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िनर तर बिगरह छ भ े कुरामा म िव त छु। छा ो-वासको चाड़मा उहाँलाई खो ने र 
प ाउनेह लाई यो उहाँको ित ा हो। 

जब जीवनको पानी पूरा बेगसँग परमे रका पु ह बाट बािहर िन क छ, तब काशको 
पु तकको अि तम अ यायमा यूह ाले देखेको दशन पूरा नेछ। यसैले यो संसारको रा ह को च गाइ 
र िनको ने समय आउन बाँक  नै छ।  

िन कषिन कषिन कषिन कष    
परमे रले उहाँका दास मोशा ारा इ ाएलीह लाई दनुभएका सातवटा चाड़ह का िवषयमा 

हामीले अ ययन गरेका छौ।ँ येक चाड़को आि मक  अनुभवबाट भएर हामी अिघ ब नुपछ भ े कुरा 
हामीले थाहा गरेका छौ।ँ यो कुरा आंिशक स यता मा  हो, तर पूण स यता भने होइन। ठूलो भवन 
बनाउनको लािग यसलाई था े बिलयो जग िनमाण गन अित आव यक छ। परमे रसँगको िनर तर 
हडँाइमा हा ो आि मक जग अप रवतनशील रहदँैन तर यो झन्-झन् बिलयो दँै जा छ। हामीले 

िन तार चाड़लाई किह यै पछािड़ छो नु दँैन। हामीले हा ो मुि लाई अझ गिहरोसँग अनुभव गद 
जानुपछ। पेि तकोसको अनुभव र वरदानह  हराएर जाँदैनन् ब  यसको स ामा ती कुराह  
परमे रसँगको िनर तर अनुभवमा झन् सुदढृ दँै जा छन्। 

परमे रका महान् मिहमा र कामह  अगािड़ पिन छन् भ  े कुरा थाहा गरेर हामी अिघ 
ब नुपछ। हामीले िवगतमा अनुभव गरेका मिहमाह लाई फे र अनुभव गन कोिसश गनु दँैन। अिहले 
हामीसँग भएका रा ा कुराह लाई सिजलै या  स ु पछ, अिन मा  भिव यमा अझ असल र उ म 
कुराह  ा  गन स े छौ।ँ यसैले हामी येशू ी मा रहरे परमे रका महान् बोलावटको पुर कार पाउन 
पावलज तै िनसानाितर अिघ ब दै जानुपछ ( फिल पी ३:१४)। 
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आ नो मृ युभ दा केही समयअिघ येशूले उहाँ र उहाँको िपता आएर ितनीह मा वास गनु नेछ भनी 
चेलाह लाई भ ुभयो। ‘परमे र र हामीमा हामी उहाँमा वास गन’ मह वपूण कुरा नै परमे रमा 
हामीले अनुभव गन अित उ म कुरा हो। दइु वटा फरक तरल पदाथह  एक आपसमा िमिसएर एक 

छन् अिन ितनीह ले पिहलेको प रचय गुमाउँछन्। ती दईु पदाथह  एक भइसकेपिछ ितनीह लाई 
िच  नै स कँदैन। िचयामा दधु िमसाएपिछ, ती दबुै व तुह ले आ नो सु को प रचयलाई गुमाउँछन् र 
दधु िचयामा हो क िचया दधुमा हो भनेर छु ाउन स कँदैन। येशू र हा ो स ब ध पिन य तै कारको 

छ। उहाँ र हामी एक भएपिछ मािनसह ले हामीलाई हदेाखे र उहाँलाई दे ेछन्। 

िजउँदोिजउँदोिजउँदोिजउँदो    पानीपानीपानीपानी    
नयाँ करारमा छा ो-वासको चाड़को िवषयमा यूह ा ७ अ यायमा मा  उ लेख ग रएको 

पाइ छ। यो अ यायको सु वातमा उहाँका चेलाह ले कर लगाउँदा पिन येशू चाड़ मनाउन य शलेम 
जान मा ुभएन, तर समय अझै अएको छैन भनी उहाँले ितनीह लाई भ ुभयो। चाड़को समय 
आधाजसो िबितसकेपिछ मा  उहाँ य शलेममा देखा पनुभयो र चाड़को अि तम तथा मुख, िवशेष 
दनमा उहाँले अच मको घोषणा गनभुयो : “य द कोही ितखायो भने यो मकहाँ आओस् र िपओस्। 

जसले ममािथ िव ास गदछ, धमशा ले भनेअनुसार यसको अ त करणबाट िजउँदो पानीका खोलाह  
बिगिन कनेछन्” (यूह ा ७:३७,३८ )। 

येशूले हामीिभ  भएको जीवनको ोतको िवषयमा प  गरी बताउनु छ। उ  कुरा उहाँ 
हामीिभ  नै वास गनु छ भ े कुराको य  नितजा हो। आिशष् पाउनको लािग हामीले 
मािनसह लाई अ  कुनै बािहरी ोतितर लैजानु आव यक छैन। किहले काही ँमािनसह ले आि मक 
लाभ पाऊन् भ े हतेुले हामी उनीह लाई भेटघाट, स गित, स मेलन वा य तै अ  आि मक ठाउँह मा 
जान र असल पु तकह  प न ो साहन द छौ।ँ तर द:ुख ला दो कुरा के हो भन ेहामीिभ  न ैभएको 
जीवनको ोतले ितनीह का आव यकताह  पूरा गन सकेको छैन। 

परमे रसँगको हा ो सु को अव थामा हामी च माज तै छौ।ँ च माले सूयको काशलाई 
ितिवि वत गरी मधुरो काश पृ वीमा पठाउँछ। आ नै मिहमा नभएकोले हामीले परमे रको मिहमा 
ितिवि वत गछ । कुनै साँचो योित नभएकोले, हामी सूयको योित अ ह लाई दान ग र द छौ।ँ 

अ धकारभ दा च माले दन े काश असल हो तर सूयले दन ेतेिजलो काशको तुलनामा यो केही पिन 
होइन। सूयको योितले उ यालो र यानोमा  दनेमा  होइन िनको पान काम पिन गदछ। येशूल े
िनर तर ब े िजउँदो पानीको िवषयमा बताउनुभयो। ब े भ ाले िनर तर भइरहने कृयालाई बुझाउँछ। 
नदी दन-रात नरोक कन बिगरह छ। यसरी बिगरहनु कृितको वभािवक िनयम हो। य त ै कारले 
येशूबाट पिन किहले नरो कने िजउँदो पानी उहाँको व रप र भएकाह ले श त पमा पाउने गरी 
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प रचयप रचयप रचयप रचय    
सबै मु य धमह का चाड़-पवह  छन्। आफूलाई इसाई भनेर िचनाउने मािनसह ले ाय: 

गरी ी मस र ई टर मनाउँछन्। केही इसाईह , ज तै: रोमन याथोिलकह ले अ  दनह लाई पिन 
पिव  मा छन्। िह दहू को धेरै कारका चाड़-पवह  छन्, ज तै: दश, ितहार, ी प मी आ द। 
बुि ट र मुि लमह को पिन केही िवशेष चाड़-पवह  छन्। 

हामीले बाइबल अ ययन गदा य दी चाड़-पवह का िवषयमा थु ै ख डह  भे ाउँछौ,ँ तर इसाई 
चाड़ह को िवषयमा केही पिन भे ाउन स दैनौ।ँ वा तवमा भ े हो भने ी मस र ई टर साँचो इसाई 
चाड़ह  होइनन ्तर ती दनह  इसाई भेषमा मनाइने पुरानो समयमा अ यजाित देउताह लाई पु न े
चाड़ह  न्। पिहले िडसे बर २५ तारीख सूय देवतालाई पु ने चाड़ िथयो। येशू िडसे बर मिहनामा 
ज मनुभएको िथएन। आज-भोिल कुनै धममा िव ास नरा े मािनसह ले पिन ी मस मनाउँछन्। 
अक  प  के हो भने, एल-श ाई म डलीका िव ासीह ले ी मस र ई टर मनाउँदैनन्। मैले अ ेजी 
भाषामा यस िवषयसँग स बि धत छु ै लेख लेखेको छु। यस लेखमा चा ह ँ इ ाएलको चाड़ह का 
िवषयमा सकारा मक िववेचना र ितनीह का आि मक अथलाई जोड़ दएर केही मह वपूण कुरा ले े 
जमक  गदछु। 

चाड़-पवह को िवषयमा चचा गनुभ दा पिहले ितनीह का िवषयमा अ ययन गन कन 
आव यक छ भनी बु नुपछ। यही  हामी धमशा का अ  धेरै ख डह  अ ययन गन ममा पिन 
सो  स छौ,ँ ज तै: करारको स दकूको िवषयमा कन अ ययन गन ? लेवीको पु तकमा उ लेख ग रएका 
बिलदानह का िवषयमा कन अ ययन गन ? अथवा, इ ाएलको मािनसह का िवषयमा लेिखएको 
लामो इितहास कन अ ययन गन ? यस िवषयमा े रत पावलले यसरी प  उ र दएका छन्- 
‘उनीह ले ज तै हामीले खराबीको इ छा नगरौ ँ भनी यी कुरा हा ो चेताउनीको लािग न्’  (१ 
कोर थी १०:६)। हामीले बु नुपन कुरा के हो भने, पुरानो करारका चाड़-पवह  साथै य दीह का 
इितहास हा ो लािग आि मक स यताको िच ह  न्। स पूण धमशा  सव थम वयम् येशू ित 
केि त छ र दो ो हामीह को जीवन र अनुभवह ित केि त छ, जस ारा हामी उहाँलाई प ाउन 
र उहाँज तै ने य  गदछौ।ँ 

