
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदहरू: यशैया ६:१-४, यशैया ६:५-७, यशैया ६:८ र 
यशैया ६:९-१३। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "उज् ियाह रािा मरेको वर्षमा मैले परमप्रभलुाई 
अग् लो र उच् च ससिंहासनमा ववरािमान हनुभुएको देखें। उहााँको वस्त रको छेउले 
मज् दरै ढाकेको सियो" (यशैया ६:१)। 

      कररब ५०० वर्ष अज्ि येशू िज्मनभुएको िमेका चीनको दासषसनक 
क्यसुसयस धासमषक अगवुा सिएन न त उनले परमेश् वरलाई नै ववश् वास 
गदषिे। तैपसन उनलाई धमषगरुुको नाउाँमा सलइछ। उनको सनज्तत नैसतकतानै 
सवोपरी सियो। एक ददन उनका चेलाहरूले सशुासन वा असल सरकार 
चलाउन के गणु वा तत्वहरूको आवश्यकता पछष भनेर सोधेका सिए। त्यसको 
िवाफमा क्यसुसयसले यो िवाफ ददए "पयाषप् तमारामा खाना, पयाषप् तमारामा 
हातहसतयार र साधारण मासनसहरूबाट ववश् वास ज्ित् न सक्न।ु' 'तर ती सतन ै
िोकमा खास कुनै छैन तर एउटामार छ भन े त तपाईँको सबचारमा 
कुनचाहीीँलाई मूख्य मानेर अज्ि बढ्नपुछष?' "'हसतयार,'" क्यसुसयसले िवाफ 
ददए। उनका चेलाहरूले फेरर ज्िवकर गरे "हसतयार र खानामा केवल 
एउटामार तपाईँले चनु्न सक्नपुछष तपाईँले के चनु्ने? "खाना। वकनभने प्राज्चन 
कालदेज्ख भोक नै सबै मासनसहरूको अज्स्ततत्वको कारण भइरहेको छ, तर िब 
मासनसहरूले आ्ना अगवुा, नेता वा रािनेताहरूप्रसत ववश् वास गनष सवकएन भने 
त्यो सबै िोक गमुेको ठहररछ।'" (माइकल पी. ग्रीनबाट सतबाददत १५०० 
इलस्तरेशनस फर सबज्ललकल वप्रज्चङ्ग, ग्राण्ड रावपड, समज्शगन: बेकर, १९८९), 
प.ृ २१५ रूपातररत। 

   बसलयो, साहससलो, ववश् वासको सनज्तत योग्य भएका नेता तिा 
अगवुाहरू भएको मासनसहरू चाहछन।् यसमा कुनै दईुमत छैन। एक ददन 
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एक िना ससपाहीीँले आ्नो दोस्रो पल्ट कामको सनज्तत हस्तताक्षर गदै सियो, 
सैसनक भनाष गने असधकारीले उसलाई सोध्यो, "होइन, भाइ, सतमी वकन फेरर 
दोस्रो पल्ट ससपाहीीँमा िासगर खान खोछौ?" "मैले सबषसाधारण नागररक िीवन 
सबताउन कोससस गरेँ , तर त्यहााँ त कुनै पसन अको मासनसको ज्ितमा सलने 
मासनस भेट्टाइनाँ। त्यहााँ कुनै पसन अगवुा भएर अरूको िीवन सतहाल्ने मासनस 
सिएन" त्यस भूतपूवष सैसनकले िवाफ ददयो। 

  यहदुामा भएको नेततृ्वको सङ् कटको बारेमा यस अध्यायमा हेनेछौँ। त्यस 
समस्तयाले कस्ततो द:ुखदायी नसतिाहरू ल्याए त्यो पसन हामी सनयाल्नेछौँ। 

 

१. महारािाको मतृ्य ुभयो। रािा ज्चराय ुरहनु!् 
     यशैया ६:१मा उज्ियाहको मतृ्यबुारे चचाष गररएको सियो। अब २ 
इसतहास २६ अध्याय पढ्नहुोस ्र यो प्रश् नको िवाफ ददनहुोस:् "उज्ियाहको 
मतृ्य ु वकन महत्त्वपूणष मासनएको छ? हेनुषहोस ् "१ तब यहूदाका सबै 
मासनसहरूले सोह्र वर्ष पगुेका उज् ियाहलाई सलएर सतनका वपता अमस्त याहको 
सट्टामा रािा तलु् याए। २ अमस्त याह आ् ना वपरहरूससत ससुतसकेपसछ वयनले नै 
एलात सहरलाई पनुसनषमाषण गरेर यहूदालाई वफताष गररददए। ३ उज् ियाह 
रािगद्दी आरोहण गदाष सोह्र वर्षका सिए। सतनले यरूशलेममा बाउ न वर्ष 
रा य गरे। सतनकी आमाको नाउाँ यकोल् याह सियो। सतनी यरूशलेमकी 
सिइन ्। ४ सतनले आ् ना वपता अमस्त याहले गरेझैँ परमप्रभकुो दृज् टमा िे कुरो 
असल सियो त् यही गरे। ५ सतनलाई परमेश् वरको भयमा ज्शक्षा ददन े
िकररयाको समयमा सतनले परमेश् वरको अगवुाइ खो नमा तनमन लगाए। 
परमप्रभलुाई खो दैरहञु् िेलसत म परमेश् वरले सतनको फसलफाप गराइददनभुयो। 
६ सतनी पसलश् तीहरूसाँग यदु्ध गनष रणभसूममा गए, र गात, यल ने र अश् दोदका 
पखाषलहरू सतनले भत् काइददए। सतनले अश् दोदको नज्िक र पसलश् तीहरूका 
बीचमा सहरहरू बनाए। ७ परमेश् वरले सतनलाई पसलश् तीहरू, गूर-बालमा बस्त न े
अरबीहरू र मोनीहरूका ववरुद्धमा सहायता गनुषभयो। ८ अत मोनीहरूले 
उज् ियाहकहााँ सौगातहरू ल् याए, असन सतनको ख् यासत समश्रदेशको ससमानासत मै 
पगु् यो, वकनभने सतनी धेरै शज्िशाली भएका सिए।   

  ९ सतनले यरूशलेममा कुने-ढोका, बेँसी ढोका र पखाषलका कुनाको 
ितु तीमा पसन धरहरा बनाएर सतनलाई सरुज्क्षत पारे। १० सतनले उिाड़-
स्त िानमा अरू धरहराहरू बनाए, र सतनले पहाड़ र बेँसी दवैुमा सतनका 
गाईबस्त तकुा धेरै बिान भएको कारण धेरै कूवाहरू खने। पहाड़ र मदेसमा 
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सतनका खेती गने वकसानहरू र दाखबारी हेनेहरू पसन सिए, वकनभने सतनी 
खेतीपातीमा ध् यान दद िे। ११ यसबाहेक उज् ियाहको तालीम पाएका र 
यदु्धको सनज्त त सधैँ तयार रहन े ससपाहीहरूको एउटा सेना पसन सियो। सेनाका 
मखु् य सज्चव यहीएल र असधकृत मासेयाहले िनगणनाअनसुार दल-दल गरी 
रािाका एक िना असधकारी हन याहको अधीनमा वयनीहरूलाई राखेका सिए। 
१२ वीर-वीर योद्धाहरू पठाउने पररवारपररवारका प्रधानहरूको ित मा सिंख् या 
२,६०० सियो। १३ सतनीहरूको अधीनमा रािालाई शरहुरूका ववरुद्धमा 
सहायता गनष ३,०७,५०० योद्धाहरू भएको एक लड़ाकू सेना पसन सियो। १४ 
ित मै सेनाको सनज्त त उज् ियाहले ढाल, भाला, टोप, कवच, धन ु र ियुेँराहरू 
तयार गरे। १५ धरहरा र बिुाषहरूमा प्रयोग गनष कारीगरहरूले बनाएका 
कााँड़हरू र ठूला-ठूला ढुङ्गा हा ने य रहरू यरूशलेममा सतनले तयार पारे। 
सतनलाई यस्त तो आश् चयषको सामान समलेको कारण सतनको ख् यासत चारैसतर 
फैसलएको सियो। यसले गदाष सतनी  यादै शज्िशाली भए। १६ तर सतनी 
शज्िशाली भएपसछ सतनको अहङ्कारले गदाष सतनको पतन भयो। सतनी धूप-
वेदीमा धूप बाल् नलाई परमप्रभकुो मज् दरमा पसेर परमप्रभ ुआ् ना परमेश् वरको 
ववरुद्धमा सतनले ववश् वासिात गरे। १७ तर पूिाहारी अियाषह र परमप्रभकुा 
अरू असी िना साहसी पूिाहारीहरू रािा उज् ियाहको पसछपसछ गई सतनको 
सामना गरेर सतनलाई भने, १८ “हे उज् ियाह, परमप्रभकुो सनज्त त धूप बाल् ने 
काम तपाईंको होइन। यस कामको सनज्त त त अपषण गररएका हारूनको विंशका 
पूिाहारीहरू छन ्। पववरस्त िानबाट हवटिानहुोस ्, वकनभने तपाईंले ववश् वासिात 
गनुषभएको छ। परमप्रभ ुपरमेश् वरबाट तपाईंले केही कदर पाउनहुनुेछैन।”  १९ 
हातमा धपुौरो सलएर धूप बाल् न तयार भएका रािा क्रोसधत भए। 
पूिाहारीहरूसाँग ररसाउाँदाररसाउाँदै सतनीहरूकै सामु ने परमप्रभकुो मज् दरसभर 
धूप-वेदीको छेउमा सतनको सनधारमा कु ठरोग सनस्त क् यो। २० प्रधान पूिाहारी 
अियाषह र अरू पूिाहारीहरूले सतनलाई हेदाषहेदै सनधारमा कु ठरोग सनस्त केको 
सतनीहरूले देखे, र सतनलाई हतार-हतार मज् दरको बावहर सनकाले। असन सतनी 
आफै पसन बावहर सनस्त कनलाई हतार गरे, वकनभने परमप्रभलेु यस रोगले 
सतनलाई प्रहार गनुषभएको सियो। २१ रािा उज् ियाह आ् नो मने ददनसत मै 
कोरी भए। सतनी अलग् गै िरमा कोरी भएर बस्त न लागे। परमप्रभकुो 
मज् दरसभर सतनी पस्त न पाएनन ्। रा यका सबै कामकािहरूबाट सतनलाई कायष-
मिु गररयो। असन सतनका छोरा योतामले महलको देखरेख गरे, र 
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रािप्रसतसनसध भएर रा य चलाउन लागे।  २२ उज् ियाहका रािकालका अरू 
िटनाहरूको वववरण सरुुदेज्ख अ त् यसत मै आमोिका छोरा यशैया अगमविाले 
लेखेका छन ्। २३ उज् ियाह आ् ना वपरहरूससत सतेु, र सतनीहरूका नज्िकमा 
रािाहरूको एउटा खेतमा गासड़ए, वकनभने मासनसहरू भ िे, “सतनी एक कोरी 
हनु ्।” असन सतनीपसछ सतनका छोरा योताम रािा भए।"   

