
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदहरू: यशैया ५०:४०-१०, यशैया ५२:१३-५३:१२, 
यशैया ५३:३-९ र यशैया ५३:१०-१२। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "तर उहााँ त हाम्रा अपराधको निम्तत अर्ाात ्
परमेश् वरका आज्ञाहरूलाई हामीले उल्लङ्गि गदाा उहााँलाई घाइटे बिाइयो। 
हाम्रा दषु्ट तर्ा अधमाका निम्त त उहााँ पेनलिभुयो। हामीमा शाम् त ल् याउि हुाँदा 
त्यसको कठोर दण् ड उहााँले भोग्िभुयो, र उहााँलाई हानिएको कोरााको चोटले 
हामी निको भयौं"  (यशैया ५३:५ रूपातररत)।  

   दम्िण अमेररकाको एउटा खािीमा आफ्िा नमत्रहरू दास भएर कठोर 
पररश्रम गरेको देख्दा लफ फुक भन्ने एक जिा चाइनिज इसाईको हृदय 
करुणाले हम्ल्लयो। नतिीहरूलाई ससुमाचारको आशा ददि चाह्यो। तर 
दासहरूको माझमा गएर कसरी त्यो ससुमाचार सिुाउिे? त्यसको समाधािको 
निम्तत उिी आफै पााँच वर्ासतम दास भएर बेम्चयो। उिलाई दम्िण 
अमेररकाको गायिा भदे देशको डेमरारा भन्ने ठाउाँमा लनगयो त्यहााँ उिी 
खािीमा कठोर काम गरे सारै् आफ्िा कामदार सार्ीहरूलाई येशूको बारेमा 
पनि सिुाए। 

    लफ फुकको मतृ्य त भयो तर उिको पररश्रमले २०० जिा 
निराशको भमूरीमा परेका दासहरूले येशू नतिीहरूका ममु्िदाता भिेर ग्रहण 
गरेपनि मातै्र। 

    अरूको असल भलाईको निम्तत त्यस्तो महाि ् स्वार्ा त्याग अत्यतै 
अचतमको नर्यो। उिको उदाहरण अिकुरणीय ि। 

    कसैले िसोम्चएको काम गिे भिेको िम्र र कोमल भएर दासको रूप 
नलि ु हो (फफनलप्पी २:७)। कोही पनि िपगु्िे व्यम्िकहााँ येशू आउिभुयो। 

१० 
  

  

नसोचिएको गरिने नसोचिएको गरिने कामकाम  
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पाप, अधमा, निराश, उदास र आतङ्कको चचुरुो वा गफहरो खाल्डोमा 
हराइरहेकाहरूलाई परमेश् वरको हात बढाउि सफृष्टकताा स्वयम येशू मािवको 
रूप नलएर हाम्रो निम्तत सेवक भएर आउिभुयो।  

   सयौँ वर्ा अम्घ भफवष्यवाणी गररएको तर पूरा भएको अचतमको घट्िा 
यस अध्यायमा हामी हेिेिौँ। 

 

१. यशैयाको जााँम्चिे सत्य (यशैया ५०:४-१०) 

    यदद यशैयाले खबरमात्र ददिे भए उिले मसीहको बारेमा फवस्ततृ 
जािकारी एकैपल्ट ददिे नर्ए। तर परमेश् वरको सेवकको बारेमा नसकाउि, 
फवश् वास ददलाउि र उिी यर्ार्ामा को हिु ् भिेर जािकारी ददि फवनभन्न 
बाजाहरूको स्वरसङ्गीतमा एउटै खालको फवर्यबस्तकुो धिु दोहोर् याइएको जस्तै 
यशैयाले पनि येशूको बारेमा नमठास तररकाले फवनभन्न फवर्यहरू बिुेर हाम्रो 
अगानड प्रस्ततु गरेका िि।् परमेश् वरको सदेश चरण चरणमा उिले 
उघादािि।् येशूको बारेमा गररएको पूरै म्चत्रण देखाउि उिले उहााँको बारेमा 
प्रत्येक पिलाई अनल अनल गरेर प्रस्ततु गदािि।् उहााँ को हिुहुुि भिेर 
हामीले राम्रसैाँग पफहचाि गरोस ् भन्ने यशैयाको चाहिा नर्यो। यशैया एक 
कुशल म्चत्रकार जस्तै िि।् उिको म्चत्र वा क्यािभासलाई नियाल्दा त्यस 
म्चत्रले के भन्न खोम्जरहेको ि त्यसबाट निस्किे नभत्री स्वर प्रत्येक श्रोताले 
सिुेको उिी चाहिि।् अर्ाात ्उिले ददएका येशूका फवनभन्न फवनभन्न फववरणहरू 
पाठकले नभत्री हृदयदेम्ख िै देख् ि सकुि ् भिेर ि ै यशैयाले उहााँको बारेमा 
रफङ्गनबरङ्गी शब्दहरूले म्चत्रण गदािि।् 

   यशैया ५०:४-१० पढ्िहुोस।् तपाईँ आफैले त्यसको साराांश 
निकाल्िहुोस।् यस अांशमा येशूको बारेमा कसरी म्चत्रण गररएको ि? हेिुाहोस,् 
"४ र्ाकेकोलाई सत भाल् िे वचि जा ि सकूि ् भिेर परमप्रभ ुपरमेश् वरले मलाई 
नसकाइको बोली ददिभुएको ि। उहााँले मलाई नबहािैफपच् िे जगाउिहुु ि। 
नसक् िेलाई झैँ ध् यािनसत सु ि उहााँले मेरो काि खोनलददिहुु ि। ५ परमप्रभ ु
परमेश् वरले मेरो काि खोनलददिभुएको ि, र म बागी भइिाँ। म पनि हफटिाँ। 
६ मैले मेरो पीठ मलाई फपट िेहरूलाई, र दाह्री लछु िेहरूलाई मेरो गाला 
फकााइददएाँ। ठट्टा र र्कुाइबाट मैले मेरो मखु लकुाइिाँ। ७ म शमामा 
पिेिैिाँ, फकिफक परमप्रभ ुपरमेश् वरले मलाई सहायता गिुाहु ि। यसर्ा मैले मेरो 
मोहडा दशाि चकमकजस् तै म्स् र्र पारेको िु, र म जा दिु, फक म लाजमा 
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पिेिैिाँ। ८ मलाई निदोर् ठहराउिहुिुे मेरो िम्जकै हिुहुु ि। यसर्ा कसले 
मेरो फवरुद्धमा दोर् लगाउाँि? हामी मखुामखु परौं! मेरो फवरोधी को ि? त् यसले 
मेरो सामिा गरोस ्! ९ परमप्रभ ुपरमेश् वरले मलाई सहायता गिुाहु ि। त् यो को 
हो, जसले मलाई दोर्ी ठहराउाँि? नतिीहरू सबै लगुाझैँ र्ोत्रा हिुेिि ्। कीराले 
नतिीहरूलाई खाइहाल् िेिि ्। १० नतमीहरूमध् ये कसले परमप्रभकुो डर मा ि 
र उहााँको दासका कुरा पालि गिा? ज् योनतफविा अ धकारमा फहाँड िेले परमप्रभकुो 
िाउाँमा भरोसा गरोस ् र आफ् िा परमेश् वरमा भर परोस।्"  

   परमेश् वरको सेवकलाई नतरस्कृत गररएको, हेला गररएको, तचु्ि 
ठानिएको, घृणा गररएको र निनि दरुदरु गररएको शासकहरूको दास भएको 
भिेर हामीले यशैया ४९:७मा पढ्यौँ। फेरर त्यही पदमा हामीले यो पनि पढ्यौँ 
"राजा र राजकुमारहरू उहााँको अगानड लतपिार पिेिि"् (रूपातररत)। 
र्फकत र पेलािहरूलाई सतहाल्िे वचि ददिहुिुे कोमल म्शिकको निम्तत 
(यशैया ५०:४) आफ्िो अिभुव अत्यतै कदठि भएको हामीले यशैया ५०मा 
पढ्ि सक्िौँ। शारीररक कष्ट, यातिा र घृणा र्ोपररयपनिमात्र वास्तफवकरूपमा 
उहााँ को हिुहुुि सबैको साम ुउघाररिेि (यशैया ५०:६)। 

