
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदहरू: यशैया ५९, यशैया ५९:१५-२१, यशैया 
६०:१,२, यशैया ६१ र यशैया ६१:२। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "अन्य जातिहरू वा अयहूदी जातिहरू तिम्रो 
प्रकाशमा आउनेछन ् र राजाहरू तिम्रो ज् योतिको चमकमा आकर्षिि हनुेछन"् 
(यशैया ६०:३ रूपान्िररि)।  

    "यस संसारमा र आउने संसारको येशूको तनरन्िर स्कूलमा हामी 
तसर्करहनै पछि। हामीहरूको कुनै अथक प्रयास वा कामले होइन िर येशूको 
धातमिकिालेमात्र उहााँका अनगु्रहको करारका आशशषहरूको एकमात्र आशशष 
भएिापतन पाउन हामी योग्य हनु्छौँ। परमेश् वरले प्रदान गनुिहनुे धेरै आशशषहरू 
हामीले पाउन धेरै चाहना गर् यौँ र त्यसको लातग प्रयास पतन गर् यौँ। िर 
परमेश् वरका आशशषहरूको उपभोग हामीले गनि सकेका छैनौँ र्कनभने िी 
आशशषहरूको तनशति योग्य हनु हामीले केही न केही गनुिपछि भनेर सोच्दछौँ। 
हामीहरू हाम्र ैज्ञानको र्िपीमा चतलरहेका हनु्छौँ र आफैतिर फर्कि रहेकाहनु्छौँ। 
येशू जीर्वि मशुिदािा हनुहुनु्छ उहााँतिर हाम्रो नजर राख् नपुछि भन्ने आत्मज्ञालाई 
वेवास्िा गछौँ। हामीहरूको धमिकमि, परोपकारीय काम र हामीले गने 
अनगु्रहीय कामले हामीलाई परमेश् वरबाट श्यावास पाउाँछौँ वा मशुि पाउाँछौँ 
भनेर सोच्न ु पतन गलि हो। हाम्रो मशुिको आशा केवल येशू ख्रीष्टको 
अनगु्रहमात्र हो। उहााँको अगमविाद्वारा प्रभलेु यो प्रतिज्ञा गनुिभएको छ, 
"दषु् टले आफ् नो बाटो र अधमीले आफ् नो र्वचार त् यागोस ्, र ऊ परमप्रभतुिर 
फकोस ्, र उहााँले त् यसमातथ कृपा गनुिहनुेछ। हाम्रा परमेश् वरिफि  त् यो फकोस ्, र 
उहााँले त् यसलाई तसत्तैँमा प्रसस्ि क्षमा गनुिहनुेछ" (यशैया ५५:७ रूपान्िररि)। 
परमेश् वरको यो खलुा प्रतिज्ञालाई हामीले र्वश् वास गनैपछि। परमेश् वरका 
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प्रतिज्ञाहरू भावानात्मकरूपमा होइन र्वश् वासद्वारा स्वीकानुिपदिछ। जब हामी 
परमेश् वरलाई पूर्िरूपमा र्वश् वास गछौँ वा उहााँको आस्थामा रहन्छौँ, जब हामी 
पापलाई क्षमा ददनहुनुे उद्धारकिािको पूण्य कायिमा भर पछौँ िब हामीले चाहना 
गरेका सबै सहयोग प्राप् ि गनि सक्छौँ।"-एलेन जी ह्वाइट, फेथ एण्ड वकि स,् प.ृ 
४६बाट रूपान्िररि। 

    यस अध्यायमा अगमविा यशैयाका लेखहरूमा प्रकट गररएका यो 
महान ्सत्यलाई अझ धेरै हेनि प्रयास गनेछौँ।  

 

१. पापका असरहरू (यशैया ५९) 

    यशैया ५८:२मा मातनसहरूले परमेश् वरलाई सोध्छन,् "हामी र्कन 
उपबास बस्ने ि? िपाईँले हामीलाई हेनैहनु्न? हामी र्कन नम्र हनुे, िपाईँलाई 
वास्िै छैन?" (रूपान्िररि)। 

    त्यसको तबपररि यशैया ५९:१ले अको प्रश् नको आभास ् हामीलाई 
ददन्छ, मानौँ तिनीहरूले यी सोध्दैछन,् "हामीलाई उद्धार गनि परमेश् वरको हाि 
अशि बिाउन हामीले र्कन माग्ने? र्कनभने उहााँले हामीतिर उहााँको हाि 
बिाउनहुनु्न। उहााँसाँग शचच्याएर रोएर र्कन प्राथिना गने? र्कनभने उहााँले 
सनु्नुहनु्न। परमेश् वरले सनु्नुहनु्छ र उद्धार गनि सक्षम ् हनुहुनु्छ भनेर यशैयाले 
शजर्कर गछिन ् (यशैया ५९:१)। िर उहााँले र्कन सनु्नुहनु्न र उद्धार गनुिहनु्न? 
यो ि एकदम अकै मातमला हो। 

    यशैया ५९:१मा सोधेको प्रश् नको जवाफ यशैया ५९:२मा ददएको 
सन्देशमा के छ? हेनुिहोस,् " १ तनश् चय नै परमप्रभकुो हाि बचाउन नसक् न े
गरी छोटो भएको छैन, न ि उहााँको कान सनु् न नसक् ने गरी बाक् लो भएको 
छ। २ िर तिमीहरूका अधमिले तिमीहरूलाई आफ् ना परमेश् वरबाट अलग 
गरेका छन ्, र तिमीहरूका पापले गदाि उहााँको महुार तिमीहरूबाट छेर्कएको 
छ, र उहााँले तिमीहरूको कुरा सनु् नहुनुेछैन।" 
   आफ्ना जनहरूको आवाजलाई ध्यान नददने तनर्िय परमेश् वरले 
गनुिहनु्छ। यो कदम चाल्न परमेश् वरको चाहना भएकोले होइन िर र्कनभने 
"तिमीहरूका पापहरू तिमीहरूको परमेश् वर र तिमीहरूको बीचमा िगारो भएर 
खडा भइरहेका छन"् (यशैया ५९:२ रूपान्िररि)। पापले गदाि परमेश् वर र 
मातनसको सतबन्धमा कस्िो असर हनुेरहेछ भनेर बाइबलमा ददएका धेरै 
भनाईहरूमा यो एकदम स्पष्ट भनाई हो। बााँर्क ५९ अध्याय यशैयाले त्यस 
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र्वषयमा व्यख्या गरेको पाइन्छ। सारा मानव इतिहासले यस कुराको परु्ष्ट 
गरररहेको पाइन्छ: पापले गदाि परमेश् वरसाँगको हाम्रो सतबन्ध नास गदिछ जसले 
गदाि हाम्रो अनन्ि जीवनलाई नै तबगारी ददन्छ। पापले परमेश् वरलाई हामीबाट 
टािा िकेल्ने होइन िर यसले हामीलाई नै परमेश् वरबाट टािा िकेतलददन्छ। 

