केही मान-मयार्दा वा सुन्दरता िथएन, उसमािथ हाॆो आख

परे न पिन। उसको बारे मा कुनै आकिषर्त कुरा िथएन, उसका कुनै कुराले हाॆो
मन िखच्न सकेन। 3 हामीले उसलाई तुच्छ ठान्य र अःवीकार गर्य , उसले

दु:ख र कंट स ोकसैले पिन ऊितर हेरेन, हामीले उसलाई केही नठानी ध्यानै

िदएन । 4 "िनँचय नै उसले हाॆा कंटह

स ो, हाॆो दु:ख भोग्यो।

तर उसले दु:ख-कंट भोगेको त उसमािथ परमेँवरको दण्ड परे को हो

भनी हामीले ठान्य । 5 तर हाॆा पापका कारणले ऊ घाइते भयो, हाॆा
अधमर्का कारणले उसले च ुटाइ खायो। उसले दण्ड भोगेको कारणले हामीले

सुख-शािन्त पाय , उसको कोरार्को चोटले हामी िनको भय । 6 हामी सबै बाटो

िबराएका भेडाह झ िथय , हामी बरािलएर आफ्नै सुरमा िहँड्थ्य ,

सबैमािथ पनुप
र् न दण्ड परमूभ ुले उसमािथ पािरिदनुभयो। 7

तर हामी

"ऊिसत

खो

व्यवहार गिरयो तर त्यो उसले नॆ भएर स ो, उसले मुखबाट एउटा शब्द
ँ े को थुमाझ,
पिन िनकालेन। कािटन आट

आफ्नो मुख खोलेन।

ऊन कऽन लागेका भेडाझ उसले

8 उसमािथ अत्याचार भयो र दण्ड िदई मानर् लिगयो र

उसका सन्तानबारे कसले बोल्ला र? कारण उसलाई जीिवतह को दे शबाट
हटाइयो, मेरा मािनसह का पापको लािग उसमािथ कुटाइ पर्यो 9 दुंटह िसत

ऊ िचहानमा रािखयो, धनीह िसत गािडयो, तथािप उसले किहल्यै कुनै अपराध
गरे को िथएन, किहले झूट बोलेको िथएन।

10 तरै पिन उसलाई चोट िदनु

र कंट सहन लाउनु परमूभ ुको इच्छा िथयो। परमूभ ुले उसको जीवनलाई

पाप काट्ने बिलदान बनाउनुभएको भए पिन उसले आफ्ना सन्तान दे ख्नेछ र
परमेँवरको योजना ऊ ारा सफल हुनछ
े । 11 कंटको जीवन भोगेपिछ उसले
जीवनको ज्योित दे ख्नेछ र सन्तुंट हुनछ
े । आफ्नो

ान ारा मेरो धमीर् सेवकले

धेरैको पापको दण्ड बोक्नेछ र उसले ितनीह लाई क्षमा गनछ। 12 यसैकारण

९७

ँ उसले िजतेको माल
म उसलाई एउटा इज्जतको ःथान िदनेछु र सामथीर्ह सग
बन्डा लाउनेछ। उसले राजी-खुसीका साथ आफ्नै ूाण िदयो र दुंटह का

साथमा गिनयो। उसले धेरै पापीह को स ामा आफ्नो ूाण िदयो र ितनीह ले
क्षमा पाऊन् भनी िबन्ती गर्यो।" (यशैया ५३)।

उपसं हार:

थप जानकारी: एलेन जी

ाइट ारा िलिखत ूोफेटस एण्ड िक सको पृ.