   आधनुिक पम्श् चमी सभ्यतामा इज्जत बचाउिेलाई त्यसरी दवु्यावहार र 
दरुुपयोग गरेको अिौठो लाग्िसक्ि। तर पौराम्णक मध्यपूवाको सभ्यतामा 
बेइज्जत खपेर द:ुख वा कष्ट पाउि ुभिेको जीवि र मरणको सतमाि नर्यो। 
त्यो चाहे व्यम्ि फवशेर्को होस ्वा समूह वा समूहको लानग होस।् तर सतमाि 
गररएको व्यम्िलाई कसरी दवु्यावहार गररयो भिे दवु्यावहार गिे व्यम्ि अत्यतै 
सरुम्ित हिु ुअसल नर्यो फकि भिे दवु्यावहारमा परेको व्यम्ि होस ्वा उसको 
जातको मानिसहरूले त्यसको बदला नलिे निम्श् चत हु्यो। 

    राजा दाउदले आमोिको देशमानर् हमला गरेर म्जतेका नर्ए फकिफक 
त्यस देशका राजाले दाउदका दूतहरूलाई पकडेर बेइज्जत गरेका नर्ए, 
नतिीहरूको दार् ही आदद आदद पारेर काटी ददएका नर्ए सारै् नतिीहरूले 
लाइरहेको लगुा कतमरसतम च्याटेर फकााइ ददएका नर्ए (२ शमूएल १०:१-
१२)। तर यशैया ५०मा परमेश् वरका सेवकलाई मानिसहरूले फपट्दिि,् 
उहााँको दार् ही अत्यतै द:ुख् िे गरेर तादिि,् उहााँलाई र्कु्दिि।् नतिीहरूको 
ती दवु्यावहार अतराफिय वा अतरििेत्र वा ब्रतहाडमा घोर आपत्ती जिक 
फकि नर्यो भिे त्यो अपमानित व्यम्ि अरू कुिै िभएर व्यम्ि राजाहरूका 
राजा परमेश् वरको दूत हिुहुु्यो। यशैया ९:६,७ र यशैया ११:१-१६मा 
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नियाल्दा त्यो सेवक राजा र शम्िशाली उद्धारक हिुहुु्यो भिेर लेम्खएको 
ि। तर ती सबै शम्िसतपन्न भएतापनि, अत्यतै सतमाििीय र पूजिीय व्यम्ि 
हिुभुएतापनि उहााँले कसैले िसोचेको काम गिुाहुि, त्यो हो, उहााँले आफूलाई 
बचाउि कुिै प्रयास गिुाभएि! यो यस्तो अिौठो नर्यो फक मानिसहरूले र आफ्िै 
चेलाहरूले पनि उहााँ राजाहरूका राजा हिु ् भिेर फवश् वास गरेिि।् कु्रसमा 
धमाको खोल लगाएका धमागरुु वा अगवुाहरूले उहााँले यसरी बेइज्जती गरेर 
हेपेर म्चच्याएका नर्ए, "यो कस्तो मानिस, अरूलाई त बचाउि सक्यो तर 
आफूलाईचाहीीँ बचाउि सकेि। यदद ऊ परमेश् वर चनुिएको मसीह हो भिे 
उसले आफैलाई बचाओस"् (लूका २३:३५ रूपातररत), अफहले िै कु्रसबाट 
आफै ओलोस ् ताफक हामीले उसलाई फवश् वास गिा सकौँ!" (मत्ती २७:४२ 
रूपातररत)। (पिुरुत्र्ािमा उहााँ कु्रसबाटमात्र होइि म्चहािलाई िै निचोलेर 
उठ्िभुएको नर्यो तैपनि ती धमागरुुहरूले उहााँलाई फवश् वास गरेका नर्एिि)्। 

    यशैया ५०:४-१० फेरर पढ्िहुोस।् यहााँ उल्लेख गररएका आम्त्मक 
िीनतहरू के िि ्सो लेख् िहुोस ्जि हाम्रो जीविमा लाग ुगिा सक्िौँ। तपाईँले 
लेख् िभुएको ती िीनतहरू तपाईँ चल्िभुएको ि फक िैि भिेर आफूलाई िै 
जााँचेर हेिुाहोस।् तपाईँको जीविको कुि पिमा पररवताि ल्याउिपुिे देख् िभुएको 
ि? यदद निराश हिुहुुि भिे यस अध्यायको सबै सामग्रीहरू पढ्िहुोस।् 

 

२.कफवताको शैलीमा पीडा भोगेका सेवकको वणाि (यशैया ५२:१३-५३:१२) 

      "१३ हेर ्, मेरो दासले बफुद्धले काम गिेि। ऊ उचानलिेि, 

अल् गाइिेि र ऊ अनत उच् च पाररिेि। १४ जसरी उसदेम्ख धेरै जिा व् याकुल 
नर्ए– उसको अिहुार म्च िै िसफकिे गरी र उसको चेहरा मानिसको भ दा पनि 
कुरूप बिाइएको नर्यो– १५ त् यसरी िै उसले धेरै जानतहरूमानर् िका िेि। 
उसको कारण राजाहरू चपूचाप रहिेिि ्। फकिफक नतिीहरूलाई िभिेको कुरा 
नतिीहरूले देख् ििेि ्, र नतिीहरूले िसिुेका कुरा नतिीहरूले बझु् िेिि ्" (यशैया 
५२:१३-१५) र "१ हाम्रो समाचार कसले फवश् वास गरेको ि? र परमप्रभकुो 
बाहबुल कसलाई प्रकट गररयो? २ ऊ उहााँको साम ु कनललो बोटजस् तो र 
सकु् खा जनमिबाट निस् केको जरोजस् तो बढ़्यो। ऊनसत हामीलाई आकर्ाण गिे 
ि केही सु दरता ि त महत्त्व िै नर्यो। उसको अिहुारमा हामीलाई मि पिे 
केही नर्एि। ३ ऊ मानिसहरूबाट घमृ्णत नर्यो र इ कार गररयो, अफसोसमा 
परेको मानिस र कष् टनसत पररम्चत। ऊ त् योजस् तो नर्यो, जसलाई देखेर 
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मानिसहरू आफ् िा मखु फकााउाँिि ्। ऊ घमृ्णत नर्यो, र हामीले उसलाई केही 
मोलको गिेिौं।   

  ४ निश् चय िै उसले हाम्रा निबालताहरू बोक् यो, र हाम्रा द:ुख भोग् यो, 
तापनि हामीले उसलाई परमेश् वरबाट फहकााइएको, उहााँबाट फपफटएको र द:ुखमा 
परेको सत झ् यौं। ५ तर ऊ त हाम्रा अपराधहरूका निम्त त िेनडयो। हाम्रा 
अधमाका निम्त त ऊ पेनलयो। हामीमा शाम् त ल् याउिे दण् ड उसमानर् पर् यो, र 
उसको कोरााको चोटले हामी निको भयौं। ६ हामी सबै भेडाझैँ बरानलएका 
िौं। हामी हरेक आफ् िै बाटोनतर लागेका िौं, र परमप्रभलेु उसमानर् हामी 
सबैको अधमा हानलददिभुएको ि। ७ ऊ नर्चोनमचोमा पर् यो, र उसलाई कष् ट 
पर् यो, तापनि उसले आफ् िो मखु खोलेि। माररिलाई लगकेो र्मुाजस् तै ऊ 
डोर् याएर लनगयो। आफ् िो ऊि कत्रिेको साम ु भेडा मौि भएझैँ उसले पनि 
आफ् िो मखु खोलेि। ८ अत् याचार र इ साफद्वारा ऊ लनगयो। उसका 
स तािका बारेमा कसले फवचार गिा सक् ि? फकिफक ऊ जीफवतहरूको देशबाट 
अलग गररयो, र मेरो प्रजाका अपराधको निम्त त उसमानर् कुटाइ पर् यो। ९ 
उसको म्चहाि दषु् टहरूनसत बिाइयो, र मतृ् यमुा धिीहरू उसको सार्मा नर्ए, 

