
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदहरू: यशैया ७:१-९, यशैया ७:१०-१३ र  

यशैया ७:१४। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "...यदद तिमीहरू आफ् नो विश् िासमा स् िर भएनौ 
भने तिमीहरू खडा रहनै सक् नेछैनौ’ (िा तिमीहरूको अस्ित्ि रहनेछैन)।”  

(यशैया ७:९ रूपान्िररि)। 

    एक ददन साबिमा म र मेरी श्रीमिी कनी चचचपतछ मोटर हााँक्दै 
तियौँ। हाम्रो अस्ि एउटा ठूलो कुखरुाको भालेले हटारहटार बाट्यो काट्यो। 
के भयो होला भनेर हामी सोच्यौँ। त्यो भाले पालेको हनुाले आफ्नै खोरमा 
रहनपुर्थ्यो। िर त्यो भाले जसोिसो गरेर आफ्नो खोरबाट तनकेको तियो। के 
भयो भनेर हामीले बझु्न खोज्यौँ। तछमेकीको तबिोभन नाउाँ गरेको कुकुर पतन 
आफ्नो िरको आाँगनबाट बावहर तनकेको तियो। उसको मखुमा डेजी  कुखरुा 
तियो। डेजीलाई आफ्ना नरम भिुादारी सेिा पिााँखहरूले छोपेर अण्डा पादै 
तियो। कनीले डेजीलाई कुकुरको मखुबाट ि खोतसन ् िर उनले त्यस 
कुखरुालाई तछटै्ट कुकुरको मखुबाट छुटाउन सकेन। उनको मनपने अमूल्य 
कुखरुाको िााँटी कुकुरले तनचोरीसकेको तियो। कनीकै हािमा त्यस कुखरुा 
मर् यो। मरेको कुखरुा हािमा राख्दै उनी भईुँमा िचक् क बतसन र हरुुहरुु रुन 
िातलन।् 

   त्यो देखेर अको पालेको हााँसको मनमा ठूलो चोट परेको तियो। त्यो 
हााँस अग्लो, सेिो िाडलििच नाउाँ गरेको तियो। जब कनीले डेजीलाई हािमा 
तलइरहेकी तिइन ्िब डेजीलाई कनीले नै मारेकी भनेर त्यस हााँसले भन्िान्यो। 
त्यसको फलिरुप केही हप िासम्म जब जब कनीलाई त्यस िाडलििचले देख्यो 
िब िब अत्यन्िै महसरु भएर उनमािी आक्रमण गनच आउाँर्थ्यो। कनीलाई 
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उसको बतलयि चचु्चो ििुनुोले द:ुख् ने गरेर िङु्गन आउाँर्थ्यो। कतिपय समयमा 
आफ्नो सािी को हो र शत्र ुको हो त्यसलाई छुट्याउन हामीलाई गार् हो पछच। 

  यस अध्यामा हामी यहूदाको राजाको बारेमा हेनेछौँ। उनीसाँग पतन त्यिै 
खालको समया तियो। उनका आफ्ना मातनसहरूमा को उनका वहिैषी र को 
उनका शत्रहुरू हो सो छुट्याउन उनलाई  मसु्श् कल परेको तियो। उसले वकन 
गलि तनणचयहरू गरे सो पतन हामी बझु्न प्रयास गनेछौँ। 

 

१. उत्तरबाट खिरा (यशैया ७:१-९) 

      "१ जब उस्ज् जयाहका नाति, योिामका छोरा आहाज यहूदाका राजा 
तिए, िब अरामका राजा रसीन र इस्राएलका राजा रमल् याहका छोरा पेकह 
यरूशलेमको विरुद्धमा लडाइाँ गनच आए, िर उनीहरू विजयी हनु सकेनन ्। २ 
अतन “एफ्राइमले अरामतसि सस्न् ि गर् यो” भन् न े समाचार दाऊदको िरानाकहााँ 
पगु् यो। िनका रूखहरू बिासले हल् लाएझैँ गरी आहाज र तिनका प्रजाका मन 
कामे। ३ िब परमप्रभलेु यशैयालाई भन् नभुयो, “अब तिमी आफ् नो छोरो 
शायाचसूबलाई तलएर िोबीको खेिको बाटोमा गएर मातिल् लो पोखरीको नहरको 
आस्खरी भागमा आहाजतसि भेट गर ्, ४ र त्यसलाई भन ्, ‘होस्शयार होऊ, शान् ि 
बस र तिमी नडराऊ। यी दईु िूिााँ उठ न ेअगलु् टा, रसीन र अरामको भयङ्कर 
रीस, र रमल् याहको छोराको कारण तिम्रो मन पतन कािर नहोस ्। ५ अराम, 