   यशैया ५९:३लाई उत्पशत्त ३:८ले कसरी परु्ष्ट गदिछ? मातनस पापकै 
कारर्बाट टािा हनुे नीतिको ज्वलन्ि उदाहरर् अदनको बगैँचामा हामी यसरी 
पाउाँछौँ " अतन सााँझपख परमप्रभ ु परमेश् वर बगैँचामा डलु् दैहनुहुुाँदा तिनीहरूले 
उहााँको सोर सनुे, र मातनस र उनकी पत् नी बगैँचाका रूखहरूका बीचमा 
परमप्रभ ुपरमेश् वरको नजरबाट लकेु।"  

   परमेश् वरलाई वेवास्िा गनुि वा त्याग्न ु नै पापको प्रमखु लक्ष्य हो। 
पापले नै मातनसलाई परमेश् वरबाट फकािइददन्छ। पापले गदाि मातनसलाई 
परमेश् वरबाटमात्र टािा राख् ने होइन त्यो टािा पाररने नतिजाले गदाि मातनसहरू 
परमेश् वरबाट झन झन अलग हनुे कठोर हृदयले ठाउाँ ओगर्टरहेको हनु्छ। 
पापले हामीलाई परमेश् वरबाट अलग राख् दछ। पापले गदाि परमेश् वर 
मातनसहरूतिर आफ्नो हाि अशि नबबिाउने भनेको होइन िर पापले गदाि नै 
हामीप्रति परमेश् वरको हाि बिाउने सबै प्रस्िाबहरूलाई त्यागीददएका हनु्छन।् 
यो नतबसौँ र्क बाइबलको सतपूर्ि र्वषयबस्िहुरूको तनचोड यो छ र्क 
परमेश् वरले पापी मातनसहरूलाई आफूतिर फकािउन र उद्धार गनि तनरन्िररूपमा 
प्रयास गरररहनभुएको तथयो। त्यसकारर् हाम्रो जीवनमा पापको कुनै ित्वलाई 
हस्िक्षेप गनि ददनहुनु्न। 

    िपाईँको आफ्नै जीवनमा पापले गदाि िपाईँ परमेश् वरबाट टार्िनभुएको 
यथाथििालाई कसरी अनभुव गनुि भएको छ? िपाईँको आफ्नै जीवनमा त्यसको 
समाधान केवल एकमात्र के भएको पाउनभुएको छ? 

 

२. कसलाई क्षमा ददइएको छ? (यशैया ५९:१५-२१) 

        पापको  समस्याको बारेमा यशैया ५९मा हामीलाई चर्कि पाने शचत्रर् 
प्रस्ििु गररएको छ। भाग्यवस,् पापबाट उद्धार गररने आशा पतन बाइबलले 
प्रस्ििु गदिछ। 

    अशि बढ्नभुन्दा पर्हले हामीले यो पर्हलो प्रश् न गरौँ, हामीमध्ये 
कतिजनाले पाप गरेका छौँ? बाइबलले स्पष्टरूपमा यो र्कटानी गरेको छ र्क 
हामी सबैले पाप गरेका छौँ। कोहीसाँग पाप छैन त्यसकारर् ऊ मशुिको योग्य 
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छ भन्ने आधारमा मशुि पाउने होइन। कसैसाँग थोरै पाप छ र त्यसलाई छोडे 
उसले स्व:ि मशुि पाउने सतभावना छ भन्ने पतन होइन। मशुि भनेको क्षमाको 
आधारमा पाइन्छ ("‘परमप्रभलुाई शचन’ भनेर अब उसो कुनै मातनसले आफ् नो 
तछमेकीलाई वा आफ् ना दाजभुाइलाई तसकाउनेछैन। र्कनर्क सानादेशख तलएर 
ठूलासत म तिनीहरू सबैले मलाई शचन् नेछन ्,” परमप्रभ ु भन् नहुनु् छ। “र्कनर्क 
तिनीहरूका अपराधहरू म क्षमा गनेछु, र म तिनीहरूका पाप फेरर कर्हल् यै 
सत झनेछैनाँ”  यतमिया ३१:३४)। सबै जना पापी छौँ भनेर पावलले सहमिी 
जनाउाँछन ् (रोमी ३:९-२०, २३)। येशूलाई र्वश् वास गरेर क्षमा पाउन े र 
मशुि पाउने कुरामा कसैलाई भेद गररन्दैन (रोमी ३:२२) अथािि ्सबैले पाप 
गरेको कारर् सबै क्षमा र मशुिको योग्य हनुसक्छ। जो तनदोष ठहररएर न्याय 
गररएको हनु्छ भने त्यो मातनसले केवल येशूको बतलद्वारा पाइने परमेश् वरको 
धातमिकिाको बरदान वा उपहारलाई र्वश् वासद्वारा ग्रहर् वा स्वीकार गरेको 
कारर्लेमात्र हो। 

    हामीले मशुि कसरी पाउाँछौँ भने रोमी ३:२१-२४ले कसरी 
बिाउाँछ? त्यसले गदाि न्यायको ददनमा वा परमेश् वरले गनुिहनुे न्यायमा हामी 
र्कन आशा राख् न सक्छौँ? हेनुिहोस,् " २१ िर अब ि व् यवस् थार्वनै 
परमेश् वरबाट आउने धातमिकिा प्रकट भएको छ। त् यसैको गवाही व् यवस् था र 
अगमविाहरूले ददएका छन ्। २२ येशू ख्रीष् टमा र्वश् वास गने सबैमातथ 
परमेश् वरको धातमिकिा र्वश् वासद्वारा प्रकट भएको छ। र्कनभने केही भेद छैन, 

२३ र्कनर्क सबैले पाप गरेका छन ्, र परमेश् वरको मर्हमासत म पगु् नबाट 
चकेुका छन ्। २४ परमेश् वरका अनगु्रहको वरदानले ख्रीष् ट येशूमा भएको 
उद्धारबाट तिनीहरू तसत्तैँमा धमी ठहररएका छन ्।"  

   धेरैको न्यायको बारेमा यो शजज्ञासा छ: कसले पाप गर् यो? िर त्यो 
प्रश् न गने आवश्यकिा नै छैन र्कनभने सबैले पाप गरेको छ। िर वास्िर्वक 
प्रश् न हनुपुने यो हो, "कसले क्षमा पाएको छ? जसले येशूमातथ र्वश् वास गछि 
त्यो मातनस तनदोष ठहररन्छ भन्ने कुरामा परमेश् वर न्यायोशचि भएको देखाउाँछ 
(रोमी ३:२६)। न्यायको तनर्ाियक ित्व यो हो र्क, कसले क्षमा पाएको छ र 
येशूमा र्वश् वास गरेर तनरन्िररूपमा क्षमा पाइरहन्छ? 

