
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदहरू: यशैया ६:१७-२५, यशैया ६६:१-१९, यशैया 
६६:१९-२१, यशैया ६६:२१ र यशैया ६६:२२-२४। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "लौ हेर, म नयााँ आकाशहरू (नक्षत्रहरू) र 
नयााँ पथृ्वी सषृ्टि गनेछु। पष्टहलेका कुराहरू सम्झिने छैन न त ददमागमै 
आउनेछ" (यशैया ६५:१७ रूपान्तररत)। 

    एक जना १२ वर्षको केटाले सूयष, चन्र, तारा तथा ष्टवभिन्न 
नक्षत्रहरूको बारेमा लेम्िएको पसु्तक पढ्दै भथयो। त्यो पढेर त्यो केटो स्कूल 
जान अस्वीकार गर् यो। आमाले जभत िनेपभन नमानेपभछ उसलाई केही समस्या 
ियो ष्टक िनेर आफ्नो डाक्टरकहााँ आफ्नो छोरोलाई लभगन।् उपरोक्त 
डाक्टरले त्यस केटोलाई सोधे, "भबल्ली भतमीलाई के ियो? भतमी ष्टकन स्कूल 
जााँदैनौ? ष्टकन भतमी पढ्न मनपराउाँदैनौ? 

    आफूले पढेको ष्टकताब देिाउाँदै उसले जवाफ ददयो, "डाक्टर साहेब 
मैले सूयष, चन्र र ताराहरूको बारेमा लेम्िएको यो ष्टकताब पढ्दै भथएाँ। एक 
ददन सूयषले यस पथृ्वीमा िएका सबै थोकलाई जलाएर नि पानेछ िनेर लेिेको 
पाएाँ। त्यसकारण आम्िरमा सबै ितम नै हनुे हो िने मैले ष्टकन पढ्न ुपर् यो 
त?" 

   ररसको िोँकमा आमाले म्चच्याएर िभनन,् "ताँलाई त्यसको के 
मतलब? पभछको बारेमा ष्टकन टाउको दिुाउाँछस?्" तर डाक्टरले मसुकु् क 
हााँसेर िने, "बाब,ु भतमी म्चन्ता गनुषपदैन ष्टकनिने ती सबै थोक हनुिुन्दा पष्टहले 
हामी सबै मररसकेका हनु्छौँ।" 

    हो, मानव जीवनको समस्या त यहीीँ छ: हामी यस संसारमा बााँचेर यो 
गछुष त्यो गछुष िन्नुको अथष के छ ष्टकनिने आम्िरमा हामी सबै मररहाल्नेछौँ 
नी?" 
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  िाग्यवस, हाम्रो अम्स्तत्व मतृ्यमुा अन्त्य हनु ुआवश्यक छैन। बरु त्यसको 
भबपररत नयााँ पथृ्वीमा हामीलाई अनन्त जीवन वा कष्टहल्यै पभन मनुषनपने जीवन 
प्रदान गने प्रभतज्ञा परमेश् वरले गनुषिएको छ। 

 

१. नयााँ आकाशहरू र नयााँ पथृ्वी (यशैया ६५:१७-२५) 

परमेश् वरले हामीलाई कस्तो िालको नयााँ जीवनको पनुस्थाषपना 
गनुषहनुेछ िनेर कबूल गनुषिएको छ? हेनुषहोस ्यशैया ६५:१७-२५ "“म नयााँ 
आकाशहरू र पथृ्वी बनाउनछुे। माभनसहरूले ष्टवगतका कुराहरू सझिने 
छैनन।् भतनीहरूले ती कुनै पभन कुरा सझिने छैन। 18 मेरा माभनसहरू िशुी 
हनुेछन।् भतनीहरू सदा सवषदा आनम्न्दत हनुेछन ् ष्टकन? ष्टकनिने म नै 
बनाउनेछु, म यरूशलेमलाई आनन्दले िररपूणष बनाउन ेछु अभन म भतनीहरूलाई 
आनम्न्दत माभनसहरू बनाउनेछु। 19 तब म यरूशलेमसाँग आनम्न्दत हनुेछु। 
म मेरा माभनसहरूसाँग िशुी हनुेछु। त्यहााँ फेरर कष्टहल्यै पभन कोलाहल, र कि 
हनुेछैन।्20 त्यहााँ त्यस शहरमा कुनै पभन यस्तो नानी हनुे छैन जनु जन्मेर 
केही ददन मात्र बााँच्दछ। त्यस शहरमा छोटो आय ुभलएर बााँच्ने कुनै माभनस 
हनुेछैन। प्रत्येक बालक लामो आय ु भलएर बााँच्दछ अभन प्रत्येक माभनस धेरै 
लामो समयसझम बााँच्नेछ। सय वर्ष सझम बााँच्ने माभनसलाई जवान नै ठाभनने 
छ। अभन जनु माभनस सय वर्ष सझम पभन बााँच्दैन उसलाई श्राष्टपत िएको 
ठाभनन्छ। 

21 त्यस शहरमा, यदद कसैले घर बनाउाँछ िने, त्यो माभनस त्यही ं
बस्नेछ। यदद कसैले दािहरूका बोट बगैंचामा रोप्दछ िने त्यस माभनसले 
त्यही बगैंचाबाट दाि फलहरू िानेछ। 22 कष्टहल्यै पभन एकजनाले घर 
बनाउने छैन अभन अको माभनस त्यसमा बस्ने छैन।् कष्टहल्यै पभन एकजनाले 
बगैंचा लगाउने छैन अभन अको माभनसले बगैंचाको फलफूल िाने छैन।् मेरा 
माभनसहरू रूिहरू बाचञु्जले सझम बााँच्नेछन।् मैले रोजेका माभनसहरू आफूले 
बनाएका चीजहरू प्रसन्न िएर भलनेछन।् 23 स्त्रीहरू मरेका नानी जन्माउनका 
लाभग कष्टहल्ये पभन फेरर कि गने छैनन।् स्त्रीहरू नानी जन्माउने बेलामा के 
कस्तो घटना होला िनेर डराउने छैनन।् सारा मेरा माभनसहरू र उनीहरूका 
बालकहरू परमप्रिकैु आम्शर् परेका हनुेछन।् 24 भतनीहरूले िन्न ुअम्घ नै म 
भतनीहरूको िााँचो के छ जान्दछु। अभन भतनीहरूले आफ्नो दावी राख्न अम्घ नै 
म भतनीहरूलाई सहायता गनेछु। 
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25 बवााँसो र थमुा एउटै ठाउाँमा एकसाथ िानेछन।् भसंहहरू र 
गोरूहरूसाँगै पराल िानेछन।् मेरो पष्टवत्र पवषतमा कसैले कसैलाई डर देिाउन े
अभन चोट पयुाषउनेछैन।्” परमप्रिलेु यी सबै कुराहरू िन्नुियो।  

    नयााँ सषृ्टिको कबूल गदै परमेश् वरले आफ्नो वचन यसरी सरुु गनुषहनु्छ 
"मैले नयााँ आकाशहरू र नयााँ पथृ्वी सजृनै लागेको छु। पष्टहलेका कुराहरू 
सम्झिनेछैन न त ददमागमै आउनेछ" (यशैय ६५:१७ रूपान्तररत)। यस 
उल्लेिनीय िष्टवष्यवाणीमा परमेश् वरले आनम्न्दत बनाउन नयााँ यरुशलेम सषृ्टि 
गनुषहनुेछ र त्यहााँमा माभनसहरू हष्टर्षत हनुेछ िनेर प्रभतज्ञा गनुषिएको छ (यशैया 
६५:१८)। त्यस सहरमा कुनै रुवावास हनुेछैन (यशैया ६५:१९)। 
माभनसहरू मनुषिन्दा अम्घ सय वर्ष बााँच्नेछन ् (यशैया ६५:२०)। भतनीहरूको 
काम र भतनीहरूका केटाकेटीहरू भतनीहरूसाँग रमाउने हनुेछन ् (यशैया 
६५:२१-२३)। भतनीहरूले प्राथषना गनुषिन्दा वा बोलाउनिुन्दा पष्टहले नै 
परमेश् वरले भतनीहरूको जवाफ ददनहुनुेछ। 

    िट्ट हेदाष यो रमाइलो देम्िएतापभन यसले हाम्रो अम्न्तम पनुस्थाषपनाको 
बारेमा म्चत्तबझु्दो म्चत्रण गरेको देम्िन्दैन न त िास गरेर यसले हाम्रो अम्न्तम 
आशालाई त्यस्तो आशापूणष नै देिाउाँदछ। देिाउाँछ त? 