२७९-२९२को “द असेिरयन क्यािप्टिभटी" र पृ. ३०३-३१०को “द कल

अभ यशैया" पढ्नुहोस्।
“शोषण

अिनयिन्ऽत

लज्जाःपद

र

िथचोिमचो

गन,

घोर

अन्याय

अत्याचारले

मिसत,

अपनाएर

अत्यन्तै

पमा अिमतव्ययी खचर् गरे र मनोरञ्जन र मोजमज्ना गन,

भोजभ ेर

र

जाँडरक्सीले

मात्ने

चलनलाई

िघनलाग्दो व्यवहार र चिरऽहीन िबलािसतामा मोिहत भएर चल्ने

भनेर िचिनने

तर

व्यथर्

समाजको िव

मा परमेँवरका अगमवक्ताह ले चक आवाज उठाएका िथए।

ितनीह को

िवरोधका

आवाजह

इॐाएलीह को

सामु

ितनीह ले गिररहे का पापको िनन्दा व्यथर् भएको िथयो।"-एलेन जी

ूोफेटस् एण्ड िक स, पृ. २८२ बाट
यशैयाको

िनिम्त

“इॐाएलमा

पान्तिरत।
जे

भइरहे को

िथयो

त्यो

भए,

ाइट,

अत्यन्तै

िनराशजनक भएको िथयो। मािनसह को सामािजक अवःथा नाजुक िथयो।

धनी हुने ूितःपधार्मा लाग्दा मािनसह ले जग्गापिछ जग्गा िक े एक घरपिछ
अक

घर िकनेर आफ्नो धनको रवाफ दे खाउने ूवृि को रडाको चलेको

िथयो। अन्यायको िवकृित व्यापक पमा चलेको िथयो, कमजोर र दिरिूित

दया र सहानुभिू त दे खाउने चलन हराइसकेको िथयो। असहायलाई सुरक्षा िदने
िनकायका हािकम तथा पदािधकारीह ले गिरब, िनधर्न, अनाथ र िवधवीह को
आवाजलाई वेवाःता गरे का िथए। यहू िदयाका राजा उिज्जयाको शासनकालमा

परमेँवरले यशैयालाई चेतावनी र ॅ

समाजको आलोचना गनर् बोलाउनुभएको

िथयो। तर पितत समाजको िवरोध गन िजम्मेवारीबाट ती अगमवक्ता पिन्छन

चाहे का िथए। उनको आवाजको ूितरोधमा परमेँवरकै जनह

भनेर िचिनने

तर त्यो हठी समाज उिऽनेछ भनेर उनलाई थाहा िथयो।"-पृ. ३०६,३०७बाट
पान्तिरत।

“अगमवक्ताह को

सरल

आवाजह

मािनसह को िनिम्तमाऽ नभएर परमेँवरका जनह

९८

इॐाएलका

िवगत

युगका

ह भनेर दावी गन वतर्मान

युगमा रहे का हामीले पिन आत्मसात् गनुर् ज री छ। अनुमह तथा दयाका

कामह

ु न्ु दै न। िपछिडएका,
गन अवसरबाट हामी किहल्यै पिन वंिचत हुनह

दिवएका, समाजमा हे िपएका, असहाय र बोझले लािदएका वगर्ूित इसाई
सरोकार तथा िश ाचार र कोमल
पान्तिरत।

सोच दे खाउनै पछर्।" पृ. ३२७बाट

िचन्तनमनन:
अ)

भिवंयवाणी वा अगमवाणी बोल्ने ूिबया ूायजसो भिवंयको िनिम्त

बोिलने कुरा भनेरमाऽ ूायजसो हामी सोच्दछ । तर पुरानो करारका

अगमवक्ताह ले ितनीह कै युगको अवःथालाई िचऽण गरे र सम्बोधन

गन गरे को कुराले ितनीह को भूिमका कःतो रहेछ भ े तपाईँको
ि कोणमा कसरी पिरवतर्न हुन जानुपछर्?

आ) सत्यको िनिम्त उिभन कःतो किठन, च ुनौितपूणर् र जोिखमपूणर् रहेछ
भनेर

अगमवक्ताका

जीवन

र

सन्दे शह ले

दे खाउँदछ।

य िप,

ितनीह ले जे बोले र गरे ती िकन गरे भ े कुरामा तपाईँले िकन

इ)

िवँवास गनुह
र् न्ु छ?