    रािा उज्ियाहको मतृ्यकुो बारेमा ववसभन्न दृविकोणहरू प्रस्तततु गनष 
सवकछ।  

१. उज्ियाहको राय शासन लामो सियो। बाउन्न वर्षसतम रािगनुष भनेको 
चानचनु होइन। उनको रायकाल लामोमार होइन अत्यतै सतपन्न तिा 
समदृ्धशाली सियो। िताततै उनको यश गाएको सियो। परमेश् वरप्रसतको उनको 
भज्िभाव पसन उल्लेखनीय सियो। तर िब उनी अत्यतै फसलफाप र सफल 
रािा भए तब उनले त्यसको शे्रय परमेश् वरलाई नददइकन आफूलाई ददन 
िाले। उनी यस्ततो शज्िशाली भएकी उनी िमण्डले फुल्न िाले। उनको 
अहङ्कारले उनलाई पतनसतर लतक्याइयो (२ इसतहास २६:२६)। उनलाई 
नददएको असधकार प्रयोग गरेर आफै सवेसवाष हुाँ भनेर दावी गदै परमेश् वरको 
मज्दरसभर गएर धपु बाल्न प्रयास गरे िनु ् केवल पिुाहारीहरूलाईमार गनष 
परमेश् वरको आदेश सियो। िब उज्चतरूपमा पिुाहारीले उनी हारुनको बिंशबाट 
नआएकोले त्यो काम गनष उनलाई याद ददलाउाँदै (२ इसतहास २६:१८) त्यो 
काम रोक्न खोिे तब रािा कु्रद्ध भए। िब उनको कामप्रसत पिुाहारीहरूले 
आपत्ती िनाउाँदा नम्र भएर रािा हटेको भए उनको भलो हु्यो। तर रािा 
भएको भनेर आफू िे पसन गनष सक्छ भनेर पिुाहारीहरूको कुरा सनु्न 
अस्तवीकार गरर बरू सतनीहरूमासि नै ररस देखाउाँदा परमेश् वरले तत्कालै 
उनलाई कुष्ठ रोगले प्रहार गनुषभयो। त्यो रोग उनको मतृ्यसुतमै रवहरह् यो। 
उनी कोढी भएकोले अकै अलग िरमा बस्तनपुर् यो (वा क्वारेज्टन अिाषत ्
आइसोलेशनमा) बस्तनपुर् यो। उनलाई परमेश् वरको िर वा मज्दरबाट पसन 
अलग गररएको सियो अिाषत परमेश् वरको पववर स्तिानमा गएर उहााँको उपासना 
गनष पसन रोक लगाइएको सियो (२ इसतहास २६:२१। यस्ततो खालको कदम 
परमेश् वरले सधैँ चाल्नहुुछ भन्ने छैन। तर िनु कदम यस समयमा चाल्नभुयो 
त्यो कदमलाई परमेश् वरको आपतकासलन कदम भन्न सवकछ र हाम्रो सनज्तत 
यो पाठ पसन हो। हामीलाई नददइएको असधकार वा ज्ितमेवारी हामी सक्षम ्छौँ 
भनेर अज्िसनुष खतरा छ भनेर यस वववरणले देखाउाँछ। त्यसैकारण पावलले 
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"अज्ि लेखेका कुराहरू हाम्रो पाठको सनज्तत हो" भनेर रोमी १५:५मा उल्लेख 
गरेका सिए। त्यसको अिष हामीले त्यो भलूलाई नदोहोर् याउाँ-अनवुादकको 
िप)। 

उज्ियाहको अहङ्कारको सबपररत शदु्ध, पववर, चोखो, अमर र ददव्य 
परमेश् वर उहााँको िर वा मज्दरमा यशैयाले देखेका दशषन असत उल्लेखनीय 
मान्नुपछष वकनवक उनले त्यो दशषन अशदु्ध र अहङ्कारी रािा मरेकै वर्षमा देखेका 
सिए! 
२. उज्ियाह र यशैयाको चरररमा अत्यतै उल्लेखनीय सभन्नता पसन हामी 
देख् न सक्छौँ। उज्ियाह हठी भएर पववर हनु खोिे, त्यो पसन गलत वा 
िमण्डी भएको कारणले। त्यसको फलस्तवरुप उनी व्यवस्तिाको धासमषक र 
स्तवास्ति ववसध अनसुार उनी अशदु्ध भए र सबै खालको पववर वक्रयाकलापदेज्ख 
उनलाई अलग गररएको सियो। तर त्यसको सबपररत परमेश् वरले यशैयालाई 
उहााँको पववरतामा परु् याउनभुएको सियो। परमेश् वरको पववर उपज्स्तिसतमा नम्र 
भएर आ्नो कमिोरीलाई यशैयाले स्तवीकारे  नैसतकरूपमा चोखो हनु उनले 
पकुारे िनु उनले पाएका सिए (यशैया ६:५-७)। उनी येशूले भन्नुभएको 
अतीकिाको कर असलु्ने मासनस िस्ततो सनदोर्ी हनु पगेुका सिए। येशूले 
भन्नुभयो "िो मासनसहरू आफूहरूलाई उचाल्न खोदछ उनीहरूलाई िचानेछन,् 
िो नम्र हुछन ्सतनीहरूलाई उचासलनेछ" (लूका १८:१४ रूपातररत)। 

३. कुष्ठ रोगले सताइएको उज्ियाहको शरीर र उनका िनहरूको बीचमा 
देज्खएको नैसतक अबस्तिा एकै खाल भएको उल्लेखनीयरूपमा प्रस्तततु गररएको 
छ: "पैतालादेज्ख टुपीसत मै चोट नभएको कहीीँ छैन। स्तवास्त्य अत्यतै 
सबसग्रएको छ। चोटैचोट, डामहरू र खलु् ला रिातय िाउहरू मार छन ्। ती न 
त सफा गररएका न बााँसधएका, न तेलले नरम बनाइएका छन ्।" (यशैया १:६ 
रूपातररत)। 

४. उज्ियाहको मतृ्य ुई.पू. ७४०सतर भएको सियो। त्यो मतृ्यलेु परमेश् वरका 
िनहरूमासि गररने नेततृ्वमा मूख्य सङ् कट आएको औीँल्याइएको छ। िब कुनै 
प्रभावकारी र शज्िशाली शासकको मतृ्य ु हुछ तब उनको मतृ्यपुसछ उनको 
देशको पररज्स्तिसत डााँवाडोल हनुसक्छ। रायशज्िको सनज्तत ताँछाडमछाड 
हनुसक्छ र अरू देशबाट खतरा िाइलाग्न सक्छ। ववशेर् गरेर यहूदा अत्यतै 
खतरामा सियो। केही वर्ष अज्ि वा ई.पू. ७४५मा असेररयाको वटग्लाि-
वपसलसर तेस्रो रािगद्दी सतहालेका सिए। उनी आ्नो देशलाई तरुतै यदु्धमा 
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िान अग्रसर गराए। त्यो राय कसैले दवाउन नसवकने साम्राय वा सपुरपावर 
भयो। त्यसले गदाष मध्य पूवषमा रहेका सानासतना स्तवतर रायहरूको अज्स्ततत्व 
नै खतरामा परेको सियो। यस्ततो सङ्कटको बेलामा परमेश् वरले अगमविा 
यशैयाद्वारा यो आश् वास्तत पारेर देखाउनभुएको सियो वक ववश् वमा िनुसकैु राय 
शज्िशाली भएतापसन सबै िोक उहााँको सनयरणमा छ। 

२ इसतहास २६:१६ ध्यानपूवषक पढ्नहुोस ्िसमा लेज्खएको छ "तर 
सतनी शज्िशाली भएपसछ सतनको अहङ्कारले गदाष सतनको पतन भयो। सतनी 
धूप-वेदीमा धूप बाल् नलाई परमप्रभकुो मज् दरमा पसेर परमप्रभ ु आ् ना 
परमेश् वरको ववरुद्धमा सतनले ववश् वासिात गरे।" हामी पसन हामीहरूको मान, 
इित, प्रसतष्ठा, सडग्री वा ववद्याले गदाष त्यही खालको असभमानमा कसरी पनष 
सक्छौँ? कु्रसको छााँयामा रहेर त्यसको बारेमा ज्चतनमनन गरररहने 
मसनज्स्तिसतले त्यस्ततो असभमानको खतराबाट हामी कसरी सरुज्क्षत हनुसक्छौँ? 

 

२. "पववर, पववर, पववर" (यशैया ६:१-४) 

"१ उज् ियाह रािा मरेको वर्षमा मैले परमप्रभलुाई अग् लो र उच् च 
ससिंहासनमा ववरािमान हनुभुएको देखें। उहााँको वस्त रको छेउले मज् दरै ढाकेको 
सियो। २ उहााँको माज्स्त तर सराफहरू  (स्तवगषदूतहरू) खड़ा सिए– प्रत् येकका छ-
छ वटा पखेटा सिए। दईु वटा पखेटाले सतनीहरूले आ् नो मखु ढाकेका सिए, 

दईु वटाले आ् ना खटु्टा ढाकेका सिए, र दईु वटाले सतनीहरू उड दैसिए। ३ 
असन एउटाले अकाषलाई यसो भ दै सतनीहरू पकुादैसिए: “सवषशज्िमान ् परमप्रभ,ु 

पववर, पववर, पववर हनुहुु छ,  सारा पृ्  वी उहााँको मवहमाले भररपूणष छ।”   

४ सतनीहरूका सोरले ढोकाहरू र िगहरू हज्ल् लए, र मज् दर धूवााँले 
भररयो। ५ मैले भनें, “सधक् कार! म न ट भएाँ, वकनभने म अशदु्ध ओठ भएको 
मासनस हुाँ, र अशदु्ध ओठ भएका मासनसहरूका बीचमा म बस्त तछु, र मैले मेरा 
आाँखाले सवषशज्िमान ् परमप्रभ ुमहारािासधरािलाई देखेको छु।”   

६ तब ज्चत टाले वेदीबाट आगोको भङु ग्रो हातमा सलएर सराफहरूमध् ये 
एक िना मकहााँ उडे़र आए" (यशैया ६:१-६)। 

    यशैया ६ को प्रिम चार पदहरूमा के भएको लेज्खएको छ सो 
सोच्नहुोस।् ठूलो रािनैसतक अज्स्तिरताको समयमा रािा उज्ियाह मरेका 
सिए। असेररयनहरू यदु्ध गदै अज्ि बढ्दै सिए। अगमविा यशैयाको सनज्तत यो 
समय डरलाग्दो सियो वकनभने सबै िोक कसको सनयरणमा छ भनेर उनलाई 
असनज्श् चत भएको सियो। 
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  िब यशैया आ्नो र आ्नो देशको बारेमा ज्चज्तत भएका सिए तब 
उनलाई के भयो त? उनलाई परमेश् वरको दशषन देखाइयो। परमेश् वर आ्नो 
ससिंहासनमा सबरािमान हनुभुएको र आाँखै खाने उहााँको तेिस्तवी मवहमामा 
यशैयाले टक् क लगाएर हेनषपगेु। त्यसबेला उनले सेरावफम स्तवगषदूतहरूको झुड 
िसलाई बसलरहेको वाला भनेर सतबोधन गररछ देखे। सतनीहरूको आवािले 
स्तवगष नै गजु्ञ् िरहेको सियो। सतनीहरूले उच्चारण गरररहेको "पववर, पववर, 
पववर" भन्ने आवािले यशैया उसभरहेको िसमननै कतपायमान भएको सियो। 
असन परमेश् वरको मज्दर धवुैँ धवुााँले चक् का मारररहेको सियो। अगमविाको 
सनज्तत यो अत्यतै चवकत पाने दृय भएको हनुसक्छ। सिंसारमा िे 
भइरहेतापसन सारा िगतको हताषकताष को हनुहुुछ भन्ने आत्मज्ञान यशैयामा 
िसु्तन पाएको सियो। 