    यो कुरो सत्य हो र्क हाम्रो कामको तसलतसलाले पतन हामीहरूप्रति 
गररने न्यायलाई प्रभाव पादिछ िर यसको अथि यो होइन हामीले गरेको काम, 
धमिकमिवाट हामी मशुि पाउाँछौँ। यदद  असल काम गरेर, धमिकमि वा 
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परोपकारी बनेर हामी मशुि पाउाँछौँ भने येशूप्रति हाम्रो आस्था वा र्वश् वासको 
कुनै मिलब हुाँदैन (रोमी ४:१४)। बरु हामीहरूको कामले यो प्रकट गदिछ 
र्क हामी पक् कागरर मशुि पाएका छौँ र्क छैनौँ वा मशुि पाएकै कारर्ले हामी 
असल काम गदिछौँ (याकूब २:१८)। 

      कामले हामीलाई र्कन मशुि ददइन्दैन? अर्हले होस ् वा न्यायको 
समयमा होस ्कामले हामी धमी ठहरराँदैनौँ। हेनुिहोस,् रोमी ३:२०,२३ " २० 
व् यवस् थाको कमिले कोही प्रार्ी उहााँको दृशष् टमा धमी ठहररनेछैन, र्कनर्क 
व् यवस् थाद्वारा नै पापको चेिना हनु् छ।... २३ र्कनर्क सबैले पाप गरेका छन ्, र 
परमेश् वरको मर्हमासत म पगु् नबाट चकेुका छन ्।" 

    असल कामहरू गरेर वा धमिकमि गरेर वा दश आज्ञाहरू पालन गरेर 
मशुि पाउाँछुाँ भनेर सोच्दा मशुिको तनशति र्िलो भइसकेको हनु्छ। यस पापी 
संसारमा दश आज्ञाको उदेश्य भनेको मातनसलाई मशुि ददने कदापी होइन िर 
यसले पापलाई औलँ्याउछ। बरु, "र्वश् वासद्वारा प्रमेले अतभप्ररेरि भएर" 
(गलािी ५:६ रूपान्िररि) र परमेश् वरको आत्माले मातनसको हृदयमा प्रमेले 
भदाि (रोमी ५:५) त्यो मातनस येशूमा जीर्वि र्वश् वास छ र्क छैन भनेर उसको 
आचरर्ले देखाउाँछ (याकूब २:२६ "जसरी शरीर आत् मादेशख अलग हुाँदा 
मरेको हनु् छ, त् यसै गरी र्वश् वास पतन कामहरूदेशख अलग हुाँदा मरेको हनु् छ")।   

    मातनसमा मशुिददने आस्था वा र्वश् वास छ र्क छैन भनेर उसले 
बार्हरी व्यवहारले प्रकट गदिछ। त्यसकारर् सत्य इसाई अनभुवले दैतनक 
जीवनमा र्वश् वासद्वारा परमेश् वरप्रति बफादार छ र्क छैन भनेर देखाउाँदछ। त्यो 
बफादार हनुभुनेकै परमेश् वरको व्यवस्था वा दश आज्ञाहरूलाई मानेर 
देखाउाँछ। परमेश् वरले पढ्न सकेको र्वश् वास जस्िै  र्वश् वासका सोचहरू पढ्ने 
नसक्ने वा बझु्न नसक्ने मातनसहरूले तिनीहरूको कामव्यवहारद्वारा परमेश् वरले 
न्याय गनुिहनु्छ। िर येशूलाई र्वश् वास गरेर पररबतििि जीवन तबिाउने मातनसले 
येशू र पर्वत्र आत्माले शशिसतपन्न भएरमातै्र काम गरे न्यायको ददनमा त्यो 
महत्त्वपूर्ि हनु आउाँछ। येशू ख्रीष्टलाई र्वश् वास गदाि त्यो भन्दा पर्हले गरेका 
पापमय जीवनलाई थमुाको रगिले धोइसकेको हनु्छ (यस सन्दभिमा रोमी ६ 
अध्यायले स्पष्ट पादिछ)। 
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३. र्वश् वव्यापी अनरुोध वा आह्वान (यशैया ६०:१,२) 

     यशैया ६०:१,२ले केको चचाि गरररहेको छ? यहााँ केही नीति 
देख् नहुनु्छ जनु बाइबभरर छररएको छ? यसमा िपाईँले के आशाको र्करर् 
देख् नहुनु्छ? हेनुिहोस,् "१ “उठ , प्रकाशमान ् हो, र्कनर्क तिम्रो प्रकाश आएको छ, 

र परमप्रभकुो मर्हमा तिमीमातथ उदाएको छ। २ हेर ्, अाँध् यारोले पथृ् वीलाई, र 
िोर अाँध् यारोले मातनसहरूलाई िाकेको छ, िर परमप्रभ ुतिमीमातथ चत कनहुनु् छ, 

र उहााँको मर्हमा तिमीमातथ प्रकट हनु् छ।" 

    यशैया ६०:१,२मा समसामयीक, सान्दतभिक र महत्त्वपूर्ि पदहरू 
समेतिएको छ। यहााँ परमेश् वरले आफ्ना जनहरूलाई उद्धार गररने शचत्रर् 
गररएको छ। परमेश् वरका जनहरू यदु्धबन्दी भएर र्वदेशमा प्रवासी र र्वदेशी 
भएर जीवन तबिाइरहेका तथए। िर अन्धकार र अन्योल संसारमा तिनीहरू 
उज्यालो भएर चशतकने ज्योति हनुेछन।् यो शस्थति  परमेश् वरले सृजना 
गनुिहनुेछ भनेर िी पदहरूमा प्रतिज्ञा गररएको छ। येशू ख्रीष्टद्वारा पाइने मशुिमा 
त्यसले मूििरूप तलनेछ वा पूरा गररनेछ भनेर त्यसले औलँ्याउाँछन।् अथािि ्अरू 
देशमा बन्दी, प्रवासी वा शरर्ाथीको जीवन तबिाइरहेका इस्राएलीहरूलाई 
अगातड आउनहुनुे येशूतिर नजर लगाऊ भनेर िी पदहरूले िचिचाउाँछन।् 

    कसको प्रकाश वा ददब्यज्योतिमा पथृ्वीका राष्ट्रहरू र राजा वा 
शासकहरू आउनेछन ् भनेर प्रतिज्ञा गररएको छ? हेनुिहोस ् यशैया ६०:३ 
"जाति-जाति वा राष्ट्रहरू तिम्रो प्रकाशमा र राजा वा शासकहरू तिम्रो प्रभािको 
ज् योतिमा आउनेछन ्।" 

    र्हबू्र भाषामा त्यो व्यशिलाई नारी र एकबचनमा सतबोधन गररएको 
छ। "उठ" भनेर (यशैया ६०:१,२) सतबोधन गररएको व्यशित्व "तसयोन" 
हनुपुछि जनु नारी भनेर बशुझन्छ। यशैया ५९:२०मा परमेश् वरले यसरी 
बोल्नभुएको छ “आफ् ना पापको पश् चात्ताप गने याकूबका सन् िानहरूका तनशत ि 
मशुिदािा तसयोनमा आउनहुनुेछ,” परमप्रभ ुिोषर्ा गनुिहनु् छ।" जसरी पथृ्वीलाई 
धिी भनेर नारीको संज्ञा ददइन्छ भन े "तसयोन"लाई पतन नारी भनेर सतबोधन 
गनुिमा अचतम मान्नुपदैन। संसारका मातनसहरू जो अन्धकारमा गशुतसएका छन ्
तिनीहरू तसयोनमा आउनेछन ् रे! परमेश् वरको ज्योतिको मर्हमा तिनीहरूमातथ 
चशतकएकोले तिनीहरू त्यस चमकमा आकर्षिि भएर आउनेछन ् (यशैया 
६०:२)। "आफ्नो ज्योतिमा पस्न तसयोनलाई आह्वान गररएको छ र जब जाति 
जातिहरू त्यही ज्योतिमा जतमा हनु्छ िब तिनीहरूको प्रतिर्िया हेनि उनालाई 
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आह्वान गररएको छ"-जे. एलेक मर्टयर, द प्रोफेसी अभ आइजाया: आन 
इन्रोडक्सन एण्ड कमेन्टरी, प.ृ ४९४बाट रूपान्िररि। यो पतन थाहा 
पाउनहुोस ् र्क तसयोन यरुशलेम भएिापतन सहरको भौतिक संरचनालाई 
सतबोधन नगरर त्यहााँका मातनसहरूलाई सतबोधन गरेर वर्ि जोर गरेको 
बझु्नपुछि। 