एफ्राइम र रमल् याहको छोराले तमलेर यसो भन् दै तिम्रो सिचनाश गनच षड यन् त्र 
रचेका छन ्, ६ “हामीहरू यहूदामाति आक्रमण गरौं। त् यसलाई टुक्रा-टुक्रा 
पारेर बााँडौं, र िाबेलका छोरालाई त् यसका राजा बनाऔ।ं” ७ िापतन परमप्रभ ु
परमेश् िर यसो भन् नहुनु् छ, “ ‘यो हनु नै सक् दैन, यो हुाँदैन नै। ८ वकनवक 
अरामको स्शर दम कस हो, र दम कसको स्शर रसीन मातै्र हो। पैँसट्ठी 
िषचतभतै्रमा आफ् नो नाउाँतनशानै मेवटने गरी एफ्राइम टुक्रा-टुक्रा पाररनेछ। ९ 
एफ्राइमको स्शर ि सामररया हो, र सामररयाको स्शरचावहाँ रमल् याहको छोरो मात्र 
नै हो। यदद तिमीहरू आफ् नो विश् िासमा स् िर भएनौ भने तिमीहरू खडा रहनै 
सक् नछैेनौ’”  (यशैया ७:१-९)। 

आफ्नो राज्यकालको सरुुमा किो भयाभि सङ् कट राजा आहाजले 
सामना गनुचपरेको तियो? हेनुचहोस ् , २ राजा १५:३७,३८ "३७ (त् यस बेला 
परमप्रभलेु अरामका राजा रसीन र रमल् याहका छोरा पेकहलाई यहूदाको 
विरुद्धमा पठाउन लाग् नभुयो।) ३८ योिाम आफ् ना वपत्रहरूतसि सिेु, र तिनका 
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पखुाच दाऊदको सहरमा तिनीहरूतसिै गातडए। अतन तिनीपतछ तिनका छोरा 
आहाज राजा भए।" (२ राजाहरू १५:३७-३८), २ राजा १६:५,६ "५ िब 
अरामका राजा रसीन र इस्राएलका राजा रमल् याहका छोरा पेकहले 
यरूशलेमको विरुद्धमा लडाइाँ गरेर आहाजलाई िेरा हाले, िर तिनीहरूले स्जत् न 
सकेनन ्। ६ त् यस बेला अरामका राजा रसीनले यहूदाका मातनसहरूलाई 
िपाएर एलािलाई अरामको तनस्म् ि फेरर तलए। िब एदोमीहरू एलािमा पसे, र 
आजको ददनसम् म त् यसमा बसोबास गरेका छन ्।" र यशैया ७:१,२ "१ जब 
उस्ज् जयाहका नाति, योिामका छोरा आहाज यहूदाका राजा तिए, िब अरामका 
राजा रसीन र इस्राएलका राजा रमल् याहका छोरा पेकह यरूशलेमको विरुद्धमा 
लडाइाँ गनच आए, िर उनीहरू विजयी हनु सकेनन ्।   

  २ अतन “एफ्राइमले अरामतसि सस्न् ि गर् यो” भन् ने समाचार दाऊदको 
िरानाकहााँ पगु् यो। िनका रूखहरू बिासले हल् लाएझैँ गरी आहाज र तिनका 
प्रजाका मन कामे।" 

     दस्िणमा रहेको यहूदाको सानो देशको तबरुद्धमा उत्तरमा रहेको 
इस्राएली राज्य एफे्रम र तसररया िा आराम राज्यमा गठबन्िन भएको तियो। 
यहूदालाई एडोमी र वफतलिीहरूले आक्रमण गरेर कमजोर बनाइददएकै 
अििामा उत्तरका राज्यहरू यहूदाको विरुद्धमा एकसाि खडा भएका तिए। 
विगिको समयमा यहूदाले इस्राएलको तबरुद्धमा यदु्ध छेडेको तियो िर इस्राएल 
र तसररयाबीचको गठबन्िनले त्यो हमला तबनाशकारी भएको तियो। 
असेररयाको शस्िशाली राजा वटग्लाि-वपतलसेर िेश्रोको (२ राजा १५:१९मा 
"पलु" भनेर सम्बोिन गररएको छ) विरुद्धमा इस्राएल र तसररयासाँग तमलेर 
यहूदा पतन तमलेर यदु्ध गरोस ् भनेर यी राष्ट्रहरूले दिाि ददएका तिए। 
असेररयाको राजाले इस्राएल र तसररयामाति हमला गरेर आफ्नो राज्य बढाउन 
चाहेका तिए। अझ ठूलो खिाराको सामना गनच इस्राएल र तसररयाको बीचमा 
भइरहेको लामो तभडन्िलाई पाखा लगाइ ददएको तियो। यदी इस्राएल र 
तसररया दिैु तमलेर यहूदामाति आक्रमण गरेर आफ्ना कठपिुली शासक खडा 
(यशैया ७:५,६) गनच सवकयो भने यहूदाका मातनसहरू तिनीहरूको तनस्म्ि 
यदु्धको स्रोि हनुसक्र्थ्यो। 