    यस दशषनमा परमेश् वर कहााँ हनुहुु्यो? यशैया ६:१ "...मैले 
परमप्रभलुाई अग् लो र उच् च ससिंहासनमा ववरािमान हनुभुएको देखें। उहााँको 
वस्त रको छेउले मज् दरै ढाकेको सियो।" अतभदा परमेश् वरले यहााँ यशैयालाई 
आ्नो रुपलाई वकन देखाउनभुएको सियो? प्रस्तिान २५:८ “म सतनीहरूका 
मध् यमा बस्त नलाई सतनीहरूले मेरो लासग एउटा पववरस्त िान बनाऊन ्।", प्रस्तिान 
४०:३४-३८ "३४ तब भेट हनुे पाल बादलले छोप् यो, र परमप्रभकुो मवहमाले 
पववर वासस्त िान भररयो। ३५ असन मोशा भेट हनुे पालमा पस्त न सकेनन ्, 
वकनवक त् यो बादल त् यसमा बससरह्यो, र परमप्रभकुो मवहमाले पववर वासस्त िान 
भररयो।   

  ३६ आ् ना सबै याराहरूमा, िब त् यो बादल पववर वासस्त िानबाट 
मासि उठ ् यो, तब इस्राएलीहरू असग बढ िे। ३७ तर त् यो बादल मासि उठेन 
भने, िनु ददनसत म त् यो मासि उठ दैन् यो सतनीहरू वहाँड दैनिे। ३८ तसिष सबै 
इस्राएलीहरूका िरानाअसग र सतनीहरूका सबै याराभरर ददउाँसो परमप्रभकुो 
बादल पववर वासस्त िानमा हु ् यो, र रातीचावहाँ बादलमा आगो हु ् यो।"  

       िब सतनीहरूले दशषन देखे इिवकएल, दासनएल र यूहन्ना सनवाषसनमा 
सिए। इिवकएल १, दासनएल ७:९,१० र प्रकाश ४,५ले यसको पवुि गदषछ। 
यशैयालाई िस्ततै सतनीहरूलाई पसन ववशेर् सात्वना र उत्साहको आवश्यक 
भएको सियो। सतनीहरूको सिंसार टुक्राटुक्रा भएर भज्त्करहेको बेलामा यस 
सिंसार र िगतको सवेसवाष परमेश् वरनै हनुहुुछ भन्ने आश् वासन सतनीहरूले 
चाहेका सिए। (दासनएल र इिवकएल िीववत सवृिकताष परमेश् वरप्रसत आस्तिा 
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नराख् न े तर आफैले बनाएका मूसतषहरूलाई भगवान भनेर पूिा गने राष्ट्रहरूमा 
यदु्धवदी भएर बसेका सिए। ती राष्ट्रहरूले सतनीहरूको आ्नै देशलाई ध्वस्तत 
पारेका सिए। यूहन्ना एक अनकङ्टार टापमुा इसाई भनेपसछ आाँखाको छारो 
मान्ने रािनैसतक शज्िले बदीकोरूपमा ्यााँवकएको सियो)। सङ् कटको 
समयमा सतनीहरूले दशषनहरू देख्दा मनैपरेतापसन परमेश् वरप्रसत बफादार भइरहने 
साहस सतनीहरूले पाएका सिए भन्ने कुरामा कसैको दईुमत छैन। 

    "िब यशैयाले परमेश् वरको मवहमा, तेिस्तवीमय र प्रतापरूपी दशषन 
देखे तब उनी परमेश् वरको पववरतता र शदु्धताको दृयले ववह्वल अिाषत ्अत्यतै 
भावकु भएका सिए। सवृिकताष परमेश् वरको अतलुनीय ससद्धताको तलुनामा अरू 
मासनसहरू र आफू पापी र पापस्तवभावमा वहाँसडरहेको सतखो सभन्नता यशैयालाई 
देखेका सिए। परमेश् वरकै चसुनएका िासत इस्राएली र यहूदा  उहााँको बाटो 
सबराएर गइरहेको पररवेशमा आफूपसन त्यसैमा समावेश हनुपुरेकोमा यशैयाले 
आफूलाई सधकानष पगेुका सिए।"-एलेन िी ह्वाइट, प्रोफेटस ् एण्ड वकङ्गस, प.ृ 
३०७बाट रूपातररत। 

     यशैयाले आ्नो दशषनमा पाएको सदेशको आधारभतू पक्ष नै 
परमेश् वरको अपार पववरता सियो िनु उनले उल्लेखसनयरूपमा प्रस्तततु गरेका 
सिए। परमेश् वर पववर परमेश् वर हनुहुुछ। उहााँका िनहरूबाट पसन 
पववरताको माग उहााँले गनुषहुछ। तर त्यो पववर िीवन सतनीहरूलाई मार 
उहााँले उपललध गराउनहुुछ यदी सतनीहरू आ्नो दिु र खराबबाटोबाट तकेर 
पश् चाताप गदै उहााँमा ववश् वाससलो र आज्ञाकारी अिाषत ्बफादार िीवन सबताउन 
प्रण गरे भने। 

    यस िीवनमा कसतपय समयमा हामी असहि वा सनराशिनक 
पररज्स्तिसतहरू सामना गदषछौँ। झट्ट बावहरबाट हेदाष हामीले सबै िोक गमुाएको 
िस्ततो देख्छौँ। तपाईँले यशैयाले िस्ततो परमेश् वरको मवहसमत दशषन नदेखेतापसन 
सङ् कटको समयमा तपाईँको ववश् वास र तपाईँको िीवनलाई परमेश् वरले कसरी 
सतहासलरहनभुएको सियो सो याद गनुषहोस।् ती अनभुवहरूबाट तपाईँले के 
ससक्नभुयो िनु अरूलाई सनुाउाँदा सतनीहरू उत्सावहत र आशावादी हुछन?् 

 

३. नयााँ व्यज्ित्व (यशैया ६:५-७) 

      "५ मैले भनें, “सधक् कार! म न ट भएाँ, वकनभने म अशदु्ध ओठ भएको 
मासनस हुाँ, र अशदु्ध ओठ भएका मासनसहरूका बीचमा म बस्त तछु, र मैले मेरा 
आाँखाले सवषशज्िमान ् परमप्रभ ु महारािासधरािलाई देखेको छु।”  ६ तब 
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ज्चत टाले वेदीबाट आगोको भङु ग्रो हातमा सलएर सराफहरूमध् ये एक िना 
मकहााँ उडे़र आए। ७ सतनले मेरो मखु त् यस भङु ग्रोले छोएर भने, “हेर, यसले 
सतम्रो ओठ छोएको छ। अब सतम्रो अधमष मेवटयो, र सतम्रो पापको प्रायज्श् चत 
भयो।”  (यशैया ६:५-७)। 

    इस्राएलीहरूले परमेश् वरको आदेश अनसुार सनमाषण गररएको पववर 
स्तिल वा मज्दरमा दईु वटा कोठाहरू सिए: पाल वा पखाषलसभर बावहरी कोठा 
र सभरी कोठा िसलाई महापववर कोठा भसन्यो। त्यस सभरी कोठामा केवल 
वर्षको एक ददन प्रायज्श् चतको ददनमा मूल पिुाहारीमार िान पाइ्यो। त्यो 
ठाउाँमा पिुाहारीलाई धपुको धुवााँको मसु्तलोले उनलाई सरुक्षा ददएको हु्यो। 
त्यसबेला त्यस मूल पिुाहारी परमेश् वरको उपज्स्तिसतमा हुिे। यदद धपुको 
धवुााँको सरुक्षामा उनी भएन भने उनको यान िा्यो (लेबी 
१६:२,१२,१३)। आफू मूल पिुारी नभएतापसन यशैयाले परमप्रभलुाई देखेका 
सिए। त्यसबेला उनी धपु पसन बासलरहेका सिएनन!् स्तवगषको मज्दर धवुााँले 
भरररहेको सियो (यशैया ६:४)। मरुभसूममा यारा गरररहेको बेलामा िब 
इस्राएलीहरूले प्रायज्श् चतको ददन मनाउाँदै सिए त्यसबेला पववर बासस्तिानको 
मासि परमेश् वरको मवहमा बादलकोरूपमा देखापरेको सियो (लेबी १६:२)। 
परमेश् वरलाई देख् दा यशैया आश् चयषचवकत र भयसभत भएका सिए र अब आफू 
खतम भयो भनेर उनले सोचेका सिए। (यसै सदभषमा हेनुषहोस ् प्रस्तिान 
३३:१८-२० "१८ सतनले (मोशाले) भने, “अब मलाई तपाईंको मवहमा 
देखाउनहुोस ्।”  १९ उहााँले भ नभुयो, “म सतम्र ै सामु ने मेरो सारा शे्र ठता 
देखाउनेछु, र सतम्र ैसामु ने ‘परमप्रभ’ु नाउाँको िोर्णा गनेछु। िसलाई म अनगु्रह 
गनष चाह छु त् यसलाई म अनगु्रह गनेछु। िसलाई म कृपा देखाउन चाह छु, 

त् यसलाई म कृपा देखाउनेछु।” २० असन उहााँले भन्नुभयो, “तर सतमीले मेरो 
अनहुार हेनष सक् दैनौ, वकनवक मेरो अनहुार हेरेर मासनस िीववतै रहन सक् दैन।”  

र यायकताष ६:२२,२३ "२२ तब सगदोनले सतनी त परमप्रभकुा दूत पो 
रहेछन ् भनी िाहा पाए, र भने, ‘हाय! परमप्रभ ुपरमेश् वर यो त सााँच् चै पो रहेछ। 
मैले परमप्रभकुा दूतलाई आमने-सामने देखें।” २३ तर परमप्रभलेु सतनलाई 
भ नभुयो, “शाज् त! नडरा, सतमी मनेछैनौ”)।  