य दी व थामा आधा रत सात वटा चाड़ह को तािलका यस लेखको सु मा नै रािखएको छ। 
अ  चाड़-पवह  पिछ थ पँदै गएका न्, ज त:ै ए तरको समयमा पूरीम चाड़ र म ाबीह को समयमा 
हनु ाह चाड़ मनाउने चलन सु  भएको िथयो। मािथ उ लेख ग रएका सात वटा चाड़ह चा ह ँ
मोशाको व थामा उ लेिखत मूल चाड़ह  न्। 

चाड़-पवह का मु य बाइबलीय आधारह  : 
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चाड़-पवह  मु य गरी दइु वटा िवषयह मा आधा रत छन्: खेती-पाती (कृिष) र रा को 
इितहास। िन तार चाड़, अखमीरे रोटीको चाड़ र छा ो-वासको चाड़ िम  देश र उजाड़- थानको 
या ाको छुटकाराको स झना व प मनाइने ऐितहािसक मरण-उ सवह  न् भन ेपिहलो उ जनीको 
िबटा डोलाउने, पेि तकोस र फे र छा ो-वासको चाड़चा ह ँफसल कटनीको िविभ  समयह मा मनाइने 
चाड़ह  न्। यी दबुै अव थाह मा मनाइने छा ो-वासको चाड़को िवषयमा पिछ िब तृत पमा 
हनेछौ।ँ 

बाइबलमा उ लेख भएका चाड़ह लाई तीन वटा समूहह मा व गकरण ग रएको दे  स क छ। 
य दी याले डरअनुसार पिहलो मिहनामा तीन, ते ो मिहनामा एक र सातौ ँ मिहनामा तीन वटा 
चाड़ह  पदथे। पिहलो समूहको तीन वटा चाड़ह  (िन तार चाड़, अखमीरे रोटीको चाड़ र छा ो-
वासको चाड़) लाई िन तार चाड़को समूहमा नै रा  स क छ, जसले हा ो आि मक  अनुभवह को 
सु को अव थाको िच ण गछ। य तै गरी ते ो मिहनामा पन पेि तकोसको चाड़ले उ  अनुभवपिछको 
अव थापिछको िच ण गछ। र सातौ ँमिहनामा पन छा ो-वास समूहको तीन वटा चाड़ह  (तुरही फु े , 

ायि तको दन र छा ो-वास) -ले चा ह ँहा ो आि मक  प रप ताको िच ण गछ। सात पूण पमा 
आि मक  िस  स या हो र सातौ ँ मिहना र सातौ ँ ममा पन छा ो-वासले परमे रसँग हा ो 
हड़ँाइको िस तालाई िच ण गछ। सबै इ ाएली पु षह लाई व थाअनुसार वषको तीन पटक मु य 

चाड़ह को अवसरमा य शलेममा गई परमे रको सामु खड़ा नुपन आ ा दइएको िथयो। अिहलेको 
समयमा पिन धेरै य दीह  यस अवसरमा इ ाएलको मण गन भएकोले अ  देशह बाट ‘तेल 
अिबब’ जाने हवाइ-जहाजको टकट पाउन पिन गा ो छ र पाइहाले पिन यो धेरै नै महगँो ने गछ। 

लेवी २३ अ याय िव ाम दन (शबाथ) -को बणनबाट सु  छ। यो दन इ ाएलीह ले सबै 
कामबाट छु ी िल थे। यो दन परमे रको लािग छु ाइ यो। सबै चाड़ह लाई िव ाम दन (शबाथ) 
ज तै मािन यो र कुनै पिन काम ग रदैन यो। 
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बाइबलीय आधारबाइबलीय आधारबाइबलीय आधारबाइबलीय आधार चाड़चाड़चाड़चाड़ 

थान १२ अ याय िन तार 

थान २३:१४-१७ सारांश 

लेवी १६ अ याय ायि तको दन 

लेवी २३ अ याय सबै चाड़ह  

ग ती २८:११-२९:४० सबै चाड़ह  

व था १६:१-१७ सबै चाड़ह  

पेि तकोसको चाड़ वरदान र िच हह का े सँग स बि धत छ। यो चाड़ गृ म ऋतुको सु वातमा 
पछ। आि मक वरदानह  आि मक फलभ दा धेरै नै फरक छ। वरदानह  तु तै दइ छन् तर फल 
प रप  न र पा  लामो समय ला छ। गृ म ऋतुको तातो वातावरण सही सकेपिछमा  यो पूण 
अव थामा पु छ। िच हह  आफैमा कुनै मु यका होइनन् तर ितनीह ले गन स केत र नितजाचा ह ँ
वा तिवक मू य हो। यी सबै कुराह  पूण पको फल िनि कआउनेछ भ े कुराको िच हह  न्। पाकेको 
फल ा  गन हामीह ले गृ म ऋतुको गरम वातावरण सहनु अित आव यक छ। 

छा ोछा ोछा ोछा ो----वास वास वास वास     
छा ो-वासको चाड़मा फसल कटनी र राि य स झना, यी दइु मु य िवषयह लाई एक ग र छ। 

यो चाड़ सात दनस म मनाइ यो। “आ नो खला र दाखको कोलबाट सबै कुरा बटुिलसकेपिछ 
ितमीह ले सात दनस म छा ो-वासको चाड़ मा ू” ( व था १६:१३)। फसल कटनीको काम 
स कएपिछ यो उ सव मनाउने समय यो। यो चाड़ मनाउने त रका अिल फरक कारको िथयो 
(य दीह ले यो चाड़ अिहलेको समयमा पुरानो त रकालाई अिल प रवतन गरेर मनाउँछन् )। 
परमे रले य दीह लाई खजुर र लहरे-पीपलको हाँगाबाट झू ोह  बनाउनू र सात दनस म ती 
झू ोह मा ब ू भनी भ भुयो। ितनीह ले चालीस वषस म पालमा बसेर भौतँा रदै हडँेको स झनामा 
यो काम गथ। 

छा ो-वास भ े श दले पालमा जीिवका चलाउने अ थाइ बसोवासलाई बुझाउँछ। धमशा मा 
यसले मानव शरीरको िच ण गछ र यस संसारमा मािनसको जीवन छोटो छ भ े कुरालाई पिन 

ितिवि वत गछ। हा ो शरीर छा ो-वासज तै हो भनी पावल बताउँछन्। यूह ा १:१४ ल ेयसो भ दछ, 
“अिन वचन देहधारी नुभयो, र अनु ह र स यताले पूण भई हा ा बीचमा वास गनुभयो ”। ‘उहाँ 
हामीमा छा ो-वास ज तै गरी ब ुभयो’ भ े यो पदको पिछ लो ख डको वा तिवक शाि दक अथ छ। 
‘येशू मािनसको शरीरमा अ थाइ पमा ब को लािग मा  आउनुभएको िथयो’ भ  े यो पदको अथ 

छ। उहाँ छा ो-वासको चाड़को समयमा नै ज मनुभएको िथयो भ े बारेमा बिलयो माणह  
पाइ छन्। यी सबै कुराह ले के देखाउँछन् भने, छा ो-वासको चाड़को मिहमाह  मािनसको यही 
जीवनमा पूरा नुपदछ। परमे रका स तानह  मानवीय शरीरमा नै दँा, उहाँ ितनीह को जीवनमा 
वास गनु छ। यो चाड़ले भिव यमा ने वग य मिहमाह को िवषयमा बताउँदैन तर यही पृ वीमा ने 
मिहमाको बारेमा बताउँछ। भिव यमा हामीले हा ो मरणशील शरीरह लाई छोड़ेपिछको अव था प ै  
पिन अिहले हामीले क पना गनभ दा धेरै नै असल नेछ तर अिहले मानवीय शरीरको अव थामा नै 
अनुभव गन स कने मिहमाह का िवषयमा छा ो-वासको चाड़ले बताउँछ। 
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पावलले ‘अिहले हामी ऐनामा ज तै धिमलोसँग दे छौ,ँ तर यस बेलाचा ह ँ छल ग देिख छौ’ भने। 
परमे रले मोशाको बारेमा भनेका यी कुराह  िन य उसको मनमा िथयो: “जब ितमीह का बीचमा 
परम भुको कुनै अगमव ा छ, तब म यससँग दशनमा आफैलाई कट गछु, यससँग सपनामा कुरा 
गछु। तर मेरो दास मोशािसत म यसो ग दनँ। यो त मेरो सबै घरानामा िव ासी छ। यससँग म गु  
रीितले होइन, तर आमनेसामने सँग बात गछु, र मेरो व प यसले हछे”  (ग ती १२:६-८)। 

मोशा आ माको ेरणादायी वरदानह बाट गिहरो ान र परमे रको अनुभवितर ब दै गएका 
िथए। पावलले को र थीह लाई पिहलो प  लेखेको समय परमे रको अनुभवमा मोशा पुगेको थानमा 
उनी नपुगेको ज तो देिख छ। िन य यो उनले सु मा लेखेको प  िथयो र य द बीस वषपिछ उनले यो 
प  लेखेका भए फरक कारले ले े िथए। 

उनले यालखानाबाट फिल पीह लाई पिन य तै कुरा लेखेका छन्। “मैले यी सबै अिघबाटै ा  
ग रसकेको छु, अथवा म अिघबाटै िस  भइसकेको छु भनेर त होइन, तर ती कुराह लाई प नको 
िनि त म अिघ ब ढ़रहकेो छु, जुन कुराको िनि त ी ल े मलाई प नुभयो। भाइ हो, मैले यी सब 
प सकेको छु भनी म ठाि दनँ, तर म एउटा काम गदछु, क पछािड़का कुराह  िबसर र अगािड़का 
कुराह ितर जोड़सँग ल कँदै ी  येशूमा परमे रको वग य बोलावटमा पाइने पुर कारको िनि त 
िनशानाितर म जोड़लसँग अिग ब दछु”  ( फिल पी ३:१२-१४)। 

‘आि मक अनुभवमा हामी पावलभ दा पिन अगािड़ जान स छौ’ँ भनेर भ यौ ँ भने केही 
ि ह ले यस भनाइलाई ई र-िन दा ठा  स छन्। तर हामीले ितनीह लाई य तो  सो ै पछ- 