   प्रभतज्ञा गररएको देशमा माभनसहरू धेरै लामो आय ुबााँचेर शान्तसाँग रहनेछन ्
िनेर हामीलाई म्चत्रण देिाइएको छ। तर भतनीहरू धेरै वर्ष बााँचे पभन 
भतनीहरू मने नै छन ् रे। त्यसकारण नयााँ आकाशहरू र नयााँ पथृ्वीहरू सषृ्टि 
हुाँदा त्यहााँ हनुे मौभलक पररवतषनको अपेक्षा हामीले के गने त? फेरर अको 
पदले हामीलाई िन्छ: "बवााँसो र पाठो एकै ठाउाँमा िानेछन,् भसाँहले गोरुले 
जस्तै घााँस िानेछ, तर सपषको िानाचाहीीँ धलुोमाटो हनुेछ! मेरो पष्टवत्र पहाडमा 
भतनीहरूले एक आपसमा हानी गनेछैन न त नाश नै गनेछ परमप्रिलेु 
िन्नुहनु्छ" (यशैया ६५:२५ रूपान्तररत)। 

   मााँसहारी जस्ता भसाँहहरूले मास ु होइन सागपात िान ु पछष वा 
शाकाहारी हनुपुछष िनेर देिाउन केवल शाकाहारी िाना पररकार बनाएर 
त्यसको बारेमा भसकाएरमात्र पगु्दैन। आदशष म्स्थभतमा पगु्न संसारको पनुसषृ्टि 
हनुपुछष। त्यो सषृ्टि अदनको बगैँचामा पाप पस्निुन्दा अगाभडको जस्तो 
हनुपुदषछ। 

    यहााँ यशैया ६५मा यरुशलेमको पनुसषृ्टिदेम्ि थालनी गरेर नयााँ 
आकाशहरू र नयााँ पथृ्वीहरूको सषृ्टि गनुषहनुे प्रष्टिया बताउाँछन।् यशैया ११मा 

२३३ 



मसीहले न्याय ल्याउनहुनुेछ िनेर प्रभतज्ञा गररएको छ (यशैया ११:१-५)। 
अभन आम्िरमा परमेश् वरको ष्टवश् वव्यापी पहाडमा शाम्न्त छाइनेछ। जनु म्चत्रण 
यशैया ११मा ददइएको भथयो त्यही म्चत्रण यशैया ६५मा पभन ददइएको छ: 
"बवााँसो र पाठो एकै ठाउाँमा िानेछन.्..भसाँहले गोरुले जस्तै घााँस िानेछ" 
(यशैया ११:६,७ रूपान्तररत)। परमेश् वरको पष्टवत्र पहाड यरुशलेमको 
भसयोनकोबाट सरुु हनुे िभनएतापभन आम्िरमा उद्धार पाएकाहरूलाई परमेश् वरले 
के गनुषहनुेछ त्यसको प्रभतक वा अभिम शङ् केट हामीलाई देिाइएको हो। 

   यदद कोही ६०,७०,९० वा सय वा लािौँ वर्ष वा वष्टढ बााँचेतापभन मानव 
जीवनको मौभलक समस्या ताररएको त्यहााँ ष्टकन देम्िाँदैन? त्यसकारण अनन्त 
जीवनमातै्र माभनसको भित्री चाहनाको जवाफ ष्टकन हो? 

 

२. परमेश् वरको "चझुबक" (यशैया ६६:१-१९) 
यशैयाले कुन पररवेश र कुन समयमा लेिेका भथए सो ध्यानमा रािेर 

यशैया ६१:१-१९मा उनले के आधारितू सन्देश ददइरहेका छन?् हेनुषहोस,् 
"परमप्रि ुिन्नुहनु्छ, “स्वगष मेरो भसंहासन हो, र पथृ्वी मेरो पाउदान हो। यसथष, 
के भतमीहरू मेरा भनम्झत एउटा घर बनाउन सक्छौ? अहाँ! भतमीहरूले सकै्तनौ। 
के भतमीहरू मेरो आरामकोलाभग एउटा जग्गा बनाउन ु सक्छौ? अहाँ! 2 म 
स्वयंले सझपूणष चीजहरू। सबै चीजहरू यहााँ छन ् ष्टकनिने भतनीहरू सबै मैले 
बनाएका हनु।्” परमप्रिलेु नै ती कुराहरू िन्नुियो। “मलाई बताऊ, कस्तो 
माभनसहरूलाई म हेरचाह गरूाँ? मैले गरीब माभनसहरूलाई हेरचाह गरें मैले 
एकदमै दिुी िएका माभनसहरूको हेरचाह गरें , मैले मेरो वचन पालन 
गनेहरूलाई हेरचाह गरें। 3 कभतपय माभनसहरूले बभलदानको नाउाँमा सााँढेहरू 
माछषन।् तर भतनीहरूले माभनसहरूलाई पभन कुटछन।् ती माभनसहरूले 
बभलदानको नाउाँमा थमुाहरू मादषछन ् तर भतनीहरूले कुकुरहरूको घााँटी 
िााँच्दछन।् ती माभनसहरूले धानहरू पभन अपषण गदषछन।् तर भतनीहरूले साथ 
साथै सुाँगरुको रगतहरू चढाउाँछन।् ती माभनसहरू धूपहरू जलाउाँदछन ् तर 
भतनीहरूले भनरथषक मूभतषहरू पभन पूज्दछन।् ती माभनसहरू आफूले रोजेका 
बाटाहरू ष्टहाँड्छन ् साथै डरलाग्दो मूभतषहरू पभन मन पराउाँछन।् 4 यसैले 
भतनीहरूका आफ्नै छलकपट चलाउन िन्ने भनणषय गरें। मेरो तात्पयष र मैले 
भतनीहरूलाई दण्ड ददएाँ भतमीहरूले आसाध्य डराउने चीजहरू चलाएाँ। मैले ती 
माभनसहरूलाई बोलाएाँ तर भतनीहरूले सनुेनन।् म भतमीहरूभसत बोलें तर 
भतनीहरूले कानमा तेल हाले। यसैले म त्यही कुरा भतनीहरूकालाभग गनेछु। 
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भतनीहरूले त्यस्ता कामहरू गरे जनु मैले दिुपूणष काम िनें। भतनीहरूले मैले 
मन नपराएका कामहरू गरे।” 5 भतमीहरूले परमप्रिकुा आज्ञाहरू पालन गछौ 
िने परमप्रिलेु िन्नु िएका कुराहरू पभन सनु्नुपछष। “भतमीहरूका दाज्यू-
िाइहरूले भतमीहरूलाई घृणा गरे, भतनीहरू भतमीहरूका ष्टवरोधी िए ष्टकनिने 
भतमीहरूले मलाई पछ्यायौ। भतमीहरूका दाज्यू-िाइहरूले िने, ‘हामी 
भतमीहरूकहााँ फकेर आउनेछौ जब परमप्रि ु सझमाभनत हनुहुनु्छ।’ ती दिु 
माभनसहरू दम्ण्डत हनुे नै छ। 6 सनु! ती शहर र मम्न्दरबाट होहल्ला 
आइरहेछ। त्यो परमप्रिलेु शत्रहुरूलाई दण्ड ददन ु िइरहेको होहल्ला हो। 
परमप्रिलेु भतनीहरूले पाउन ु पने दण्ड न ै भतनीहरूलाई ददन ु िइरहेछ। 

7 “एकजना स्त्रीले प्रसव वेदना अनिुव नगरी नानी जन्माउाँददन। एकजना स्त्रीले 
जन्मेको छोरोको मिु हेनष अम्घ प्रसव वेदनाको अनिुव गरेकी हनुपुछष। यस्तै 
प्रकारले कसैले पभन एकै ददनमा नयााँ संसार बभनएको देिेनन।् कुनै माभनसले 
पभन एकै ददनमा नयााँ जाभत प्रारझि िएको सनुेन।् त्यो देशले प्रथम पीडा 
पाउनै पछष नयााँ म्शश ुजन्माउाँदा जस्तै। प्रसव वेदनाको अनिुव पभछ िभूमले 
उसको बालकलाई जन्म ददन्छ, एक नयााँ जाभत।  ८ यस्तो कुरा कसले 
सनुेको छ? यस्तो कुरा कसले देिेको छ? के एक ददनमा एउटा देश उत्पन्न 
हनु्छ र? के एकै ददनमा एउटा जाभत भनकाल्न सष्टकन्छ? तापभन भसयोनले त 
प्रसबवेदना लाग्न भबम्त्तक् कै बालक जन्माउाँछे। 