      परमेश् वरलाई देख् दा आ्नो र आ्ना िनहरूको पापलाई स्तवीकादै 
यशैया ठूलो ससु्तकेरा हाल्दै डरले ज्चत्कार गछषन।् उनले गरेका प्रायज्श् चत मूल 
पिुारीले गने याद ददलाउाँछ ("२० “िब हारूनले महा-पववरस्त िान, भेट हनु े
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पाल र वेदीको सनज्त त प्रायज्श् चत गररसकेको छ, तब त् यसले ज्िउाँदो बोकाचावहाँ 
ल् याओस ्। २१ असन हारूनले आ् ना दवैु हात ज्िउाँदो बोकाको टाउकोमा 
राखोस ्, र इस्राएलीहरूका सारा अधमष, अपराध र पाप स्त वीकार गरेर बोकाको 
टाउकोमासि राज्खददओस ्। त् यसले ती पापहरू बोकाको टाउकोमा राखेर 
त् यसलाई अज्िबाट खटाइराखेको मासनसको साि उिाड़-स्त िानमा 
पठाइददओस ्..." लेवीहरू १६:२०-२१)। "स्तवगषको पववर मज्दरसभर मानौँ 
यशैया आफै तेिज्स्तवमय, ऐश् वमषय र गौबरमय परमेश् वरको साम ुखडा भएका 
सिए। त्यसबेला उनको आ्नै अससद्धता र असमिषतामा उनलाई त्यसै 
छोसडददयो भने िनु कामको सनज्तत उनलाई बोलाहत भएको सियो त्यो काम 
उनले फते्त गनष पूरै असमिष हुिे।"-एलेन िी ह्वाइट, प्रोफेटस ्एण्ड वकङ्गस, 
प.ृ ३०९बाट रूपातररत। 

    सराफ स्तवगषदूतले दनदन बसलरहेको बेदीबाट िसलरहेको तातोतातै 
कोइला ल्याएर यशैयाको ओठमा वकन छोए? हेनुषहोस,् यशैया ६:६,७ "६ तब 
ज्चत टाले वेदीबाट आगोको भङु ग्रो हातमा सलएर सराफहरूमध् ये एक िना 
मकहााँ उडे़र आए। ७ सतनले मेरो मखु त् यस भङु ग्रोले छोएर भने, “हेर, यसले 
सतम्रो ओठ छोएको छ। अब सतम्रो अधमष मेवटयो, र सतम्रो पापको प्रायज्श् चत 
भयो।”  

   यशैयाको ओठ बसलरहेको कोइलाले छुाँदा यशैयाको पाप र दोर् 
हवटसकेको भनेर सराफ स्तवगषदूतले उनलाई बझुाएका सिए (यशैया ६:७)। 
यशैयाको पाप के सियो त्यो अलग्गै उल्लेख गररएको छैन। तर मासनसको 
कुनै पाप गलत बोलीमामार सससमत हनु ुआवश्यक छैन। वकनभने ओठ भदा 
केवल मखुबाट  सनसवकने बोलीमार नभएर मासनसको सतपूणष व्यज्ित्वलाई 
उसले उच्चारण गने लविबाट प्रदशषन गदषछ। अब परमेश् वरबाट नैसतक 
शदु्धता र पापबाट सनदोर् ठहररन पगु्दा अब उनले परमेश् वरको स्ततसुत प्रशिंसा 
शदु्धतररकाले गनष समिष हनु पगेुको सियो। 

   आगोकोकाम शदु्ध गनुष वा खाररन ु हो। यसले कुनै पसन अशदु्ध वा 
मैलोलाई िलाइ ददछ ("असन आगोले भस्त म नपाने हरेक चीि आगोमा हालेर 
शदु्ध गनूष। त् यसबाहेक ती सबै शदु्धीकरणको पानीमा चोख् याउनपुछष। असन 
आगोमा भस्त म हनुे चीिहरूचावहाँ त् यही पानीमा हालेर शदु्ध गनूष।”   गती 
31:23)। तर सराफ स्तवगषदूतले बेदीबाट ववशेर्,पववर आगोबाट सनकासलएको 
कोइला प्रयोग गरेका सिए। यो आगो परमेश् वर आफैले  सनरतररूपमा 
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िसलरहन बाल्नभुएको सियो (पृ् वीको पववर मज्दरमा पसन सनरतर बसलरहने 
आगो हु्यो "12 वेदीको आगो िली नै रहोस ् र त् यो सनभ् न नपाओस ्। हरेक 
सबहान पूिाहारीले त् यसमा दाउरा िपून ्, र होमबसल आगोमा समलाएर त् यसमासि 
मेलबसलको बोसो िलाऊन ्। 13 वेदीमा आगो सनर तर िली न ै रहोस ्, त् यो 
कवहल् यै सनभ् न नपाओस ्।" लेबी 6:12-13)। त्यसकारण सराफले यशैयालाई 
पववर, शदु्ध र चोखो बनाएका सिए। त्यसमा सदेश अझ बढी छ। पववर 
बासस्तिान वा मज्दरमा रहेको अग्नी बेदीबाट कोइला सनकाल्नकुो अिष धूप 
बाल्न ु सियो। यस मासमलामा लेबी १६:१२,१३ले यसरी स्तपि पादषछ, "12 
त् यसले परमप्रभकुो सामु नेको वेदीबाट आगोका वफसलङ्गाहरूले भररएको धुपौरो 
र मससनो गरी कुटेको सगुज् धत धूप मटु्ठीभरी सलएर पदाषसभर ल् याओस ्। 13 
त् यसले परमप्रभकुो सामु नेको आगोमा धूप हालोस ्, र धूपको धूवााँले गवाहीको 
स दूकमासि भएको कृपा-आसनलाई छोपोस ्, नरता त् यो मनेछ।" मूल पूिारीले 
नै धपुौरो भरी िसलरहेको कोइला सलएर धूप बाल्नपुदष्यो। तर यशैया ६मा 
सराफले िसलरहेको कोइला धूप  बाल्न होइन यशैयाको ओठमा लगाइ 
ददछन।् त्यसको अिष यशैया आफै धूप िस्ततो हनु गएको सियो। िसरी 
पववर आगोले परमेश् वरको भवनमा रहेको धूप बालेर त्यस भवन पववर 
सगुधले भरर्यो त्यसरी नै अगमविालाई चज्तकलो पारेर वा सभरी 
ददव्ययोसत बालेर पववर सदेशलाई फैलाउन सक्षम ्बनाइएको सियो। अको 
पदहरूमा परमेश् वरले यशैयालाई उहााँका िनहरूको बीचमा सदेश सनुाउन 
पठाउनभुएको वववरण लेज्खएको कुनै अपक्षषत सिएन (यशैया ६:८ र पसछ)।  

   यशैयाले दशषन देखेपसछ उनको प्रसतवक्रया कस्ततो सियो हेनुषहोस ्यशैया 
६:५ "मैले भनें, “सधक् कार! म न ट भएाँ, वकनभने म अशदु्ध ओठ भएको मासनस 
हुाँ, र अशदु्ध ओठ भएका मासनसहरूका बीचमा म बस्त तछु, र मैले मेरा आाँखाले 
सवषशज्िमान ् परमप्रभ ुमहारािासधरािलाई देखेको छु।” "पववर, पववर, पववर" 
परमेश् वरले (यशैया ६:३) सवृि गनुषभएको िगतमा बााँज्चरहेका पापी 
मासनसहरूको आधारभतू वा मूख्य समस्तया के छ भनेर यहााँ व्यि गररएको 
भावनाले कसरी देखाउाँछ? त्यस समस्तयाको समाधान केवल कु्रसमा 
झजु्ण्डनभएको येशूमा वकन हनुहुुछ? कु्रसमा के भयो िसले गदाष यो 
समस्तयाको समाधान भएको सियो? 
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४. यशैया शाही अिाषत ्रािकीय प्रसतसनसध हुछन ्अिाषत ्ज्ितमेवारी सलछन ्

"तब मैले परमप्रभकुो यो आवाि सनुें, “म कसलाई पठाऊाँ , र हाम्रा 
सनत ती को िाने?” असन मैले भनें, “म हाज्िर छु। मलाई पठाउनहुोस ्!”   ( यशैया 
6:8) । 

   परमेश् वरको प्रसतसनसधत्व गनष कसलाई पठाउन े भनेर परमेश् वरले 
आह्वान गनुषहुाँदा आफू चोखो र शदु्धभएपसछ तरुतै यशैयाले "म िाछु" भनेर 
परमेश् वरको साम ुआफूलाई सतुपे। नयााँ करारको भार्ामा यशैयालाई प्ररेरत हनु 
बोलाइएको भने पसन हुछ। त्यसको अिष हो "िसलाई पठाइएको।"  

    कसतपय अगमविाका पसु्ततकहरूका लेखकहरूले आफूहरूलाई 
अगमवाणी गनष परमेश् वरले बोलाउनभुएको वा सनयजु्ि गनुषभएको हो भनेर 
आ्ना पसु्ततकहरू सरुु गछषन ् (यसमषया १:४-१०, इिवकएल १-३)। तर 
यशैयाले आफूलाई अगमविा हनु परमेश् वरले बोलाउनभुएको सियो भनेर 
आ्नो पसु्ततक सरुु गदैन। यो हाम्रो सनज्तत कौतहुलको ववर्य हो। अझ अको 
अिषमा भन्ने हो भने यशैया ६ अध्यायको वववरण अज्ि नै यशैयालाई 
अगमविाको भसूमका खेल्न पवहलानै बोलाइसकेको हनुपुछष। परमेश् वरको 
सेवाकायषको सनज्तत बोलाहत भइसकेपसछ पसन पसछ गएर अगमविाहरूलाई 
उत्साह ददन परमेश् वर सतनीहरूकहााँ देखा पनष सक्नहुुछ भनेर बाइबलले 
हामीलाई देखाउाँदछ (मोशा: प्रस्तिान ३४, एसलया:१ रािा १९)। अरू 
उदाहरणहरूको सबपररत यशैयाको रािीलाई िाहा पाउन ु असल हो। अरू 
मासनसहरूलाई परमेश् वरले अगमविा हनु बोलाउनभुएको सियो भने यशैयाको 
मासमलामा उनले आफै िाछु भनेर स्तवेच्छाले सनणषय गरेका सिए। िब 
यशैयालाई पवहला बोलाइएको सियो त्यसबेला परमेश् वरका िनहरूको नराम्रो 
अवस्तिालाई ध्यानमा राखेर त्यसो ज्चरण गनष उनलाई बोलाइएको सियो भनेर 
यशैया १-५ले आभास ददछ। पसछ परमेश् वरले आ्नो मज्दरमा यशैयालाई 
उहााँको सेवाकायष गनष उत्साह ददनभुएको सियो। त्यसको सािै उनी 
परमेश् वरको अगमविा वा प्रविा हनु सनयजु्ि ददइएको भनेर अनमुोदन गनष 
यशैयालाई दशषन देखाइएको सियो। 

    आ्नो मज्दरमा परमेश् वरले यशैयालाई उत्साह ददनभुएको सियो। 
परमेश् वरको मज्दर वा आराधना गने स्तिानमा परमेश् वरका िनहरूले उत्साह र 
हौशला पाउाँछन ् र उहााँको सेवा गनष वहतमत पाउाँछन।् त्यसकारण आज्त्मक 
िीवनलाई िल्दोबल्दो गररराख् न प्रत्येक येशूभि आराधनामा वा सङ्गसतमा िान ु
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अत्यतै िरुरी छ। बाइबलमा अत कही ीँ छ वक परमेश् वरको पववर आराधना 
स्तिल परमेश् वरका िनहरूले हौशला र प्ररेणा पाउन े ठाउाँ हो भनेर उल्लेख 
गररएको छ? हेनुषहोस,् भिन ७३:१२-१९  ववशेर् गरेर पद १७, "१२ हेर, 