यद्यफप उसले केही उपद्रव गरेको नर्एि ि त उसको मखुमा केही िल नर्यो। 
१० तापनि उसलाई चकिाचरू र कष् टमा पािा परमप्रभकुो इच् िा नर्यो, र 
परमप्रभलेु उसको प्राणलाई दोर्बनलझैँ बिाउिभुए तापनि, उसले आफ् िा 
िोरािोरीलाई देख् िेि र आफ् िो ददि बढाउिेि र परमप्रभकुो इच् िा उसकै 
हातमा उ ित हिुेि। ११ उसका प्राणको वेदिापनि उसले जीविको ज् योनत 
देख् ििे र स तषु् ट हिुेि। आफ् िो ज्ञािद्वारा मेरो धमी दासले धेरैलाई धमी 
बिाउिेि, र उसले नतिीहरूका अधमा बोक् िेि। १२ यसैकारण महाि ्हरूसाँगै 
उसलाई पनि म एक भाग ददिेिु, र उसले लूटको माल सामर्ीहरूनसत 
बााँड िेि। फकिभिे उसले आफ् िो जीवि मतृ् यमुा ख यायो, र ऊ अपराधीहरूको 
ग तीमा गनियो। फकिफक उसले धेरैको पाप बोक् यो र उसले अपराधीहरूका 
निम्त त मध् यस् र्ता गर् यो" (यशैया ५३)।  

       "कष्ट, पीडा भोगेका सेवकको कफवता" भिेर यशैया ५२:५३:११ 
सतमको अांशलाई भनिि। यही लेखले गदाा यशैया "ससुमाचारको अगमविा" 
भिेर सतबोधि गररि। कफवतामय शैलीमा सयौँ वर्ा अम्घ येशूको द:ुखको 
भफवष्यवाणी गिे यशैया ससुमाचारको अगमबिा भिेर प्रख्यात हिु ु अत्यतै 
जायज ि। येशूको ससुमाचारको उत्कृष्ट वणािसाँगै एकस्वर देम्खएको यो 
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कफवता ससुमाचार सतबधी साफहम्त्यक लेखहरूमा यो कफवता म्शखरमा ि। 
आश् चयाचफकत पािे यो कफवता िोटो ि। पापको ज्यादतीमा चरमनबदमुा 
पगेुको र  हराएको मािव जानतलाई बचाउि कुिै मानिसले सोच्िै िसफकिे 
प्रकट गररएको परमेश् वरको कदमको नबऊ त्यस कफवताको प्रत्येक अांशमा 
उल्लेखिीय अर्ाले खााँददएको ि।   

    यशैयाले व्यि गरेका पीडा भोग्िे सेवकको मानमाक वणाि 
यहूदीहरूको निम्तत "दधु" नर्एि। यशैयाको पसु्तकको पफहलो भागदेम्ख िै 
उिका पाठकहरूलाई मसीहको बारेमा ददइएको शृ्रङ्खलावद्ध जािकारीको निम्तत 
तयार पारेका नर्ए। यस सांसारमा मसीहको जीविको रुपरेखा मसीहको जम 
हिुभुदा अम्घ िै यशैयाले कोरेका नर्ए। गभामा हिुे मसीह र उहााँको जमको 
(यशैया ७:१४) बयाि गदै उहााँ दाउदको घरािामा जम्मिे ईश् वरीय राजा 
भिेर उहााँको म्चिारी अगमविाले ददएका नर्ए (यशैया ९:६,७)। 
इस्राएलीहरूको पिुस्र्ाापिाको फवस्ततृ फववरण ददएर (यशैया ११:१-१६), 
अयाय, अत्याचार र कष्टमा परेकाहरूलाई िुट्कारा ददिे उहााँको सेवकाया 
चपुचापसाँग गररिे वणाि पनि यशैयाले गरेका नर्ए (यशैया ४२:१-७)। अनि 
मसीहको महाि िाटकमा उहााँको जीवि फवयोगसार् अत भएको तर पनि 
उहााँलाई उच्च सतमाि गरेर बसानलएको पनि यशैयाले खलुाएका िि ्(यशैया 
४९:१-१२, यशैया ५०:६-१०)। आतङ्कको म्शकार भएको सेवकको बारेमा 
लेम्खएको कफवतामा उहााँले आफ्िो फवयोग कस्तो गफहरोसतम भोगेका नर्ए भिेर 
प्रकट गररएको ि। 

    मानर् उल्लेख गरेका अांशहरू फेरर हेिुाहोस।् त्यहााँ लेम्खएका 
फववरणमा येशू मसीहको बारेमा कसरी वयाि गररएको ि सो सोच्िहुोस।् 
यशैया ५२ र ५३मा वणाि गररएको बझु्ि ती अांशहरूले कसरी हामीलाई 
तयार पादाि? के ती दईु अध्यायहरूमा लेम्खएका येशूको भफवष्यवाणी हाम्रो 
लानग आश् चयाजिकमात्र हो र? 

     अचतम तररकाले नबपररत बतृात ददएर यशैया ५२:१३-५३:१को 
कफवता सरुु गिा: सेवकको सतमनु्ननत हिुेि र उिलाई उच्च स्र्ािमा 
राम्खिेि, तर त्यो भदा पफहले उिको अिहुार कसैले िम्चन्न ेगरेर नबगाररिेि। 
यस्तो कुरा कसले फवश् वास गिा सफकि र? 

    यशैया ५३:२,३मा सेवकको सरुुवातदेम्ख कसरी पीडामा झिुाभयो र 
उिको म्चनिएको अिहुार पनि कष्ट र नतरस्कारले गदाा नबनग्रएको भिेर व्यि 
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गदाि। अनि यशैया ५३:४-६मा एक निि रोकेर उिले हाम्र ै खानतर दण्ड 
भोगेर कष्ट पाउिभुएको भिेर लेख्दि। उहााँको त्यो कष्ट हामीलाई िै निको 
पािा पाउिभुएको भिेर खलुाउाँि। त्यस निदोर् सेवक म्चहािमा पिा गएको 
बयाि यशैया ५३:७-९मा उल्लेख गररएको ि। 

    यशैया ५२:१३को कफवतामा  देखाइएको अिसुार त्यस सेवकको 
इिामको स्वरुप उिलाई उच्च स्र्ािमा राम्खएको उल्लेख गररएको ि जिु 
यशैया ५३:१०-१२को सरुुमा लेम्खएको ि। तर उिको बनलदाि भिेको 
अरूलाई ममु्िददिे परमेश् वरको चाहिा हो भिेर यशैया ५२:१३मा र्फपएको 
ि। 

    यही कफवतालाई फफनलप्पी २:५-११साँग दााँज्िहुोस।् त्यहााँ येशू 
परमेश् वरको स्वरुप भएर पनि कसरी आफूलाई खानल पारेर झिुाभयो, मािव 
अवतार नलिभुयो र मतृ्यसुतम आफूलाई होच्याउिभुयो भिेर लेम्खएको ि। 
त्यो मतृ्य ुपनि सबैको साम ुअत्यतै बेइज्जत हिुे सबै मतृ्यहुरूमा अत्यतै निच 
मतृ्य ु नर्यो: त्यो हो कु्रसमा उहााँको मतृ्य।ु मािव जगतको उत्र्ािको निम्तत 
आफूलाई होच्याएर मिा राम्ज हिुभुएकोमा परमेश् वरले उिलाई यस्तरर उच्च 
स्र्ािमा राख् िभुयो फक उिलाई प्रत्येक मािव प्राणीले प्रभ ु भिेर स्वीकार 
गररयिु ्(यशैया ४९:७साँग हेिुाहोस)्। 