9 त्यसरी नै, म कसैलाई नानी नजन्माइ प्रसव वेदना अनिुव गने 
अनमुभत ददाँददन।्”परमप्रिलेु िन्नुहनु्छ, “म वचन ददन्छु, यदद भतमीलाई प्रसव 
वेदना अनिुव हनु्छ िने तब म नयााँ राष्ट्र जन्माउनलाई भतमीलाई रोक्ने 
छैन।्” भतमीहरूका परमेश् वरले यस्तो िन्नुियो। 10 हे यरूशलेम! िुशी हौ। 
सारा माभनसहरू! जसले यरूशलेमलाई प्रमे गछष, िशुी हौ। दिुका ददनहरू 
यरूशलेम प्रभत घटे, यसैले कभतजना भतमीहरू दिुी छौ।11 ष्टकन? भतमीहरूले 
दया प्राप्त गनेछौ जसरी स्तनबाट दूध आउाँदछ। त्यस “दूध”ले भतमीहरूलाई 
सन्तिु प्रदान गनेछ। भतमीहरूले दूध ष्टपउनेछौ, अभन भतमीहरूले सााँचो रूपमा 
यरूशलेमको मष्टहमाको आनन्द उठाउनेछौ।12 परमप्रिलेु िन्नुहनु्छ, “हेर, म 
भतमीहरूलाई शाम्न्त प्रदान गनेछु। यो शाम्न्त ठूलो नदी सरह बग्नेछ। 
पथृ्वीमा िएका सारा जाभतहरूको धनसझपम्त्त बग्दै भतमीहरूकहााँ आउनेछ। त्यो 
धन दौलत बाढी जस्तो आउनेछ। भतमीहरू स-सना म्शशहुरू जस्तै हनुेछौ। 
भतमीहरूले त्यो दूध ष्टपउनेछौ, म भतमीहरूलाई उठाउनेछु, आफ्ना पािरुाहरूमा 
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पिनेछ, अभन मेरो गोडाहरूमा उफानेछ।13 म भतमीहरूलाई एउटा आमाले 
आफ्नो बालकलाई गरेकी जस्तै सान्त्वना ददनेछु। अभन भतमीहरू यरूशलेममा 
हनुेछौ जब म भतमीहरूलाई सान्त्वना ददइरहेको हनुेछु।”14 भतमीहरूले ती 
चीजहरू देख् नछेौ जसले भतमीहरूलाई सााँचै आनम्न्दत तलु्याउनेछ। भतमीहरू 
स्वतन्त्र हनुेछौ र घााँस जस्तो बढ्नेछौ। परमप्रिकुा सेवकहरूले उहााँको शम्क्त 
देख् नेछन,् तर उहााँका शत्रहुरूले उहााँको ररस मात्र देख् नेछन।्15 हेर, परमप्रि ु
आगोभसत आउाँदै हनुहुनु्छ। परमप्रिकुो भसपाहीहरू आाँधी-बेहेरी िैं आउाँदै 
छन।् परमप्रिकुो आफ्ना िोधले भतनीहरूलाई दण्ड ददनहुनुेछ। परमप्रिलेु 
िोधको रााँको जलाएर भतनीहरूलाई दण्ड ददनहुनुेछ।16 परमप्रिलेु 
माभनसहरूको न्याय गनुषहनुेछ। तब परमप्रिलेु माभनसहरूलाई आगो र उहााँको 
तरवारले नाश गनेहनुेछ। परमप्रिलेु धेरैलाई नाश गनुषहनुेछ। 

17 ती माभनसहरूले आफ्नो ष्टवशेर् बगैंचामा पूजा गनष आफैलाई पष्टवत्र बनाउन 
आफै धोई पिाली गरें। ती माभनसहरूले भतनीहरूका ष्टवशेर् बगैंचाहरूमा 
एकैसाथ अनसुरण गरे। तब भतनीहरूले आफ्ना मूभतषहरू पूजे। तर, परमप्रिलेु 
ती सारा माभनसहरूलाई नाश गनुषहनुेछ।“ती माभनसहरूले सुाँगरुहरू, मूसाहरू र 
अन्य मैला कुराहरूको मास ु िान्छन।् तर, सझपूणष ती माभनसहरू नाश 
हनुेछन।्” परमप्रि ु स्वयंले ती कुराहरू िन्नुियो। 18 “म जान्दछु, ती 
माभनसहरूसाँग नराम्रो ष्टवचारहरू भथए र नराम्रो कामहरू गरे। यसकारण म 
भतनीहरूलाई दण्ड ददन आइरहेकोछु। म सबै राष्ट्रहरू र माभनसहरू बटुल्नेछु। 
सबै माभनसहरूसाँगै आउनेछन ् अभन मेरो शम्क्त देख् नेछन।् 

19 मैले केही माभनसहरूमा म्चन्ह लगाएाँ - म भतनीहरूलाई बचाउनेछु। म 
सरुम्क्षत माभनसहरू मध्ये केहीलाई तशीश राष्ट्र अभन भलभबया, लूदी (धनधुारीको 
देश) तूबल, याबान अभन टाढा-टाढा देशहरूमा पठाउनेछु। ती माभनसहरूले 
मेरा म्शक्षाहरू कष्टहल्यै सनुेका छैनन।् ती माभनसहरूले मेरो मष्टहमा कष्टहल्ये 
देिेका छैनन।् यसकारण यी सरुम्क्षत माभनसहरूले ती राष्ट्रहरूलाई मेरो बारेमा 
बताउनेछन"् (सरल नेपाली बाइबल)। 

    अगमवक्ताद्वारा परमेश् वरले आह्वान र चेतावनीको शबदहरू यशैयाको 
पसु्तकमा छनुषहनु्छ: जो नम्र छ र उहााँको वचन सनुेर थर थर काझछन ् वा 
पालन गछषन ् ती माभनसहरूलाई परमेश् वरले उद्धार गनुषहनुेछ र भतनीहरूको 
पनुस्थाषपना गनुषहनुेछ (यशैया ६६:२,३)। भतनीहरूलाई उहााँले सान्त्वना 
ददनहुनुेछ (यशैया ६६:१३)। तर उहााँको ष्टवरोह गनेहरूलाई उहााँलाई नाश 
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पानुषहनुेछ। ती ष्टवरोधीहरूमा पािण्डी वा धमषको देवावटी लगुा लगाउने जसले 
औपचाररकको भनम्झत वा परझपरा मान्नुपछष िनेर धाभमषक ष्टवभधहरू अपनाएर 
बभलदान ददन्छन ् भतनीहरूलाई उहााँले अस्वीकार गनुषहनु्छ (यशैया ६६:३,४, 
यशैया १:१०-१५)। परमेश् वरका ष्टवश् वासी जनहरूलाई भतरस्कार गने र घृणा 
गनेहरूलाई पभन उहााँले पन्छाउनहुनुेछ (यशैया ६६:५)। मूती पूजा गरेर 
परमेश् वरले मनाही गनुषिएको ररभतभथभत वा घृणास्पद ष्टवभधहरू पालन पालन 
गनेहरूलाई पभन परमेश् वरले त्याग्नहुनुेछ (यशैया ६६:१७)। परमेश् वरका 
जनहरू िनाउाँदाहरूले नै यरुशलेमको पष्टवत्र मम्न्दरमा परमेश् वरलाई वाक् क 
लाग्ने ष्टवभधहरू चलाएका भथए (इजष्टकएल ८:७-१२)। 
   यशैया ६६:३ फेरर पढ्नहुोस:् "कभतपय माभनसहरूले बभलदानको 
नाउाँमा सााँढेहरू माछषन।् तर भतनीहरूले माभनसहरूलाई पभन कुटछन।् ती 
माभनसहरूले बभलदानको नाउाँमा थमुाहरू मादषछन ्तर भतनीहरूले कुकुरहरूको 
घााँटी िााँच्दछन।् ती माभनसहरूले धानहरू पभन अपषण गदषछन।् तर भतनीहरूले 
साथ साथै सुाँगरुको रगतहरू चढाउाँछन।् ती माभनसहरू धूपहरू जलाउाँदछन ्
तर भतनीहरूले भनरथषक मूभतषहरू पभन पूज्दछन।् ती माभनसहरू आफूले रोजेका 
बाटाहरू ष्टहाँड्छन ्साथै डरलाग्दो मूभतषहरू पभन मन पराउाँछन।्" 

    उपरोक्त पदले िन्न िोम्जरहेको छ? यहााँ के आम्त्मक भसद्धान्त वा 
नीभत प्रकट गररएको छ? बतषमान इसाई पररप्रके्ष्य र आराधनाको पररवेशमा  
पभन त्यहााँ व्यक्त गररएका परमेश् वरका माभमषक शबदहरू लाग ुिइरहेको कसरी 
महससु गनष सक्दछौँ? 

परमेश् वरले माभनसहरूलाई आफूभतर उहााँ कसरी चझुबकको रूपमा 
काम गनुषहनु्छ वा आफूभतर तान्नहुनु्छ? हेनुषहोस ् यशैया ६६:१८,१९ "“म 
जान्दछु, ती माभनसहरूसाँग नराम्रो ष्टवचारहरू भथए र नराम्रो कामहरू गरे। 
यसकारण म भतनीहरूलाई दण्ड ददन आइरहेकोछु। म सबै राष्ट्रहरू र 
माभनसहरू बटुल्नेछु। सबै माभनसहरूसाँगै आउनेछन ् अभन मेरो शम्क्त 
देख् नछेन।् 19 मैले केही माभनसहरूमा म्चन्ह लगाएाँ, म भतनीहरूलाई बचाउनेछु। 
म सरुम्क्षत माभनसहरू मध्ये केहीलाई तशीश राष्ट्र अभन भलभबया, लूदी 
(धनधुारीको देश) तूबल, याबान अभन टाढा-टाढा देशहरूमा पठाउनेछु। ती 
माभनसहरूले मेरा म्शक्षाहरू कष्टहल्यै सनुेका छैनन।् ती माभनसहरूले मेरो 
मष्टहमा कष्टहल्ये देिेका छैनन।् यसकारण यी सरुम्क्षत माभनसहरूले ती 
राष्ट्रहरूलाई मेरो बारेमा बताउनछे।" 
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   आफ्ना शत्रहुरूको नाश पभछ (यशैया ६६:१४-१७) परमेश् वरले 
आफ्नो मष्टहमा प्रकट गनुषहनुेछ र माभनसहरूलाई यरुशलेमभतर आफै तान्नुहनुेछ 
(यशैया २:२-४)। भतनीहरूको बीचमा "म्चन्ह" राम्िददनहुनुेछ जनु भबशेप के 
हो िनेर यहााँ उल्लेि गररएको छैन तर यशैयाले उल्लेि गरेका पभछल्लो 
म्चन्ह हनुसक्छ: परमेश् वरले भतनीहरूलाई भतनीहरूको देशमा आनन्द र 
शाम्न्तको पनुस्थाषपना गनुषहनुेछ (यशैया ५५:१२,१३)। ध्वस्तपभछ परमेश् वरले 
माभनसहरूलाई पनुस्थाषपना गरेर जब आफ्नो मष्टहमा प्रकट गनुषहनुेछ तब त्यो नै 
परमेश् वर भतनीहरूको पक्षमा छ िनेर देिाउने पनुस्थाषपना म्चन्ह हो। जब 
नोहालाई जलप्रलयपभछ पथृ्वीको पनुस्थाषपना गररएको िनेर देिाउन परमेश् वरले 
इन्रेनी आकाशमा राम्िददनिुएको भथयो (उत्पम्त्त ९:१३-१७)। 