    यशैया ६०को बााँर्क भाग पद १-३कै र्वषयमा अशि बिाएको 
देशखन्छ: संसारका मातनसहरू यरुशलेमतिर शखाँशचएका छन।् परमेश् वरको 
मर्हतमि उपशस्थति त्यहााँ भएकोले त्यो सहर आशशर्षि भएको हनु्छ। 

     यो भर्वष्यवार्ी परमेश् वरले अब्राहमसाँग बााँध्नभुएको करारलाई िलुना 
गदाि कस्िो देशखन्छ? के िी दवैुले एउटै र्वषयबस्ि ु भतनरहेको होइन िर? 
हेनुिहोस,् उत्पशत्त १२:२,३ "२ “म तिमीबाट एउटा ठूलो जाति खडा गनेछु, र 
तिमीलाई आशशष ् ददनेछु। म तिम्रो नाउाँ प्रतसद्ध गराउनेछु, र तिमी आशशष ्को 
मूल हनुेछौ।३ तिमीलाई आशशष ् ददनेहरूलाई म आशशष ् ददनेछु, र तिमीलाई 
सराप ददनेहरूलाई सराप ददनेछु। तिमीद्वारा नै पथृ् वीका सबै कुलले आशशष ् 
पाउनेछन ्।”   

    जब परमेश् वरले अब्राहमलाई चनु्नुभयो िब परमेश् वरको ददमागमा 
केवल एक जाति र उनका सन्िान,् एक स्थान वा देशलाई मात्र आशशष पाउन े
भन्ने तथएन िर सारा र्वश् व वा जगिले आशशष पाउन ्भन्ने उहााँको लक्ष्य तथयो: 
अब्राहमद्वारा यस पथृ्वीका सबै पररवारहरूले आशशष पाउन ् (उत्पशत्त १२:३, 
उत्पशत्त १८:१८, उत्पशत्त २२:१८)। त्यसकारर् परमेश् वरले अब्राहमसाँग 
बााँध्नभुएको करार अन्िमा गएर अब्राहमद्वारा सारा मानव जातिलाई बााँतधने 
लशक्षि तथयो। अब्राहम र उनका सन्िानहरू सारा संसारमा परमेश् वरको बारेमा 
प्रकट गररने कुराहरूको माध्यम हनुपुने परमेश् वरको चाहना हो। 

    उनका मातनसहरूलाई पौराशर्क, जगिव्यार्प भर्वष्यमा फकि न 
यशैयाले प्रयास गरेका तथए। सत्य परमेश् वरका प्रतितनतधहरू भएकोले तिनीहरू 
आफूहरूको लातगमात्र होइन सारा संसारको तनशति शजतमेवारी तथए। कोही 
र्वदेशी, अरू जाति जसले परमेश् वरलाई खोज्छ िब तिनीहरूले तिनीहरूलाई 
हृदयदेशख स्वागि गनुिपथ्यो र्कनभने उहााँको मशन्दर सारा मातनस जातिको 
तनशति प्राथिनाको िर हनुपुने तथयो। हेनुिहोस ्यशैया ५६:३-८ "३ परमप्रभसुाँग 
आफूलाई बन् धनमा बााँधेको कुनै र्वदेशीले यसो नभनोस ्, “तनश् चय नै परमप्रभलेु 
मलाई आफ् नो प्रजाबाट अलग गनुिहनुेछ।” कुनै पतन नपुंसकले यस् िो उजूर 
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नगरोस ्, “हेर, म ि सकेुको रूख हुाँ।” ४ र्कनर्क परमप्रभ ु भन् नहुनु् छ, “मेरा 
शबाथहरू पालन गने, मलाई इच् छा लागेको काम गने, र मेरो करारलाई 
दृढ़िापूविक समात् न ेनपुंसकहरूलाई ५ म मेरो मशन् दर र त् यसका पखािलहरूतभत्र 
छोराछोरीहरूभन् दा पतन अझ असल स् मारक िलु् याउनेछु, र तिनीहरूलाई अझ 
असल नाउाँ ददनेछु। म तिनीहरूलाई कर्हल् यै नकार्टने अनन्िको नाउाँ ददनेछु।  
६ “परमप्रभकुो सेवा गनि, परमप्रभकुो नाउाँलाई प्रमे गनि र उहााँको आराधना 
गनि, शबाथ-ददन तबटुलो नपारी मान् न र मेरो करार पालन गनि परमप्रभमुा 
बााँतधएका सबै र्वदेशीहरूलाई ७ म मेरो पर्वत्र पवििमा ल् याएर मेरो प्राथिनाको 
िरमा आनशन् दि िलु् याउनेछु। तिनीहरूका होमबतल र बतलदानहरू मेरो वेदीमा 
ग्रहर्योग् य हनुेछन ्, र्कनर्क मेरो भवन सबै जातिहरूका तनशत ि प्राथिनाको िर 
भतननेछ।” ८ इस्राएलका तनकातलएकाहरूलाई भेला गराउनहुनुे– परमप्रभ ु
परमेश् वर यो िोषर्ा गनुिहनु् छ, “भेला भइसकेकाहरू बाहेक म तिनीहरूकहााँ अझै 
अरूलाई पतन भेला गनेछु।”   

    यस पररवेशमा सेभेन्थ-डे एडभेशन्टस्टको भतूमका िपाईँले कसरी 
बझु्नभुएको छ? अझ खास गरेर भन्न ेहो भने चचिमै िपाईँको व्यशिगि भतूमका 
के छ? 