जब परमेँवरले अगमवक्ताह

ारा बोल्नुभयो उहाँले पितत जनह ूित

बोध पिन दे खाउनुभएको िथयो र ितनीह को उत्थानको िनिम्त गिहरो

चासो पिन दे खाउनुभएको िथयो। परमेँवरका यी दुई ःवभावह मध्ये

पक्षमा तपाईँ कुन पक्षमा हुनहु न्ु छ?
सारांश: परमेँवरकै जनह

अधमीर् व्यवहारूित चक

ूयत्नशील िथए। मािनसह

ु ी तथा
भनेर िचिनने मािनसह को असत्य, वैगण

आवाज उठाउन पुरानो करारका अगमवक्ताह

परमेँवरको बाटो र इच्छामा चलून ् भ े

ितनीह को ितॄ चाहना िथयो र कितपयसमयमा हठी समाजूित ितनीह

बोिधत पिन भएका िथए। ितनीह ले परमेँवरको ःवभावलाई ूितिबम्ब गन

बममा मािनसह ले गन गिरब र शोिषत वगर्मािथको अन्याय र अत्याचारूित

गिहरो चासो दे खाएका िथए। अन्याय गनुब
र् ाट फिकर्ऊन् भ े परमेँवरको
चाहना हो भनेर ितनीह ले बुलन्द आवाज उठाएका िथए। यिद ितनीह

न्यायोिचत बाटोमा िहँडे ितनीह को भिवंय उज्ज्वल पान परमेँवरको सं कल्प

छ भनेर पिन ती अगमवक्ताह ले औल्ँ याएका िथए।

९९

कथा ५
आफ्नो कमर्चारीबाट ूेरणा पाएको
िजओिृ शमूयल, ५१, सोलोमन टापुह
िजयोफ शमूएल सोलोमन टापुह को घर िनमार्ण कम्पनीको मुख्य

हािकम िथए। जब आफ्नो कमर्चारीले एक वषर्िभऽ आफ्नो मोटोपना ४०
ँ ाले दे खेपिन ितनले िवँवास
िकलोमामले घटाए रे भ े कुरा आफ्नै आख

ँ ु ी हे रेर "के मपिन घटाउन सक्छु र?" भनेर सोच्न
गरे नन्। आफ्नो ठू लो भड

थाले।

िजयोफको वजन २९० पाउण्ड अथार्त ् १३० िकलो िथयो। दस

वषर्देिख उच्च रक्तचापले उनलाई दु:ख िदएको िथयो। आफू नाश हुनेबाटोितर
ढिल्कन्दै छु भ े कुरा उनले महसुस गनर् थालेका िथए।

िजयोफ एडभेिन्टःट घरमा हुकका िथए र चचर्ले सं चालन गन

ःकूलह मा उनी पढे का िथए। एडभेिन्टःट ःवाःथ िशक्षाको बारे मा उनलाई
राॆै जानकारी िथयो। तर आफ्नो शरीर उनले थाहा पाएको

उल्टो िदशामा जाँदै िथयो। एडभेिन्टःटह
ु ा ट
मािनसह ले जःतै बेलक

ानभन्दा िठक

समेत गरे र सोलोमोन टापुह का

खाने बानी उनको पिन िथयो।

"यस खानालाई आिशष िदनुभएकोमा हे परमेँवर तपाईँलाई धन्यवाद

छ" भनेर खानुभन्दा अिघ उनले ूाथर्ना गथ। तर "मलाई भोक र ःवादलाई
िनयन्ऽण गनर् बल िदनुहोस्" भिन उनले किहल्यै पिन ूाथर्ना गरे नन्।

सन २०१७को सु मा एक िदन िजयोफ हे िरककहाँ गए। हे िरक उनको

िनिम्त भवनको नक्सा बनाउने काम गदर्थे। "ितमी कःतो मोटो िथयौ, अिहले

ितमी कःतो पातलो दे िखन्छ। ितॆो मोटोपना घटाउन ितमीले के गर्य ?"