    यशैया ६६:५मा िभनएको छ, "हे परमेश् वरका वचनहरूमा थर थर 
काझनेहरू हो, उहााँको वचन सनु, भतमीहरूका दाजिुाइहरू जसले भतमीहरूलाई 
घृणा गरे, जसले मेरो नाउाँको िाभतर भतमीहरूलाई भनकाभलददए भतनीहरूले 
िन्नछेन ्'परमप्रिकुो मष्टहमा होस!्' तर उहााँ भतमीहरूको आनन्दको भनम्झत देिा 
पनुषहनुेछ" (ष्टकङ्ग जेझस बाइबल)। परमेश् वरको वचनमा काझन ुिनेको के हो? 
उहााँको वचन सनुेपभछ उम्क्त वचनदेम्ि हामी ष्टकन थर थर काझनपुछष? यदद 
तपाईँ काझनिुएन वा उहााँको वचन पालन गनुषिएन िने त्यसले तपाईँको 
हृदयको म्स्थभत कस्तो छ िनेर देिाउाँदो रहेछ? 

 

३.ससुमाचार प्रचारकहरू र आराधनामा अगवुाई गनेहरू (यशैया ६६:१९-२१) 
यशैया ६६:१९,२०मा यसरी  लेम्ियएको छ, "म भतमीहरूको 

बीचमा एउटा म्चन्ह राख् नेछु, र भतनीहरूमध्ये बााँचेकाहरूलाई म 
जाभतजाभतहरूकहााँ पठाउनेछु-अथाषत ् तशीशमा, भलभबयाली तथा लदुहरू, जसले 
धन ुधारण गदषछन,् तबुल र िीसमा, र टाढाका टापूहरूमा जसले मेरा ष्टकभतष 
सनुेका छैनन ् र मेरो मष्टहमा देिेका छैनन।् भतनीहरूले मेरो मष्टहमा जाभत-
जाभतहरूका बीचमा घोर्णा गनेछन।् अभन भतनीहरूले सारा जाभत-जाभतहरूबाट 
भतमीहरूका सबै दाजिुाइहरूलाई घोडाहरू, रथहरू, पालकीहरू िच्चरहरू र 
उाँटहरूमा चढाएर मेरो पष्टवत्र पवषत यरूशलेममा परमप्रिकुो भनम्झत बभलजस्तै 
ल्याउनेछन'् परमप्रि ुिन्नुहनु्छ। 'इस्राएलका सन्तानले आफ्नो अन्नबभल चोिो 
िाडामा परमप्रिकुो मम्न्दरमा ल्याएिैँ भतनीहरूले ष्टयनीहरूलाई ल्याउनेछन,् २१ 
अभन भतनीहरूमध्येका कभत जनालाई पभन पूजाहारी र लेवीहरू हनु म चनु्नछुे' 
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परमप्रि ु िन्नहुनु्छ।" ष्टवभिन्न राष्ट्रका बााँचेका माभनसहरूले परमेश् वरलाई 
बभलदान िेटी ल्याउनेछने िन्नकुो अथष के हो? 

परमेश् वरले ल्याउनहुनुे ष्टवध्वंसबाट बााँचेकाहरू संसारको 
कुनाकाप्चासझम पठाउनहुनुेछ। जसले परमेश् वरको बारेमा थाहा निएका 
राष्ट्रहरूलाई  भतनीहरूले परमेश् वरको मष्टहमा घोर्णा गनेछन ् (यशैया 
६६:१९)। यो पदले ससुमाचार प्रचारप्रचारको ष्टवर्यबस्तलुाई परुानो करारमा 
स्पिसाँग देिाउाँछ। त्यसको अथष माभनसहरू ष्टहबू्र अथाषत ्इस्राएली राष्ट्रभतरमात्र 
ताभनने होइन ष्टहबू्र वा इस्राएलका केही माभनसहरू अरू राष्ट्रहरूमा जानेछन ्र 
सत्य परमेश् वरको बारेमा भसकाउनेछन।् यो अवधारणा नयााँ करारमा 
िलुारुपमा देिाइएको छ। पनुवाषसपभछदेम्ि येशूको जन्मको (मत्ती 
२३:१५)समयको बीचमा यहूदीहरू परमेश् वरको बारेमा सनुाउन फैभलएका 
िएतापभन सरुुका इसाईहरूले ससुमाचारको प्रचार रतुगभतमा ष्टवश् विरी 
फैलाएका भथए (कलस्सी १:२३)। जसरी इस्राएलीहरूले परमेश् वरको 
मम्न्दरमा अन्नको िेटी ल्याएको जस्तै ससुमाचार प्रचारकहरूले उहााँलाई िेटी 
ल्याउनेछन।् तर भतनीहरूको िेटी नै "सारा राष्ट्रका भतम्रा जाभत वा 
आफन्तहरू" (यशैया ६६:२० रूपान्तररत) हनुेछन।् जसरी अन्नबभलहरू 
परमेश् वरको भनम्झत िेटी हनुेछन ्र ती माररने िेटीहरू होइन त्यसरी नै येशूलाई 
ष्टवश् वास गनेहरू परमेश् वरको भनम्झत "जीष्टवत बभलदान" (रोमी १२:१) 
चढाउनेछन।् माभनसहरू नै परमेश् वरको भनझती िेटी िएर प्रस्ततु गररने 
अवधारणाले पौराम्णककालमा लेवीहरूलाई समष्टपषत गनुषलाई याद ददलाउाँछ: 
"परमप्रिकुो सेवा गनष लेवीहरू तयार होऊन ् िनेर इस्राएलीहरूबाट डोलाइने 
बभल स् वरूप लेवीहरूलाई परमप्रिकुो साम ु हारूनले चढाओस"् (गन्ती 
८:११)। 

   "भतनीहरूमध्ये केही पूजाहारी र लेवीहरू जस्तै िएर" परमेश् वरले 
िहण गनुषहनुेछ िन्नकुो ष्टवशेर् अथष के हो (यशैया ६६:२१)? 

   पद २१मा "भतनीहरू" िन्दा "सारा राष्ट्रहरूबाट भतनीहरूका आफन्त 
वा दाजिुाइहरू" िनेर जनाउाँछन ्(पद २०)। यथाथषमा भतनीहरू अन्यजाभत वा 
अयहूदीहरू हनु।् भतनीहरूमध्ये केहीलाई परमेश् वरले आराधना गने अगवुाको 
रूपमा चनु्नुहनुेछ जसरी उहााँले पौराम्णक इस्राएलमा पजुारीहरू र लेवीहरूलाई 
चनु्नुिएको भथयो। यो यथाथषमा िाम्न्तकारी पररवतषन हो। पौराम्णक इस्राएलमा 
केवल हारुनको बंश पजुाहारीहरू हनु र भतनीहरूलाई सहयोग गनष लेबी 
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कूलका सदस्यहरूलाई मात्र परमेश् वरले चनु्नुिएको भथयो। पौराम्णक इस्राएलमा 
अन्य जाभत वा अयहूदीहरू हारुन वा लेबीको बंश हनुगएर परमेश् वरको ष्टवशेर् 
सेवा गनष सक्दैनथ्यो। तर भतनीहरूमध्ये केहीलाई पजुारीहरू र भतनीहरूलाई 
सहयोग गनष परमेश् वरले म्स्वकृभत ददनहुनुेछ जनु प्रायजसो अरू यहूदीहरूलाई 
पभन परमेश् वरको भनम्झत ष्टवशेर् सेवाकायष गनष मनाही गररएको भथयो। 

    १ पत्रसु २:९,१० पढ्नहुोस।् पत्रसुले कसलाई यो पत्र लेिेका 
भथए? उनले के िभनरहेकाछन?् आज "पष्टवत्र राष्ट्रका" सदस्यहरू िएको 
हैम्शयतले हामी प्रत्येकलाई के सन्देश छ? के सरुूका इस्राएलीहरूिन्दा हामी 
असल गरररहेकाछौँ त (प्रस्थान १९:६)? हेनुषहोस ् "९ तर भतमीहरू त 
चभुनएका वंश, राजकीय पूजाहारीभगरी, पष्टवत्र जाभत, परमेश् वरका भनजी प्रजा हौ। 
उहााँले भतमीहरूलाई अन् धकारदेम्ि उहााँका उदेकको ज् योभतमा ल् याउनिुयो, ताष्टक 
भतमीहरू उहााँका आश् चयषपूणष कायषहरूको घोर्णा गनष सक। ११ एक पल् ट 
भतमीहरू प्रजा भथएनौ, तर अब भतमीहरू परमेश् वरका प्रजा िएका छौ। एक 
पल् ट भतमीहरूले कृपा पाएका भथएनौ, तर अब भतमीहरूले कृपा पाएका छौ" 
(२ पत्रसु २:९,१०)। 

 