 

४. "परमेश् वरको प्रशन्निा वा स्वीकायि वा उहााँको पक्षको वषि" (यशैया ६१:२ 
रूपान्िररि) 

   यशैया ६१:१मा कसले सतबोधन गरररहेको छ? हेनुिहोस,् "परमप्रभ ु
परमेश् वरका आत् मा ममातथ छ, र्कनभने गरीबहरूलाई ससुमाचार सनुाउनका 
तनशत ि परमप्रभलेु मलाई अतभषके गनुिभएको छ। मन भााँशचएकाहरूको 
हृदयलाई बााँध् न, कैदमा परेकाहरूलाई स् विन् त्रिा ददन र बन् धनमा परेकाहरूलाई 
छुटकाराको िोषर्ा गनि उहााँले मलाई पठाउनभुएको छ।" 

  यस अतभषेक गररएको व्यशिमातथ परमेश् वरको आत्मा तथयो। त्यसको 
अथि उहााँ मसीह वा उद्धारकिाि हनुहुनु्छ। उनको काम भनेको "गरीबहरूलाई 
ससुमाचार सनुाउन,े मन भााँशचएकाहरूको हृदयलाई बााँध् ने, कैदमा परेकाहरूलाई 
स् विन् त्रिा ददन े र बन् धनमा परेकाहरूलाई छुटकाराको िोषर्ा गने" (यशैया 
६१:१)। यो कसको बारेमा वर्िन गररएको हो ि? यो यशैया ४२:१-७साँग 
िलुना गनुिहोस।् यहााँ पतन परमेश् वरको  सेवकको वर्िन त्यस्िै खालको छ। 
हेनुिहोस ्" मेरो दासलाई हेर! म उसलाई सतहाल्नेछु, उसलाई मात्र रोजेको हुाँ। 
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अतन म उसाँग एकदम खुशी छु। मैले मेरो आत्मा उसमा हालीददए। उसले 
जातिहरूमा तनष्पक्ष न्याय गनेछ। 

२ उनी गल्लीहरूमा कराएर बोल्ने छैनन,् उनी शचच्याउनछैेनन,् नि उच्च 
स्वरमा कराउने छन।् ३ ऊ भद्र हनुेछ। उसले पानीको छेउमा उम्रने तनगालो 
सतम भााँच्ने छैन। उसले तनभ्न लागेको कतजोर ददयोलाई सतम फुकी तनभाउने 
छैन।् उसले तनष्पक्ष रूपमा जााँच गरेर सत्य कुरा तनकाल्ने छ। ४ उसले 
जबसतम संसारमा खास इन्साफ ल्याउने छैन िबसतम उ कमजोर हनुे छैन। 
नि शशतथल नै हनुे छ। अतन टािा देशमा बस्ने मातनसहरूले उनमातथ र्वश्वास 
राख्नछेन।्५ परमप्रभ,ु सााँचो परमेश्वरले यी कुराहरू भन्नुभयो। परमप्रभलेु 
आकाशहरू बनाउन ुभयो। परमप्रभलेु आकाशलाई पथृ्वीभरर नै फैलाउन ुभयो। 
उहााँले पथृ्वीमा अन्य थोकहरू पतन बनाउन ुभयो। परमप्रभलेु पथृ्वीमा भएका 
सारा मातनसहरूतभत्र प्रार् संचार गनुिहनु्छ। परमप्रभलेु प्रत्येक मातनसलाई 
आत्मा प्रदान गनुि भयो जो पथृ्वीमा र्हाँड्दछन।् ६ “म, परमप्रभलेु, तिमीलाई मेरो 
धातमिकिा-अनसुार बोलाएको छु। म तिम्रो हाि समाउने छु। अतन म तिम्रो 
रक्षा गनेछु। तिमी त्यस्िो शचन्ह हनुेछौ जसले देखाउाँदछ। मातनसहरूसाँग मेरो 
करार भएको। तिमी सारा मातनसहरूका तनशति प्रज्वतलि ज्योति हनुेछौ। 

७ तिमीले अन्धाका आाँखाहरू खोतल ददने छौ, अतन तिनीहरूले देख् न सक्नेछन।् 
धेरै मातनसहरू कैदमा छन, तिमीले तिनीहरूलाई स्विन्त्र पानेछौ, धेरै मातनसहरू 
अन्धकारमा बस्दछन ्तिमीले तिनीहरूलाई त्यस कैदबाट तनकाल्नेछौ।" 

   यशैया ६१:२मा "परमेश् वरको प्रशन्निा वषि वा उहााँको तनशति 
स्वीकारीय वषि" भनेर चचाि गररएको छ। दाउद राजाको बंशमा अतभषेक 
गररएको मसीहले परमेश् वरले मनपराउनभुएको र्वशेष वषिको बारेमा िोषर्ा 
गनेछन।् त्यो िोषर्ा हो मातनसहरूलाई स्विन्त्र बनाउने। यो लेबी 
२५:१०साँग िलुना गनुिहोस ् जहााँ परमेश् वरले इस्राएलीहरूलाई पर्वत्र ५०सौँ 
वषि दासहरूलाई मिु गने िोषर्ा गनि आदेश ददनभुएको तथयो " तिमीहरूले 
पचासौं वषिलाई र्वशेष वषि रूपमा मनाउनेछौ अतन सारा देशका सबै 
मातनसहरूको तनशति स्विन्त्रिाको िोषर्ा गनेछौ, जसलाई जयन्िी उत्सवको 
रूपमा मनाइनेछ। यस समयमा प्रत्येक मातनसले आफ्नो सतपशत्त र्फिाि 
पाउनेछ। प्रत्येक सेवक आफ्नो िरमा फर्कि नेछ। आफ्नो िर-जमीनमा 
जानेछ, आफ्नो पररवार भएकोमा फकेर जानेछ" (सरल नेपाली बाइबल)। 
त्यसको अथि कदठन पररशस्थतिमा पखुौली जग्गा बेच्न वाध्य भएकाहरू वा दास 

२२५ 



वा कमैया भएर संिषि गनुिपनेहरू ५० वषिमा आफ्नो जग्गा र्फिाि पाउने छन ्र 
स्विन्त्र हनुेछन ् (लेबी २५:२५-५५)। जयन्िीको वषि पश् चािापको ददनमा 
िरुही फुकेर सरुु हनुेभएको (लेबी २५:९) भनेर त्यसलाई गााँसेर व्याख्या 
गररएको हामीले यशैया ५८मा हेर् यौँ। 

   यशैया ६१:२मा उल्लेशखि "परमेश् वरको प्रसन्निाको वषि वा 
परमेश् वरले मन पराउनभुएको वषि" (रूपान्िररि) जयन्िीको वषि जस्िो 
भएिापतन यो केवल लेबी २५मा उल्लेख गररएको परतपरा मान्ने खालको 
जस्िो होइन। यो वषि मसीहले िोषर्ा गनुिहनुे हो जनु उहााँका जनहरूलाई 
उद्धार गने र पनुस्थािपना गने सेवाद्वारा प्रकट हनु्छ। पौराशर्क मेसोपोटातमया 
सभ्यिाका राजाहरूले पतन आफ्नो राज्यकालको सरुुमा सामाशजक दया देखाउन 
ऋर् माफी ददएर मातनसहरूलाई हर्षिि पादिथे। मसीहको सेवाकायि लेबी 
२५को व्यवस्थाको पररतधभन्दा बार्हर जानेहनु्छ। बन्धनमा परेकाहरूलाई 
स्विन्त्रको िोषर्ा गनेमात्र होइन उहााँले हृदय शचर्िएकाहरूलाई पतन ममिि 
गनुिहनु्छ, शोकमा पनेहरूलाई उहााँले सान्त्वना ददनहुनु्छ र पनुस्थािपना पतन 
गनुिहनुेछ (यशैया ६१:१-११)। अझ परमेश् वरको प्रशन्निाको वषिमा 
परमेश् वरले दषु्टहरूको बदला पतन तलनहुनुेछ (यशैया ६१:२)। 