‘के बाइबलका पा ह  िस  छन् ? के ितनीह लाई सबै कुरा थाहा िथयो ? के ितनीह ले किह यै 
तो न नस कने अन त आि मक रेकड बनाएका िथए ?’ हा ो परमे र वृि , गित र उ ितको 
परमे र नु छ। पावल दम कसको बाटोमा जाँदै गदा नाटक य ढ गले प रवतन भएका िथए। उनको 
यो अनुभव परमे रसँगको हडँाइँको सु वात िथयो। उनी यही दनदेिख बुि मा, समझशि मा र 

परमे रको ानमा ब न थाले। योभ दा पिन बढी उनी ेम, आन द र शाि तमा वृि  दँै गए। 
े रतको पु तक र उनको प ह को अ ययनबाट उनको यो वृि को मा ा प ा लगाउन स क छ। उनी 

वृि  दँै गएर परमे रका एक असल सेवक बने र उनले आ नो जीवनभ र उहाँको सेवा गरे। उनले 
लेखेका प ह ारा अिहले पिन लाखौ ँ ि ह का सेवा ग ररहकेा छन्। परमे र अिहले पिन वृि , 

गित र प  काश दने परमे र नु छ। यसैले भिव यमा पावलभ दा पिन अगािड़ जानस े  स त 
ज मन स े छ भ े तकमा िव ास गन स क छ। यस कारको िवचार गनु ई रिन दा होइन तर 
वभािवक आि मक िववेक हो। 

सधै ँ परमे रसँग िस  सहभािगता गद कसैले ना  नस े  गरी असल जीवन िजउने ि  
बाइबलमा येशूमा  नु छ भ े कुरामा म िव ास गछु। 
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व थाअनुसार सबै चाड़ह मा बिलदान गनुपन िनयम िथयो। िवशेष गरी िन तार र छा ो-वासको 
चाड़ह मा धेरै स यामा पशुह का बिलदान ग र यो। 

‘िव ाम’ र ‘बिलदान’: यी दइु आव य ाह ले हामीलाई आधारभूत मह वपूण कुराह  
िसकाउँछन्। वा तवमा हामीले काम ारा परमे रको लािग केही पिन आजन गन स दैनौ।ँ सबै चाड़-
पवह को आिशष् येशूको ू सको बिलदानबाट आउँदछ। सबै कुराको ोत उहाँ नु छ र सबै कुरा 
उहाँबाट नै आउँछ। हा ो यास र मेहनतबाट केही ा  गन स दैनौ।ँ  

ती चाड़ह ले अक  मह वपूण कुरा पिन िसकाउँछ। यो के हो भने परमे रको िनि त हामील े
आ नो े बाट केही बिलदान अव य गनुपछ। यसको िनि त हामीले फाइदा ने काम र ि गत 
मनोर नबाट केही समय छु ाएर परमे रलाई दनुपछ। हामीले गरेको भौितक बिलदानह बाट 
आि मक  लाभह  पाउँछौ।ँ 

यसैले यी चाड़ह  परमे र ित हा ो आि मक उ ित र वृि लाई देखाउने लेखािच ज तै हो। 
हा ो आि मक या ा िन तार चाड़मा बहाइएको थुमाको रगतबाट सु  छ। यो या ा पेि तकोसस म 
पुगेपिछ, पिव  आ मा हामीमािथ ख याइ छ र पूण ई रीय उ रािधकारको पूवानुभव िम छ। यो 
या ाको अि तम ल य छा ो-वासको चाड़स म पु ु हो, जसको िवषयमा पिछ िब तृत पमा चचा 
ग रनेछ।  

धमशा मा हामीलाई आि मक ग त स म पु  म त गन अ  न साह  पिन उ लेख छन्। िम  
देशदेिख ित ा ग रएको मुलुकस मको इ ाएलीह को या ा ाय: सबैलाई थाहा छ। िवगतमा 
इ ाएलीह ले गरेज तै, आज हामील ेआि मक  कनानको भूिममािथ िवजय ा  गनुभ दा अिघ लाल 
समु  तनुपछ, अमालेक ह सँग यु  गनुपछ, उजाड़- थानलाई पार गनुपछ र अ यमा यदन नदी 
तनुपछ। 

‘पिव  वास- थान’ अक  मह वपूण न सा हो। हामीले यसको तीन वटा चोकह  पार गरेर 
जानुपछ। बािहरी चोकमा सबै मािनसह  आ-आ नो बिलह का साथमा जान स थे। पिव - थानमा 
पूजाहारीह  मा  जा थे र अ यमा, महा पिव - थानमा धान पूजाहारीमा  जा थे र यो पिन 
वषको एक पटक मा । महा पिव - थानमा परमे रको पूण उपि थित ने ग य । यी तीन वटा 
चोकह , चाड़ह को तीन समूहसँग मेल खा छ भ े मेरो िव ास छ। 

येशूले भ ुभयो, “बाटो, स य र जीवन म नै ँ” । सबैभ दा पिहला उहाँ ‘बाटो’ नु छ भनी 
हामी थाहा गछ । यसपिछ उहाँमा अझ गिह रँदा, उहाँ ‘स य’ नु छ र अ यमा उहाँ ‘जीवन’ नु छ 
भनेर थाहा गछ । कुनै बाटोले ग त ितर डो  याउँदैन भने यसको कुनै योजन अथवा अथ दँैन। 
वा तवमा भ े हो भने, स य पिन आफैमा ग त  होइन तर यसले ग त स म पु  म त भने गछ। 
‘जीवन’ चा ह ँमहान् ल य हो र हा ो या ाको अि तम ग त  हो। मृ यु भनेको परमे रबाट छु नु हो 
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तर जीवन भनेको उहाँसँग िम नु हो। बाटो, स य र जीवन चाड़ह को तीन समूहसँग मेल खा छ भनेर 
प ा लगाउनेछौ।ँ 

यी सबै आि मक िच ह ले ई रीय पिव  या ामा अिघ ब न सहायता गछन्। यो या ा गन 
नचाहनेह को िनि त यी िच ह को कुनै मू य र मा यता छैन। यो या ामा मु य चुकाउनु र बिलदान 
पिन गनुपन छ। हामीले वभािवक आँखाले देिखन े कुराह  बिलदान ग  यौ ँभने िव ासको आँखाल े

कट गरेका आि मक कुराह  ा  गन स े छौ।ँ 

केही ि ह ले आ नो जीवनमा िन तार-चाड़ अनुभव गछन्। परमे रको थुमा ितनीह को 
िनि त बिलदान नुभएको िथयो भनी ितनीह ले थाहा गछन्। आ ना पापह  मा भएकोमा खुसी 

छन् तर अनइ छा, अ ानता र अनिभ ताको कारण ितनीह  पेि तकोसको अनुभव गन असफल 
छन् र ितनीह को या ा यही ँ रो क छ। किहले काही ँ ितनीह ले परमे रसँग यस या ामा अझ 

अगािड जान चाहने ि ह को िवरोध गछन्। अ  केही ि ह  भने परमे रसँगको सु को 
अनुभवपिछ, योभ दा अिघ बढ़ेर पेि तकोस दँै पिव  आ माको बि मा र शि  पाउँने उ कट इ छा 
गछन्। यहाँ द:ुखसाथ भ ुपन कुरा के हो भने धेरै ि ह ल ेआ नो आि मक  जीवनमा पेि तकोसको 
अनुभव गरेपिछ, योभ दा अगािड केही पिन छैन भनी िव ास गछन् र उनीह को या ा रो क छ 
अथात् ितनीह को या ा उजाड़- थानमा नै रो क छ। ितनीह ले उ  ठाउँ र ित ा ग रएको मुलुकको 
बीचमा अवि थत यदन नदी किह यै तन स दैनन्। खुसीको कुराचा ह ँके हो भने यदन नदी पार गरी 
आ नो या ालाई िनर तरता दँदै येशू ी मा भएर परमे रको महान् बोलावटस म पु  चाहने 

ि ह  पिन छन्। छा ो-वासको अनुभव गन य तै ि ह  न्। 
यो पु तकमा मैले जोर दएर ले  चाहकेो िवषयचा ह ँसातौ ँमिहनामा पन तीन वटा चाड़ह - 

तुरही फु े , ायि तको दन र छा ो-वासको मह वको बारेमा हो। हामीह ले यी चाड़ह को अथ प ा 
लगाएर जीवनमा अनुभव गनु अित आव यक छ। 

िन तारिन तारिन तारिन तार----चाड़चाड़चाड़चाड़    
िन तार-चाड़ पिहलो मिहनामा पन मु य चाड़ िथयो। िम देशबाट िनि कआएको नाटक य 

घटनाको स झनामा इ ाएलीह ले यो चाड़ मनाउँथे। िम मा ितनीह  दास िथए। यहाँ िनदयी 
नाइकेह ले ितनीह लाई कड़ा काम गन जबरज ती गथ। यहाँ ब दा इ ाएलीह का केही पु ताह ले 
‘खुसी’ र ‘ वत ता’ भनेको के हो भनेर थाह न ै नपाई मरे। अ तमा परमे रले ितनीह का पुकार 
सु ुभयो र एक जना छुटकारा गन ि लाई पठाउनुभयो। मोशाले ितनीह लाई िम बाट िनका न 
अगुवाइ गरे र केही समयपिछ ितनीह  इ ाएलमा पुगे। 
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हामीले छा ो-वासको चाड़लाई िन तार चाड़सँग तुलना गनुपछ। िन तार चाड़मा य दीह ले िम मा 
बसेको समयको मरण गथ। ितनीह लाई िम ीह का दासी अव थाबाट परमे रले मोशा ारा 
छुटकारा गरी वत  गराउनुभयो। ितनीह ले आ नो दासी अव था र वत  अव थामा के फरक छ 
भनी तुलना गथ। छा ो-वासको चाड़मा ितनीह ले म भूिममा बसेको समयको स झना गथ। ित ा 
ग रएको मुलुकमा इ ाएलीह सँग ब े घर, आ नै जिमन र िनयिमत खाना उपल ध िथयो तर 
म भूिममा दँा ती कुराह  एकदमै फरक िथए। ितनीह  यहाँ एक ठाउँबाट अक  ठाउँमा बसाइँ 
स ररह थे र वगबाट म  पठाउनु ने परमे रमा भर पथ। अब कुनचा ह ँकुरा असल हो ? के वगबाट 
पठाइएको म  खाएर म भूिममा ब ु असल हो ? अथवा, परमे रले जुटाउनुभएको इ ाएलको 
मिललो भूिममा ब ु असल हो ? हामी उ र दन स छौ-ँ “ ित ा ग रएको भूिममा ब ु नै असल हो।” 