    यशैया ५२:१३-५३:१२ फेरर पढ्िहुोस।् येशूले हाम्रो निम्तत के 
गिुाभयो सो तपाईँले र्ाहा पाएको अिसुार सबै लेख् िहुोस।् हाम्रो निम्तत उहााँले 
भोग्िभुएको फक्रयाकलापलाई सोच्िहुोस।् 

 

३. हामीलाई कसले फवश् वास गदाि र? (यशैया ५२:१३-५३:१२) 

      यशैया ५२:१३मा परमेश् वरको सेवकलाई उच्च सतमाि ददएको 
पाउाँिौँ तर कुिै सूचिा िददइकिै अको पदहरूले उिको अिहुार ितनबित 
भएको र उिी "मानिसहरूका पतु्रको" अिहुार जस्तै िदेम्खिे गरेर िम्चनििे 
भिेको ि। येशूको अिहुार कसरी ितनबित भयो भिेर ियााँ करारले व्यि 
गदाि। उिलाई र्प्पडका र्प्पड हािेको नर्यो, उिलाई कोरााको कोराा 
लगाएको नर्यो, उिको म्शरमा कााँडाको मकुुट लगाइएददएको नर्यो र 
आम्खरमा उिलाई कु्रसमा झणु्याएर कठोर यातिा ददइयो। उहााँले आफूले त 
केही कसरु गिुाभएको नर्एि तर उहााँले सारा मािव जगतको पापलाई 
बोक्िभुएको नर्यो। मानिसको निम्तत पाप प्राकृनतकरूपमा उसको स्वभाव 

१९१ 



हिुपुिे कफहल्यै पनि आशय नर्एि। सारा मािव जगतको पाप बोक्िपुदाा 
"मानिसको पतु्रको" अिहुार िै अमािवीय देम्खएको नर्यो। 

     येशूको कर्ासाँग अय्यूबको कर्ा हेिुाहोस।् अय्यूब अत्यतै आदरणीय, 
सतमाििीय, शम्िसतपन्न भएको असाध्यै धिी व्यम्ि नर्यो। तर एकै ददिमा 
उिी दयिीय अवस्र्ामा झरे। त्यनतमात्र िभएर उिमा भएको खनतरा िै 
खनतराले गदाा माटोको भााँडाको टुक्राले कयाउि ु पगेुका नर्ए र जनमिको 
खरािी शरीरमा दलेर म्शतल पािा खोजेका नर्ए। उिको दयिीय अवस्र्ा 
यस्तो नर्यो फक उिका सार्ीहरूले त एक म्िण उिलाई म्चह िै सकेि 
(अय्यूब २:१२)। नतिीहरूको ददमागमा अय्यूबले फकि द:ुख पायो भन्ने कुराले 
सकेको नर्यो। मसीहले फकि कष्ट पाए। दवैु जिाले यस्तो कुिै काम गरेको 
नर्एि जसले गदाा द:ुख भोग्ि ु परेको नर्यो। दवैु जिा निदोर्ी नर्ए। तैपनि 
नतिीहरूले फकि कष्ट भोग्िपुर् यो?  

    यस बुाँदामा लेम्खएका फवनभन्न पदहरू पढ्िहुोस ् र आफ्िै शैलीमा 
नतिीहरूलाई रूपातर गरेर लेख् िहुोस।् दोर्ी मानिसको निम्तत निदोर् मानिस 
द:ुख पाएको फवर्यलाई नियालेर हेिुाहोस।् हामी सबैको निम्तत यहााँ महत्त्वपूणा 
सदेश के ि? 

  यशैया ५३:१मा उल्लेख गररएका प्रश् िहरू हेिुाहोस:् "हाम्रो समाचार कसले 
फवश् वास गरेको ि? र परमप्रभकुो बाहबुल कसलाई प्रकट गररयो? " यहााँ 
उठाइएका प्रश् िहरूले फवश् वासै िगरेका कुराहरूमा गररिपुिे फवश् वासलाई चिुौनत 
ददि जोड गदाि (यूहन्ना १२:३७-४१मा लेम्खएको ि "३७ उहााँले 
नतिीहरूका सामु िे यनतका म्च हहरू गिुाभएको नर्यो, तापनि नतिीहरूले 
उहााँमानर् फवश् वास गरेिि ्। ३८ यो आवश् यक नर्यो, फक यशैया अगमविाको 
वचि पूरा होस ्, “हे परमप्रभ,ु हाम्रो स देश कसले फवश् वास गर् यो? अनि 
परमप्रभकुो बाहबुल कसलाई प्रकट गररयो?”  ३९ यसकारण नतिीहरूले 
फवश् वास गिा सकेिि ्, फकिभिे यशैयाले फेरर यसो भिेका िि ्, ४० “उहााँले 
नतिीहरूका आाँखा ब द गररददिभुएको ि, र नतिीहरूका हृदय कठोर 
पाररददिभुएको ि, यसरी नतिीहरूले आाँखाले िदेखूि ्, अनि हृदयले िबझूुि ्, ित्रता 
नतिीहरू फका िेिि ् र मैले नतिीहरूलाई निको पािुापिा।४१ यशैयाले यी कुरा 
भि,े फकिफक नतिले उहााँको मफहमा देखे, र उहााँको फवर्यमा भिे”)। ती 
प्रश् िहरूको जवाफमा नभज्ि दवैु येशू र अय्यूबका कर्ाहरू पढ्ि हाम्रो कतमर 
कसाउाँि। तर ती प्रश् िहरुमा हाम्रो निम्तत आग्रह पनि समावेश भएको ि। 
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दवैु प्रश् िहरूमा समाि जवाफको अपेिा गररएको ि। त्यो हो समाचारमा 
फवश् वास गिेहरूको निम्तत परमेश् वरको ममु्िको हात र शम्ि फैलाउिहुुि 
(यशैया ५२:१० "सारा जानतहरूको दृम्ष् टमा परमप्रभलेु आफ् िो पफवत्र बाहबुल 
प्रकट गिुाहिुेि, र पृ्  वीको पल् लो िेउकाहरूले पनि हाम्रा परमेश् वरको 
उद्धारलाई देख् ििेि")। यदद तपाईँले परमेश् वरको उद्धार गिे शम्िको अिभुव 
गिा चाहिहुुि? तब ददएको समाचारलाई फवश् वास गिुाहोस।् 

   यशैया ५३:६ गफहररएर पढ्िहुोस:् "हामी सबै भेडाझैँ बरानलएका 
िौं। हामी हरेक आफ् िै बाटोनतर लागेका िौं, र परमप्रभलेु उसमानर् हामी 
सबैको अधमा हानलददिभुएको ि।"  यहााँ फवशेर् शदेश के ि? तपाईँ 
आफैलाई त्यस पदले के भनिरहेको ि? तपाईँको फवगत कनमकमजोरी, पाप र 
असफलतामा पिुाभएतापनि के तपाईँ निराश हिु ुआवश्यक ि र? 