    यशैयाको यो भर्वष्यवार्ी कर्हले पूरा भयो? हेनुिहोस,् लूका ४:१६-
२१ " येशू, आफु हकेुको शहर नासरिको पतन यात्रा गनुि भयो। र्वश्रामको 
ददनमा अशि झैं उहााँ सभािरमा जान ु भयो। उहााँ त्यहााँ (धमिग्रन्थबाट) केही 
पिनलाई उतभन ु भयो।१७ यशैया अगमविाद्वारा लेशखएको ग्रन्थ उहााँलाई 
ददईएको तथयो। उहााँले ग्रन्थ पल्टाउन ुभयो अतन एक ठाउाँ जहााँ तनतनतलशखि 
कुरा लेशखएको भेट्टाउन ु भयोोः १८ परमप्रभकुो आत्मा ममातथ छ। परमेश् वरले 
मलाई अतभषेक गनुिभएकोछ, केही पतन नभएका मातनसहरूमा ससुमाचारहरू 
सनुाउनलाई परमेश्वरले मलाई िोषर्ा गनुि पठाउन ुभएकोछ, कैदीहरूलाई मिु 
पानि अतन अन्धो मातनसहरूलाई देख्न सक्ने पानि अनेकौं यािनामा र्पशल्सएका 
मातनसहरूलाई मिु पानि परमेश्वरले मलाई पठाउन ु भएकोछ। 

१९ अतन िोषर्ा गनि र्क आफ्नो मातनसहरूलाई बचाउन परमप्रभकुो उशचि 
समय आएको छ।” उहााँले ग्रन्थ बन्द गनुिभयो। उहााँले त्यो ग्रन्थ 
सहयोगीलाई ददएर त्यही ंबस्नभुयो। सभा िरमा भएका प्रत्येक मातनसले उहााँ 
लाई हेरररहेका तथए। 
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२१ येशू तिनीहरूसंग बोल्न थाल्न ुभयो उहााँले भन्नु भयो,“मैले तिमीहरू अशि जो 
धमिग्रन्थको अंश पिे त्यो आज पिदै गदाि न ैपूर्ि भयो।” येशूको सेवाकायिमा 
यो भर्वष्यवार्ी कसरी पूरा भयो? िपाईँ आफैले यो महत्त्वपूर्ि प्रश् न सोध्नहुोस:् 
हामी येशू ि पक् कै होइनौँ। िर यस संसारमा हामीले उहााँको प्रतितनतध भएर 
काम गनुिपने हो। यशैया ६१:१-३मा मसीहले के काम गनुिहनु्छ भनेर व्यि 
गररएको छ जनु हामी हाम्रो तसतमि साधन र क्षमिाले भ्याएसतम गरररहनपुने 
हो? व्यवाहाररक दृर्ष्टकोर्ले हामी के गनिसक्छौँ जनु येशूको सेवालाई 
प्रतितबतब गनि सक्छौँ? 

 

५. "पापीहरूलाई दण्ड ददने वा बदला तलने ददन" (यशैया ६१:२ रूपान्िररि) 

      यशैया ६१मा शचत्रर् गरेको अनसुार मसीह आउनहुनुे खशुीको 
खबरको बीचमा परमेश् वरले दण्ड ददने वा बदला तलने जस्िो भयाभव सन्देश 
र्कन ददइयो? यो भर्वष्यवार्ी कर्हले पूरा भयो? 

    आफ्नो गाउाँ नाजरथमा येशूले आफ्नो तनयतमि चलन अनसुार 
साबथमा यहूदीहरूको सभा िर तसतनगगमा जानहुनु्थ्यो। िर जब उहााँको 
सेवाकायिको ददन सरुु हनु लागेको तथयो त्यसबेला एक साबथ तसतनगगमा जााँदा 
उहााँलाई धमिशास्त्रको मठु्ठा ददइएको तथयो र त्यसबाट पढ्न अनरुोध गररएको 
तथयो। उनले त्यहााँबाट यशैया ६१ पल्टाउनभुयो र त्यसबाट पिेर परमेश् वरको 
प्रशन्निाको वषिलाई पढ्नहुुाँदै (यशैया ६१:२, लूका ४:१९) एक तछन 
रोक्नभुयो र अतन भन्नुभयो, "आज िपाईँहरूले यो धमिशास्त्रको वचन सनु्दै गदाि 
िपाईँहरूकै माझमा पूरा भएको छ" (लूका ४:२१)। उहााँले जाना जानै र्वशेष 
गरेर त्यही बाक्यको अको शब्दहरू पढ्न ुभएन जसमा लेशखएको तथयो "हाम्रो 
परमेश् वरको दण्ड वा बदला तलने ददन आयो" (यशैया ६१:२ रूपान्िररि)। 
शैिानको तनरङु्कस पासोबाट मातनसहरूलाई उद्धार गने र सान्त्वनाको वचन ददन े
समय येशूको ससुमाचार सनुाउने सेवाकायिको सरुुमा भएको तथयो िर दण्ड वा 
पापीहरूलाई बदला तलने समयचार्हाँ आएको तथएन जनु आउनेवाला नै तथयो। 
मत्ती २४, मकूि स १३ र लूका २१मा येशूले चेलाहरूलाई स्पष्टरूपमा यो 
भर्वष्यवार्ी गनुिभएको तथयो र्क परमेश् वरको न्याय भर्वष्यमा आउनेछ। 

   हो, यशैया ६१को अनसुार परमेश् वरले दण्ड ददनहुनुे ददन डरलाग्दो र 
भयाभव हनुेछ (योयल २:३१, मलाकी ४:५)। िर यो त्यसबेला पूरा हनुेछ 
जब येशू ख्रीष्ट फेरर आउनभुएर उहााँका शत्रहुरूलाई परास्त्र गरेर यस संसारमा 
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भइरहेको अन्याय, दवाव र अत्याचारबाट उहााँका बचेखचेुका जनहरूलाई 
सदाको तनशति स्विन्त्र पानुिहनुेछ (प्रकाश १९, दातनएल २:४४,४५)। 
त्यसकारर् येशूले परमेश् वरको प्रशन्निाको वषिको सरुुको िोषर्ा गनुिभएको 
तथयो भने यसको चरमतबन्द ु उहााँको दोस्रो आगमनमा सतपन्न हनुेछ। वा 
परमेश् वरका र्वद्रोही र उहााँका जनहरूलाई यािना ददने शैिान र उसका 
मतियारहरूलाई ध्वस्ि पारेर यथाथिमा परमेश् वरको प्रशन्निाको ददन सरुु 
हनुेछ। 

    सदाशयी, प्रतेमलो, कृपाल ुपरमेश् वरले दषु्टहरूलाई दण्ड ददनहुनुेछ भन्ने 
प्रतिज्ञा वा कबूललाई हामीले कसरी पचाउने? प्रतेमलो परमेश् वर रे अतन दण्ड 
ददने िुद्ध परमेश् वर रे? उहााँको स्वभाव के बाशझएन र? वा बदला नै 
परमेश् वरको प्रमेको उपज हो भनेर के िपाईँले बझु्न सक्नहुनु्छ? यो कस्िो 
स्वभाव हो? बझु्न खोज्नहुोस।् 