     जब राजा आहाजले आफ्नो संसार टुक्रा टुक्रा अिाचि ्आफ्नो राज्य 
कमजोर िहसनहस हनु िालेको देखेर त्यसबाट उकातसन उनले के समािान 
तनकाले? हेनुचहोस,् २ राजा १६:७-९ "७ आहाजले अश् शूरका राजा 
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तिग् लिवपलेसेरकहााँ यसो भनेर समाचारिाहकहरू पठाए, “म िपाईंको दास र 
िपाईंकै मािहि सेिक हुाँ। मलाई आक्रमण गने अरामका राजा र इस्राएलका 
राजाबाट आएर मलाई बचाउनहुोस ्।” ८ अतन आहाजले परमप्रभकुो मस्न् दरमा 
र राजमहलका भण् डारहरूमा भेट्टाएका सनु र चााँदी तलएर कोसेलीको रूपमा 
अश् शूरका राजाकहााँ पठाए। ९ अश् शूरका राजाले तिनका कुरा सनुे, र 
दम कसलाई आक्रमण गरेर उनले त् यो कब् जा गरे। उनले त् यहााँका 
बातसन् दाहरूलाई तनिाचसन गरेर कीरमा लगे, र रसीनलाई मारे।" र २ इतिहास 
२८:१६ "त् यस बेला राजा आहाजले अश् शूरका राजाकहााँ सहायिा 
मातगपठाए।"  

     आफूलाई र आफ्नो देशलाई उद्धार गनच सक्ने केिल एकमात्र तमत्र 
परमेश् िर हनुहुनु्छ भन्ने आिालाई पन्छाएर आहाजले आफ्ना शत्रहुरूका शत्र ु
तिग् लिवपलेसेरसाँग तमत्रिाको हाि तमलाउन प्रयास गरे। असेररयाका राजाले 
तसररया र इस्राएलको विरुद्धमा लड्न आहाज अनरुोिलाई खशुीसाि सहमि 
देखाए। आहाजबाट तिग् लिवपलेसेरले ठूलो िसुमात्र तलएनन ्उनले तसररयासाँग 
हमला गरेर आफ्नो हािमा तलन असल तनहुाँ पाए (२ राजा १६:९)। तसररया 
र इस्राएलक गठबन्िनको शस्ि टुवक्रएको तियो। झट्ट हेदाच आहाजले आफ्नो 
देश यहूदालाई बचाएको जिो देस्खएको तियो। 

   आहाजको कदमलाई आश् चयच मान्नुपदैन। यहूदामा राज गरेका 
राजाहरूमध्ये आहाज सबभन्दा खराब राजा भनेर सम्बोिन गररएको छ। 
बाइबलको नजरमा त्यो राजा वकन खराब देस्खयो? हेनुचहोस ्२ राजा १६:१-४ 
"१ रमल् याहका छोरा पेकहको सत्रौँ िषचमा यहूदाका राजा योिामका छोरा 
आहाजले राज् य गनच लागे। २ जब आहाज राजा भए िब तिनी बीस िषचका 
तिए, र तिनले यरूशलेममा सोह्र िषच राज् य गरे। तिनले आफ् ना पखुाच दाऊदले 
गरेझैँ परमप्रभकुो दृस् टमा जे कुरो असल तियो त् यही गरेनन ्। ३ इस्राएलका 
राजाहरूका चालमा तिनी वहाँडे। इस्राएलको सामबुाट जनु जातिहरूलाई 
परमप्रभलेु तनकाल् नभुएको तियो, तिनीहरूकै स्िनलाग् दा चालमा वहाँडेर तिनले 
आफ् नो छोरालाई पतन आगोमा होम गरे। ४ तिनले अल् गा-अल् गा ठाउाँहरू र 
डााँडाका टाकुराहरूमा र हरेक झ् याम् म परेको रूखमतुन बतलदानहरू चढाए र 
िूप बाले।" र २ इतिहास २८:१-४ "१ आहाज राजगद्दी आरोहण गदाच बीस 
िषचका तिए। तिनले यरूशलेममा सोह्र िषच राज् य गरे। तिनले आफ् ना पखुाच 
दाऊदले गरेझैँ जे कुरो परमप्रभकुो दृस् टमा असल तियो त् यही गरेनन ्। २ 
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तिनी इस्राएलका राजाहरूका चालमा वहाँडे, र बाल देििाहरूका तनस्म् ि ढलौटे 
मूतिचहरू बनाए। ३ तिनले बने-वहन् नोमको बेँसीमा बतलदानहरू पतन चढाए। 
इस्राएलको सामनु् नेबाट जनु जातिहरूलाई परमप्रभलेु देशबाट तनकाल् नभुएको 
तियो, उनीहरूकै स्िनलाग् दा चालमा वहाँडेर तिनले आफ् ना छोराहरूलाई आगोमा 
होम गरे। ४ तिनले अल् गा-अल् गा ठाउाँहरू र डााँडाका टाकुराहरूमा र हरेक 
झ् याम् म परेको रूखमतुन बतलदानहरू चढाए र िूप बाले।" 