म भूिममा घटेका आ यकमह , सीनै पवतको िवजुली च काइ, च ानबाट जोडिसत िन केको 
पानी र ब ै चराह  परमे रले गनुभएको अच मको व धह  िथए। इ ाएलीह का िनि त ती 
कुराह  अनुभव गन पाउनु छु ै िवशेष सौभा य िथयो। ती कुराह  िम को दास वभ दा धेरै नै असल 
िथए तर म भूिमचा ह ँ परमे रले उहाँका मािनसह का लािग बनाउनुभएको योजनाअनुसार थाइ 
ठाउँ िथएन। ितनीह  यो ठाउँ पार गरेर अझ अगािड़ जानुप य । 

इ ाएलीह  ित ा ग रएको मुलुकमा पुगेपिछ वगबाट आउने म  रो कयो। म भूिमको 
आ यकमह  यसपिछ समा  भए। यस कुरासँग िम ने आि मक अनुभव के हो ? नया ँकरारमा के कुरा 
रो कनेछ भनी उ लेख छ ? “ ेम किह यै अ य दँैन। अगमवाणीह  िबतेर जानेछन्, भाषाह  ब द 
नेछन्, ान टिलजानेछ। हा ो ान अपूण छ, हा ो अगमवाणी अपूण छ। तर जब िस ताचा ह ँ

आउनेछ, तब अपूणता टिलजानेछ। जब म बालक िथएँ, तब बालकज तै बो थेँ, बालकले ज तो िवचार 
गथ, बालकले ज तै तक गथ,ँ तर जब म जवान भएँ, तब वालकको चाल छोिड़ दएँ। अिहले हामी 
ऐनामा ज तै धिमलोसँग दे छौ,ँ तर यस बेलाचा ह ँछल ग दे ेछौ।ँ अिहले म थोरै मा  बु दछु, यस 
बेलाचा ह ँपूरै बु नेछु, जसरी म पिन पूण पले िचिनएको छु”  (१ को र थी १३:८-१२)। 

िस ता आएपिछ, आ माको वरदानह  (अ यभाषा, ान र अगमवाणी) िबतेर जानेछन् भनी 
पावल प सँग भ दछन्। आ माको वरदानह  हा ो आि मक कमजोरीलाई मािथ उठाई परमे रको 

े मा अ थाइ पमा लैजाने आकि मक उ ेरणाह  न्। ती घटनाह  एक णको लािग धेरै 
मािथस म पुगेर तु तै तल झन िव तुको आकि मक उ  झ काज तो मा  न्। येशूमा य तो कुरा 
किह यै पिन भएन, कनभने उहाँलाई यो आव यक िथएन। उहाँ परमे रमा नै नु यो। आ माको ती 
मह वपूण वरदानह  परमे रका िनि त सबैभ दा असल भने होइनन्। ती कुराह  अप रप  र ी  
ितनीह मा वास गनु छ भ े कुरा नबु ने ि ह का लािग ग रएका दयापूण व धह  िथए। 
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म डलीभ दा अझ मािथ संसारको फरा कलो तरमा हने हो भन े अ  धेरै अ यौलताह  
पाइ छन्। धेरै अिव ासीह ले संसारमा भइरहकेा र पात, भोकमरी र िविभ  द:ुख-क ह ितर 
स केत गरी य तो  गछन्- “य तो प रि थितमा पिन कुनै परमे रको अि त व न स छ र ?” 
य तो अव थामा हामी यसरी उ र दन स छौ-ँ “परमे रका उ े य र योजनाह  कटनीको समयभ दा 

अिघ लु कएका छन्।”  जक रया १४:१६ अनुसार अ यजाितह  पिन सवशि मान् परम भु 
महाराजालाई आराधना गन र छा ो-वासको चाड़ मा लाई य शलेममा जाने समय आउनेछ। “ क 
सृि  यसको आ नै िवनाशको ब धनबाट मु  गराइनेछ, र यसले पिन परमे रका स तानको मिहिमत 
वत ता ा  गनछ”  (रोमी ८:२१)। 

पणूताको चाड़पणूताको चाड़पणूताको चाड़पणूताको चाड़    
छा ो-वासको चाड़ सातौ ँ मको चाड़ हो र यो सातौ ँमिहनामा नै पछ। यो चाड़ सात दनस म 

रह यो र आठौ ँ दनमा िवशेष गि भर सभा गरेर यसको अ य यो। यहाँ स या सात मह वपूण 
पले स बि धत छ। यो आि मक पूणता र िस ताको स या हो। यो चाड़ कटनीको पूण प हो जसको 

सु वात पेि तकोसबाट छ। यो चाड़ले येशूमा हा ो आि मक अनुभवको पूणताको ितिनिध व गछ 
भनी हामीले बु नुपछ। 

येक चाड़ िव ाम अथवा शबाथको समयमा छ। यसैले सातौ ँचाड़लाई शबाथह का शबाथ 
अथवा चाड़ह का चाड़ भ  स क छ। जसरी महा पिव - थानचा ह ँ पिव - थानको तुलनामा अझै 
पिव  िथयो, यसैगरी अ  चाड़ह का तुलनामा छा ो-वासको चाड़ महान् चाड़ हो। यस चाड़सँग 
तुलना गदा अ  चाड़ह  सामा य ला छन्। 

येक चाड़लाई तुरही फुकेर घोषणा ग र यो। छा ो-वासको चाड़ अित मह वपूण भएकोले 
यसको अिघ आउने तुरही फु े  समय आफैमा छु ै चाड़ िथयो। 

राजाह का राजा भनेको धेरै राजाह म ये मुख राजा हो। भुह का भु भनेको धेरै 
भुह म ये मुख भु हो। उ सवह का उ सव धेरै उ सवह म ये िवशेष उ सव हो भ े कुरा हामीले 

बुिझसकेका छौ।ँ यसैले छा ो-वासको चाड़को मिहमाको तुलनामा अ  चाड़ह का मिहमा फ काज तो 
देिख छ। 

हामीह  परमे रका उ े यह का महान् पराका ाितर अिघ ब ढ़रहकेा छौ ँ भ े त य यस 
कुराबाट हामी बु नस छौ।ँ परमे रले हामीलाई नयाँ करारको समयको म डलीको असल अव थाबाट 
फे र पछािड़ितर डोयाउनु । उहाँ पिहलेका सबै कुराह भ दा अझ महान् कुराह ित अिघ ब दै 
नु छ। 
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ितनीह  िम बाट िन क  आउने रातमा परम भुको दतूले येक िम ी प रवारको जेठो छोरा 
मा र दए। “पाठो मानू र यसको रगत ढ़ोकाको चौकसमा लगाउनू”  भनी मोशाले इ ाएलीह लाई 
िनदशन दए। परम भुको दतूले रगत देखेको घरलाई नाघेर गयो र यो घरको जेठो छोरालाई मारेन।  

य दीह ले आजको दनस म पिन येक वष िन तार-चाड़ मनाउँछन्। तर येशू ी लाई 
प ाउने ि ह ले आि मक िन तार-चाड़ मनाउँछन्। आफू मरेर हामीलाई हा ो पापबाट 
बचाउनु ने येशू, हा ो लािग परमे रका थुमा नु छ। अब हा ो मृ युको ‘द ड-आ ा’ र  भइसकेको 
छ। हामीह ले िस ैमँा माफ  र मादान पाएका छौ।ँ परमे रको थुमाले हामीह को पाप बो ु भएर 
भयानक द ड भो ुभयो। पुरानो समयको इ ाएलीह ज तै हामीह  पिन छुटकारा पाएका मािनसह  
हौ।ँ  

िन तार-चाड़ परमे र ित हा ो आि मक अनुभवको ार भ-िब द ुहो। येशूको रगत ारा हामीले 
उ ार पाएका छौ,ँ अथात् परमे रले हामीलाई फे र क ुभएको छ। हामीलाई परमे रले सृि  
गनुभएको कारणले गदा हामी उहाकँै हौ।ँ पापको कारण हामी उहाँबाट अलग भयौ ँ र हरायौ।ँ 
परमे रको थुमाले आफैलाई अपण गरी आ नो रगत बहाएर परमे रको िनि त हामीलाई फे र 
क ुभयो। यस कारण हामी उहाँकै हौ ँर उहाँकै वािम वमा छौ।ँ यो त य हा ो आि मक अनुभवको 

मह वपूण आधार हो। परमे रका िनि त हामी फे र किनएका छौ ँ र हामी उहाँकै हौ।ँ हामी उहाँका 
मािनसह  हौ ँर उहाँ हा ा परमे र नु छ।  

अखिमरे रोटीको चाड़अखिमरे रोटीको चाड़अखिमरे रोटीको चाड़अखिमरे रोटीको चाड़    
िन तार चाड़को भोिलप टदेिख अखिमरे रोटीको चाड़ सु  यो र यो चाड़ सात दनस म 

लगातार मनाइ यो। यसको सु वात पिन िम बाट िनि कआएको घटना नै िथयो। खमीरले िपठोलाई 
फुलाउने काम गछ। िम  छो ने समयमा इ ाएलीह सँग रोटीमा खमीर हा ने समय िथएन। 
ितनीह ले अखिमरे रोटी खानुप  यो। 