उनले सोधे।

आफूले एलेन जी

ाइटको "काउिन्सल अन डायट एण्ड फुडस्"मा

लेिखएको खाना र ब्यायामको सल्लाहबाट ूेिरत भएर त्यसै अनुसार चलेकोले

आफू ःवःथ भएको उनले सुनाए। "तपाईँलाई पिन तपाईँको मोटोपन घटाउन
िसकाउन सक्छु " उनले भने। िजयोफले "हुन्छ, किहलेदेिख सु
सहमित जनाए। "यिद तपाईँ चाहनुहन्ु छ भने आजैदेिख सु

हे िरकले भने।

गन?" भनेर

गनर् सक्छ " भनेर

अिन तुरन्तै हािकम र कमर्चारी आफ्नो कायार्लयबाट बािहर िनःकेर

४५ िमनेटको सरल ब्यायाम गनर् थाले। ितनीह

९९-१

समुिको िकनारामा,

ख

मुिन वा अ

ब्यायाम गनर् थाले। सु मा िजयोफलाई धेरै गार्हो भएको िथयो।

उनले बीस बीस सेकेन्ड गिर िविभ

व्यायामह

गनर् थाले ।

"जब मैले व्यायाम गनर् थाल मलाई २० सेकेन्ड पिन व्यायमा गनर्

गार्हो भएको िथयो। पाँच सेकेन्डसम्म गदार् त मलाई खुशी नै लागेको िथयो।
तर पिछ िदन िदनै अिल अिल बढाएर व्यायाम गनर् थाल" हँिसलो भएर

िजओफले सुनाए। जब िजओफको तौल घ

ो तब अ

मािनसह

पिन

एडभेिन्टःट अिडटोिरयम वा सभा घरमा िविभ

धमर्का २०० जना मािनसह

उनीसँग व्यायाम गनर् सिरक भए। हे िरकले ःवःथ रहन चाहने समूहको नेतत्ृ व
गिर रहे र िजओफचाही ँ उनको सय जक भएर सघाउन थाले। आज

हप्ताको चारिदन व्यायाम गनर् त्यहाँ भेला हुन्छन्। ूत्येक कायर्बम ूाथर्ना ारा
सु

हुन्छ र ूाथर्ना ारै अन्त हुन्छ। हप्ताको एक िदन व्यिक्तगत गवाहीको

िनिम्त अलगै समय छु

ाइएको हुन्छ र हे िरक र िजओफले ःवःथ खानाको

बारे मा िसकाउँछन्। त्यो िशक्षा एलेन जी

ाइटबाट नै िसधै आएको हुन्छ।

"यिद आज तपाईँह ले जे गनुभ
र् यो तपाईँह लाई राॆो लािगरहे को छ भने

तपाईँह को पिरवतर्न तपाईँह को अध्याित्मक जीवनमा पिन िकन लागु
नगन?" भनेर हे िरकले मािनसह लाई सोध्छन्। "तपाईँले हरे क िबहान ूाथर्ना
ु एको अनुभव गनुह
गनुभ
र् यो भने तपाईँले झन कःतो राॆो हुनभ
र् न
ु े िथयो होला?

सोच्नुहोस्!" िजओफ थप्दछन्।

जब सभा घरमा सबै जना भेलाभएर व्यायाम गदर्छन् तब त्यहाँ सबै

जना "हे म वाका!" अथार्त ् यसले काम गछर् भनेर िचच्याएको सुिनन्छ।
ितनीह को शरीर िठक आकारमा आएकोमा ितनीह

िजओफ िचिकत्सकह

खुशी हुन्छन्। हे िरक र

होइन् तर मािनसह ले परमेँवरको चाहना अनुसार

शरीरलाई ःयाहार गरे भने उहाँले ितनीह लाई सहयोग गनुह
र् न्ु छ भनेर हे िरक र
िजओफले अनुभव गरे का िथए।

िजओफलाई उनको िठक तौलमा पुग्नु ज री नै छ तर उनको तौल

३५ िकलोमाम माऽ घटे को छ। त्यसको िनिम्त उनलाई १८ मिहना लाग्यो।

उनले असाध्यै हलुको भएको महसुस गिररहे का छन्। "म दगुन र् सक्छु , मािथ

चढ्न सक्छु र उिृन पिन सक्छु ! यिद म गनर्सक्छु भने अ ले पिन गनर्
सक्छ" अत्यन्तै खुशी भएर िजओफले यी लेखकलाई बताउँछन्। सोलोमन

टापुह को दे शका मािनसह मा मधुमेहको साथै मोटोपना पिन एक मूख्य
समःया भएको छ।

-आन्ि ु मेकचेःनी
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