    खिराको सामना गनच राजा आहाजले जनु कदम चलाए त्यो उनको 
िभािलाई िाहा पाउाँदा हामी बझु्न सक्दछौँ। हाम्रो ब्यस्िगि जीिनमा 
त्यसबाट हामीले के पाठ तसक्नसक्दछौँ? जब अवहले नै हामीहरूले परमेश् िरका 
िचनहरू पालन गरेर उहााँको बाटोमा वहाँडेनौँभने हामीलाई द:ुखकष्ट िा पररिा 
आउाँदा त्यसबेला हामीमा उहााँमाति भरोसा राख् न प्रसि विश् िास हनु्छ भन्न ेके 
ठेगाना छ र? हेनुचहोस,् याकूब २:२०-२४ "२० मूखच हो, कामविनाको विश् िास 
व् यिच हनु् छ भन् न े कुराको प्रमाण चाहन् छौ? २१ जब हाम्रा पखुाच अब्राहामले 
आफ् नो छोरो इसहाकलाई िेदीमा अपचण गरे, िब तिनी कामद्वारा नै िमी 
ठहररएनन ् र? २२ तिमी देख् िछौ, वक तिनका कामहरू साँगसाँगै विश् िास 
वक्रयाशील तियो, र कामद्वारा नै विश् िास पूणच भएको तियो। २३ 
पवित्रिमचशा त्रको यसो भन् न ेिचन पूरा भयो, “अब्राहामले परमेश् िरमा विश् िास 
गरे, र यो उनको तनस्म् ि िातमचकिा गतनयो,” र उनी परमेश् िरका तमत्र कहतलए। 
२४ तिमीहरू देख् िछौ वक कामद्वारा मातनस िमी ठहरराँदोरहेछ, विश् िासद्वारा 
मात्र होइन।" र यतमचया १२:१-६ "१ हे परमप्रभ,ु िपाईं सिैँ िमी हनुहुनु् छ, 

जब म िपाईंको अतग मदु्दा पेश गछुच। िापतन िपाईंका न् यायको विषयमा म 
िपाईंतसि कुरा गनच चाहन् छु। दु टहरूको चाल वकन सफल हनु् छ? 

अविश् िासीहरू वकन आरामतसि ब छन ्? २ िपाईंले तिनीहरूलाई रोप नभुएको 
छ, र तिनीहरूले जरा हालेका छन ्। तिनीहरू बढ छन ्, र फल फलाउाँछन ्। 
तिनीहरूका मखुमा िपाईंको नाउाँ ि छ, िर तिनीहरूका हृदयबाट चावहाँ िपाईं 
टाढा हनुहुनु् छ। ३ िापतन हे परमप्रभ,ु िपाईं मलाई जान् नहुनु् छ, िपाईं मलाई 
देख् नहुनु् छ, र िपाईंसम् बन् िी मेरा विचारहरूलाई जााँच् नहुनु् छ। मानचलाई लैजान े
भेडाहरूलाई झैँ तिनीहरूलाई िान् दै लानहुोस ्, र माररने ददनको लातग िी अलग 
राख् नहुोस ्! ४ देशमा कवहलेसम् म खडेरी परररहने? र मैदानका िााँस कवहलेसम् म 
ओइलाइरहने? त् यहााँ ब नेहरू दु ट भएका हनुाले, त् यहााँका पशपुन्िीहरू सबै 
न ट भएका छन ्। त् यसबाहेक “हामीमाति के हुाँदैछ उहााँले देख् नहुनु् न” भनी 
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मातनसहरू भतनरहेछन ्। ५ “यदद तिमी िी मातनसहरूतसि दगरुरयौ र तिनीहरूले 
तिमीलाई िकाए भने, िोडाहरूतसि तिमी कसरी दगनुच सक् छौ र? यदद सरुस्िि 
 िानमा नै तिमी फवकच यौ भने, यदचननेरका झाडीहरूमा तिमी के गछौ? ६ तिम्रा 
दाजभुाइहरू, तिम्रा आफ् नै पररिारले नै तिमीतसि विश् िासिाि गरेका छन ्। 
तिनीहरू तिम्रो विरुद्धमा जोरतसि कराउाँदैआएका छन ्। तिनीहरूले तिमीतसि 
मीठा कुरा गरे िापतन तिमीले तिनीहरूमाति भरोसा नगर ्।"   