येशूले उहाँका चेलाह लाई भ ुभयो, “ यान देओ, फ रसी र सदकु ह को खमीरबाट होिशयार 
रहो”  (म ी १६:५)। फ रसीह  मोशालाई परमे रले दनूभएको व थाको िश कह  िथए। तैपिन 
यसमा ितनीह ले आ नै वाथपूण अथह  र अनाव यक पर पराह  थपेका िथए। प रणाम व प 
यो केही फुिलएको र सु वातको अव थाभ दा फरक भइसकेको िथयो र यसको शु ता गुिमसकेको 

िथयो। पावलले को र थीह लाई यसरी लेखे, “यसकारण हामी पुरानो खमीरले, अथात् कुकम र 
दु ताको खमीरले होइन, तर िन कपटता र स यताको अखिमरे रोटीले चाड़ मनाऔ”ँ  (१ को र थी 
५:८)।  
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पावलको लािग व था य तो िथयो- “िव ास ारा हामी धम  ठह रन सकौ ँभनेर व थालाई हा ो 
संर क भई हामीलाई ी स म डो  याउने िज मा दइयो”  (गलाती ३:२४)। पावलले व थाको सबै 
कुराह  पूरा गन नसकेकोले, उनी आ नो पापी वभावको िनि त परमे रबाट दया पाउन रोए। उनले 
येशूमा मा र पापको छुटकारा पाए। पिव  आ माको शि मा उनी व थाको सबै आव य ाह  पूरा 
गन सफल भए।  

फ रसीह  व थाको सहायताले पद, शि  र अिधकार जोगाउन चाह थे। यसको िनि त 
ितनीह ले येक आ ामा अ  धेरै बूँदाह  थपे। िव ाम दनमा कुन काम गनु छ र कुन काम गनु 
दँैन भनी ितनीह ले ठोस िनयमह  बनाए। खेतीको सानोभ दा सानो उ जनीको दशांश दनुपछ भ े 

कुरामा ितनीह ले जोर द थे। ितनीह को िनि त परमे रको अनु ह पाउन धेरैभ दा धेरै व थाह  
पालन गनुप  यो। यस कार ितनीह ले बनाएका व थाका भारीह  झन्-झन् ग ौ ँ नथा यो। 
यसको िवपरीत येशूले भ ुभयो, “मेरो भारी हलुको छ”  (म ी ११:३०)। 

यस कार मानवीय धममा परमे रले किह यै न दनुभएको तर मािनसले नै बनाएका व था 
र रीित- रवाजह  पालन गनुपन भयो। येशूले हामीलाई देखाउनुभएको बाटोचा ह ँ प रवतनपिछ 

दयको गिहराइदेिख नै व था पालन गन स म बनाउनु हो।  

पिहलो उ जनीको िबटा डोलाउनेपिहलो उ जनीको िबटा डोलाउनेपिहलो उ जनीको िबटा डोलाउनेपिहलो उ जनीको िबटा डोलाउने    
िन तार-चाड़पिछ शबाथ- दनको भोिलप ट पिहलो उ जनीको िबटा डोलाउने दन प  यो। यो 

चाड़ले सात ह ापिछ पन ह ाह को चाड़ (पेि तकोस)-को ती ा ग य । इ ाएलीह लाई यसो 
भिनएको िथयो, “आ नो बालीको पिहलो उ जनीको एक िबटा पूजाहारीकहाँ याउनू। यो हण 
नलाई ितनले यो िबटा परम भुको सामु े डोलाऊन्”  (लेवी २३:१०,११)। 

यस चाड़ले येशूको िवषयमा प  बताउँछ। वष दनको िहसाब गन हो भन,े उहाँको पुन थान 
ठीक यही दनमा प य । उहाँको िवषयमा पावलले यसो भने, “सुितजानेह म येमा उहाँचा ह ँ थम फल 
नु छ”  (१ को र थी १५:२०)। येशू थम फलमा  होइन उ कृ  थम फल नु छ। तर उहाँपिछ 

उहाँज  तै धेरै फलह  उ पादन नु झन् उ कृ  कुरा हो। य द भिव यमा धेरै फलह  आउँदैछ भने मा , 
पिहलो फलको अि त व र अथ रह छ। पिहले फलेका फलह  पिछ फ ने फलह भ दा उ  गुण तरका 
दँैनन्। केवल ितनीह  अ भ दा पिहले नै पा छन् (तयार छन्)। य द अ को पिहलो दाना उ  

गुण तरमा पा यो, तर पिछ फलेकोह चा ह ँखानयो य भएनन् भन े कसान यादै िनराश छ।  

परमे रले बनाउनुभएको योजनामा येशू धेरै भाइह म ये पिहले ज मनु आव यक िथयो भ े 
कुरा बु न अित ज री छ। येशू एकमा  बालक भएको उहाँ चाहनु यो तर येशूका धेरै भाइ-
बिहनीह  होस् भ े कुरा उहाँ चाहनु यो। वा याव थालाई हने हो भने, ाय: जेठो दाइ उसका भाइ-
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बु नुपन कुरा के हो भने, पेि तकोसमा हा ो मािनसह सँग रमाइलो स गित छ तर ायि तको 
दनमा चा ह ँपरमे रसँग ए लै हँ नुपछ। 

यो ायि तको गि भर दन य दीह  उपवास बसी आ नो दय न  बनाउँथे। यस चाड़को 
समाि  अच म कारको यो। यस समय ितनीह ले मा पाउने मा  होइन तर सबै पापह  
धोइएर पूण पमा वत  थे र आउनेवाला रमाइलो चाड़को िनि त तयार थे। पावल भ दछन्, 
क सृि  बड़ो उ क ठाले परमे रका पु ह  कट ने कुराको ती ा गछ (रोमी ८:१९)। यसैले 
ायि तको दनको सफाइ, शु ता र वत तालाई पार गरेर छा ो-वासको चाड़स म आइपु ेह  न ै

परमे रका वा तिवक पु ह  न्।  

छा ोछा ोछा ोछा ो----वासको चाड़वासको चाड़वासको चाड़वासको चाड़    
कटनीको चाड़कटनीको चाड़कटनीको चाड़कटनीको चाड़    

छा ो-वास (झु ो-वास) को चाड़लाई अ  िभ याउने चाड़ पिन भिन छ ( थान २३:१६)। यो 
पूण कटनीको चाड़ हो, जसलाई परमे रका उ े यह का पराका ा भ  स क छ। 

य द कसानले कटनी गन पाएन भने उसले गरेको प र मको कुनै मह व दँैन। कटनीको समयमा 
खेतह  अ ले भ र-भराउ नेछन् भ े कुरा थाहा भएकोले नै उसले ब दै गरेको अ -बालीको खुसीसाथ 
रेख-देख गछ। कटनीिवना बीऊ रो े, पानी हा ने र झारपातह  हटाउन गरेको प र मह  समयको 
बरबादीमा  छ। परमे र कसान नु छ भनी येशूले यसैसँग स बि धत आि मक कुरा भ ुभयो। 
कटनीमािथ िव ास नगन ि ह ले परमे रका उ े यह  बु न कठीन छ। य ता ि ह लाई यी 
कुराह का कुनै मू य र अथ छैन। 

हा ो ि गत जीवनभ दा मािथ म डलीको फरा कलो तरमा पिन यही साँचो िस ा त लागु 
छ। परमे रका मािनसह लाई हदेा धेरै जना अ यौलमा परेका देिख छन्। बोटमा फल नलागेस म 

रमाउन स कँदैन। हा ो ि गत कटनीको समय आएपिछ सबै कुराह  फरक दँै जा छन्। हामीले 
भोगेका परी ाह का अथ र उ े य बुझेपिछमा  रमाउन र आन द मनाउन स क छ। 

हा ो ि गत जीवनभ दामािथ म डलीको फरा कलो तरमा पिन यही साँचो िस ा त लागु 
छ। परमे रका मािनसह लाई हदेा धेरै जना अ यौलमा परेका देिख छन्। यहाँ येशूको वचनको केही 

अंश पूरा भएको देिख छ। फसलको समयस म दवुैलाई सँगसँगै ब न देओ। फसलको बेलामा कटनी 
गनह लाई भ ेछु, “पिहले सामा उखेलेर जलाउनलाई िबटा बाँध, तर ग चँा हँ मेरो ढुकुटीमा राख।”  
(म ी १३:३०)। किहले काही ँपरमे रका मािनसह  भेला दँा िव ासी र अिव ासीह  सँगै छन्। 
किहले काही ँहामीिभ  पिन िव ास र अिव ासको भावनाह  िमि त पमा रहकेो पाउँदछौ।ँ 
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 दाऊद इ ाएलको संहासनमा िवराजमान नुभ दा अिघ शाऊलको ोधबाट ब न गुफाह मा 
लु ु प  यो। यस समय उनले घर नभएका मािनसह सँग स गत गनुप  यो। उनलाई परमे रले उ  पारेर 
इितहासको यात राजा बनाउनुभ दा अिघ आ नो देश यागेर आ ना मािनसह का श ु 
पिल तीह सँग ब ुप  यो। 

आिशष् र उ  पा रने समय आउनुभ दा पिहले ती ि ह ले धेरै द:ुख-क ह  पाए। 
ितनीह का जीवनमा आएका ती द:ुख-क ह  िवनाकारण र िवनाउ े यका िथएनन्। परमे रले 
ितनीह का घम ड, ि गत इ छा र चाहनाह को अ य गन द:ुख-क ह लाई योग गनुभयो। 
फल व प ितनीह का दयमा भएका यस कारका संसा रक कुराह  मरेर गए। यसपिछ 
ितनीह का आ ना जीवन आ नै होइन रहछे भ े कुरा ितनीह ले बु न सके। यसपिछमा  ितनीह  
हरसमय परमे रको िनि त उपल ध ने उहाँका मािनसह  बने। ितनीह का जीवनमा भएका 
संसा रक थोकह का मृ यचा ह ँधा मकतामा िजउन र परमे रका आिश को भािगदार न आव यक 
यो यता िथयो। 