४.  समान आस्थामा लाग्नेहरूको समूदाय (यशैया ६६:२१) 
     इस्राएलीहरू पजुारी राज्य र पष्टवत्र राष्ट्र (प्रस्थान १९:६) िनेर 
घोर्णा गररएको भथयो। भतनीहरू पजुारीहरू हनुकुो अथष परमेश् वरको आराधना 
गनेमा अगवुाई गने समूह िनेर म्चनारी िएको भथयो। िष्टवष्यमा कुनै अयहूदी 
वा अन्यजाभतहरू पभन परमेश् वरको आराधना गनष अगवुाई गनेछन ् िनेर 
बताइएको छ (यशैया ६६:२१)। 

   यहूदी जाभत वा वंशबाहेक अरू जाभत पभन पजुारी वा आराधनामा 
अगवुाई गनेछन ् िनेर िष्टवष्यवाणी गरेर ती अयहूदीहरू समान आस्थाको 
समूदायमा कसरी पररवतषन प्रिावकारी बन्नछेन?् हेनुषहोस ् मत्ती २८:१९,२० 
"१९ “फेरर म भतमीहरूलाई िन् दछु, पथृ् वीमा भतमीहरूमध् ये दईु जना कुनै 
कुरामा सहमत िई केही माग् यौ िने, त् यो स् वगषका मेरा ष्टपताद्वारा भतमीहरूका 
भनम्झ त हनुेछुु,  २० ष्टकनष्टक जहााँ दईु ष्टक तीन जना मेरो नाउाँमा िेला हनु् छन,् 

त् यहााँ म भतनीहरूका मािमा हनुेछु।", प्ररेरत २६,२० "तर पष्टहले दमस् कसमा, 
तब यरूशलेममा र सारा यहूददया देशिरर रहनेहरूलाई, र अन् यजाभतहरूलाई 
पभन पश् चात्ताप गरेर परमेश् वरभतर फकष  र आफ् ना पश् चात्ताप योग् यका काम गर 
िनेर मैले प्रचार गरें।", गलाती ३:२६-२९ "२६ ष्टवश् वासद्वारा भतमीहरू सबै 
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ख्रीष् ट येशूमा परमेश् वरका सन् तान हौ। २७ ष्टकनष्टक भतमीहरूमध् ये जभतको 
ख्रीष् टमा बम्प् तस् मा ियो, भतमीहरू सबैले ख्रीष् टलाई धारण गरेका छौ। २८ अब 
न त यहूदी छ न िीक, न कमारा छ न फुक् का, न त परुुर् न स् त्री छ, 

ष्टकनिने ख्रीष् ट येशूमा भतमीहरू सबै एउटै हौ। २९ यदद भतमीहरू ख्रीष् टका हौ 
िनेता भतमीहरू अब्राहामका सन् तान हौ, र प्रभतज्ञाबमोम्जम उत्तराभधकारीहरू 
हौ।", कलस्सी ३:८-११ "८ अब भतमीहरूले पभन यी सबै कुरा त् याग: रीस, 

िोध, डाह, भनन् दा, आफ् नो मिुबाट भनस् कने फोहोर बोली। ९ एउटाले 
अकाषलाई नढााँट, ष्टकनष्टक परुानो स् विाव त् यसका चलनसमेत भतमीहरूले 
त् यागेका छौ, १० र नयााँ स् विाव धारण गरेका छौ, जो आफ् नो समृ्ष् टकताषको 
रूपअनसुार ज्ञानमा नयााँ िइरहेको छ। ११ यहााँ िीक र यहूदी, ितनाका र 
बेितनाका, अम्शम्क्षत, असभ् य, कमारा र फुक् काको िेद रहनेछैन, तर ख्रीष् ट नै 
सबै कुरा र सबै कुरामा हनुहुनु् छ।"  १ भतमोथी ३:१४-१६ "१४ भतमीकहााँ 
चााँड़ै आउने आशा रािेको छु, तर म यो भतमीलाई लेख् तछु, १५ ताष्टक कतै म 
ष्टढलाएाँ िने पभन परमेश् वरको घराना, जो जीष्टवत परमेश् वरको मण् डली हो र 
सत् यको िामो र आड़ हो, त् यहााँ कसरी चल् नपुछष सो भतमीले जाभनराि। १६ 
हामी स् वीकार गदषछौं, ष्टक हाम्रो ष्टवश् वासको रहस् य अभत महान ् छ: उहााँ स् वयम ् 
शरीरमा प्रकट हनुिुयो,पष्टवत्र आत् माद्वारा धमी ठहररनिुयो, स् वगषदूतहरूबाट 
देम्िनिुयो, जाभत-जाभतहरूका मािमा प्रचाररनिुयो, संसारमा ष्टवश् वास गररनिुयो, 
मष्टहमामा माभथ उचाभलनिुयो।" 

परमेश् वरले ल्याउनहुनुे नयााँ संसारको शासन प्रणालीमा अन्यजाभत वा 
अयहूदीहरू परमेश् वरका जनहरूसाँग सम्झमभलत हनुेमात्र होइन भतनीहरू 
यहूदीहरूसाँगै भमलेर नयााँ आस्थाको समूदाय हनुेछन ् र भतनीहरूलाई पभन 
राजकीय पजुारी िनेर सझबोधन गररनेछ। त्यसकारण परमेश् वरको राज्यमा 
जाभत जाभत, यहूदी वा अयहूदीहरू िनेर छुट्याएर माभनस माभनसको बीचमा 
भिन्नताल्याउने कुरा व्यवहाररकरूपमै भनकझमा हनुेछ। 

   

यो िष्टवष्यवाणी कष्टहले पूरा ियो त? 

अयहूदी अथाषत अन्य जाभतहरूको भबचमा ससुमाचार प्रचार गने प्रिर 
प्रचारक पावलले यो म्जष्टकर गदषछन:् "अब यहूदी वा िीक (अन्य जाभत) िन्ने 
नै छैन...भतमीहरू सबै येशू ख्रीिमा एक हौ। यदद भतमीहरू येशूको मातहतमा 
छौ िने भतमीहरू अब्राहमका सन्तान हौ। अब्राहमलाई ददएको प्रभतज्ञा 
अनसुारको िागेदारी भतमीहरू हौ" (गलाती ३:२८,२९ रूपान्तररत)। 
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    प्रभतज्ञाका िागेदारी िएको कारणले "राजकीय पजुारी" िएर उच्च 
स्थानमा रहन ु िनेको कुनै हल्का वा मनगढन्ते मनको िेलााँची होइन तर 
यहूदीहरूसाँग भमलेर परमेश् वरको शम्क्तशाली कामको घोर्णा गने भनदेशन हो। 
परमेश् वरले भतनीहरूलाई अन्धकारबाट अचझम तथा शम्क्तशाली ज्योभतमा 
बोलाउनिुएको कारणले हो (१ पत्रसु २:९, यशैया ६६:१९)। 

   अन्य जाभतहरूलाई पभन परमेश् वरले उचाल्निुएकोले परमेश् वरसाँग 
यहूदीहरूले यो न्यायोम्चत िएन िनेर गनुासो गने ठाउाँ ददइएको छैन। ष्टकनिन े
दवैुलाई त्यही इनाम ददइएको छ। न त अन्य जाभतहरूले भतनीहरूको यहूदी 
दाजिुाइ दददी बष्टहनीहरूलाई अनादर गनष इजाजत ददएको हनु्छ। येशूले एउटा 
अभतषकथामा िेतालाहरूको बारेमा उल्लेि गनुषिएको भथयो। त्यसमा ददनिरमा 
कोही नौ बजे काममा ल्याइयो िने कोही बार् हबजे त कोहीलाई भतन बजे 
काममा ल्याइयो। तर तीनै समूहले समान पाररश्रभमक पाएका भथए। अम्घ 
आउनेले पभछ आउनेलाई पभन त्यही ज्याला ददएकोमा भतनीहरूले गनुासो गरेका 
भथए तर िेतको माभलकले भतनीहरूको मिु यसरी टाभलददएका भथए, "१५ मेरो 
जभत छ, त्यो म आफूले चाहेजस्तो गनष सम्क्दनाँ र? मेरो उदारतामा भतम्रो 
आाँिा ष्टकन जल्ने? १६ 'यसरी नै पभछल्ला पष्टहला हनुेछन ्र पष्टहला पभछल्ला 
हनुेछन"् (मत्ती २०:१-१६)। परमेश् वरले यहूदीहरूलाई पष्टहला उहााँका 
सन्देशहरू सझुपनिुएको भथयो (रोमी ३:२)। परमेश् वरको बारेमा प्रकट गने 
माध्यम ती यहूदीहरूलाई ददइएको भथयो। पावले अन्यजाभतहरूलाई यो लेिेका 
भथए: "१७ यदद कुनै हााँगाहरू काष्टटए र असल जैतूनको जराको रस-िण् डारमा 
सहिागी हनुलाई भतमी एक जङ्गली जैतून िएर पभन भतनीहरूको ठाउाँमा कलमी 
बााँभधयौ िने, 18ती हााँगाहरूका साम ुघमण् ड नगर। यदद घमण् ड नै गनुष हो िन,े 