    मत्ती ५:३९ येशूले हामीलाई भन्नुभएको छ र्क यदद कसैले हाम्रो 
एउटा गालामा र्हकाियो भने अको गाला पतन थार्पददन ु िर उहााँले मत्ती 
८:१२मा उहााँले यो स्पष्ट गनुिभएको छ र्क अन्याय गनेलाई दण्ड ददइनेछ। १ 
थेस्सोतलतनकी ५:१६मा खराबको बदलामा खराब नगर भनेर पावले हामीलाई 
भनेको ि छ िैपतन परमेश् वरलाई नशचन्ने वा शचन्न नचाहनेहरूलाई परमेश् वरले 
स्वगिबाट आगो वषािएर त्यसको बदला तलनहुनुेछ (२ थेस्सोतलतनकी १:८)। 

   िर परमशे् वरले जे गनुिहनुेछ त्यो हाम्रो मानवीय स्वभाव अनसुार 
गनुिहनु्न। उहााँले जे गनुिहनु्छ सो उहााँको अनन्िको दया, ज्ञान र बरु्द्धलाई 
पररचालन गरेर नै न्यायोशचिरूपमा उहााँले न्याय गनुिहनुेछ र बदला तलनहुनुेछ। 
उहााँले जे गनुिहनुेछ त्यो सारा मानव जगिलाई सविमान्य हनुे गरर पूरा उशचि 
न्याय गनुिहनुेछ। मातनसले गने न्यायको फैसला, मातनसले तलने बदलामा 
र्वतभन्न भलू, कमी कमजोरी र मानविावादको सतमानलाई प्रायजसो धक् का पाने 
र्कतसमले नै गरेको हनु्छ। िर परमेश् वरले गनुिहनुे न्यायमा िी कुनै पतन मानव 
कतमकमजोरी र मातनसका तसतमि ज्ञान िसेुको हुाँदैन। 

    देहायका केही िट्नाहरू हेनुिहोस।् कसले सजायाँ पाएको िपाईँ देख् न 
चाहनहुनु्छ? (१) िपाईँले प्रमे नगरेको मातनस जसले अरूलाई द:ुख वा 
आिर्ङ्कि बनाउनेलाई र्क (२) िपाईँले प्रमे गनेलाई कसैले आिर्ङ्कि वा 
नोक्सान गनेलाई? यो जवाफमा िपाईँले परमेश् वरको प्रमे हामीमातथ 
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बषािउनभुएको र उहााँले गनुिहनुे बदलाको चेिावनीलाई कसरी राम्रोसाँग बझुाउन 
खोज्दछ? 

 

उपसंहार: 
थप जानकारी: एलेन जी ह्वाइटद्वारा तलशखि, पार्रयाकि  एण्ड प्रोफेटस, प.ृ 
३७६-३७८ र द ददजाएर अभ एजेज, प.ृ २३६-२४३। 

    "आफ्नो बारेमा गररएको भर्वष्यवार्ी जीर्विरूपमा उजागर भएको 
प्रमाशर्ि गरेर येशू मातनसहरूको बीचमा उतभनभुएको तथयो। जब येशूले 
परमेश् वरका वचनहरू पढ्नभुएको तथयो िब उहााँले व्याख्या गदै मसीहको 
बारेमा भन्नुभयो र्क उनी दवाव र शोषर्मा परेकाहरूलाई उद्धार गनि, 
बन्दीहरूलाई छुटकारा ददन, कष्टमा परेकाहरूलाई चङ्गाई गनि, अन्धालाई 
आाँखा ददन र यस संसारमा सत्यको ज्योति प्रकट गनि आउाँछन।् जनु 
प्रभावकारी िङ्गले उहााँले वचन सनुाउनभुयो र उहााँले गजबसाँग आफ्नो 
लवजलाई प्रयोग गनुिभयो त्यसले श्रोिाहरू अत्यन्िै आनन्दले प्रफुशल्लि भएका 
तथए। उहााँले जस्िो शशिसतपन्न भएर कसैले पतन वचन ददएको तथएन। 
परमेश् वरको शशिको प्रभावले मातनसमा भएको प्रत्येक िगारो भााँशचएको तथयो। 
मोशाले जस्िै िी मातनसहरूले अदृष्य परमेश् वरलाई देशखरहेका तथए। जि 
तिनीहरूका हृदयहरू पर्वत्र आत्माले हल्लाइ रहेका तथए िब तिनीहरू सबैले 
प्रफुल्ल भएर आमेन भन्दै परमेश् वरको प्रशंसा गरररहेका तथए।"-एलेन जी 
ह्वाइट, द तडजाएर अभ एजेज, प.ृ २३७बाट रूपान्िररि।  

    "परमेश् वरले ददन ु हनुे दण्डको ददन उहााँको िोधले आगो भएर 
आउनेछ। उहााँको आगमनको साम ु को उतभन सर्कन्छ र? मातनसहरूले 
परमेश् वरको आवाज वा पर्वत्र आत्माले र्ववेकमा बोतलरहेका स्वरलाई दबाएर 
आफ्ना हृदयहरूलाई कठोर पारेका तथए। परमेश् वरप्रति र्वश् वासीलो हनुपुने 
हृदयलाई कठोर बनाउाँदा उहााँको वचनलाई मान्न नचाहनेलाई उहााँको िोधको 
बार्हरूले छेड्नेछन।् शजन्दगीभर पापलाई पोषाउन रमाउनेहरूलाई अब त्यस्िा 
पापीहरूसाँग कारोबार गनि उहााँले हाि बिाउनहुनुेछैन। झठुा गोठाला वा इसाई 
नै हुाँ भनेर झठुको खेिी गरर परमेश् वरका आज्ञाहरूलाई लत्याउनेहरू त्यो 
ददनमा के सरुशक्षि हनुसक्छ होला र? परमेश् वरको वचनलाई नमानी उच्छङ्खल 
भएर अनाज्ञाकारीको हलुमा बस्न रुचाउनेहरूले त्यो ददनमा के तिनीहरूले केही 
बहाना तनकाल्न सकेला? धेरै मातनसहरूको बीचमा लोकर्प्रय भयो भन्दैमा के 
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परमेश् वरको आवाजप्रति कठोर हृदय हनुेहरू तनदोष होला र? बेतथतिमा र 
परमेश् वरको वचनप्रति लापवािही गरेर चल्नेहरूले िी प्रश् नहरू आफैले सोधेर 
आफ्नो तनधो आफैले गनुिपने आवश्यक भएको ठान्नुपदिछ।"-एलेन जी ह्वाइट, 
फेथ दाट वकि स,् प.ृ ३३बाट रूपान्िररि। 

 

शचन्िनमनन: 
     एक ददन एक जना सेभेन्थ-डे एडभेशन्टस्ट पास्टरले यो गनुासो व्यि 
गरे। उनले गने सेवाकायिको पर्हलो ठूलो समस्या भनेकै उनका चचिमा 
कतिजना मातनसहरू छन ् जो अरूलाई तभत्राउन चाहन्दैनन।् चचिमै आउन े
मातनसहरूलाई येशूको नीति अनसुार परमेश् वरको राज्यको सभु समाचार 
सनुाउने (मत्ती २४:१४) िममा प्रमे, आशा र शर्हष्र्ुिा देखाउन सकेन भने 
के कोही आफूलाई "इसाई हुाँ" भनेर दावी गनि सहुाउाँछ ि? 