 

४. यर्ार्ामा हामी िै परमेश् वरको पहुाँच भदा बाफहर हिु रोजेका िौँ! (यशैया 
५३:३-९) 

   कसैबाट सरुम्ित िभएको, कमजोर देम्खिे कुिै मूल्य िभएको र 
सबैले नतरस्कार र घृणा गरेको नबरुवा भिेर कष्ट भोग्िे सेवकको बारेमा 
यशैयाले म्चत्रण गरेका नर्ए (यशैया ५३:२,३)। निदोर्ी यवुकलाई कसरी 
अधकारको खाल्डोमा जाफकयो भिेर यशैयाले हामीलाई देखाउाँिि।् जिु 
पषृ्ठभनूम हामीलाई अम्घ उपलब्ध गराइएको नर्यो त्यसको नबचार गदाा सेवकको 
दगुानतलाई निल्ि हामी तयार िैिौँ। बरु हाम्रो निम्तत जम्मएको बालक त 
शाम्तको सबोच्च राजकुमार हिुहुुि भिेर हृदयमा राख् िपुिा भिेर यशैयाले 
हामीलाई नसकाउाँदि। अरूले उहााँलाई हेपेतापनि हामीलाई र्ाहा ि उहााँ को 
हिुहुुि। 

   कसैले यो कहावत बताउाँि: "हामीले शत्रलुाई भेट्यौँ र त्यो त 
हामीहरू िै पो रहेि।" द:ुख, कष्ट, पीडा भोग्िे र नतरस्कृत र हेला गररएको 
सेवक पफहलो व्यम्ि नर्एि। आफ्िै फप्रय िोरा आब्शोलमबाट भाग्िपुदाा राजा 
दाउद हेफपएको, नतरस्कृत भएको र कष्ट भोग्ि बाध्य भएको अिभुव गरेका 
नर्ए ("जैतूि डााँडाको उकालोमा जााँदा दाऊद रोए। नतिले म्शर ढाकेका नर्ए, 

र िाङ्गो खटु्टाले फहाँडेर गए। नतिीसाँग भएका सबै मानिसहरू पनि म्शर ढाकेर 
रुाँदै फहाँडे" (२ शमूएल १५:३०)। तर यशैयाले वणाि गरेका सेवकको 
द:ुखकष्ट आफ्िो निम्तत वा आफ्िो पाप कारणले पाएका नर्एि। ि त उिी 
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केवल एक व्यम्िको निम्ततमात्र पीडा भोगेका नर्ए। यशैया ५३:६मा 
स्पष्टरुपमा फकटाि गररएको ि: "प्रभलेु उहााँमानर् हाम्रो सबैको पाप वा दोर् 
र्पुाररददिभुयो।" 

     त्यस सेवकले फकि त्यस्तो पीडा भोग्िपुर् यो भन्ने प्रश् िको जवाफले 
सत्यको पररिा गरेको यशैयाले देखाउाँि। त्यो सत्य हो: हामीमानर् परमेश् वरकै 
प्रमेले उहााँको मसीह द:ुखकष्ट पाउि राजी हिुभुयो। तर फकि भिेर हामी फेरर 
सोध्ि सक्िौँ। हामीले सोच्ि िसकेको सत्यलाई पूणारूपमा बझुाउि मािौँ 
यशैयाले सिुको फकला ठोकेर बताउाँि: उहााँ द:ुखकष्ट, पीडा र सबैबाट 
नतरस्कृत हिु रोज्िभुयो ताफक असभ्य र पगु्ि िसक्िेकहााँ उहााँ पगुिु ् र त्यो 
असभ्य वा पगु्ि िसक्िे त हामी िै हौँ! 
    त्यस सेवकप्रनत आस्र्ा िभएका, उहााँलाई िबझेुका र सतमाि 
िदेखाएका मानिसहरूले उहााँले पाएको द:ुख त परमेश् वरको चतारो हो भिेर 
सोच्दिि ् (यशैया ५३:४)। जब अय्यूबले पीडा भोगेका नर्ए तब अय्यूबका 
नमत्रहरूले उिकै पापको कारणले द:ुख भोगेको भिेर सोचेका नर्ए। जब एक 
जिा अधाले चेलाहरूले देखे तब नतिीहरूले येशूलाई सोधेका नर्ए "कसले 
पाप गरे यस मानिसले फक यसका बाबआुमाहरूले जसले गदाा यो मानिस अधो 
भयो?" (यूहन्ना ९:२ रूपातररत)। कु्रसमानर् येशूलाई टााँग्दा वा आफूलाई 
टााँग्ि ददएपनि त उहााँको बारेमा मानिसहरूले झि िराम्रो सोचेका नर्ए। 
मोशाले यो लेखेि र "जो मानिस रुखमा झुयाइि त्यो मानिस परमेश् वरको 
श्रापमा परेको देखाउाँि" (व्यवस्र्ा २१:२३, गती २५:४ रूपातररत)? 

    यद्यफप, यो सबै परमेश् वरको चाहिा हो रे (यशैया ५३:१०)। तैपनि 
फकि त? फकिभिे "ख्रीष्टले हामीलाई व्यवस्र्ाको श्रापबाट हामीलाई मिु 
गिुाभयो फकिफक उहााँ आफै हाम्रो निम्तत श्राप हिुभुयो" (गलाती ३:१३ 
रूपातररत)। फकिभिे परमेश् वरले "उहााँलाई पाप बिाउिभुयो जसलाई पाप 
र्ाहै नर्एि ताफक उहााँमा वा उहााँले गदाा हामी सबै जिामा परमेश् वरको 
धानमाकता होस"् (२ कोरर्ी ५:२१ रूपातररत)। 

    "हाम्रो निम्तत उहााँले कस्तो मोल चकुाउिभुयो! कु्रसलाई हेिुाहोस,् 
त्यसमा घाइतेलाई उचानलएको ि।  निषु्ठर फकलाहरूले घोचेका ती हातहरू 
हेिुाहोस।् रुख वा काठमा फकलाहरूले ठोकेर टााँनगएका उहााँका खटु्टाहरू 
हेिुाहोस।् आफ्िै शरीरमा ख्रीष्टले हाम्रो पापको भारी बोक्िभुयो। तपाईँको 
ममु्िको मोलको निम्तत उहााँले द:ुख र वेदिा सहिभुएको नर्यो।"-एलेि जी 
ह्वाइट, गड्स अमेम्जङ्ग ग्रसे, प.ृ १७२बाट रूपातररत। 
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   सारा सांसारका पापहरूको बोझ, दोर् र दण्ड-प्रत्येक पापीले गरेको 
प्रत्येक पाप-कु्रसमा टााँनगएको येशू ख्रीष्टमानर् परेको नर्यो। हामीलाई ममु्ि 
ददिे अरू कुिै उपाय िअपिाएर त्योमात्र अपिाउिभुएको नर्यो! पाप कस्तो 
खराब ि भिेर त्यसले हामीलाई के भि? पापबाट हामीलाई उद्धार गिा 
उहााँले कस्तो मोल चकुाउिभुयो! त्यसले हामीलाई परमेश् वरको प्रमेको बारेमा 
के बताउाँि? हामीले ममु्ि पाउि ् भिेर उहााँले ठूलो मूल्य चकुाउिभुएको 
नर्यो। 

 

५. कायापलट गररिे िनतपूनता भेटी (यशैया ५३:१०-१२) 

     सेवकको जीवि "पापको दोर्बनल वा भेटी" (यशैया ५३:१०) भएको 
भिेर यशैयाले भन्न खोजेको अर्ा के हो? 

    फहबू्र भार्ाको शब्द "दोर् वा िनतपूनताको निम्तत चढाइएको बनल वा 
भेटी (लेबी ५:१४-६-७, ७:१-७) भन्नुको अर्ा अरूको फवरुद्धमा जािाजािी 
गरेका गल्तीहरूको निम्तत प्रायम्श् चत गरेर िमा पाउि ुहो। यस मानमलालाई 
लेबी ६:१-७मा यसरी उल्लेख गदाि "१ फेरर परमप्रभलेु मोशालाई भ िभुयो, 
२ “यदद कसैले यी अपराधहरू गरेर परमप्रभकुो फवरुद्धमा पाप र फवश् वासघात 
गर् यो भि,े जस् तो फक– कसैले राख् ि ददएको कुरा, ब धकमा राखेको कुरा वा 
चोरीको कुरामा निमेकीसाँग झूट बोल् यो भिे, ३ अर्वा निमेकीबाट केही हरण 
गर् यो वा हराएको कुरा पाएर पनि झूट बोल् यो, अर्वा झूटो फकररया हाल् यो भिे, 
अर्वा मानिसहरूले गरररहिे यस् ता पापहरूमध् ये कुिै एउटा पाप गर् यो भिे– ४ 
जब त् यसले यसरी पाप गरेर दोर्ी भएको ि, तब त् यसले चोरेको, हरण गरेको, 
पचाएर राखेको माल अर्वा हराएर पाएको र्ोक, ५ अर्वा जिुसकैु कुरा 
जसको बारेमा त् यसले झूटा फकररया हालेको ि, त् यसले यी सबै कुरा फयिीहरूमा 
पााँचौँ फहस् सा र्पेर पूरा फकााइददिपुिा। त् यसले दोर्बनल चढाउिे ददिैमा त् यो 
माल जसको हो, उसैलाई त् यसले ददिपुिा। ६ अनि त् यसले पूजाहारीकहााँ, अर्ाात ् 
परमप्रभकुहााँ ठीक मोलबमोम्जम एउटा निष् खोट भेडा आफ् िो दोर्बनलको निम्त त 
ल् याओस ्। ७ यसरी पूजाहारीले त् यसको निम्त त परमप्रभकुो साम ु प्रायम्श् चत 
गिेिि ्, र जिु कुराको कारणले त् यो दोर्ी ठहररएको हो, त् यो त् यसलाई िमा 
हिुेि।”   