   

२. हििपे गने प्रयास (यशैया ७:३-९) 

      इस्राएल र तसररयाबाट आएको िस्म्कलाई सामना गनच किो खालको 
राजनैतिक खेल खेल्नपुछच भनेर जब आहाजले सोस्चरहेका तिए त्यसबेला 
परमेश् िरलाई केही कुरो िाहा तियो जनु ्राजालाई िाहा तिएन। एउटा कुरो 
पष्ट तियो। राजालाई आएको सङ् कट परमेश् िरकै अनमुतिले आएको तियो। 
उनलाई अनशुासनमा राख् न र आफूले गरेका गल्िीहरूबाट फवकच उन ् भन्न े
परमेश् िरको चाहना तियो ("२ तिनी इस्राएलका राजाहरूका चालमा वहाँडे, र 
बाल देििाहरूका तनस्म् ि ढलौटे मूतिचहरू बनाए। ३ तिनले बेन-वहन् नोमको 
बेँसीमा बतलदानहरू पतन चढाए। इस्राएलको सामनु् नेबाट जनु जातिहरूलाई 
परमप्रभलेु देशबाट तनकाल् नभुएको तियो, उनीहरूकै स्िनलाग् दा चालमा वहाँडेर 
तिनले आफ् ना छोराहरूलाई आगोमा होम गरे। ४ तिनले अल् गा-अल् गा 
ठाउाँहरू र डााँडाका टाकुराहरूमा र हरेक झ् याम् म परेको रूखमतुन बतलदानहरू 
चढाए र िूप बाले। ५ यसकारण परमप्रभ ु तिनका परमेश् िरले तिनलाई 
अरामका राजाको हािबाट हार खिुाउनभुयो। अरामीहरूले तिनलाई परा ि 
गरेर तिनका मातनसहरूमध् ये िेरै जनालाई कैद गरेर दम कसमा लगे। तिनी 
इस्राएलका राजाको हािमा पतन परे, र िी राजाले तिनलाई सम् पूणच परा ि 
गरे... १९ इस्राएलका* राजा आहाजको कारणले नै परमप्रभलेु यहूदालाई 
विनम्र िलु् याउनभुएको तियो, वकनभने यहूदामा तिनले दु टिा बढाएर तिनी 
परमप्रभिुफच  साहै्र नै विश् िासिािी भएका तिए।" २ इतिहास २८:२-५,१९)। 

  फेरर मानि दृवष्टकोणले हेदाच असेररयाका राजा तिग्लािवपलसेरसाँग सहायिाको 
तनस्म्ि अनरुोि गनुच िकच यिु र मनातसि देस्खएको तियो। िर परमेश् िरलाई यो 
िाहा तियो वक दाउदको राज्य यहूदा विदेशी शस्िको तनयन्त्रणमा रहनेछ 
जसबाट उनी कवहल्यै पतन सन्िोषको सास फेनच पाउनेछैन। 
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   जनु कदम राजाले चालेिापतन त्यो अत्यन्िै जोस्खमपूणच तियो। 
त्यसकारण राजालाई हििेप गनच परमेश् िरले यशैयालाई उनकहााँ 
पठाउनभुएको तियो (त्यसबेला राजाले यरुशलेममा पानी आपूतिच गने ठाउाँलाई 
हेदै तिए। यस सहरलाई कब्जा गने राजाको योजना तियो)। असेररयाको 
राजासाँग सम्पकच  नगरोस ्भनेर दिाि ददन यशैया राजा आहाजकहााँ परमेश् िरले 
पठाउनभुएको तियो। 

     यशैया एक्लो  नगइकन उनले आफ्नो छोरो शायाचसूबलाई पतन लान 
परमेश् िरले उनलाई वकन भन्नुभयो? "िब परमप्रभलेु यशैयालाई भन् नभुयो, “अब 
तिमी आफ् नो छोरो शायाचसूबलाई तलएर िोबीको खेिको बाटोमा गएर मातिल् लो 
पोखरीको नहरको आस्खरी भागमा आहाजतसि भेट गनुच" (यशैया ७:३)। 