यो याद राि, ष्टक जरालाई थाझ ने भतमी होइनौ, तर जराले पो भतमीलाई 
थाझ छ। १९ भतमी िन् नेछौ, “म कलमी बााँभधन सकूाँ  िनेर नै हााँगाहरू काष्टटएका 
भथए।” २० ठीकै हो, भतनीहरूको अष्टवश् वासले गदाष नै हााँगाहरू काष्टटएका हनु ्। 
भतमीहरूचाष्टहाँ भतम्रो ष्टवश् वासले मात्र िड़ा छौ। घमण् ड नगर, तर श्रद्धापूणष िय 
राि। २१ ष्टकनिने यदद परमेश् वरले स् वािाष्टवक हााँगाहरूलाई बााँकी राख् निुएन 
िनेता भतमीलाई पभन बााँकी राख् नहुनुेछैन।"  

  िुसको ज्योभतमा र ससुमाचार सनुाउन येशूले ददनिुएको आदेश 
अनसुार कुनै पभन आध्याम्त्मक, जाभतय, लैष्टङ्गक असमानता, राजनैभतक वा 
माभनस माभनसको बीचमा हनुे कुनै ष्टकभसमको ष्टविेद परमेश् वरको साम ुघणृास्पद 
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छ? तपाईँले आफ्नो मनलाई छानेर हेनुषहोस,् के तपाईँले अरूिन्दा आफू असल 
वा धमाषत्मा छु िनेर कुनै ष्टकभसमको जाभतय वा धाभमषक अभिमानीमा 
लाभगरहनिुएको छ? यदद छ िने अष्टहले नै पश् चाताप गनुषहोस!् 
  

५. भतमीहरूका सन्तान र भतमीहरूका नाउाँ रहनेछन ्(यशैया ६६:२२-२४) 

       यशैया ६६:२२ पढ्नहुोस।् यस पदले हामीलाई के िभनरहेको छ? 
यहााँ हामीलाई के आशा पाउाँछौँ? हेनुषहोस:् "जसरी नयााँ आकाश र नयााँ पथृ् वी, 
जो म बनाउनेछु, ती मेरै सामनु् ने रष्टहरहनेछन,्” परमप्रि ुिन् नहुनु् छ, “त् यसरी नै 
भतमीहरूको नाउाँ र भतमीहरूका सन् तान रष्टहरहनेछन।्" 
      यशैयाको पसु्तकमा धेरै अचझमका प्रभतज्ञाहरू छन,् भतनीहरूमा यशैया 
६६:२२ पभन एक हो। यो ध्यानपूवषक पढ्नहुोस।् नयााँ आकाश वा 
स्वगषहरूमा र नयााँ पथृ्वीमा हाम्रा सन्तान र हाम्रा नाउाँ सदासवषदा रहनेछन।् 
हामीहरूका नाउाँ फाभलनेछैन, हटाइने छैन, मेष्टटनेछैन, जबरजस्ती अको नाउाँ 
ददइनेछैन, हाम्रो नाउाँलाई उिानेछैन वा च्याटचटु गरेर फ्यााँष्टकनेछैन। नयााँ 
सषृ्टि गररने पथृ्वीमा अनन्त जीवन ददने प्रभतज्ञा यहााँ हामीलाई ददइएको छ। 
त्यो संसारमा पाप हनुेछैन, मतृ्यो हनुेछैन, शोक र द:ुिकि हनुेछैन। नयााँ 
आकाश वा नक्षेत्रहरू र नयााँ पथृ्वी सषृ्टि गररनकुो अथष नै हाम्रो सच्चा इसाई 
आस्थाको आशालाई पूरा गररददन ु हो। येशूले उहााँलाई ष्टवश् वास गनुषहनुेलाई 
िुसमा मनुष िएको लक्ष्य त्यसबेला अन्तमा पूरा हनुेछ। 

    नयााँ स्वगषहरूमा र नयााँ पथृ्वीमा औीँसी र साबथहरू हनु्छ िनेर ष्टकन 
म्चत्रण गररएको छ? हेनुषहोस,् यशैया ६६:२३ "एक औसंीदेम्ि अको औसंी र 
एक शबाथदेम्ि अको शबाथसझ म, सबै माभनस-जाभत आएर मेरो सामनु् ने 
भनहरुनेछन,्” परमप्रि ुिन् नहुनुछ्।" 

    यथाथषमा यो पद बझु्न कदठन छ तर त्यसलाई बझु्न िोज्न धेरै 
तररकाहरू अपनाउन सक्छौँ: पशबुभल प्रथा सरुु गनुषिन्दा अम्घ नै परमेश् वरले 
साबथलाई सषृ्टि गनुषिएको भथयो (उत्पम्त्त २:२,३)। ष्टवभिन्न चाड पवष वा 
ष्टवभधहरू अपनाएर साबथलाई आदर गररएको िएतापभन साबथको गररमा 
भतनीहरूमा िर परेको भथएन। त्यसकारण पनुस्थाषपनाको समयदेम्ि सषृ्टि हनुे 
नयााँ पथृ्वीमा साबथको गररमा भनरन्तररूपमा जारर हनुेछ। औीँसी िन्ने अरू कुनै 
वैधाभनक ददन िनेर बाइबलमा तोष्टकएको छैन तर त्यो ददन केवल बभल 
प्रथासाँगमात्र गााँभसएको भथयो। शायद त्यहााँ अरू आराधनाका ददनहरू हनुेछन ्
होला जनु साप् ताष्टहक साबथको भबश्राम ददन जस्तो होइन। हनु सक्छ नयााँ 
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पथृ्वीमा जीवनको रुिमा मष्टहनैष्टपच्छे फल्ने फल्ने फल जस्तै परमेश् वरको 
आराधना पभन मष्टहनैष्टपच्छे गररने होला (प्रकाश २२:२)। यशैया ६६:२३को 
भबशेर् अथष जे िएतापभन एउटा कुरा याद गनुषपछष ष्टक परमेश् वरका जनहरू 
अनन्तसझम उहााँको उपासना वा आराधना गरररहनेछन।् 

    यशैया ६६:२४मा परमेश् वरले नाश गनुषिएको भबरोहीहरूका लासहरू 
ममु्क्त पाएकाहरूले हेरररहनेछन ्िनेर नकारात्मक म्चत्रण गरेर आफ्नो पसु्तक 
ष्टकन अन्त गरेको होला? "अभन भतनीहरूले भनस् केर मेरो ष्टवरुद्धमा बागी हनुे 
माभनसहरूका मतृ शरीरलाई हेनेछन ्। भतनीहरूको कीरा मनेछैन, भतनीहरूको 
आगो भनभ् नेछैन, र भतनीहरू सबै माभनस-जाभतका भनम्झ त घमृ्णत हनुेछन ्।”  

    यशैयाले आफ्नो ददनका माभनसहरूलाई प्रिावकारी चेतावनी ददइरहेका 
भथए। बेभबलोनको नाशमा बााँचेका परमेश् वरका सन्तानहरू र नाश हनुे 
ष्टवरोहीहरूको अवस्थालाई यशैयाले म्चत्रण गनष िोजेको हनु सक्छ। यो 
अनन्तसझम यातना िोभगरहने अवधारणा होइन ष्टकनष्टक ष्टवरोहीहरू िष्म 
नहुाँञ् जेल आगोले जल्नेछन।् अभन परमेश् वरले यरुशलेमलाई नयााँ सषृ्टि गने 
काम सरुु गनुषहनु्छ। 

   पापीहरूलाई कसरी नाश गररनेछन ् िनेर प्रकाशको पसु्तकमा 
िष्टवष्यवाणी ददएको वचन पूरा हनुे कुरामा यशैयाले चेतावनीस्वरुप अगाभड नै 
औल्याइरहेको भथयो: पापीहरू, शैतान र उसका मभतयारहरूलाई आगोको 
तलावमा िष्म गररनेछन ् (प्रकाश २०)। त्यसपभछ नयााँ स्वगष र नयााँ पथृ्वी, 
नयााँ पष्टवत्र यरुशलेम सषृ्टि हनुेछन ्र त्यसबेला द:ुि पीडाले कोही रुनपुनेछैन 
ष्टकनिने पष्टहलेका कुराहरू भबभतसकेका हनुेछन ् (प्रकाश २१:१-३लाई यशैया 
६५:१७-१९साँग तलुना गरेर पढ्नहुोस)्। त्यसबेला यस पथृ्वीबाट उद्धार 
पाएकाहरूको भनम्झत अनन्त जीवनमात्र होइन नयााँ अम्स्तत्व नै भतनीहरूले 
पाउनेछन।् 

 

उपसंहार: 
थप जानकारी: एलेन जी ह्वाइटद्वारा भलम्ित द िटे कन्त्रोिसीको प.ृ ६६२-
६७८मा यस पथृ्वी िहको अम्न्तम पटक शषु्टद्धकरण कसरी गररनेछ िनेर 
लेम्िएको छ। 

   "जब अनन्तका वर्षहरू भबत्दै जानेछन ् तब परमेश् वर र येशूको 
मष्टहभमत प्रकटहरू िन िन िोभलनेछन।् अनन्त जीवनमा पाइरहने ज्ञान 
प्रगभतम्शल हनु्छ। त्यसै अनसुार प्रमे, श्रद्धा र िमु्शयाली पभन बढ्दै जानेछ। 
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जभत माभनसहरूले परमेश् वरको बारेमा भसक्दै गछषन ् त्यभत नै उहााँको चररत्रको 
बारेमा ताररफ, सराहना गनेछन ् र प्रशंसा गनेछन।् जब शैतानसाँगको महान ्
अन्तद्वषन्द्वमा माभनसहरूको ममु्क्तको भनम्झत येशूले अचझमसाँग उपलबद गनुष 
िएको ष्टियाकलापलाई भतनीहरूको अगाभड िोल्दै जान्छन ्तब उहााँको रगतले 
ममु्क्त पाएकाहरू उहााँप्रभत िावपूणष िम्क्तले गद् गद् हनुेछन।् भतनीहरूका हातमा 
िएका सनुका ष्टवणाहरूको आवाजले सारा जगत गञु् जायमान हनुेछन,् हजारौँ 
हजार र लािौँ लािका माभनसहरूको स्वर एकै िएर परमेश् वरको प्रशंसाको 
स्तभुत अत्यन्तै प्रिावकारीरुपमा गाएर जगतलाई थकाषउनेछन।् 