    परमेश् वर र मानिसहरूको नबरुद्धमा गररिे पापलाई यशैयाले 
स्पष्टरूपमा वणाि गरेका िि ् (यशैया १-३, १०:१,२, यशैया ५८)। यदद 
चढाइएको भेटी वा बनलले गदाा परमेश् वरबाट िमा पाउि ुि भिे पफहले पाप 
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गिे वा गल्ती काम गिे मानिसले कसको म्खलाफमा गल्ती वा पाप गरेको हो 
त्यसको िनतपूनता ददिपुिा र त्यसको दण्ड पनि भोग्िपुिा भिेर लेबी ६:४-७मा 
उल्लेख गरेको ि भि ेयेशूले त्यसको अिमुोदि मत्ती ५:२३,२४मा गिुाभएको 
हामी पाउाँिौँ। तर परमेश् वरलाई समफपात भएका सामाि वा सतपम्त्तलाई कसैले 
दरुुपयोग गिा भिे त्यसको िनतपूनता वा त्यसको भिाा उहााँलाई ि ै नतिुापिा। 
लेबी ५:१६मा यसरी लेम्खएको ि: "त् यसले पफवत्र कुरामा जे चकेुको ि 
त् यसको भिाा ददिपुिा, र त् यसको पााँचौँ भाग अझै र्प् िपुिा, र पूजाहारीलाई त् यो 
सबै ददिपुिा। पूजाहारीले दोर्बनलको भेडाद्वारा त् यसको निम्त त प्रायम्श् चत 
गिेिि ्, र त् यसलाई िमा हिुेि।"  

   अब हामीले यशैया ४०:२मा उल्लेख गरेको परमेश् वरले निवाासिमा 
रहेका मानिसहरूलाई ददिभुएको सात्विा हामी बझु्ि सक्िौँ। उहााँले 
नतिीहरूलाई भन्नुभएको नर्यो फक नतिीहरूका पापहरूका िनतपूनता 
चाफहदोमात्रामा नतरीसकेको ि: "१ नतमीहरूका परमेश् वर भ िहुु ि, मेरो 
प्रजालाई सा त् विा, सा त् विा। २ फविम्र भएर यरूशलेमलाई भि। त् यसका 
दासत् वको सेवा पूरा भएको ि, त् यसका पापहरू िमा गररएको ि अनि त् यसले 
परमप्रभकुो हातबाट आफ् िा सबै पापका निम्त त दोबर पाएको ि भिी त् यसलाई 
घोर्णा गर" (यशैया ४०:१-२)। 

   तर िनतपूनता ददइसकेपनि पाठोबनल वा भेटी पनि ददि ुआवश्यक ि। 
यशैया ५३मा हामीलाई  भनिएको ि: परमेश् वरका सेवक भेँडाको सत्तामा 
आफै भेँडा जस्तो हिुभुयो र उहालाई बनलददि लनगयो (यशैया ५३:७)। त्यो 
कसको लानग उहााँ बनलको पाठो हिुभुयो त? ती मानिसहरू जो बरानलएका 
हुिि ्(यशैया ५३:६)। 

     "जीफवतहरूको भनूमबाट उिलाई अलग गररएतापनि" (यशैया ५३:८, 
दानिएल ९:२६) उहााँ बनलमा यस्तो पूरै भष्म हिुभुएको नर्यो फक उहााँले हाम्रो 
निम्तत आशाको ज्वाला बानल ददिभुएको ि। त्यो सेवक फेरर कफहल्यै पनि 
िफका िपुिे ठाउाँ वा म्चहािबाट नबजयी भएर निस्किभुएको नर्यो। उहााँलाई 
ठूलो सतमाि गररएको नर्यो र आफ्िा "सताि" (वा उहााँमानर् आस्र्ा 
राख् िेहरूको जमात देख् ि सक्िभुएको नर्यो र उहााँका ददिहरू लम्तबएका िि ्
(यशैया ५३:१०-१२)। 

   देहायका पदहरू हेिुाहोस।् ती प्रत्येक पदले यशैया ५३को आधारभतू 
सदेशलाई कसरी प्रनतनबम्तबत गदाि? हेिुाहोस,् भजि ३२:१,२ "१ ध य त् यो 
व् यम्ि, जसका अपराध िमा भएको ि, र जसका पाप ढाफकएका िि ्। २ त् यो 
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मानिस ध य हो, जसलाई परमप्रभलेु दोर्ी ठहराउिहुु ि, र जसको मिमा 
िलकपट िैि।", रोमी ५:६-८ "६ हामी दबुाल हुाँदा िै ख्रीष् ट अधमीहरूका 
निम्त त ठीक समयमा मिुाभयो। ७ धानमाक मानिसको निम्त त मिा तयार हिुे 
कोही नबरलै पाइएला, कतै असल मानिसको निम्त त कसैले मिे आाँट गरी पनि 
हाल् ला। ८ तर परमेश् वरले हाम्रा निम्त त उहााँको प्रमे यसैमा देखाउिहुु ि, फक 
हामी पापी िाँदै ख्रीष् ट हाम्रा निम्त त मिुाभयो।", गलाती २:१६ "हामी जा दिौं, 
व् यवस् र्ाका कामद्वारा मानिस धमी ठहरराँदैि, तर येशू ख्रीष् टमानर्को फवश् वासद्वारा 
धमी ठहरर ि। यसकारण हामीले पनि हाम्रो फवश् वास ख्रीष् ट येशूमा राख् यौं, 
ताफक हामी व् यवस् र्ाका कामद्वारा होइि तर ख्रीष् टमा राम्खएको फवश् वासद्वारा 
धमी ठहररि सकौं, फकिफक व् यवस् र्ाका कामद्वारा कोही पनि धमी ठहरराँ दैि।", 
फफनलप्पी ३:७-११ "७ जनत कुरा मेरो निम्त त लाभदायक वा फाइदाका नर्ए, 