   आफ्नो छोरोलाई स्चनाउाँदै राजा आहाजलाई अतभिादन गदाच उनी 
छक् क परोस ्भन्ने परमेश् िरको तनयि तियो। यशैयाको छोरोको नाउाँ शायाचसूब 
तियो जसको अिच "बााँवक िा बचेखचेुका फवकच नेछन"् तियो। केको बााँवक िा 
बचेखचेुको? केबाट फवकच ने? केटोको बबुा अगमििा तिए। त्यसले गदाच केटो 
नाउाँ नै परमेश् िरको तनणाचयत्मक सन्देश तियो। मातनसहरू यदु्धबन्दीभएर 
तनिाचसनमा जानेछन ्सन्देश त्यस केटोको नाउाँले ददएको तियो। िा पश् चािाप 
गरेर परमेश् िरतिर फकच न ु त्यस नाउाँले आभास ददन्छ (फकच नभुन्ने वक्रयापदले 
पश् चािाप भन्ने अिच पतन हुाँदछ)। जेभएिापतन राजा आहाजलाई परमेश् िरको 
सन्देश यो तियो: तिमीले जनु अिचमा चल्छौ त्यसै अनसुार चल! तिमी आफ्नो 
पापहरूबाट फकच  िा यदु्धबन्दी भएर अरू मातनसहरूसाँग तनिाचसनमा जाऊ, र 
तनिाचसनबाट िोरै मातनसहरू फवकच नेछन।् जे तिमी तनणचय गछौ त्यो तिमीमा नै 
भर पदचछ! 
   राजाको पररस्ितिमा परमेश् िरको सन्देश कसरी सम्बोिन गररएको 
तियो? हेनुचहोस ्यशैंया ७:४-९ "४ र त् यसलाई भन ्, ‘होस्शयार होऊ, शान् ि बस 
र तिमी नडराऊ। यी दईु िूिााँ उठ ने अगलु् टा, रसीन र अरामको भयङ्कर रीस, र 
रमल् याहको छोराको कारण तिम्रो मन पतन कािर नहोस ्। ५ अराम, एफ्राइम र 
रमल् याहको छोराले तमलेर यसो भन् दै तिम्रो सिचनाश गनच षड यन् त्र रचेका छन ्, 
६ “हामीहरू यहूदामाति आक्रमण गरौं। त् यसलाई टुक्रा-टुक्रा पारेर बााँडौं, र 
िाबेलका छोरालाई त् यसका राजा बनाऔ।ं” ७ िापतन परमप्रभ ुपरमेश् िर यसो 
भन् नहुनु् छ, “ ‘यो हनु नै सक् दैन, यो हुाँदैन नै। ८ वकनवक अरामको स्शर 
दम कस हो, र दम कसको स्शर रसीन मातै्र हो। पैँसट्ठी िषचतभतै्रमा आफ् नो 
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नाउाँतनशानै मेवटने गरी एफ्राइम टुक्रा-टुक्रा पाररनेछ। ९ एफ्राइमको स्शर ि 
सामररया हो, र सामररयाको स्शरचावहाँ रमल् याहको छोरो मात्र नै हो। यदद 
तिमीहरू आफ् नो विश् िासमा स् िर भएनौ भने तिमीहरू खडा रहनै सक् नेछैनौ’।”  

(यशैया ७:४-९)।  

    तसररया र इस्राएलबाट आउने िस्म्क िा डर पार हनुेछ र यहूदा 
सरुस्िि हनुेछ। राजा आहाजको तनस्म्ि अत्यन्िै महान,् आगोको ज्िाला दन 
दन तनस्करहेका ज्िालामूखी परमेश् िरको दृवष्टमा केिल "यी दईु िूिााँ उठ ने 
अगलु्टाहरू"मात्र हनु ्(यशैया ७:४ रूपान्िररि)। भनाईको िात्पयच यो हो वक 
राजा आहाजले असेररयासाँग सहयोगको तनस्म्ि तबस्न्ि गनुचपदैन। 