"...अभन स् वगषमा, पथृ् वीमा, पथृ् वीमभुन, समरु र त् यहााँ िएको हरेक 
प्राणीले यसो िभनरहेको मैले सनुें, “भसंहासनमा ष्टवराजमान हनुहुनुेलाई र 
थमुालाई स् तभुत, सझ मान, मष्टहमा, र सामथ् यष सदासवषदा होस ्।” (प्रकाश 
५:१३)। 

   "महान ् अन्तद्वषन्द्वको समाम्प् त ियो। पाप र पापीहरूको अम्स्तत्व 
ितम ियो। सार जगत नै पूणषरूपमा सफा र शदु्ध िएको छ। सारा सषृ्टिमा 
एउटै तालमेलको ढुकढुकी हनुेछ र हृदयहरू हर्षले प्रफुम्ल्लत हनुेछन।् यस 
जगतका असभमत स्थानहरूमा सषृ्टिकताष परमेश् वरबाट जीवन र ज्योभत र हर्ष 
बग्नेछन।् शकु्ष्म आटमदेम्ि यस संसारमा िएका ियानक जीव, चाहे म्जष्टवत 
होस ्वा अम्जष्टवत वा प्राकृभतक थोकहरू होस ् भतनीहरूलाई ओिेलोमा पारेको 
सौन्दयषता उघादै परमेश् वर प्रेम हनुहुनु्छ िनेर भसद्ध परमआनन्दसाथ घोर्णा 
गररनेछ।"-एलेन जी ह्वाइट, द िटे कन्त्रोिसी, ६७८बाट रूपान्तररत। 

 

म्चन्तनमनन: 
अ.   येशूप्रभत आस्था राख् नेहरूको भनम्झत नयााँ स्वगष र नयााँ पथृ्वीमा पाउन े

अनन्त जीवन नै सबै इसाई म्शक्षाको आधारितू प्रभतज्ञा ष्टकन हो? यदद 
अनन्त जीवनको प्रभतज्ञा पाइएन िने हाम्रो ष्टवश् वासको अथष के छ? 

आ.   २ पत्रसु ३:१०-१७ले यशैया ६६मा प्रस्ततु गरेको अवधारणालाई 
कसरी प्रभतभबझब गछष? हेनुषहोस,् "१० तर प्रिकुो ददन त चोरजस् तै 
गरी िटै्ट आउनेछ, जसमा आकाशचाष्टहाँ ठूलो आवाजसाथ भबभतजानेछ, 

तत्त्वहरू आगोको रापले पम्ग् लनेछन,् र पथृ् वी र त् यसमा िएका सबै 
थोक िस् म हनुेछन ्।११ यी सबै कुराहरू यसरी पग् लन् छन ् िन् ने जानेर 
पष्टवत्रता र िम्क्तको जीवनमा भतमीहरू कस् ता ष्टकभसमका माभनस 
हनुपुछष? १२ भतमीहरू परमेश् वरको ददन प्रतीक्षा गदषछौ, र त् यस 
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ददनलाई नम्जक ल् याउन चाहन् छौ, जनु ददन आकाशहरू जलेर िस् म 
हनुेछन,् र तत्त्वहरू आगोको रापमा पग् लनेछन ्। १३ तर उहााँको 
प्रभतज्ञाबमोम्जम हामी नयााँ स् वगष र नयााँ पथृ् वीको बाटो हेछौं, जसमा 
धाभमषकताले वास गछष। १४ यसकारण ष्टप्रय हो, भतमीहरू यी कुराको 
प्रतीक्षा गनेहरू िएका हनुाले, उहााँको दृम्ष् टमा भतमीहरू दाग वा िोट 
निएकाहरू र शाम्न् तमा बस् नहेरू हनु प्रयत् न गर। १५ हाम्रा प्रिकुो 
धैयषलाई ममु्क्तिैँ ठान। हाम्रा ष्टप्रय िाइ पावलले पभन उनलाई ददइएको 
बषु्टद्धअनसुार भतमीहरूलाई यही कुरा लेिे। १६ उनका सबै पत्रहरूमा 
पभन उनले यी कुराहरूको उल् लेि गरेका छन ्। भतनमा कुनै-कुनै 
कुराहरू बझु् न कदठन छन,् र अम्शम्क्षत र चञ् चल माभनसहरूले यी 
कुराहरूलाई अरू धमषशास् त्रहरूलाई जस् तै उल् टापाल् टा पाछषन,् र आफ् नै 
ष्टवनाश ल् याउाँछन ्। १७ यसकारण ष्टप्रय हो, अम्घबाटै यी कुरा जानेर 
होम्शयार रहो, दषु् ट माभनसहरूको िलू कुरामा अलमभलएर आफ् नो 
म्स् थरता नगमुाओ। १८ तर हाम्रा प्रि ु र ममु्क्तदाता येशू ख्रीष् टको 
अनिुह र ज्ञानमा बढ दैजाओ। उहााँलाई अष्टहले र सदासवषदा मष्टहमा 
होस ्। आमेन।" 

 

सारांश: यशैयाले यस्तो दशषन वा आम्त्मक यात्राको अन्तको बारेमा चष्टकत 
पाने लेिा प्रस्ततु गछषन।् परमेश् वरले पापलाई सदाको भनम्झत उिाल्ने र 
उहााँका ष्टवश् वासीहरूको समूदायलाई पूनस्थाषपनामात्र गनुषहनुे होइन, उहााँले 
उहााँको छत्रछायााँमा रहन सारा राष्ट्रका भसमाहरूलाई तोडेर त्यहााँका 
माभनसहरूलाई समावेश गनुषहनुेछ। अन्तमा आएर उहााँको समूदायको प:ुन-सषृ्टि 
गनुषिएर यस पथृ्वी िहलाई उहााँले नयााँ संरचना वा नयााँ सषृ्टि गनुषहनुेछ। 
त्यसबेला उहााँको उपम्स्थभतले उहााँका जनहरूले सान्त्वना र परम आनन्दको 
प्रत्यािभूत पाउनेछन।् 
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कथा १३ 

हामीलाई प्राथषना गनष भसकाउनहुोस ्

नाटल्या बभलषनस्काया, ४३ 

 