येशूले उहाँका चेलाह लाई संसा रक मान स मान खो नु दँैन भनी िसकाउनुभयो। “ितनीह ल े
ितमीह लाई सभाघरह बाट िनकािल दनेछन्। वा तवमा य तो समय आइरहछे, जब ितमीह लाई 
ह या गनले परमे रको सेवा गदछु भनी ठा ेछ” (यूह ा १६:२)। साँ ै नै ती चेलाह लाई आफैले 
आराधना गन परमे रको नै सेवा गन उ साही देिखने आ नै समाजका मािनसह बाट िवरोध र 
ितर कार भयो। हामीले बु नुपन कुरा के हो भने, येशूलाई प ाउन चाहने ि को जीवनमा िनि त 

पमा द:ुख-क ह  आउँछन्। बािहरबाट हदेा यस कारका द:ुख-क  कसैमा बढ़ी र कसैमा कम देिख छ 
तर हामीलाई क तो कारको बाटोबाट हडँाउन आव यक छ भ े कुरा परमे रलाई रा ोसँग थाहा छ। 
यसकारण सम याह  आइपदा हामी किह यै पिन िनरास नु दँैन। अक  कुरा के हो भने, हामीभ दा 

सिजलो जीवनशैली र फरक बाटोबाट हिँड़रहकेा ि ह सँग आफूलाई तुलना पिन गनु दँैन। 
या सरको रोगीले डा टरको छुरालाई वागत गरेज तो हामीले सम याह लाई वागत गनुपछ। ती 

सबै सम याह  वग य िपताले असल उ े य र अिभ ायसिहत उहाँका स तानह मा पठाउनुभएको हो 
भनी िव ास गनुपछ। हा ो जीवनमा भएका पापह  हटाउन सवशि मान् परमे रको योभ दा अक  
त रका छैन। 

द:ुख-क को िवषयमा हामीले अक  िवचारधारालाई पिन अपनाउनुपछ। यो के हो भने, 
पेि तकोसको घरको मािथ लो त लामा ज मा भएका १२० जना मािनसह का ठूलो समूह भोजमा 
सहभागी भएर दाखम ले माितएकाज ता देिख थे तर ायि तको दनमा चा ह ँ धान पूजाहारी ए ल ै
महा पिव - थानमा जा थे। द:ुख-क  आइपदा योसेफ, मोशा र दाऊद ए लै िथए। येशूले ू समा ाण 
या ुभ दा अिघ यसरी कराउनुभयो, “ह ेिपता, तपा ले मलाई कन या ुभएको छ ?” यी घटनाह बाट 
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बिहनीह भ दा ठूलो, बिलयो र चलाख छ। तर जब ितनीह  ब दै गएर प रप  छन्, ितनीह  
बीचको िभ ता घ द ैजा छ र अ यमा यो हराउँछ। यही िस ा त येशू र हामीह मा लागु नुपछ भ े 
परमे रको योजना धमशा ले काश पारेको छ। 

परमे रले हामीलाई यो महान् स य कुरा हनेस े  आँखा र िव ास गनस े  दय दऊन् !  

ह ाह को चाड़ (पेि तकोस)ह ाह को चाड़ (पेि तकोस)ह ाह को चाड़ (पेि तकोस)ह ाह को चाड़ (पेि तकोस)    
पिहलो उ जनीको िबटा डोलाउने दनको पचास दन अथवा सात ह ा र एक दनपिछ 

ह ाह को चाड़ पछ। यो चाड़ नया ँ करारमा पेि तकोसको नाउँले प रिचत छ, जुन ीक भाषाको 
‘पे टाकोिसया’ (πεντακοσια )  बाट आएको हो र यसको अथ ५० छ। यो चाड़ पिहलो उ जनीको 
िबटा डोलाउन ेचाड़को पूणता हो भनेर हामीले बुिझसकेका छौ।ँ यस बेला एउटा िबटा परम भुको सामु 
डोलाइ यो। पेि तकोसको दनमा दइु वटा रोटीह  परम भुको सामु डोलाइ यो। एउटा िबटा भनेको 
येशू नु छ, जो िशर हो। दइु वटा रोटी भनेको उहाँको शरीर अथात् म डली हो। एउटा िबटा भनेको 
येशू नु छ, जो िशर हो। दइु वटा रोटी भनेको उहाँको शरीर अथात् म डली हो। यसको अथ के हो भन े
येशू अिहले ए लो नु , उहाँ आ नो शरीर अथात् म डलीसँग जोिडएको नु छ। 

धमशा  अ ययन गदा पेि तकोसलाई पिहलो (अगौटे) फलको चाड़ पिन भिन छ भ े कुरा हामी 
थाहा पाउँछौ ँ (लेवी २३:१६)। यो चाड़को पूणता भनेको सातौ ँमिहनामा पन छा ोवासको चाड़ हो। 
अब अगौटे फल स ब धी दइु वटा चाड़ह  र यसको दइु वटा पूणताह  बारे कसरी बु न स क छ त ? 
यो परमे रको काम गन त रका हो। कुनै कुराको समाि  वा तवमा अ य होइन तर कुनै ठूलो कुराको 
सु वात हो। जब एउटा बीउ उि छ, तब यसले अ  बढ़ी बीउह  उ पादन गछ। य तै कारले येक 
नयाँ बीउले अ  धेरै बीउह  उ पादन गछ र यो म िनर तर ब दै जा छ। 

येक नयाँ आयाम योभ दा सानो आयाम भएको व तुको पूणता हो, ज तै: रेखा िब दकुो पूणता 
हो। घेरो रेखाको पूणता हो। र ठोस व तु घेरोको पूणता हो। यसै कारले हामीह  पिन एउटा 
मिहमाबाट अक  मिहमा र पिव  थानबाट महा पिव - थानमा वेश गद जा छौ।ँ यसैले येक नयाँ 
आिशष् भिव यमा आउने अक  आिश को बीउ हो।  

इ ाएलको स तानह ले िम मा पिहलो िन तार-चाड़ मनाएको पचास दनपिछ सीयोन 
पवतमा पुगे। परमे रले यहाँ गनुभएको काम िम मा गनुभएको भ दा कम नाटक य िथएन। उहा ँ
आगोमा भएर उ  पवतमा ओलर आउनुभयो। यस बेला यहाँ ग ाङगुडु ङ गरी िबजुली च यो, 
भुइँचालो गयो र तुरहीको ज तो आवाज सुिनयो। ती सबै घटनाह  मोशालाई १० आ ा दने कुराको 
पूव-तयारीह  िथए। 
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उ  घटना र े रतको पु तकमा उ लिेखत पेि तकोसको दनको घटनामा धेरै समानताह  छन्। 
प ै  पिन ती दइु घटनाह  एक-आपसमा जोिड़एका छन्। पेि तकोसको दनमा पिहले ठूलो बतासको 
झो ाज तै आवाज आयो, यसपिछ आगोका िज ाह  देिखए अिन पिव  आ मा ओलनुभयो। 

सीयोन पवतमा घटेका घटनाह  पुरानो करारको सु वात िथए र ती सबै परमे रका चुिनएका 
( वभािवक) मािनस- इ एलीह सँग स बि धत िथए। अिहले पेि तकोसचा ह ँनयाँ करारको सु वात हो 
र यसले परमे रका आि मक मािनस- इसाईह सँग स ब ध रा छ। 

पेि तकोसको घटना मु य गरी वरदानह  र पिव  आ माको शि सँग स व  छ। हामीलाई 
थाहा भएस  म, यो दनमा पिहलो पटक मािनसह ले अ यभाषाह मा बोलेका िथए। यसपिछका 
दनह मा अच मको च गाइह  भए, बुि का वचनह ारा लु कएका पापह  कट ग रए र अच म 
कारले यालखानाको ढ़ोकाह  उि ए। यो मिहिमत समयमा ई रीय कामह  कट भएका िथए। 

परमे रका मािनसह ारा नै ती सबै कुराह  द शत ग रएका िथए। 

यस समयमा आि  मक वरदानह मा  होइन, आि  मक सेवकाइका कामह  पिन िथए। पावलल े
े रत, अगमव ा, पा टर, िश क र चारकह का िवषयमा ए फसीह लाई लेखेका छन्। परमे रले 

सेवकाइह  दनुभएका उहाँको म डली, अहो कित धेरै आिशिषत र ध य ! परमे रका मािनसह का 
जग बिलयो पान ती सबै कुराह  अित आव यक छन् भनी पावल सरल कारले बताउँछन्। उनी 
ए फसीह लाई ती सबैको उ े य यसरी बताउँछन् : “ क ी को शरीर िनमाण होस्, र सेवाको काम 
गन स तह  सुसि त होऊन्, जबस म हामी सबैले िव ासको र परमे रका पु को ानको एकता 

ा  गदनौ,ँ र प रप  मािनस बनी ी का पूणताको नापस म पु दैनौ।ँ यसरी हामी छालले अिग-पिछ 
याइएका, धा मक-िस ा तको येक बतासले र मािनसह का जालझेल, धूतता र फ ाइँले यताउता 

उड़ाइएका बालकह ज ता नहोऔ”ँ (ए फसी ४:१२-१४)।  

यसैले परमे रले सेवकाइ र आि मक वरदानह  दनुभएको म डली ध यको हो। यस कारको 
म डली मािनसह लाई भत  गन र िनर तर अगािड़ बढ़ाउने काममा संसा रक त रकाह मा भर पदन।  

तरुहीतरुहीतरुहीतरुही    फु े  चाड़फु े  चाड़फु े  चाड़फु े  चाड़    

याले डर (पा ो)याले डर (पा ो)याले डर (पा ो)याले डर (पा ो)        
य दी याले डरमा ते ो मिहनादेिख सातौ ँमिहनास म कुनै चाड़ पदन यो। छा ो-वास समूहका 