दु टहरू यस्त ता छन ्। सधैँ सनज्श् च त, सतनीहरू धन बढाउाँछन ्।  १३ सनश् चय 
मैले व् यिषमा आ् नो हृदय शदु्ध राखेको छु, र सनदोर्तामा आ् नो हात धोएको 
छु। १४ ददनभरर मैले आपज्त्त भोगेको छु,  र प्रत्येक सबहान मैले दण् ड 
भोग् नपुरेको छ। १५ यदद “म यसै भ नेछु” भनी मैले भनेको भए त, मैले 
तपाईंका स तानलाई ववश् वासिात गनेसिएाँ। १६ िब मैले यी सबै बझु् ने 
कोससस गरें , यो मेरो सनज्त त असत गह्रौँ भयो,  १७ िबसत म म परमेश् वरको 
पववरस्त िानमा पससनाँ। तब मार मैले सतनीहरूको अज् तम अवस्त िा बझुें। १८ 
सनश् चय तपाईंले सतनीहरूलाई ज्चप् ला ठाउाँहरूमा राख् नहुु छ, तपाईंले 
सतनीहरूलाई सवषनाशमा फासलददनहुु छ। १९ सतनीहरू कसत अचानक न ट 
हु छन ्, रासले सतनीहरू पूणषत: बगाइए!", वहबू्र ४:१४-१६ "१४ आकाश 
सछचोलेर िानभुएका परमेश् वरका परु येशू हाम्रा महान ् प्रधान पूिाहारी 
हनुभुएको हनुाले हामीले पक् कासाँग स्त वीकार गरेको यो ववश् वास िासमराखौं। 
१५ वकनवक हाम्रा प्रधान पूिाहारी हाम्रो दबुषलतामा हामीसाँग सहानभुसूत देखाउन 
नसक् ने हनुहुु न। तर हामीिस्त तै उहााँ सबै कुरामा परीज्क्षत हनुभुयो, र पसन 
पापरवहत हनुहुु ् यो। १६ यसकारण साहससाँग अनगु्रहको ससिंहासन नज्िक 
िाऔिं, र खााँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनगु्रह प्राप् त गनष 
सकौं।", वहबू्र १०:१९-२५ "१९ यसकारण भाइ हो, येशूको रगतद्वारा 
महापववर स्त िानमा प्रवेश गने साहस हामीलाई हु छ। २० हाम्रा सनज्त त एउटा 
नयााँ र िीववत मागष उहााँले खोसलददनभुयो, िसको कारण पदाषद्वारा, अिाषत ् 
उहााँको शरीरद्वारा भएर हामी सभर पस्त न सक् छौं। २१ परमेश् वरको िरानामा 
हाम्रा एक िना महान ् पूिाहारी हनुभुएको हनुाले, २२ हाम्रा हृदय खराब 
वववेकबाट छकोद्वारा चोख् याइएर र शदु्ध पानीले हाम्रो शरीरलाई धोएर सााँचो 
हृदयले ववश् वासको सत पूणष भरोसामा हामी परमेश् वरको समीप िाऔ िं। २३ 
हामीले दृढ स्त वीकार गरेको आशालाई दोधार नभईकन दवह्रलोसाँग िासमराखौं, 
वकनवक िसले प्रसतज्ञा गनुषभयो, उहााँ ववश् वासयोग् य हनुहुु छ। २४ हामी एउटाले 
अकाषलाई प्रमे र असल कामको सनज्त त कसरी उत् सावहत गराउने त् यस 
कुरामासि ववचार गरौं। २५ कसत िनाको सङ्गसतमा निान े बानी हु छ, तर 
हामीचावहाँ एकसाि भेला हनु नछोडौं। तर प्रभकुो ददन नज्िक आइरहेको 
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सतमीहरूले देखेका हनुाले एउटाले अकाषलाई झन ् प्रोत् साहन देओ।" र प्रकाश 
५ "१ ससिंहासनमा ववरािमान हनुहुनुेको दावहने बाहलुीमा सभर र बावहरपवट्ट 
लेज्खएको एउटा चमषपरको मटु्ठो मैले देखें, िो सात वटा मोहोर लगाएर ब द 
गररएको सियो। २ असन एउटा बलवान ् स्त वगषदूतलाई ठूलो आवािले यसो 
भसनरहेको मैले देखें, “यो मटु्ठो खोल् न र यसका मोहोरहरू तोड न योग्य को 
छ?” ३ स्त वगषमा अिवा पृ्  वीमा वा पृ्  वीमसुन यो चमषपरको मटु्ठो खोल् न वा 
त् यससभर हेनष सक् ने कोही सिएन। ४ कोही पसन त् यो चमषपरको मटु्ठो खोल् न े
अिवा त् यससभर हेने योग् यको नपाइएको हनुाले म खूबै रोएाँ। ५ तब धमष-
गरुुहरूमध् ये एक िनाले मलाई भने, “नरोऊ! हेर, यहूदाका कुलको ससिंह, 

दाऊदको मूल यो मटु्ठो र यी सात वटा मोहोरहरू खोल् न ववियी हनुभुएको 
छ।” ६ तब मैले एउटा िमुा उसभरहनभुएको देखें, िो माररएको िस्त तो देखा 
पनुषहु ् यो। उहााँ ससिंहासन र चार िीववत प्राणीहरूका बीचमा, र धमष-गरुुहरूका 
माझमा हनुहुु ् यो। उहााँका सात वटा सीङ र सात वटा आाँखा सिए, िनुहरू 
सारा पृ्  वीमा पठाइएका परमेश् वरका सात आत् मा हनु ्। ७ उहााँ िानभुयो, र 
ससिंहासनमा ववरािमान हनुहुनुेको दावहने बाहलुीबाट त् यो मटु्ठो सलनभुयो। ८ िब 
उहााँले त् यो मटु्ठो सलनभुयो, तब ती चारै िीववत प्राणी र चौबीसै धमष-गरुुहरू 
िमुाको सामु न ेिोप् टो परे। प्रत् येकको हातमा वीणा र धूपले भररएका सनुका 
पारहरू सिए, िो स तहरूका प्रािषना हनु ्। ९ सतनीहरूले यसो भ दै एउटा नयााँ 
गीत गाए: “तपाईं यो चमषपरको मटु्ठो सलने र त् यसका मोहोरहरू तोड ने 
योग् यका हनुहुु छ, तपाईं माररनभुयो र आ् नो रगतद्वारा तपाईंले परमेश् वरको 
सनज्त त हरेक कुल, भार्ा, मासनस र िासतबाट मासनसहरूलाई छुटकारा ददनभुयो, 
१० र सतनीहरूलाई रा य र हाम्रा परमेश् वरका पूिाहारी बनाउनभुएको छ, र 
सतनीहरूले पृ्  वीमा रा य गनेछन ्।” ११ तब मैले हेरें , असन ससिंहासन, िीववत 
प्राणीहरू र धमष-गरुुहरूका वररपरर धेरै स्त वगषदूतहरूका आवाि सनुें। 
सतनीहरूको सिंख् या लाखौँ र करोडौँ सियो। १२ सतनीहरू चको सोरले यसो 
भसनरहेका सिए, “माररएका िमुा साम् यष, वैभव, बवुद्ध, शज्ि सत मान, मवहमा, र 
स्त तसुत ग्रहण गने योग् यका हनुहुु छ।” १३ असन स्त वगषमा, पृ्  वीमा, पृ्  वीमसुन, 

समदु्र र त् यहााँ भएको हरेक प्राणीले यसो भसनरहेको मैले सनुें, “ससिंहासनमा 
ववरािमान हनुहुनुेलाई र िमुालाई स्त तसुत, सत मान, मवहमा, र साम् यष सदासवषदा 
होस ्।” १४ तब ती चारै िीववत प्राणीले भने, “आमेन।” असन ती धमष-गरुुहरूले 
िोप् टो परेर दण् डवत ् गरे।"   
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    मासिका पदहरूले हामीलाई के भसनरहेको छ सो बझु्न कोज्शश 
गनुषहोस।् 

  परमेश् वरको पववर मज्दर उहााँको तेि, यशस्तवी, मवहमा र पराक्रमले 
ढावकएको वातावरणमार नभएर त्यो त्यस्ततो ठाउाँ हो िहााँ हामी िस्तता कमिोर, 
भलू र अपराध गने मासनसहरूले त्यहााँ शरण पाउन सक्छौँ। हामीहरूको मूल 
पिुारी येशू ख्रीिद्वारा हाम्रो सनज्तत परमेश् वरले वक्रयाशील हनुहुुछ भन्ने 
आत्मज्ञान परमेश् वरको मज्दर वा आराधना स्तिलमा हामी पाउाँछौँ। िब िब 
हामी परमेश् वरो मज्दर वा आराधना स्तिलमा िाछौँ तब तब त्यहााँ हामी 
परमेश् वरका िनहरू हौँ भन्ने ससुनज्श् चत पाइरहछौँ। 

   यूहन्नाले पसन येश ु ख्रीि बसलको िमुा भएर खडा भएको आ्नो 
दशषनमा देखेका सिए। त्यो िमुालाई माररएको सियो र िााँटी सेररएको सियो 
(प्रकाश ५:६)। सााँच्चै भनौँ भने यो रमाइलो दृय त सिएन। यद्यवप यूहन्नाले 
देखेका दशषनमा एक उल्लेखनीय पक्ष हाम्रो ददमागमा िसुाइ राख् न ुिरुरर छ। 
येशू मतृ्यबुाट बौररउठ्नभुएर स्तवगषमा उसरनभुएपसन उहााँको शरीरमा कु्रसमा के 
भयो त्यो िट्ना उहााँले सनरतररूपमा बोवकनै रहनहुुछ। यूहन्नाले त्यो दशषन 
येशू स्तवगषमा उसरनभुएको धेरै वर्षपसछ अनङ्कटार टापमुा येशूको सनज्तत कैदी 
िीवन सबताइरहेका सिए। सबै मासनसहरूलाई आ्नो बेदीमा तान्न उहााँ अवहले 
पसन उचसलरहनभुएको छ। 

     सबश् वास, आस्तिा र प्रािषनाद्वारा के तपाईँ स्तवगषमा रहेको परमेश् वरको 
मज्दरमा पस्तन ुभएको छ िहााँ तपाईँले हौशला, उत्साह र उहााँको सनज्तत प्ररेणा 
र िोश पाउन ु भएको सियो? तपाईँलाई अत्यतै खााँचो परेको बेलामा 
परमेश् वरको ससिंहासनको नज्िक दया, करुणा, अनगु्रह र सहायता पाउन सनडर 
भएर आउन ु भनेर पावलले  वहबू्र ४:१६मा तपाईँलाई आमरण गदषछन।् 
तपाईँलाई आवश्यक भएको बेलामा तपाईँले परमेश् वरको दया र अनगु्रह कसरी 
पाउनभुएको सियो भनेर कसैले तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँले कसरी िवाफ 
ददने? 