 

सारांश: अन्यायी, अत्याचारी र तनदियी समाजलाई परमेश् वरले शदु्ध गनुिहनुेछ। 
उहााँले उहााँको र्वद्रोह गने र पापमै रमाउनेहरूलाई हटाएर पापबाट फकेर 
उहााँको तनशति अलग भएर बस्ने बचेखचेुका सन्िानलाई पनुस्थािपना गरेर त्यो 
शरु्द्धकरर्को काम उहाले सतपन्न गनुिहनुेछ। परमेश् वरकै उपशस्थतिको 
आशशषले गरेर उहााँका जनहरू र अरू राष्ट्रका मातनसहरू उहााँतिर आकर्षिि 
हनुेछन।् तिनीहरू सबै जना तमतलजलुी परमेश् वरको प्रसन्निाको ददनको 
रमाइलोमा भाग तलनेछन।् त्यो ददन मसीहले आफ्ना जनहरूलाई उद्धार गरर 
िोषर्ा गनुिहनुेछ। 
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कथा १२ 

उपद्रव गने कक्षा एकको र्वद्याथी 
ल्यडुतमला कोमकोभा, २४, यिेुन 

 

  यिेुन देशको बचुा भन्ने सहरको सेभेन्थ-डे एडभेशन्टस्ट स्कूलमा 
पिाइहरेकी शशशक्षका ल्यडुतमलालाई एक जना ६ वषिको माभेइ भन्ने र्वद्याथीले 
क्लासमा द:ुख ददइरहेको तथयो। उसलाई के गने भनेर उनलाई थाहा भएन। 
जब यिेुन भाषाको क्लास हुाँदै तथयो तमिभइले अरू जस्िो क्लासमा हाि 
उठाएर प्रस् न सोध्दैनथ्यो बरू जरुुक् क उठेर शचच्याउाँथ्यो, "मैले कहााँ लेख् नै?" 
र्हसाब तसक्ने क्लासमा पतन अरूले जस्िै हाि नउठाइ सोध्दैनथ्यो। ऊ एकदम 
चकचके तथयो। "हामी कुन पानामा छौँ?" भनेर शचच्याउाँथ्यो। चपु लागेर 
बस्न ु पछि र केही सोध् नछु भने हाि उठाउनपुछि भनेर उसलाई ल्यडुतमलाले 
कतिपल्ट सतझाएकी तथइन।् िर उसले नबझेुको जस्िो तथयो र  उसको ठूलो 
स्वरले क्लासमा धेरै बाधा हनु्थ्यो। कक्षा एकका अरू र्वद्याथीहरू एक 
आपसमा तछटै्ट साथी बनेका तथए। िर मिभेइले अरूसाँग साथी पतन बनाउन 
सकेको तथएन। अरूतिर  वेवास्िा गरेको ि तथएन र अरूहरूसाँग ऊ 
बाझ्दथ्यो। तिनीहरूले भनेको कुरा उसलाई मन लागेन भने उसले 
तिनीहरूलाई र्हकािउाँथ्यो। त्यसकारर् उसलाई कसरी सतहाल्ने भनेर 
ल्यडुतमलालाई ठतयाउनै सर्कनन।् र्वश् वर्वद्यालयबाट पिाइ सकेपतछ यो 
उनको  पर्हलो तसकाउने काम पाएकी तथइन।् मिभेइले तसकोस र अरूलाई 
साथी बनाओस ्भनेर उनी चाहन्थी।  

सबैले मन पराउने गरेर उनले तसकाउाँतथन।् िर त्यस केटोले केही 
पतन मिलब राखेको तथएन। उनले उसलाई सतझाउन खोशजन ् िर कामै 
लागेन। उनले उसलाई अनशुासनमा राख् न सर्कनन।् केही हप् िापतछ जब उनी 
स्कूलबाट िरमा फकेकी तथइन ्िब आशजि भएर आफ्नो समस्या परमेश् वरमा 
राशखन।् "हे प्रभ,ु यस बालकसाँग काम गनि मलाई बरु्द्धज्ञान र धैयििा ददनहुोस"् 
परमेश् वरलाई आफ्नो पीडा पोखाइन।् तबहान पतन उनले फेरर प्राथिना गररन,् 
"प्रभ ुयस केटालाई तसकाउन मलाई मद्दि गनुिहोस।् यसलाई कसरी सतहाल्ने 
मलाई देखाउनहुोस।् सबै केटाकेटीहरूको तनशति मलाई असल शशशक्षका 
बनाउनहुोस।्" मिभेइको तनशति ल्यडुतमलाले प्रत्येक ददन तबहान र बेलकुा छ 
हप् िास्म प्राथिना गररन।् एक ददन क्लासमा केही न केही भएको उनले महससु 
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गररन।् अरू बेला जस्िो मिभेइ उठेन र आफूसाँग केही प्रश् न छ भनेर उसले 
चपुचाप हाि उठायो। अरू साथीहरूसाँग कचकच गनि र र्पट्न पतन रोक्यो। 
बरू तिनीहरूसाँग नरम तमजासले कुरा पो गनि थाल्यो। एक जना साथीको 
पेशन्सल हराएको र क्लासमा लेख् न नसकेको मिभेइले देख्यो। "मसाँग भएको 
पेशन्सलले लेख् न"ु भनेर आफ्नो पेशन्सल साथीलाई  ददयो।  

त्यो देखेर ल्यडुतमलाको हृदय छोयो। मिभेइसाँग केवल एउटामात्र 
पेशन्सल तथयो र उसले साथीलाई ददाँदैथ्यो। अको साथीले मिभेइलाई 
पेशन्सलको आवश्यकिा भएको देख्यो र उसले आफ्नो पेशन्सल ददयो। मिभेइले 
साथीहरू पतन बनाउन थाल्यो। साथीहरूले पतन उसलाई मन पराउन थाल्यो। 
ऊ दयाल ु भएको तथयो र आफूसाँग भएको थोकहरू अरूलाई बााँड्न मन 
पराउन थालेको तथयव। ल्यडुतमलाको तनशति यो ठूलो पाठ तथयो। "म बझु्छु 
र्क हामी सबै जना परमेश् वरका केटाकेटी हौँ। परमेश् वरले हामी प्रत्येकलाई 
आफ्नो प्रमे र धैयििा देखाउनहुनु्छ। हाम्रो सतपूर्ि जीवनभरर नै हाम्रो जीवनलाई 
असल बनाउन र चररत्रलाई सधुानि परमेश् वरले काम गनुिहनु्छ। मेरो जीवनमा 
उहााँले आश् चयि काम गनुिभयो। यति तछटो उहााँले मिभेइलाई पररवििन 
गनुिहनु्छ भनेर मैले सोचै तथइाँन" उनले भतनन।् "हामीले हामीले भ्यासतम सबै 
थोक गरेपतछ हामीले नसकेको काम उहााँले गनुिहनु्छ भन्ने पाठ मैले तसकेको 
छु" थप्दै उनले यस लेशखकलाई सनुाइन।् 

-आन््य ुमेकचेस्नी 
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