तीन वटा चाड़ह  सातौ ँमिहनामा पदथे। तीम ये पिहलो- तुरही फु े  चाड़ यो सातौ ँमिहनाको थम 
दनमा प य ।  
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यो कुरा पाउनेछन्। यस घटनामा िह ू दासह चा ह ँ पिहले वत  ने परमे रका छोराह का 
िच ह  न् भने िवदेशी दासह चा ह ँपिछ वत  पा रने बाँक  रहकेा सबै सृि को िच ह  न्।  

हामीलाई यो स यता हण र िव ास गनु धेरै नै कठीन छ। यसपिछ उ लेख ने त यह ले यस 
िवषयमा अझ बढ़ी गवाही दनेछन्। ४९ वषको िवशेष उ सवमा १ अित र  वष थपेर ५० वषको 
िवशेष उ सव बनाइयो। उ  ५० वषलाई ५० ले गुणा गरेमा २,५०० वष छ। अब अनुमान 
लगाउनुहोस्, क आदमको पतनको २,५०० वषपिछ के भएको िथयो ? इ ाएलीह  िम बाट ठीक 
यही समयमा थान गरेका िथए। दासह लाई वत  ग रएको यो महान् ऐितहािसक घटना िथयो। 

८० औ ँ यस कारका उ सवह  पार गरेपिछ अथात् आदमको पतनको ४,००० (८०×५०) वष 
िबतेपिछ झन् ठूलो घटना घटेको िथयो। यो के हो भने, आदमको पापको कारणले ब धनमा परेको र 
पतन भएको सृि लाई वत  गन ठीक यही समयमा येशू ू समा मनुभयो। 

द:ुखद:ुखद:ुखद:ुख----क  र अपमानक  र अपमानक  र अपमानक  र अपमान    
अब कसरी कुनै मिहला वा पु ष मु  न स छ त ? पावल यसरी उ र द छन्- “ कनभने जो 

मरेको छ, यो पापबाट मु  भएको छ” (रोमी ६:७)। हामीह को भौितक मृ युले सबै संसा रक 
थोकह बाट सदाको लािग पूण पमा अलग गछ। मरेका ि ह ले कुनै पाप गदनन् । भौितक पमा 
मरेपिछमा  मािनस पापबाट वत  नस छ भनी केही ि ह  भ दछन् तर पावल यस िवषयमा 
अक कुरा बताउँछन्। येशूसँगै मरेर, गािड़एर बौ रउठेपिछ मा  पापबाट वत  न स क छ भनी उनी 
रोमी ६ अ यायमा बताउँछन्। हामीलाई वत  पान यही मृ युको िवषयमा ायि तको चाड़ल े
बताउँछ र छा ो-वासको चाड़ले चा ह ँपुन थानको िवषयमा बताउँछ। 

हा ो आि मक अनुभवमा यो मृ युले के अथ द छ त ? तपा ले बाइबलमा महान् ि ह को 
जीवन अ ययन गनुभयो भने, ितनीह  सबै मृ यको छाया भएर गएका कुरा दे  स ु छ। योसेफ 
प पातमा परेर दोषी ठह रएपिछ िवदेशको खाड़लमा याँ कए, अिन उसका जवान अव थाका सबै 
सपनाह  चकनाचुर भए। फारोको दािहने हात भएर आ ना मािनसह लाई अिनकाल र मृ युबाट 
छुटकारा गराउनुभ दा अिघ उनले धेरै द:ुख-क ह  भो ुप  यो।  

मोशाले पिन आ नो इ छा र आकं ाह को मृ यु भएको कुराको अनुभव गन पय । उसले िम को 
उ  पदबाट तल झरेर सीनै पवतको म भूिममा गोठालोज तो तु छ ठािनएको काम गन पय । यो द:ुख-
क  र अपमानपिछ धमशा मा उ लेख ग रएको परमे रको शि  कट भयो। इ ाएलीह लाई 
िम बाट िनकालेर याउँदा आ नो महान् शि मा परमे रले धेरै आ यकमह  गनुभयो यसपिछ 
मोशाले बाइबलमा उ लेख ग रएकाह म ये सबैभ दा ठूलो काश पाए। बाइबलको सु को ५ 
पु तकह - उ पि , थान, लेवी, ग ती र व था उनी ारा नै लेिखएको िथयो। 
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येक वष, ायि तको दनमा धान पूजाहारीले आफू लगाएत सबै इ ाएलीह को िनि त 
ायि त गन मि दरको महा पिव - थानमा जा थे। यस दनमा ितनीह का सबै पापह  धोइ यो। 

“ कनभने यसै दन ितमीह लाई शु  पानलाई ितमीह का िनि त ायि त ग र छ। तब परम भुको 
सामु े सबै पापबाट ितमीह  शु  नेछौ” (लेवी १६:३०)। 

वत ता र छुटकारावत ता र छुटकारावत ता र छुटकारावत ता र छुटकारा    
छा ो-वासको चाड़मा ठूलो आिशष् पाउन पाप धोइएको नु आव यक छ। हामीले पाप गरेका 

छौ ँर परमे रलाई चोट पु  याएका छौ ँभ े कुरा उहाँसँग हा ो स ब ध सु वात भएपिछ थाहा पाउँछौ।ँ 
िन तारको थुमा हा ै उ ार र मादानको िनि त बिलदान नुभएको कुरा बुझेपिछ हामीले दय र 
िववेकमा ठूलो सा वना पाउछौ।ँ यसपिछ आनि दत भएर हा ो िनि त परमे रको व था र पिव  
आ मको शि  हा ो जीवनमा अनुभव गछ । जब हामी िब तारै पापले हा ो जीवनलाई िनय ण 
गरेको कुरा प ा लगाउछौ,ँ तब हामी यस कुराले झ कन था छौ।ँ यस िवषयमा पावलले भनेका छन्, 
क ऊ असल गन चाह यो तर स दैन यो। ऊ खराब कुरा गन चाहदँैन यो तर यही ग य  (रोमी ७:१८

-२०)। उसले मादानभ दा पिन ठूलो कुराको आव य ा छ भनी महसुस ग  यो। आज हामीलाई पिन 
िभ ैदेिखको सफाइ आव यक छ। हामीमा वास गनु ने परमे रको शि ारा छुटकारा पाउन आव यक 
छ। हा ो जीवनलाई बाँिधरा े थोकह लाई तो नु न ैपदछ। ायि तको दनमा हामीले भे ाउन स े  
कुराह  ियनै न्। 

येक सात वषको ायि तको दनको घटनाह ले पूण पमा मादान र पुन: थापनाको 
िस ा तलाई जोर दएको दे  स क छ। यस दनमा येक िह ू दासलाई वत  ग र यो। सात गुणा 
सात अथात् ४९ वषपिछ आउने ायि तको दनको उ सव झन् बढ़ी मह वपूण यो। यो िवशेष 

ायि तको दनमा िह ू लगाएत सबै िवदेशी दासह लाई वत  ग र यो। अक  मह वपूण कुराचा ह ँ
के हो भने, िब  ग रएका ज गा-जिमन पिन यस दन पुरानो मािलकलाई नै फता ग र यो। यस 
समयका य दी र यहाँ भएका िवदेशीह का लािग ती व थाह  अित सु दर िथए। यितमा  होइन, 
यस घटनाले पावलले रोमी ८ अ यायमा वणन गरेज  तै अझै ठूलो कुरातफ स केत गछ। उनी यसो 

भ दछन्- “म िवचार गदछु, क हामीमा जुन मिहमा कट ग रनेछ, यससँग वतमान समयका क ह  
तुलना गन यो य छैनन्। सृि  बड़ो उ क ठाले परमे रका पु ह  कट ने कुराको ती ा गछ। सृि  

थताको वशमा पा रयो, यसको आ नै इ छाले होइन, तर उहाँको इ छाले, जसले यसलाई वशमा 
पानुभयो, यसै आशामा, क सृि  यसको आ नै िवनाशको ब धनबाट मु  गराइनेछ, र यसले पिन 
परमे रका स तानको मिहिमत वत ता ा  गनछ। हामी जा दछौ,ँ सारा सृि  अिहलेस म एकसाथ 

सववेदनाको आतनाद ग ररहछे”  (रोमी ८:२२)। यस ख डमा पावलले भ  खोजेका कुरा के हो भने, 
पिहले परमे रका छोराह ले यस कारको अच मको वत ता पाउनेछन्, यसपिछ अ  सबै सृि ल े
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येक चाड़को अवसरमा र मिहना सु  ने समयमा तुरही फु क यो। तुरही फु े  चाड़मा चा ह ँिवशेष 
किसमले तुरही फु क यो। यो दन आफैमा चाड़मा  होइन, तर यसले योभ दा पिछ आउने दइु ठूला 

चाड़ह को प रचय पिन द यो। सातौ ँमिहनाको १०औ ँ दन ायि तको दन प य  भन े१५-२२ औ ँ
दनस म छा ो-वासको चाड़ ने ग य । तुरही फु े  चाड़ले ती दइु मह वपूण चाड़ह को आगमनको 

अि म घोषणा ग य । यो चाड़ले योभ दा पिछ आउने दइु वटा चाड़ह ितर अिघ ब न बोलावट 
द यो।  

य दीह को धा मक- याले डरअनुसार नयाँ साल वस त ऋतुमा सु  यो र ितनीह को खेती
-पाती स ब धी अक  नाग रक- याले डरअनुसारको नयाँ सालचा ह ँ शरद ् ऋतुमा सु  यो। 
(नेपालमा बैशाख मिहनामा नयाँ साल सु  छ तर आ थक साल भने ावण मिहनाबाट सु  छ। 
यसैगरी नेवार जाितको ‘नेपाल स बत्’ छ, जुन काि क मिहनामा सु  छ।)  य दीह को नया ँ