 

५. मनै खोतल्ने, तसाषउने वा धक् का ददने आह्वान (यशैया ६:९-१३) 
     "९ उहााँले मलाई भ नभुयो, “िाऊ गएर यी मासनसहरूलाई भन,     
“ ‘सतमीहरू सु न त सु छौ, तर बझु् दैनौ,  सतमीहरू देख् न त देख् छौ, तर िाहा 
पाउाँदैनौ’। १० यी मासनसहरूका हृदय कठोर र सतनीहरूका कान नसु न ेपार, 

र सतनीहरूका आाँखा ब द गररदेऊ, नरता सतनीहरूले आ् ना आाँखाले देख् लान ्, 
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र आ् ना कानले सु लान ्, र सतनीहरूका हृदयले बझु् लान ्, र फेरर फकेर 
सतनीहरू सनको होलान ्।”  ११ तब मैले भनें “हे परमप्रभ ु कवहलेसत म?” र 
उहााँले भ नभुयो, “िबसत म सहरहरू ववनाश भएर बासस दाववनाका हुाँदैनन ्, र 
िरहरू सनिषन हुाँदैनन ्, र खेतहरूचावहाँ ध् विंस र न ट हुाँदैनन ्, १२ िबसत म 
परमप्रभलेु हरेक मासनसलाई टाढा पठाउनहुु न, र पूणष रूपमा देश पररत् याग 
गरराँ दैन। १३ असन यदद त् यस देशमा दशौँ भाग रह्यो भने त् यो फेरर पसन 
उिाड़ पाररनेछ। तर िसरी तारपीन र फलााँटका रूखहरू काटेर ढाले तापसन 
ठुटोचावहाँ रवहरह छन ्, त् यसरी नै त् यस देशमा पववर बीउचावहाँ ठुटो हनुेछ”  

(यशैया ६:९-१३)। 

     यशैया त पवहले नै अगमविा वा परमेश् वरका प्रविा नै सिए। तर 
िब परमेश् वरले आ्ना िनहरूकहााँ ववशेर् प्रसतसनसध गरेर ववशेर्  सदेश 
सनुाउन कसलाई पठाउने भनेर ससु्तकेरा हाल्नभुएको बेलामा यशैयाले "म 
हाज्िर छु। म िाछु" भनरे िवाफ ददएका सिए (यशैया ६:८)। तब 
परमेश् वरले नयााँ सदेश बोकाएर यशैयालाई आ्ना िनहरूकहााँ पठाउनभुयो। 
त्यो सदेश अनौठो खालको सियो। वकन होला? "९ उहााँले मलाई भ नभुयो, 
“िाऊ गएर यी मासनसहरूलाई भन, “ ‘सतमीहरू सु न त सु छौ, तर बझु् दैनौ, 
सतमीहरू देख् न त देख् छौ, तर िाहा पाउाँदैनौ’। १० यी मासनसहरूका हृदय 
कठोर र सतनीहरूका कान नसु ने पार, र सतनीहरूका आाँखा ब द गररदेऊ, 

नरता सतनीहरूले आ् ना आाँखाले देख् लान ्, र आ् ना कानले सु लान ्, र 
सतनीहरूका हृदयले बझु् लान ्, र फेरर फकेर सतनीहरू सनको होलान ्।”  (यशैया 
६:९-१०)। 

     यशैयाले गलत सनुेका सदेश सियो वा त्यो त्यज्त्तको महत्त्वपूणष 
नभएको हामीले नसज्तझयौँ भनेर येशूले यस सदेशलाई उतारेर एउटा 
अतीकिाबाट व्याख्या गनुषभएको सियो। "३ उहााँले सतनीहरूलाई दृ टा तमा 
धेरै कुरा भ नभुयो। उहााँले भ नभुयो, “एक िना बीउ छने बीउ छनष सनस्त क् यो। 
४ असन यसरी छदाष केही बीउ बाटोसतर परे, र चराचरुुङ्गीले आएर ती 
खाइददए। ५ केही बीउ ढुङ्गेनी िसमनमा परे, िहााँ धेरै माटो सिएन, र गवहरो 
माटो नभएकोले ती सछटै्ट उम्र।े ६ तर िब िाम लाग् यो ती ओइलाए, र िरा 
नभएकोले ती सवुकहाले। ७ अरूहरूचावहाँ कााँढाहरूका बीचमा परे, तर 
कााँढाहरू बढेर आए र सतनलाई सनसाससददए। ८ अरू बीउ असल िसमनमा 
परे, र कुनैले सय, कुनैले साठी, कुनैले तीस गणुा फल ददए। ९ िसको कान 
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छ, त् यसले सनुोस ्।”  १० असन चेलाहरू आएर उहााँलाई भने, “तपाईं 
सतनीहरूसाँग वकन दृ टा तहरूमा बोल् नहुु छ?”  ११ उहााँले सतनीहरूलाई िवाफ 
ददनभुयो, “सतमीहरूलाई त स्त वगष-रा यका रहस्त यहरूको ज्ञान ददइएको छ, तर 
सतनीहरूलाई भने ददइएको छैन। १२ वकनवक िससाँग छ, त् यसलाई ददइनेछ, र 
त् यससाँग प्रशस्त त हनुेछ। तर िससाँग छैन, त् यससाँग भएको पसन त् यसबाट 
खोससनेछ। १३ यसैकारण म सतनीहरूसाँग दृ टा तमा बोल् दछु: ‘वकनभने 
सतनीहरू हेनष त हेछषन ्, तर देख् दैनन ्, सु न त सु छन ्, तर सनुेर बझु् दैनन ्।’  १४ 
यशैयाको अगमवाणी सतनीहरूमा पूरा भएको छ: ‘सु न त सतमीहरू सु छौ, तर 
कवहल् यै बझु् दैनौ, हेनष त हेछौ, तर कवहल् यै देख् दैनौ। १५ वकनवक यी 
मासनसहरूको हृदय बोधो भएको छ, र सतनीहरूका कान बवहरा भएका छन ्, र 
सतनीहरूले आ् ना आाँखा ब द गरेका छन ्, नरता सतनीहरूले आाँखाले देख् नेसिए, 

कानले सु नेसिए, हृदयले बझु् नेसिए, र फकष नेसिए, र म सतनीहरूलाई सनको 
पानेसिएाँ।’  १६ तर सतमीहरूका आाँखा ध य हनु ्, वकनवक सतनले देख् तछन ्। 
सतमीहरूका कान ध य हनु ्, वकनवक सतनले सु छन ्। १७ सााँच् चै, म 
सतमीहरूलाई भ दछु, सतमीहरूले देखेका कुरा धेरै अगमविाहरूले र धमी 
िनहरूले हेनष उत् कट इच् छा गरेिे, तर देखेनन ्, असन सतमीहरूले सनुेका कुरा 
सु न उत् कट इच् छा गरेिे, तर सनुेनन ्।" (मत्ती १३:३-१७) 

यस सिंसारमा िमेका कोही पसन नि हनु निज्मयोस ् भन्ने 
परमेश् वरको चाहना हो (२ परसु ३:९)। त्यसैकारण उहााँले यहूदाका 
मासनसहरूलाई यशैयालाई पठाउनभुयो भने सारा सिंसारको सनज्तत येशू 
पठाउनभुयो। कोही पसन नाश गने परमेश् वरको चाहना होइन तर प्रत्येक 
मासनसले मजु्ि पाएर अितमरी िीवन सलएर बााँचोस ्भन्ने उहााँको सतब्र इच्छा 
हो। तर केही मासनसहरूले उहााँका आह्वानहरूलाई सकारात्मकरूपमा सलए भने 
कसतले त झन कठोर भएर सनु्न चाहनेन।् तैपसन परमेश् वरले सनरतररूपमा 
मासनसहरू आफूसतर फकोस ् भन्ने आह्वान गरररहनहुुछ वकनवक सतनीहरूलाई 
अवसरै अवसर ददाँदा शायद सतनीहरू पछुताव गरेर असल, उज्चत र सत्य 
मागषमा फकेलावक भन्ने आशामा उहााँ हनुहुुछ। तर िसत मासनसहरूले 
परमेश् वरको आह्वानलाई सतरस्तकार गरे, ववरोध गरे त्यसत सतनीहरूका हृदयहरू 
स्तवइच्छाले सनषु्ठर र सनरङु्कस पादै गएका सिए। त्यसकारण परमेश् वरले पसन 
सतनीहरूकै चाहनामा सतनीहरूको हृदयलाई कठोर नै पानुषभएको सियो, हनुत 
यस कामले सतनीहरूका हृदयहरू नरम होस ्भन्ने उहााँको चाहना त सियो नै। 
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हामीप्रसत परमेश् वरको प्रमे अपररवतषनीय छ तर उहााँको प्रमेलाई हामीले कसरी 
िवाफ ददने त्यसको सनणाषयत्मक पररणाम हामीलाई नै सजु्तपएको छ। 

    मोशा, यशैया, यसमषया, इिवकएल र येशू िस्ततै अगवुाहरूको कामचाहीीँ 
मासनसहरूलाई परमेश् वरसतर तान्न प्रयास गरररहनहुो। सतनीहरूले उहााँहरूका 
सदेशलाई सतरस्तकार गरेतापसन सतनीहरूलाई बोलाइरहनेक्रम उहााँहरूले रोक्न ु
हनु्न। परमेश् वरले इस्राएलीहरूको मनज्स्तिसतको भडाफोर गदै इिवकएललाई 
भन्नुभएको सियो "३ उहााँले भ नभुयो, “हे मासनसको छोरो, म सतमीलाई इस्राएली 
िासतकहााँ पठाउाँदैछु, एउटा बागी िासतकहााँ, िो मेरो ववरुद्धमा बागी (ववद्रोही) 
भएको छ। सतनीहरू र सतनीहरूका वपता-पखुाषहरू पसन आिको ददनसत मै मेरो 
ववरुद्धमा बागी भएका छन ्। ४ ती मासनसहरू, िसकहााँ म सतमीलाई पठाउाँदैछु, 

सतनीहरू सनलष ि र अटेरी भएका छन ्। सतमीले सतनीहरूलाई भन ्, ‘परमप्रभ ु
परमेश् वर यसो भ नहुु छ’। ५ असन सतनीहरूले सनूुन ् अिवा सु नलाई 

अस्त वीकार गरून ्– वकनवक सतनीहरू बागी िरानाका हनु ्– सतनीहरूले आ् ना 
बीचमा एक िना अगमविा त रहेछन ् भ न े कुरा िा नेछन ्। ६ असन 
सतमीचावहाँ हे मासनसको छोरो, सतनीहरूदेज्ख अिवा सतनीहरूका कुरादेज्ख 
नडराऊ। सतम्रा चारैसतर ससउाँड़ी र कााँढा भए, अिवा सतमी सबच् छीहरूका बीचमा 
बसे तापसन सतमी नडराऊ। सतनीहरूले िे भने पसन नडराऊ, अिवा 
सतनीहरूदेज्ख भयभीत नहो, यद्यवप सतनीहरू त बागी स तान हनु ्। ७ सतमीले 
सतनीहरूससत मेरो वचन बोल ्, चाहे सतनीहरूले सनूुन ् चाहे नसनूुन ् वकनभन े
सतनीहरू बागी वा मेरो ववद्रोही हनु ्। ८ तर सतमीलेचावहाँ, हे मासनसको छोरो, म 
सतमीलाई िे भ छु, त् यो कुरा ध् यानससत सनु ्। त् यो बागी िरानाझैँ सतमी बागी 
नहो। सतम्रो मखु खोल ्, र म िे दद छु, त् यो खाऊ।” (इिवकएल २:३-८)।  