      प्रत्येक हप् ता एक पल्ट म्शम्क्षका नाटल्याले नो कक्षाका 
ष्टवद्याथीहरूलाई क्लासमा जझमा गदै ष्टवशेर्  प्राथषनामा अगवुाइ गथीन।् 
भतनीहरू क्लासमा गोलो गरेर बस्थे। एक ददन उनले िभनन ् "भिक्टोररया, 
भतमीबाट प्राथषना गनष  सरुु गर।" पन्र वर्षकी भिक्टोररया असम्जलो मान्दै 
म्शम्क्षकाभतर हेदै िभनन ् "तर कसरी? मैले कसरी प्राथषना गने?" म्शम्क्षकाले 
सनुाउाँदै िभनन ् "यसरी प्राथषना गर। 'हे ष्टप्रय परमेश् वर''" "हो र? के मैले 
परमेश् वरलाई ष्टप्रय परमेश् वर िनेर पकुाने?" अचझम मान्दै भिक्टोररयाले 
सोभधन।् "हो, त्यसरी न ै हो" म्शम्क्षकाले िभनन।् "अभन पभछ के िन्ने त?" 
फेरर भिक्टोररयाले सोभधन।् "भतमीले ििषरै पढेको कथाबाट हामी सबैले 
आम्शर् पाऔीँ िनेर परमेश् वरसाँग प्राथषना गनुष" म्शम्क्षकाले िभनन।् घाम कसरी 
प्रत्येद ददन उदाउाँछ र सबै माभनसहरू चाहे असल होस ् वा िराब होस ्
भतनीहरूमा चझकन्छ िनेर भिक्टोररयाले ििषरै पढेकी भथइन।् येशूले पभन 
उहााँको प्रमे प्रत्येक ददन प्रत्येक माभनसमा चम्झकन्छ िर उहााँलाई ष्टवश् वास 
गनेहरू पभन सबै माभनसको भनम्झत हरेक ददन चझकनपुछष िनेर त्यस कथामा 
उनले पढेकी भथइन।् "ष्टप्रय प्रि,ु हामीलाई असल ष्टवद्याथीहरू बनाउनहुोस।् 
हामी पभन ज्योभत हनु सकौँ" भिक्टोररयाले प्राथषना गररन।् यिेुनको बाचा 
सहरमा रहेको सेिेन्थ-डे एडिेम्न्टस्ट स्कूलको नौ कक्षामा पष्टढरहेकी 
भिक्टोररयामात्र पष्टहलो ष्टवद्याथी भथइनन ् जो सबैको अगाभड प्राथषना गनष 
ष्टहचष्टकचाएकी भथइन।् त्यस कक्षामा सात जना ष्टवद्याथीहरू भथए। भतनीहरूमा 
चार जनाचाहीीँ सेिेन्थ-डे एडिेम्न्टस्ट पररवारबाट आएका भथए। भिक्टोररया र 
अरू दईु जना एडिेम्न्टस्ट पररवारबाट आएका भथएनन ् र भतनीहरूमा प्राथषना 
गने चलन भथएन। भतनीहरू आफै प्राथषना गरुन ् र प्राथषनाको शम्क्त भतनीहरू 
आफैले अनिुव गरुन ्िन्ने म्शम्क्षकाको चाहना भथयो। जब भिक्टोररयाले पष्टहलो 
पल्ट प्राथषना गररन ्तब त्यसपभछ उनी प्राथषना गनष ष्टहचष्टकचाइनन।् तर उनको 
धेरै भमल्ने साथी रसलनचाहीीँ प्राथषना गनष मानेन। "सबैको साम ु प्राथषना गनष 
मलाई डर लाग्छ। क्लासमा सबैको अगाभड प्रानाष गनष सम्क्दनाँ" रसलनले 
िन्यो। म्शम्क्षकाले रसलनको भनम्झत ष्टवशेर् प्राथषना गररन।् 
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   एक ददन भिक्टोररयाको कान दिेुर एक मष्टहना थला पररन।् सबै 
ष्टवद्याथीहरू उनको भनम्झत म्चम्न्तत भथए। म्शम्क्षका पभन म्चम्न्तत भथइन।् ष्टवशेर् 
गरेर रसलन म्चम्न्तत भथयो। प्रत्येक ददन भिक्टोररयाको भनम्झत सबै ष्टवद्याथीहरू 
भमलेर प्राथषना गनष म्शम्क्षकाले भनणषय गररन।् एक ददन भबहान भिक्टोररयाको 
कानको शल्यष्टिया िोभल हनुेछ िनेर म्शम्क्षकाले सनुाइन।् सबै ष्टवद्याथीहरूलाई 
गोलोगरर उभ्याएर प्राथषना गनष म्शम्क्षकाले आह्वान गररन।् "भिक्टोररयाको भनम्झत 
कसले प्राथषना गने?" िनेर म्शम्क्षकाले सोभधन।् "म प्राथषना गनष चाहन्छु!" 
रसलनले प्याच्च बोले। सबै जना छक् क परे। रसलन पभन छक् क पर् यो। 
"मैले के िनेँ?" उसले सोध्यो। सबै ष्टवद्याथीहरूले म्शर भनहरु् याए र आाँिा 
बन्द गरे। "ष्टप्रय येशू भिक्टोररयाको शल्यष्टियाको भनम्झत आम्शर् ददनहुोस।् 
उनको सनु्ने शम्क्त नहराओस।् उनलाई भनको पानुषहोस ्र मद्दत गनुषहोस ्ताष्टक 
उनी क्लासमा फष्टकष न सकुन।् आमेन" रसलनले प्राथषना गर् यो।  

   िोभलपल्ट भिक्टोररयाको शल्यष्टिया िएको भथयो। त्यो सफल िएको 
भथयो। केही हप् तापभछ भिक्टोररया क्लासमा फष्टकष न।् "परमेश् वरले हाम्रो 
सबैको प्राथषना सनु्नुहनु्छ। ष्टवशेर्  गरेर प्राथषना गनष डराउनेको पभन प्राथषना 
सनु्नुहनु्छ। हामीहरूको हृदय परमेश् वरको साम ु िोल्न डराउनहुनु्दैन। हामी 
जहााँ पभन जष्टहले पभन प्राथषना गनष सक्छौँ। हामीले कल्पना गनै नसक्ने गरेर 
परमेश् वरले हाम्रो प्राथषना सनु्नुहनु्छ" यस लेम्िकले अन्तवाषताष  गदाष म्शम्क्षका 
नाट्यालाले िभनन।् 

-आन््य ुमेकचेस्नी 
थप पाना, सझपादक आन््य ुमेकचेस्नीबाट: 

    यरुो-एम्शया भडभिजनमा अचझमका कथाहरूको ओइरो आइरहेको छ। 
सन ् २०१२मा त्यहााँ १४वटामात्र स्कूलहरू भथए र अष्टहले आएर ५०िन्दा 
बष्टढ एडिेम्न्टस्ट स्कूलहरू छन।्  

   "यस क्षेत्रमा ष्टकन धेरै स्कूलहरू िोभलरहेकाछन।् त्यसको धेरै 
कारणहरू छन।् तर ठीक समयमा ठीक ठाउाँमा परमेश् वरको योजना पूरा हनु 
यो गभत चलेको हो" भमिाइल कामभनस्कीले मलाई िन्नुियो। उहााँ सन 
२०१५-२०२०सझम यरुो-एम्शया भडभिजनको अध्यक्ष हनुहुनु्थ्यो। 

   तपाईँहरूले यस तै्रमाभसकमा ददने साबथ स्कूलको िेष्टटले एडिेम्न्टस्ट 
स्कूलको म्शक्षण संस्थाहरूलाई ठूलो सहयोग पगु्नेछ। ती िेटीले रुसमा िएको 
जाओस्की एडिेम्न्टस्ट ष्टवश् वष्टवद्यालयको क्याझपसमा दईु वटा आफ्नै स्कूल 
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भनमाषण गनष  र यिेुनको राजधानी ष्टकिको बाष्टहर रहेको यिेुभनयन एडिेम्न्टस्ट 
सेन्टर अि हाइयर एजकेुशन स्थापना गनष सहयोग गररनेछ। यो कलेज संस्था 
हो। अष्टहले रभसयन ष्टवश् वष्टवद्यालय र यिेुभनयन कलेजबाट ठाउाँ सापभत भलएर 
प्राथभमक र हाइस्कूलहरू संचालन िरहेको छ। संम्घय रुसमा पष्टहलो 
सधुारवादी इसाई ईश् वरीय शास्त्र भसकाउने सेभमनारी स्थापना िएको भथयो। 
त्यो अष्टहले जाओस्की एडिेम्न्टस्ट ष्टवश् वष्टवद्यालयको नाउाँले प्रचभलत छ। यो 
सन ् १९८८मा स्थापना िएको भथयो। अरू ठाउाँहरूिन्दा यस यरुो-एम्शया 
भडभिजनमा एडिेम्न्टस्ट स्कूलहरू ष्टढलो गरर सरुु िएको भथयो ष्टकनिने ७० 
वर्षसझम ती देशहरू सोभियत संघको कबजामा भथयो। सरुो एडिेम्न्टस्टहरूले 
एलेन जी ह्वाइटका सामिीहरू रुसी िार्ामा अनवुाद गरेका भथए। तर ती 
अनवुादहरूमा स्कूल िोल्नपुने उनको सल्लाहलाई जानाजानी हटाइएको भथयो। 
रुसको अभधकारीहरूबाट अनावश्यकरुपमा द:ुि नपाउन त्यो कदम चाभलएको 
भथयो। जब सन १९९१मा सोभियतसंघको भबघटन ियो तब चचषका 
सदस्यहरूले एलेन जी ह्वाइटका सल्लाहहरू पढ्न थाले। ती सल्लाहहरूमा यो 
पभन भथयो: "जहााँ जहााँ ष्टवश् वासीहरूको समूह छ र चचषहरू छन ् त्यहााँ त्यहााँ 
चचष स्कूलको स्थापना गनुष आवश्यक छ। ती स्कूलहरूमा त्यस्ता म्शक्षकहरू 
हनुपुछष जसले ष्टवद्याथीहरूलाई ससुमाचारीय सेवाको भनम्झत ताभलम ददने 
सत्यवादी वा ससुमाचारीय सेवाको भनम्झत जोम्शलो हनुे म्शक्षकहरू हनुपुछष" (द 
साउथरन ररभ्य,ु जलुाई, १८, १८९९बाट रूपान्तररत)। सन १९९०मा 
जाओस्कीमा पष्टहलो प्राथभमक स्कूल िोभलएको भथयो। 

   यरुो-एम्शया भडभिजनमा ३ करोड तीस लाि चानचनु जनसंख्या छ। 
यो भडभिजन १३वटा देशहरू भमलेर बभनएको छ। ती देशहरूमा जझमा दश 
लाि सातहजार दईुसय बाउन्न एडिेम्न्टस्टहरू छन।् त्यसको अथष प्रत्येक 
३,०८० माभनसहरूमा एक जना एडिेम्न्टस्ट छन।् 

   यस तै्रमाभसकको उभब्रएको िेटीले देहायका योजनाहरूमा सहयोग 
भमल्नेछ: यिेुनको बचुाको यिेुभनयन एडिेम्न्टस्ट सेन्टर अि हाइयर 
एजकेुशनको क्याझपसमा एउटा तीन तले पूवष प्राथभमक, प्राथभमक स्कूल र 
हाइस्कुलको भनमाषण र रुसको टुला क्षेत्रमा रहेको जाओस्की एडिेम्न्टस्ट 
ष्टवश् वष्टवद्यालयको क्याझपसमा दईु तले पूवष प्राथभमक स्कूल, प्राथभमक स्कूल र 
हाइस्कूलको भनमाषण। 

  तपाईँको उदार िेटीको भनम्झत धन्यवाद।(रूपान्तररत)                
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