ती त मैले ख्रीष् टको खानतर हानि वा बेकार िै ठािें। ८ सााँच् चै भ ि ेहो भि े
ख्रीष् ट येशू मेरा प्रभलुाई म्च ि पाउिे अमूल् य कुराको तलुिामा सबै कुरालाई म 
हानि वा बेकार िै ठा दिु। ख्रीष् टलाई प्राप् त गिा सकूाँ  भिरे उहााँको निम्त त 
मैले सबै कुराको िोक् सािी भोगेको िु, अनि ती सबैलाई फोहोर-मैला तलु् य म 
ग दिु, ९ र सत पूणा रूपले म उहााँमा भएको पाइि सकूाँ । व् यवस् र्ामानर् 
आधाररत भएको मेरो आफ् िै धानमाकता होइि, तर मेरो धानमाकता यही हो, जो 
ख्रीष् टमानर् निभार हु ि, जिुचाफहाँ फवश् वासद्वारा परमेश् वरबाट आउिे धानमाकता 
हो। १० म उहााँलाई र उहााँको पिुरुत् र्ािको शम्ि जा ि सकूाँ , र उहााँको 
मतृ् यमुा उहााँजस् तै भई उहााँका द:ुख-भोगमा सहभागी हिु सकूाँ । ११ सत भव 
भए मरेकाहरूबाट म पिुरुत् र्ाि प्राप् त गिा सकूाँ ।", फहबू्र २:६-९ "६ 
धमाशास् त्रको कुिै एक ठाउाँमा यसो भिेर गवाही ददइएको ि, “मानिस के हो, र 
तपाईं त् यसको वास् ता राख् िहुु ि? अर्वा मानिसको िोरो को हो, र तपाईं 
त् यसको फफक्री गिुाहु ि?  ७ तपाईंले नतिलाई अनल बेरको निम्त त 
स् वगादूतहरूभ दा केही तल होच् याउिभुयो।तपाईंले नतिलाई मफहमा र आदरको 
मकुुट पफहराउिभुएको ि। ८ तपाईंले सब र्ोक नतिका चरणमनुि 
राम्खददिभुयो।” मानिसको अधीिमा सब र्ोक राख् िहुुाँदा नतिको अधीिबाफहर 
केही रहि ददिभुएि। तर यस वतामाि समयमा सब र्ोक मानिसको अधीिमा 
भएको हामी देख् दैिौं। ९ तर हामी येशूलाई देख् तिौं। उहााँ अनल बेरको निम्त त 
स् वगादूतहरूभ दा केही तल होच् याइिभुयो, मतृ् यकुो कष् टको कारण मफहमा र 
आदरको मकुुट उहााँलाई पफहराइयो, यस हेतलेु फक परमेश् वरको अिगु्रहद्वारा 
हरेक मानिसको निम्त त उहााँले मतृ् यकुो स् वाद चाखूि ्।" र १ पत्रसु २:१९-२४ 
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"१९ परमेश् वरलाई सत झेर कुिै मानिसले अ यायपूणा कष् ट सह ि भिे त् यो 
परमेश् वरमा प्रशांसिीय ि। २० फकिभिे नतमीहरूले खराब काम गरेर कुटाइ 
खााँदा धैयासाँग सह्यौ भि ेयसमा ठूलो कुरो के ि र? तर नतमीहरूले असल गरेर 
पनि द:ुख भोग् िपुदाा धैयासाँग सह िौ भिे यो परमेश् वरमा ग्रहणयोग् य हु ि, २१ 
फकिफक यसैको निम्त त नतमीहरू बोलाइएका हौ। ख्रीष् टले पनि नतमीहरूका 
निम्त त कष् ट भोग् िभुयो, अनि नतमीहरूका लानग एउटा उदाहरण िोनडजािभुयो, र 
नतमीहरू उहााँकै पाइलामा फहाँड िपुिा। २२  “उहााँले कुिै पाप गिुाभएि, र 
उहााँको मखुमा कुिै िलको कुरा पाइएि।” २३ नतिीहरूले उहााँलाई अपमाि 
गदाा उहााँले साटो फेिुाभएि। द:ुख भोग् िहुुाँदा उहााँले धत की ददिभुएि। तर 
उम्चत  याय गिुाहिुेमानर् उहााँले भरोसा राख् िभुयो। २४ हामी पापका लेम्ख 
मरेर धानमाकताको लेम्ख म्जऔां भिी उहााँले कू्रसमा आफ् िै शरीरमा हाम्रा पाप 
बोक् िभुयो। उहााँकै चोटहरूद्वारा नतमीहरू निको भयौ। २५ फकिभिे नतमीहरू 
भेडाहरूझैँ बरानलरहेका नर्यौ, तर अब नतमीहरूका आत् माको गोठाला र 
सांरिककहााँ फफका आएका िौ।   

     यदद कसैले यशैया ५२:१३-५३:१२मा लेम्खएको ससुमाचारको 
बारेमा एउटा सांिपे् तमा लेखेर देखाउिहुोस ्भिे तपाईँले के लेख् िहुुि? 

 

उपसांहार: 
र्प जािकारी: "रूखमा येशूले हाम्रो पाप उहााँले आफ्िै शरीरमा 
बोक्िभुयो...त्यो पाप कस्तो होला जिु कुिै पनि पापको स्वभाव नलएर िाशवाि 
मानिसले ि त आफ्िो निम्तत ि त अरूको निम्तत पापको पश् चाताप गिा सक्ि 
वा पाप पखाल्ि केही िै गिा सक्ि। यदद मानिसको पापलाई धिुे कुिै उपाय 
परमेश् वरमा भएि भिे पापको श्राप कस्तो होला? पापको ज्याला मतृ्य ुहो भिेर 
प्रत्येक मानिसलाई प्रमाण ददिे वा सािी ददिे धरोहर िै येशूको कु्रस 
हो।...ओहो, सांसारमा के यस्तो टुिामिुा गिे प्रवल शम्ि हिुै पिा र, जसले 
गदाा परमेश् वरको आत्माले घचघचाउाँदा पनि मानिसको िैनतकतालाई कठोर 
बाकसनभत्र र्िुेर िै राख्दि?-एलेि जी ह्वाइट, आवर  हाइकनलङ्ग, प.ृ ४४बाट 
रूपातररत। 

   "केवल परमेश् वरको आफ्िो पतु्रको मतृ्यलेु मात्र परमेश् वरको राज्यको 
व्यवस्र्ा वा दश आज्ञाहरूको गररमालाई म्शखरमा उचाल्ि सकेको नर्यो। 
सारा सांसारका पापहरूको दोर् येशूले बोक्िभुएको नर्यो। हामीहरूको पूणाता 
वा सांतफुष्ट जीवि केवल परमेश् वरको पतु्रको मतृ्य ु र मािव अवतारमामातै्र 
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पाउाँिौँ। परमेश् वरको शम्िले सतहालेको हिुाले उहााँ द:ुख पाउि सक्िभुएको 
नर्यो। उहााँ द:ुखकष्ट र पीडा सबै सहिे िमता उहााँमा नर्यो फकिफक उहााँमा 
फवश् वासघात वा पापको एउटा दाग पनि नर्एि। दण्डको याय भोगेर 
मानिसको निम्तत ख्रीष्ट नबजयी हिुभुएको नर्यो। व्यवस्र्ा वा दश आज्ञालाई 
उच्च स्र्ािमा राखेर त्यसलाई आदरणीय बिाउिभुएको नर्यो। दश आज्ञाको 
गररमालाई उचाल्दै, त्यसको व्याख्या गदै उहााँले मानिसहरूको निम्तत अित 
जीवि उपलब्ध गराउिभुयो।"-एलेि जी ह्वाइट, सेलेक्टेड मेसेजेज, बकु १, प.ृ 
३०२बाट रूपातररत। 
    

म्चतिमिि: 
अ.   यशैया ५३:७-९मा परमेश् वरको सेवकको मतृ्य ुर दफिलाई 

उल्लेख गदै मानिसहरूको निम्तत उहााँ कनतसतम नगिा राजी 
हिुभुयो भिेर देखाउाँि। त्यहााँ लेम्खएका पदहरू अिसुार 
येशूको जीविको अम्तम घनडमा कसरी पूरा भएका नर्ए? 
हेिुाहोस,् मत्ती २६:५७-२७:६०, मकूा स १४:५३-१५:४६, 
लूका २२:५४-२३:५३ र यूहन्ना १८:१२-१९:४२। 

आ.   येशूको मतृ्यलेु परमेश् वरको व्यवस्र्ा वा दश आज्ञाहरूलाई 
उचाल्िभुएको र त्यसको व्याख्या गिुा कुरा एलेि जी 
ह्वाइटले भन्नुभएको अगानडको अम्तम भिाईलाई हेिुाहोस।् 
उहााँले भन्न खोज्िभुएको तात्पया के हो? परमेश् वरको दश 
आज्ञा वा व्यवस्र्ाको निरतरताको प्रमाण उहााँको मतृ्य ुहो 
भिेर हामीले कसरी बझु्िे? 