   परमेश् वर र उहााँको भसूमकाचावहाँ के हो भने मासनसहरूलाई उज्चत 
सनणषय गने अवसर ददन ु हो। सतनीहरूले ववध्विंसको बाटो अपनाएर यदु्धबदी 
भएर िाने सनणषय गरेपसन सतनीहरूले पयाषप् तमारामा चेतावनी पाउनपुदषछ भन्ने 
परमेश् वरको चाहना हो। हेनुषहोस:् "१७ “हे मासनसको छोरो, मैले सतमीलाई 
इस्राएलका िरानाको पहरादार तलु् याएको छु। यसैले मैले भनेको कुरा सनु ् 
असन सतनीहरूलाई मबाट चेताउनी सतमीले देऊ। १८ िब म एउटा दु ट 
मासनसलाई ‘सतमी सनश् चय नै मनेछौ’ भनी भ छु, तर त् यसको प्राण बचाउनलाई 
सतमीले त् यसलाई चेताउनी ददएनौ, वा त् यसको दु ट चालको लासग त् यसको 
ववरुद्ध सल् लाह ददएनौ  भनेदेज्ख, त् यो मासनस पापको कारण मनेछ, र त् यसको 
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रगतको लेखा म सतमीबाटै सलनेछु। १९ तर यदद सतमीले त् यस दु ट 
मासनसलाई चेताउनी ददयौ र त् यो आ् नो दु याइाँ अिवा आ् नो खराब 
चालदेज्ख फकिं दैन भने, त् यो आ् नो अधमषमा नै मनेछ, तर सतमीले चावहाँ आ् नो 
प्राण बचाएको हनुेछौ। २० “फेरर िब कुनै एउटा धमी मासनस आ् नो 
धासमषकताबाट फकेर दु याइाँ गछष, त् यसको लासग ठक् कर खाने ढुङ्गो मैले राखें 
भने त् यो मनेछ। सतमीले त् यसलाई चेताउनी नददएकोले त् यो आ् नै पापको 
कारण मनेछ। त् यसले गरेका धमष कायषहरूको केही सत झना हनुेछैन। त् यसका 
रगतको लेखा म सतमीबाट सलनेछु। २१ तर यदद त् यस धमी मासनसलाई पाप 
नगर ् भनी सतमीले चेताउनी ददयौ र त् यसले पाप गरेन भने, त् यो सनश् चय नै 
बााँच् नछे, वकनभने त् यसले चेताउनी ग्रहण गर् यो, र सतमीले आ् नो प्राण बचाएको 
हनुेछौ।”  (इिवकएल ३:१७-२१) र "११ तब मैले भनें “हे परमप्रभ ु
कवहलेसत म?” र उहााँले भ नभुयो, “िबसत म सहरहरू ववनाश भएर 
बासस दाववनाका हुाँदैनन ्, र िरहरू सनिषन हुाँदैनन ्, र खेतहरूचावहाँ ध् विंस र न ट 
हुाँदैनन ्, १२ िबसत म परमप्रभलेु हरेक मासनसलाई टाढा पठाउनहुु न, र पूणष 
रूपमा देश पररत् याग गरराँदैन। १३ असन यदद त् यस देशमा दशौँ भाग रह्यो भने 
त् यो फेरर पसन उिाड़ पाररनेछ। तर िसरी तारपीन र फलााँटका रूखहरू 
काटेर ढाले तापसन ठुटोचावहाँ रवहरह छन ्, त् यसरी नै त् यस देशमा पववर 
बीउचावहाँ ठुटो हनुेछ।”  (यशैया ६:११-१३)।  

    यी सबै धारणाहरूलाई मनमा राखेर परमेश् वरले इज्िप् टका रािा 
फारोको हृदयलाई कठोर पानुषभयो भन्न ेकुरालाई हामीले कसरी बझु्ने? 

     प्रस्तिान ४:२१मा परमेश् वरले भन्नुभएको छ, "तर मैले उसको हृदय 
कठोर पाछुष" (रूपातररत)। नवौँ पटक यो वाक्य "मैले उसको हृदय कठोर 
पाछुष" भन्नुभएकोमा यो पवहलो पटक हो। फेरर नवौँ पटक न ैफारोले आ्नो 
हृदय कठोर पारेका सिए भनेर उल्लेख गररएको छ (उदाहरणमा प्रस्तिान 
८:१५,३२, प्रस्तिान ९:३४)। 

   रािा फारोसाँग कुनै न कुनै वकससमको आत्मसनणषयको स्तवतरता सियो 
नरभने उनको आ्नै सनणषय आ्नो हृदय कठोर पाने सिएन। तर परमेश् वरले 
पसन उनको हृदय कठोर पानुषभयो भदा उहााँले यसतो वातावरण सिृना 
गनुषभएको सियो वक उनले परमेश् वरको वचन र आश् चयष कामलाई स्तवइच्छाले 
स्तवीकार गने वक अस्तवीकार गने सनणषय उनकै हातमा सियो। यदद परमेश् वरका 
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ववसभन्न कदमहरूले उनको हृदयलाई नरम पारेको भए हु्यो तर नरम 
नपारेकोले हृदय कडा हनु गएको सियो। 

     तपाईँको आ्नै अनभुवमा पववर आत्माको सरुरलो आवाि सुदा के 
तपाईँले आ्नै हृदय कवहल्यै कडा गनुषभएको सियो वक? केले गदाष यसो भयो 
सो सोच्नहुोस।् त्यसबेला तपाईँको हृदय भयसभत भने (हृदय कडा गने भनेको 
त्यही त हो) अवहले तपाईँले कुन दृविकोणले हेनुषहुछ? यसबाट हामी कसरी 
सनकासा खोने? हेनुषहोस,् १ कोरिी १०:१३ "मासनसलाई आइपने 
परीक्षाबाहेक सतमीहरू अरू परीक्षामा परेका छैनौ। परमेश् वर ववश् वासयोग् य 
हनुहुु छ। उहााँले सतमीहरूलाई सतमीहरूका शज्िदेज्ख बावहरका परीक्षामा पनष 
ददनहुनुेछैन, तर परीक्षाको सािसािै उत कने बाटो पसन बनाइददनहुनुेछ– यसरी 
सतमीहरू त् यसलाई खप् न सक् नेछौ।" 

 

उपसिंहार: 
िप िानकारी: "इस्राएलीहरूको िीवनमा दिु, खराब र पाप आचरणहरू यस्ततो 
नराम्रो सियो वक ती आचरणहरू समािको सबै तहमा सभज्िएको सियो। त्यसले 
गदाष परमेश् वरमासिको ववश् वासमा अडान सलने िोरै पसन प्रायिसो सबचसलत भएर 
सनराश र उदासको बाटोमा लाग्न खोिेका सिए। यसो हेदाष इस्राएलप्रसत 
परमेश् वरको लक्ष्य असफल हनु देज्खएको सियो र त्यो ववद्रोही राष्ट्र पसन सोडोम 
र गोमोराको िस्ततै गसत हनुे सतभावना देज्खएको सियो। 

   "यस्ततै पररज्स्तिसतमा रािा उज्ियाहको रायकालमा परमेश् वरको 
सदेश बोक्न यशैयालाई बोलाउाँदा उनी सनराश भएका सिए भन्ने कुरामा 
अचतम मान्नु आवश्यक देज्खदैन। यहूदाका िनताहरूलाई परमेश् वरको 
चेतावनी र आरोपहरू ददने ज्ितमेवारीबाट यशैया सससिल भएका सिए। उनलाई 
राम्रसैाँग िाहा सियो वक उनले परमेश् वरको सदेश ददइयो भने हठी 
मासनसहरूको प्रसतरोध उनले सामना गनुषपनेछ। त्यस पररज्स्तिसतलाई सामना गनष 
आफू असमिष भएको र उनले पररश्रम गने मासनसहरूको हठी स्तवभाव र 
अववश् वास उनले महससु गरेकाले आफूलाई ददएको ज्ितमा वहन गनष नसवकन े
सनराशामा उनी सिए। के आफू सबचसलत अवस्तिाले गदाष आफूले गनुषपने 
कामलाई डबाउने वक यहूदालाई मूसतषपूिाकै वातावरणमा छोडेर त्यस राष्ट्रका 
मासनसहरूलाई नहल्लाउने? के स्तवगष र पृ् वीका परमेश् वरलाई चनुौसत ददएर 
सननभेका देवीदेवताहरूले यस पृ् वीमा राि  गनष ददने?"-एलेन िी ह्वाइट, 
प्रोफेटस ्एण्ड वकङ्गस, प.ृ ३०६,३०७बाट रूपातररत। 
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ज्चतनमनन: 
अ.  यदद परमेश् वरप्रसत आस्तिामा असडग नभएको वा नाज्स्ततकले तपाईँलाई 

यो प्रश् न सोध्यो भने तपाईँले कसरी िवाफ ददनहुुछ "परमेश् वर सबै 
िोकको सवेसवाष हनुहुुछ भन्न ेप्रमाण तपाईँसाँग के छ?" 

आ.   यदद परमेश् वर नै यस पृ् वी र िगतको सवेसवाष हनुहुुछ भने अिान 
मासनसहरू वकन द:ुख पाउाँछन?् यस िीवनमा परमेश् वरका 
िनहरूलाई असल िोकमार हनुे र ववद्रोहीलाई खराब कुरो हनुे भन्न े
यशैया १:१९,२०को अिष के हो? अय्यूब १,२, भिन ३७ र भिन 
७३लाई पसन तलुना गरेर पढ्नहुोस।्  असल मासनसहरूलाई पसन 
खराब हनुे रहेछ भनेर िाहा पाउाँदा के परमेश् वरको चरररप्रसत प्रश् न 
गने वा गनै पछष र? 