   िर ठीक तनणचय गनचको तनस्म्ि दईुिटा शिचहरू तिए। आहाजले 
परमेश् िरमाति र उहााँका िचनहरूमा भरोसा राख् न ु पदचर्थ्यो। यदी आफ्नो 
अस्ित्ि कायमै राख् न चाहन्छ, आफूलाई स्िर राहन चाहन्छ िा िावयत्ि 
कायमै राख् न चाहन्छ भने उनले परमेश् िरमा विश् िास गनुच अतनिायच तियो 
(यशैया ७:९)। "विश् िास" र "खडा िा िावयत्ि" भन्ने शब्द वहबू्र भाषाको 
एउटै मूल शब्दबाट आएको हो। त्यसैबाट "सत्य" (िा भरपदो) शब्द आएको 
छ। आमेन शब्द पतन त्यही मूल शब्दबाट आएको हो। (यसको अिच सत्य र 
भरपदो हो)। आफू तनस्श् चि हनु राजा तनस्श् चि हनुपुदचर्थ्यो। भरपदो हनु उनी 
परमेश् िरमाति भर पनुचपर्थ्यो। 

    यशैया ७:९को िाक्यको अस्न्िम भाग फेरर हेनुचहोस। स्िर हनु, खडा 
हनु िा आफ्नो िायीत्ि कायमा राख् न आिा र विश् िासले वकन महत्त्िपूणच 
भाग खेल्दछ? केमा स्िर, खडा िा िायीत्ि हनुे? यही नीति येशूलाई 
विश् िास गनेहरूको जीिनमा पतन वकन लाग ुहनुसक्छ? 

 

३. अको मौका (यशैया ७:१०-१३) 

     "१० फेरर परमप्रभलेु आहाजलाई भन् नभुयो, ११ “िल गवहरोभन् दा 
गवहरोबाट होस ् िा मातिभन् दा मातिबाट होस ्, परमप्रभ ु आफ् ना परमेश् िरतसि 
कुनै एउटा स्चन् ह माग ्।” १२ िर आहाजले भने, “म माग् नेछैनाँ। म परमप्रभकुो 
परीिा गनेछैनाँ।”  १३ िब यशैयाले भने, “हे दाऊदका िराना, अब सनु! के 
मातनसहरूको िैयचलाई जााँच् न यिे ट भएन? के तिमीहरू मेरा परमेश् िरको 
िैयचलाई जााँच् छौ?" ( यशैया ७:१०-१३)।  
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     परमेश् िरमाति गनुचपने आिा र विश् िासको यशैयाले गरेका अनरुोि 
ित्कालै जिाफ ददएन। परमेश् िरले फेरर आफ्नो करुणा देखाउनभुएर राजालाई 
अको मौका ददनभुयो। आफ्ना परमेश् िरसाँगै "“िल गवहरोभन् दा गवहरोबाट होस ् 
िा मातिभन् दा माति आकाशबाट होस ्,  कुनै एउटा स्चन् ह माग ्।” यशैया 
७:११) भनेर परमेश् िरले भन्नुभयो। परमेश् िरमाति विश् िास िा आिा राख् न 
मानि जातिलाई गररएको कुनै पतन आह्वानहरूमा यो एउटा सबभन्दा ठूलो 
आह्वान िा तनमन्त्रणा हो। यो कुनै स्चठ्ठा िा भाग्यशाली उपहारहरूमा आकवषचि 
ढाँगले छावपएका तसतमि शिचहरू परमेश् िरले राख् नभुएको तिएन। आफ्नो 
राज्यको आिा भाग ददन्छु भन्ने मानि शासकहरूले जिै उहााँले िचन 
ददनभुएन। िी शासकहरूले आफ्नो उदारिा देखाउन आफूले ददन सक्न े
तसमाको उचाइमा पगु्न िचन ददएका तिए (एिर ५:६, एिर ७:२, मकूच स 
६:२३)। त्यस दषु्ट राजाले परमेश् िरमाति र उहााँको िचनमा केिल 
विश् िासमातै्र गरे भने परमेश् िरले सारा िगच र परृ्थ्िी न ै उनमाति खन्याउन 
उहााँ राजी हनुभुएको तियो! परमेश् िरको प्रतिज्ञा िा िाचाको प्रमाणको तनस्म्ि 
राजाले सनुको पहाड िा भमुध्य सागरमा भएका बालिुा जिै सैतनकहरू माग्न 
सक्िे। 

    राजा आहाजले जनुरूपमा यशैयालाई जिाफ ददए त्यो वकन तियो? 
हेनुचहोस ् यशैया ७:१२ "िर आहाजले भने, “म माग् नेछैनाँ। म परमप्रभकुो 
परीिा गनेछैनाँ।”  