नाग रक-साल धा मक याले डरअनुसार सातौ ँमिहनाको पिहलो दनमा सु  यो। यसैले तुरही फु े  
चाड़चा ह ँनाग रक यले डरको नयाँ साल सु  ने दनमा प  यो भनेर बु नुपछ। हामीह को लािग यो 
चाड़ परमे रमा नयाँ आि मक सु वातको समय हो। 

ाय: संसा रक मािनसह ले नयाँ सालमा आ नो च र  र जीवनशैली सुधार गन दढ़ृ- ित ाह  
गछन् तापिन मानवीय इ छाशि ले यो कुरा लामो समयस म ि थर गराउन स ै नन्। 

हामी िव ासीह का िनि त नयाँ साल िवगतका ग तीह को प ा ाप गन र भिव य 
परमे रमा पुन: समपण गन सुवण अवसर हो। सातौ ँमिहनाको दशौ ँ दनमा पन ायि तको दन पाप 

मा ग रने समय िथयो। तुरहीको आवाजचा ह ँ प ा ाप र दय जाँच गन तयारीको लािग ग रने 
बोलावट िथयो। 

सभासभासभासभा    
पुरानो करारको समयमा तुरही िविभ  उ े यह का िनि त योग ग र यो। सबैभ दा मुख 

उ े यचा ह ँ मािनसह लाई भेला गनुको िनि त योग ग र यो। िवगतमा पि मी देशको 
िगजाघरह मा घ टा बजाइ यो र मुि म देशको मि जदह मा ाथनाको िनि त आवाज दइ यो। ती 
कामह  मािनसह लाई भेला गनको लािग िथए। विन स ब धी आधुिनक आिव कारह  नुभ दा 
अिघ तुरहीको सोर नै टाढ़ास म पु  याउन स कने एकमा  आवाज िथयो। यो आवाज इ ाएलीह  
बसेको म भूिमको िशिवर र ितनीह  ित ा ग रएको मुलुकमा पुगेपिछ बसेका सबै गाउँ- े ह मा 
सुिन यो। 

बाइबल अ ययन गदा मािनसह लाई एक  गन तुरहीको योग ग रएको पाउँछौ।ँ ग ती १० 
अ यायमा परमे रले मोशालाई “दइु वटा चाँदीको तुरहीह  बनाउन”ू  भ ुभयो। यो तुरहीह का 
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मुख उ े य पिन मािनसह लाई भेला गनु िथयो। अमालेक ह सँग लड़ाइँको लािग मािनसह  ज मा 
पान िगदोनले तुरही फुके। यसै कारले पिल तीह सँग लड़ाइँको लािग मािनसह  ज मा पान 
शाऊलले तुरहीको योग गरे (१ शमूएल १३:३,४)। सबै चाड़ह मा मािनसह लाई भेला गन तुरही 
फु क यो। येशूले भिव यमा आ ना चिुनएका मािनसह लाई ज मा गन वगदतूह लाई तुरहीको ठूलो 
आवाजसिहत आकाशको चारै दशाबाट पठाउनु नेछ (म ी २४:३२)। 

परमे रले आ ना मािनसह लाई कहाँ अिन कसरी भेला गनु छ त ? के ितनीह  
िगजाघरह िभ  नै भेला ने हो ? अथवा ितनीह  सावजिनक भवनह मा भेला ने क ितनीह को 
आ नै घरह मा भेला ने हो ? के सबै रा ा-रा ा िव ासीह  छानेर िवशेष कारको इसाई-स दाय 
िनमाण गनु आव यक छ ? मािनसह लाई भेला पान िवषयमा परमे रको िवचार क तो होला ?  

पुरानो करारमा मािनसह को सभाको िनि त एउटामा  वीकारयो य ठाउँ तो कएको िथयो। 
म भूिममा इ ाएलीह लाई मोशाको अिघ भेट न े पालको ढोकामा भेला गराउन तुरही फु क यो। 
भेट न े पाल परमे रको उपि थित ने ठाउँ िथयो। इ एलीह  ित ा ग रएको मुलुकमा पुगेपिछ 
परमे रले उहाँको नाउँ रा को िनि त िवशेष ठाउँ छा ुभयो। “जुन ठाउँ परम भु ितमीह का 
परमे रले आ नो नाउँ रा  र वयम् वास गनलाई ितमीह का सबै कुलबाट छा ु छ, यही ठाउँ 
ितमीह ले खो नू। यही ठाउँमा ितमीह  जाने गनू”  ( व था १२:५)। वा तवमा यो ठाउँ 
य शलेमको मि दर िथयो। व थाको िनयमअनुसार सबै वय क इ ाएली पु षह  वषको तीन पटक 
मु य चाड़ह को समयमा य शलेम जा थे। 

येशूले उहाँका चेलाह लाई कहाँ भेला न िनदशन दनुभयो ? “…जहाँ दइु क तीन जना मेरो 
नाउँमा भेला छन्, यहाँ म ितनीह का माझमा नेछु”  (म ी १८:२०)। उहाँले आ मामा नयाँ थान 
तो ु भयो। उहाँले यसो भ ुभएन, “म डली-भवनमा जाऊ” । तर उहाँले भ ुभयो, “मकहाँ आऊ” । 
उहाँले यसो पिन भ ुभयो, “ यो बेला आउँदैछ, जब ितमीह  नता यस डाँड़ामा, न य शलेममा िपताको 
आराधना गनछौ … उहाँका आराधकह ले आ मा र स यतामा आराधना गनुपछ” (यूह ा ४:२१)। 

पावलले थेसलोिनक ह लाई यसरी लेखेका छन् : “भाइ हो, हा ा भु येशू ी का आगमनको 
िवषयमा र उहाँलाई भे न हामी एकसाथ भेला न े िवषयमा हामी ितमीह लाई िब ती गदछौ”ँ  (२ 
थेसलोिनक  २:१)। भेला ने िवषयमा नयाँ करारको मह वपूण िस ा त यो हो–  ‘हामी कुनै िवशेष 
ठाउँमा भेला दँैनौ ँतर एक िवशेष ि मा भेला छौ ँअथात् हामी येशूमा भेला छौ’ँ। 

परमे रले हामीलाई दनुभएको हरेक आि मक चाड़को लािग यो िनयम लागु  छ। सातौ ँ
मिहनामा पन चाड़ह को िवषयमा यो िस ा त लागु छ। यसैले येशूसँग भेला न हामीह  आ-
आ नो घर र पालह बाट िन कन अित ज री छ।  

१० 

अिहलकेो तरुही फु े  चाड़अिहलकेो तरुही फु े  चाड़अिहलकेो तरुही फु े  चाड़अिहलकेो तरुही फु े  चाड़    
आज-भोिलको समयमा यो चाड़को िवशेष अथ र स देश छ भनी म िव ास गछु, कनभने 

परमे र आज पिन नयाँ त रकाले काम ग ररहनुभएको छ र हा ो यान यस ित खँ दै नु छ। 

परमे रले येशूलाई संसारमा कट गराउनुभ  दा अिघ उहाँले इ ाएल देशमा तुरही फु ु भयो। 
प ा ाप र परम भुको माग तयार पान परमे रले बि मा दने यूह ालाई पठाउनुभयो। उनी एक 
तुरही िथए। मलाक देिख उनको समयस म, क रव ४०० वषस म अगमवाणी र काशको कुनै आवाज 
आएको िथएन। यो तुरहीको आवाजल ेपरमे रका मािनसह लाई जागृत गरायो र अिघ ब न बोलावट 
दयो। यस घटनाले परमे रको उ े य पूरा गनको िनि त नयाँ अव था सृजना गरेको िथयो। 

अब फे र तुरही फु कँदैछ। परमे रले आ ना मािनसह लाई भेला न र अिघ ब न बोलावट दँदै 
नु छ। यसैले हामी परमे रसँगै नयाँ सालमा वेश गदछ  ँभ े कुरामा म िव ास गछु। 

ायि तको दनायि तको दनायि तको दनायि तको दन    

भिूमकाभिूमकाभिूमकाभिूमका    
 िह ू भाषामा योम क पूर (Yom Kippur) भिनने ायि तको दन रमाइलो चाड़भ दापिछ 

आउने अिल गि भर कारको छु ै चाड़ िथयो। किहले-काही ँपरमे रको त रकामा यस कारको ढ़ाँचा 
दे  स क छ- ‘बालक ज मको खुसीभ दा पिहले शव वेदनाको क  अव य आउँछ। “आँसु रातभ र मा  
ब छ, तर िबहान आन द आउँदछ”  (भ.सं. ३०:५)। पुन थानपिछ वगारोहण भएर िपताकहा ँ
जानुभ दा पिहले येशूले पिन िविभ  क ह  भोगेर मनु परेको िथयो। 

ायि तको दन अ  चाड़ह भ दा फरक भए तापिन येक वष अिनवाय पमा मनाउनु नै 
पन चाड़ िथयो। यो चाड़ नमनाउने ि लाई व थाअनुसार समाजबाट बिह कार ग र यो (लेवी 
२३:२९)। 

यो चाड़ पृथक नुको अक  कारण के िथयो भने, यो चाड़ अ  चाड़ह ज तै खेती-पाती र 
राि य उ सवको स झनाज ता कुराह मा स बि धत िथएन तर पापज तो गि भर िवषयसँग स बि धत 
चाड़ िथयो। यो उपवास ब े र ायि त गन समय िथयो। 

य दी पर पराअनुसार तुरही फु े  चाड़देिख ायि तको दनस मको दश दनह लाई तयारीको 
दनह  मािन थे। ती दनह मा ितनीह ले आफैलाई जाँ न ेगथ। तुरही फु े  चाड़ य दी याले डरको 

नयाँ सालको सु मा प य  र यसको लग ै आउने ायि तको दनमा िवगतको वषमा गरेका सबै 
पापह  मेटाइ यो। 
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