इ.  यशैया ६ अध्यायमा प्रायज्श् चतको ददनको बारेमा धेरै वकन उल्लेख 
गररएको छ? वर्षको एकददन त्यस ददनमा परमेश् वरले आ्ना 
बफादार िनहरूको पापलाई शदु्ध गनुषहुछ भने (लेबी १६:३०) 
उहााँलाई धोखा ददनेहरूलाई हटाउनहुुछ भन्न े कुरालाई ख्यालमा 
राख् नहुोस ्(लेबी २३:२९,३०)। 

 

यस अध्यायको सारािंश: असरुज्क्षत भएको समयमा र मानव नेततृ्वको 
कमिोरीपना िसले राष्ट्रलाई नै पीडादायी बनाएको सियो त्यसबेला परमेश् वरले 
यशैयालाई अत्यतै महान ्र उल्लेखनीय दशषन ददनभुएको सियो त्यस दशषनमा 
िगतको सवोच्च अगवुाको दृय देखाइएको सियो। त्यो देखेर आ्नो 
कमिोरमा मूसतष िस्ततो बन्न पगुपेसन िब परमेश् वरको दया र करुणामा शदु्ध हनु 
पगुेका सिए र उनलाई शज्िसतपन्न गराउाँदा यस शर ु र ववद्रोही सिंसारमा 
परमेश् वरको रािदूत भएर िान यशैया तयार भएका सिए। 
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किा २ 

अय भार्ा बोल्ने बरदान 

आनाटोली गोलोसभज्िन, २८. रुस 

 

  काटकािस्तटान देशको आनाटोली लामो समयसतम सबरामी सिए। धेरै 
प्रािषनापसछ उनी सनको भएका सिए। आफू सनको भएपसछ पास्तटर हुछु भनेर 
उनले परमेश् वरलाई प्रसतज्ञा गरेका सिए। ईस्तवरीय ज्ञान ससकाउने कलेिमा 
पढ्ने उनको आशा सिएन वकनवक उनी गररब पररवारबाट आएका सिए। 
उनको गाउाँ पसन गररब सियो। त्यसकारण उनले नचाहेरपसन कामको सनज्तत 
रुसमा गए। रुसमा गएपसछ "प्रभ ु तपाईँले मलाई के गरेको चाहनहुुछ?" 
भनेर ददनददनै प्रािषना गरे। िब प्रािषना गरे तब उनले भार्ा अनवुाद गने 
काममा अध्ययन गनुष भन्ने परमेश् वरको चाहना भएको महससु गरे। तर 
आनाटोली अचतम मानेर हााँसे वकनवक उनी त्यस्ततो पढ्ने खालका सिएन। फेरर 
उनको पररवारका सबै सदस्तयहरूले इज्िसनयरहरू सिए। कसैलाई पसन ववदेशी 
भार्ा िाहा सिएन र कामको ससलससलामा ववदेशी भार्ा पढ्न ुपने आवश्यकता 
सतनीहरूले देखेका सिएनन।् ववदेशी भार्ा पढ्नपुछष भन्ने सोच ददमागबाट 
सनकाल्न नसक्दा उनी कािखास्तटानकको उशटोबमा रहेकी आ्ना आमाकहााँ 
उनी फके। "आमा, म भार्ा अनवुाद गने कलाको अध्ययन गनष चाहछु" 
आ्नी आमालाई उनले सनुाए। "बाब,ु सतमी त केवल रससयन भार्ा र हाम्रो 
देशको काटाख भार्ामारै िाछौ। भार्ा अनवुाद गने काम सतम्रो लासग होइन" 
असहमसत िनाउाँदै आमाले भसनन।् तर भार्ा ससक्न े कुरा ददमागमा 
िचिच्याइरह् यो। आज्खरमा उनले ज्िद्दी गरेकोले नज्िकको सहरमा रहेको 
कलेिमा िान आमा सहमत भइन।् त्यस कलेिमा अङ्ग्रिेी भार्ा 
ससकाइ्यो। त्यहााँ उनले किेिमा भनाष हनु पररक्षाको सनज्तत फारम भरे र 
पररक्षा ददए तर उनी पररक्षामा असफल भए। सनराश भएर आमाछोरा िरमा 
फके। 

   तैपसन आनाटोलीले भार्ा ससक्ने कुरालाई सबसषन सकेनन।् एक ददन 
उनी एउटा रुखको छहारीमा बाइबल पढ्दै सिए तब उनले बाइबलमा यो 
भेट्टाएकी ववसभन्न भार्ाहरू बोल्ने खबुी त पववर आत्माको बरदान हो। उनले 
यो पढे " ४ वरदानहरू ववसभ न वकससमका छन ्, तर पववर आत् मा एउटै 
हनुहुु छ। ५ सेवाहरू धेरै िरीका हु छन ्, तर प्रभ ुएउटै हनुहुु छ। ६ कामहरू 
धेरै वकससमका छन ्, तर उन ै परमेश् वरले हरेकलाई ती काम गने प्ररेणा 
ददनहुु छ। ७ सबैका वहतको लासग न ै पववर आत् माको काम प्रकट हनु 
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हरेकलाई ददइएको छ। ८ कसैलाई पववर आत् माद्वारा बवुद्धका कुरा बोल् ने, 
कसैलाई उनै पववर आत् माअनसुार ज्ञानका कुरा बोल् ने, ९ कसैलाई उनै पववर 
आत् माद्वारा ववश् वास गने, कसैलाई उनै एक पववर आत् माद्वारा रोग सनको पाने 
वरदानहरू ददइएका छन ्, १० कसैलाई आश् चयष कामहरू गने, कसैलाई 
अगमवाणी बोल् न,े कसैलाई आत् माहरू छुट्याउन सक् ने, कसैलाई सभ न-सभ न 
वकससमका भार्ाहरू बोल् ने, कसैलाई चावहाँ ती भार्ाहरूको अिष खोसलददने। ११ 
तर यी सबै उन ैएक पववर आत् माका कामहरू हनु ्। उहााँले हरेकलाई उहााँको 
इच् छाअनसुार वरदान ददनहुु छ।" (१ कोररिी १२:४-११)। आनाटोली ज्शर 
सनहरु् याएर प्रािषना गरे "प्रभ ु मलाई भार्ा बोल्ने र अिष खोल्ने बरदान 
ददनहुोस।्"  

   एक मवहनापसछ उनी रेलको सलगमासि वहाँड्दै सिए उनले एउटा भईुँमा 
पसु्ततक भेट्टाए। त्यो अङ्ग्रिेी कसरी बोल्ने भन्ने पसु्ततक सियो। िर पगेुपसछ 
त्यस पसु्ततक खोले र त्यसमा लेज्खएको सरल अङ्ग्रिेी र रससयन भार्ा पढे। 
दईु पाना पढेपसछ आफूले के पढेको भनेर उनले सोचे। आफूले पढेको 
अङ्ग्रेिी भार्ाको प्रत्येक शलद उनले सतझे। अचज्तमत भएर अङ्ग्रेिी भार्ाको 
प्रत्येक शलदहरू फेरर फेरर आ्नो ददमागमा दोहोर् याए। "यो कस्ततो खालको 
कुरा। यो त असतभव नै हो। शायद मैले केही मनगढते सोज्चरहेको हुाँला" 
उनले मनमनमै आफूले आफूसाँग कुरा गरे। 

   उनले उि वकताब खोले र दस पाना अरू पढे। वकताब बद गरेर 
त्यसलाई आ्नो आमाको हातमा राख् दै भने, "आमा यस वकताबमा रहेको 
रससयन भार्ाको कुनै पसन वाक्यहरू पढ्नहुोस।् आमाले धेरै रससयन वाक्यहरू 
पवढन ् र आनाटोलीले अङ्ग्रिेीमा उल्िा गरे। अत्यतै अचतम मानेर आफूले 
मागेको अय भार्ाको बरदान आफूले पाएको हो वक भनेर सोचे। 

  आ्नै सहरमा रहेको अङ्ग्रेिी ससकाउने स्तकूलमा आनाटोलीले अङ्ग्रिेी भार्ा 
पढ्न िाले। दईु मवहनासभर उनी अङ्ग्रिेी भार्ाको माध्यसमक तहमा पगेु। 
उनलाई पैसाको आवश्यक सियो त्यसकारण खरबिुाको कटनी गनष गए। 
आफूले काम गरेको पैसाले उनले पवहलो कतप्यटुर लापटप वकने। असन उनी 
अझ बवढ खरबिुा कटनी गरे र त्यसबाट आएको पैसाले उनले इटरनेट र 
मोबाइल वकने। आफूसाँग भएको नयााँ सामनहरूबाट उनले अझ बवढ अङ्ग्रिेी 
ससके। 

   असन अको वर्ष उनी त्यही कलेिमा पढ्न गए िहााँ उनले पवहला 
पररक्षामा असफल भएका सिए। यस पटकको पररक्षमा उनले सतप्रसतसत पास 
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भए। उनको अङ्ग्रिेी यस्ततो राम्रो सियो वक उनलाई त्यस कलेिले रावष्ट्रय 
स्ततरमा अङ्ग्रेिी भार्ाको प्रसतस्तपधाषमा भाग सलन पठायो। 

   उनी शसनबार क्लासमा आउाँदैनिे। कलेिको ज्शक्षा अध्यक्षले 
त्यसको सनज्तत उनलाई हप्काउाँिे। रावष्ट्रय स्ततरको प्रसतस्तपधाषमा उनी दोस्रो 
भएर दईु सय डलर परुस्तकार पाएपसछ िब आनाटोलीले देखाए तब त्यस 
कलेिको  अध्यक्षले आ्नो मन बद्ले। 

   "शसनबार सतमी चचषमा िााँदै गर। म पसन सतमीसाँग आउाँछु" त्यस कलेको 
अध्यक्षले भने। 

    अङ्ग्रेिी र टकी भार्ामा सनपणु देखाएर आनाटोली सतमानसाि 
कलेिबाट ग्राियुत भए। उनी केवल रससयन, कािख, अङ्ग्रेिी र टकी 
भार्ामामार पढेर रोकेनन।् उनले वकसगषिस्तटामा रहेको एडभेज्टस्तट कलेिमा 
चार मवहना लगाएर स्तपासनश भार्ा ससके। असन चचषका अगवुाहरूले उनलाई 
राम्रोसाँग स्तपासनश भार्ामा ज्ञान हनु अिेज्टनमा पठाए। त्यहााँ उनले पोयुषसगि 
भार्ा पसन ससके। िब उनी आ्नो देशमा फकेर आए तब उनी 
कािखस्ततानको एडभेज्टस्तट चचषमा भार्ा अनवुाद गने र भार्ा ससकाउने काममा 
तीन वर्ष काम गरे। असन उनको सपना पूरा भयो। नौ वर्ष अज्ि आफू पास्तटर 
भएर परमेश् वरको सेवा गने प्रसतज्ञा गरेको आनाटोलीलाई िालोस्तकी एडभेज्टस्तट 
ववश् वववद्यालयमा ईस्तवरीय ज्ञान अध्ययन गनष पठाइयो। अय भार्ा बोल्ने र 
पववर आत्माको अरू बरदानहरू केवल सरुूको इसाई चचषको सनज्ततमार होइन 
भनेर आनाटोली ववश् वास गछषन।् "वहिो र आिको परमेश् वर त्यही हनुहुुछ। 
यदद उहााँसाँग हामीले बरदान माग्यौँ भने उहााँले ती बरदानहरू ददनहुुछ। 
हामीमा पववर आत्माको बरदान वकन छैन त? वकनभने हामी माग्दैनौँ" आ्नो 
मतलय उनले व्यज्ि गरे।  

  एक ददन उनको सािीले भयो वक उनले कवहल्यै पसन पववर आत्माको 
बरदान पाएको छैन। "तपाईँले कवहल्यै माग्नभुएको छ?" भनेर आनाटोलीले 
सोधे। अचतम मादै त्यस सािीले िवाफ ददयो "अहाँ, मैले कवहल्यै पसन 
मागेको छैन।" 

   एडभेज्टस्तट यसुनभससषटीबाट ग्राियुत भएपसछ आ्नो देश 
कािखस्ततानमा पास्तटरीय काम गरेर परमेश् वरको सेवा गने उनको योिना छ। 

   "कस्ततो हो सोच्नहुोस ् त? एउटा गररब कािखले धेरै भार्ाहरू 
बोलेको। परमेश् वर महान ् हनुहुुछ" परमेश् वरको प्रशिंसा गदै यस लेखकलाई 
उनले सनुाए। 

-आ्य ुमेकचेस्तनी 
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