साराांश: परमेश् वरको उद्धारकतााको जम, पफहचाि र जीविको बारेमा सिुाएर 
यशैयाले अतमा उहााँको महाि ्फवयोगलाई प्रकट गदािि।् उहााँको त्यो द:ुखले 
िै हामीलाई आशा ददएको ि: हामीसमेत पापमा हराइरहेकाहरूकहााँ पगु्ि, 
उद्धार गिा र निको पािा परमेश् वरको सेवक स्वइच्िाले हाम्रो द:ुखकष्ट र दण्ड 
भोग्िभुएको नर्यो। 
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कर्ा १० 

खेलकुदले जीविहरू पररवताि हुिि ्

म्जसस तयाक्सनमनलयािो गोमेज, २४, फकनगाजस्ताि 

 

       म्जसस खेलकुदमा ठूलो चासो राख् ्यो र नतिीहरूमा सफक्रयसार् भाग 
नल्यो। एकददि खेलकुदमा भाग नलिे क्रममा ऊ िराम्रोसाँग ढल्यो र उसको 
कााँधमा ठूलो चोट पर् यो। उसलाई तरुतै अस्पताल लनगयो र त्यसको 
शल्यफक्रया गिुापिे भयो। त्यस शल्यफक्रयामा ऊ झदै मरेको नर्यो। तैपनि 
सफल शल्यफक्रया भएपनि उसले परमेश् वरको निम्तत केही ि केही नबशेर् काम 
गिे  चाहिा गर् यो। तर के गिे त? अजेम्टिाको ररभरप्लेट एडभेम्टस्ट 
फवश् वफवद्यालयमा ग्राजयुत भएपनि एक मफहिासतम स्वास््य तर्ा बाइबल 
सतबधी पसु्तकहरू एक मफहिा बेचेर परमेश् वरलाई धयवाद ददिे उसले निणाय 
गर् यो। आफूले फकताब बेचेर कमाएको सबै पैसा सेभेर्-डे एडभेम्टस्ट 
चचालाई ददि ेपनि उसले प्रण गर् यो। जब उसको अध्ययिको अम्तम समयमा 
म्जतिाम्स्टसमा भाग नलिपु्यो। तर त्यो उसको निम्तत ठूलो चिुौनत भयो। 
उसको कााँध फेरर द:ुख् ि र्ालेको नर्यो। उसले शारीररक म्शिालाई फवर्य 
बस्त ु नलएर ग्राडुयत हिु खोजेको नर्यो। त्यसको निम्तत त्यस फवर्यको  सबै 
कोसाहरू उसले पूरा गिुापदा्यो। तर उसको समस्या देखेर डाक्टरले भयो फक 
उसले अध्ययि गिे मूख्य फवर्य बदल्िपुिा फकिभिे शारीररक म्शिामा धेरै 
खेलकुदहरू हु्यो। "यदद नतमी म्जतिाम्स्टकमा भाग नलइरह्यो भिे नतम्रो कााँध 
झि खराब हुि" डाक्टरले चेताविी ददयो। 

    अम्तम वर्ामा आएर म्जससले आफ्िो मूख्य फवर्यबस्त ुबदल्ि चाहेको 
नर्एि। फेरर यदद उसले आफ्िो पढ्िे फवर्य बदल्िपुरे फेर फवश् वफवद्यालयमा 
अरू धेरै वर्ाहरू अध्ययि गिुाप्यो। त्यसको लानग उसाँग पैसा पनि नर्एि। 
जब म्जससले यस फवर्यमा सोच्दै नर्यो, ग्राजयुत भएपनि उसले के गिे योजिा 
ि भिेर उसको सार्ी माकोसले सोध्यो। ग्राजयुतपनि एक मफहिा पसु्तकहरू 
बेच्िे र ती बेचेर कमाएको सबै पैसा एडभेम्टस्ट चचालाई ददिे नबचार आफ्िो 
सार्ीलाई म्जससले सिुायो। माकोसलाई त्यो नबचार मि पर् यो तर उसको 
अको सझुाव पनि म्जसस साम ु राख्यो। 'नतमी फकम्जास्तािमा फकि िजािे?" 
भिेर सार्ीले सोध्यो। माकोसले फकम्जास्तािमा एक वर्ा स्वयाँसेवक भएर 
एडभेम्टस्ट स्कूलमा काम गरेको नर्यो। तर म्जससले फेरर त्यनत टाढा गएर 
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काम गिा चाहेको त नर्एि तर त्यो नबचार उसलाई मि पर् यो। त्यसको 
बारेमा उसले प्रार्ािा गर् यो। यदद त्यसै साल ग्राजयुत भयो भिे फकनगास्तािमा 
गएर परमेश् वरको सेवा गिे वचि ददाँदै प्रार्ािा गर् यो। अम्तम पररिामा उसले 
कठोर ब्यायम वा म्जतिाम्स्टक पररिा व्यवहाररकरूपमा कसरत गरेर िै 
ददिपुरेको नर्यो। उसको जोम्खमपूणा कााँधले गदाा त्यो उसको लानग असतभव 
जस्तै नर्यो। तैपनि उसले प्रार्ािा गदै त्यो पररिा ददयो। सबै कसरत वा 
ब्यायाम सफलतापूवाक गिा सकेकोमा उसलाई अचतम लागेको नर्यो। 
त्यसपनि डाक्टरले उसलाई फेरर म्जससको कााँध जााँच्यो। त्यो कााँध त पूरै 
निको भएको नर्यो। त्यो  आश् चया काम देखेर डाक्टर अचतम मािे। 

   म्जसस फवश् वफवद्यालयबाट ग्राजयुत भयो र एक मफहिापनि 
फकनगास्तािमा उयो। जब उिी त्यहााँ आइपगु्यो उसले एडभेम्टस्ट स्कूलमा 
काम पायो। त्यहााँ उसले फफम्जकल एजकेुशि अर्ाात ् शारीररक म्शिाका 
किाहरू सांचालि गिा मूख्य बिाइददयो। अनि निमेकीका केटाहरूलाई 
फुटबल खेल्ि बटुल्यो। त्यो फुटबल अर्ाात ्सकर किा ददउाँसो स्कूलको ियााँ 
म्जम हलमा हु्यो। यो २०१७को तेर् हौँ साबर्स्कूलको भेटीको सहयोगले 
बिेको नर्यो। 

   तर यो कर्ा अत्य त्यहीीँ भएि। जब म्जसस र केटाहरू साँगसाँगै 
खेले तब ती केटाहरूको व्यवहारमा पररवाति भएको उसले महससु गर् यो। 
केटाहरू आपसमा धेरै फववाद र झगडा गरे् तर जब म्जससले "हामी सबै 
दाजभुाइ दददी बफहिीहरू हौँ। हामी झगडा गिुाहुाँदैि" भिेर सतझाउाँदा नतिीहरू 
झगडा गिा रोके। कनतपय केटाहरू रक्सी पनि फपउाँरे्। त्यो देखेर रोक्ि 
उसले सल्लाह ददयो। "नतम्रो शरीरलाई यसले खराब गिा" उसले भयव। 
नतिीहरू रक्सी खाि िोडे। 

   फकनगास्तािमा उसले एक वर्ा स्वयाँसेवक भएर काम गर् यो। त्यसको 
लानग ऊ खशुी ि। "मेरा फवद्यार्ीहरूमा ठूलो पररवताि आएको मैले देखेको 
िु। फेरर अरू स्कूलहरूसाँग प्रनतस्पधाा गदाा हामीले कफहल्यै पनि हारेिौँ" प्रसन्न 
भएर म्जससले भिि।् 

-आ्य ुमेकचेस्िी 
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