    झट्ट हेदाच राजाको जिाफ िमी र परमेश् िरलाई आदर गररएको जिो 
देस्खन्छ। उनले परमेश् िरलाई पररिामा पानच चाहन्न रे जसरी शिाब्दीयौँ पवहले 
आफ्ना मरुभतूमका यात्राहरूमा इस्राएलीहरूले गरेका तिए (प्रिाि १७:२, 
व्यििा ६:१६)। िर फरक के तियो भने मातनसले परमेश् िरलाई ररस 
उठाउन िइच्छाले जााँच् ने नभएर परमेश् िर आफैले राजालाई उहााँबाट प्रमाण 
खोज्न आह्वान गनुचभएको तियो (मलाकी ३:१०मा दशांशको बारेमा यिै 
भन्नुहनु्छ "सम् पूणच दशांश ढुकुटीमा ल् याओ, िावक मेरो िरमा भोजन रहोस ्। 
यसमा मलाई जााँचेर हेर,” सिचशस्िमान ् परमप्रभ ु भन् नहुनु् छ, “म  िगचका 
ढोकाहरू उिारेर पयाचप ि ठाउाँ पतन नहनुेसम् मका आस्शष ् तिमीहरूमाति बसाचउाँछु 
िा बसाचउाँददनाँ,” सिचशस्िमान ् परमप्रभ ु भन् नहुनु् छ")। परमेश् िरले आफ्नो 
हृदयदेस्ख पोखाउनभुएको तबशाल उदारिा बरदानलाई हामीले ग्रहण गनच 
सवकयौँ भने उहााँ अत्यन्िै खशुी हनुहुनुेछ। यो उहााँको िैयचिाको पररिा 
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होइन। िर आहाज राजाले परमेश् िरमाति विश् िास गरोस ् भनेर सिाउन 
परमेश् िरले नै प्रदान गनुचभएको अिसरलाई िीकार गनच उनी राजी  भएनन।् 
राजाले परमेश् िरलाई विश् िास नगनच आफ्नो मनको ढोकालाई बन्द गरेर िगारो 
लगाइ ददए। 

   यशैया ७:१३ हेनुचहोस।् यहााँ यशैयाले के भतनरहेका तिए? "िब 
यशैयाले भने, “हे दाऊदका िराना, अब सनु! के मातनसहरूको िैयचलाई जााँच् न 
यिे ट भएन? के तिमीहरू मेरा परमेश् िरको िैयचलाई जााँच् छौ? " 

    यहााँ यशैयाले राजालाई औलँ्याइरहेका िचन अत्यन्िै सारगतभचि र 
पष्ट छ। परमेश् िरकै तनस्ज आह्वानमा उहााँलाई जााँच्न राजाले अिीकार गदाच 
उनले परमेश् िरलाई िवकि पारररहेका तिए। राजाले देखािटीरूपमा 
परमेश् िरलाई नपेल्ने िा नजााँच्ने भनेर मखुले दठक् क पारेका तिए। यस पदमा 
एउटा मनै हल्लाउने खालको िाक्य लेस्खएको छ। यस पदमा यशैयाले "मेरा 
परमेश् िर" भनेर सम्बोिन गररएको छ भने यशैया ७:११मा अगमििाले प्रभ ु
"िपाईँको परमेश् िर"बाट स्चन्ह िा प्रमाण माग्नहुोस ्भनेर राजालाई भतनरहेका 
तिए। जब परमेश् िरले प्रदान गनुचभएको अिसरलाई राजाले अिीकार गरे िब 
उनले परमेश् िर उनका परमेश् िर हनुहुनु्छ भनेर अिीकार गरेका तिए िा 
पन्छाएका तिए। यस समयमा परमेश् िर यशैयाको परमेश् िर भनेर देखाइएको 
तियो िर राजा आहाजको होइन। 

    परमेश् िरको सहनशीलिा र हामी सबैलाई उहााँले प्रदान गनुचहनुे 
मसु्िमा सहभागी गराउन उहााँको चाहनालाई यस बुाँदाको अध्यनले हामीलाई 
के तसकाउाँछ?  जब हामीले हाम्रो हृदय परमेश् िरलाई पूरै समवपचि गरेनौँ भन े
हाम्रो मानि हृदयको कठोरिा र अन्िोपनाको बारेमा यसले हामीलाई कसरी 
बिाउाँछ? अन्िमा यदद आहाजले परमेश् िरकै िचन अनसुार उहााँले ददनहुनुे 
स्चन्ह िा प्रमाण जटुाइददनभुयो भने के उनले उहााँलाई विश् िास गने तिए ि? 
केलाएर सोच्नहुोस।् 

 

४.  पतु्रको स्चन्ह (यशैया ७:१४) 

       परमेश् िर यहूदासाँग छ भनेर विश् िि गराउन "गवहरोभन्दा गवहरो र 
आकाशभन्दामािी" (यशैया ७:११ रूपान्िररि) स्चन्ह िा प्रमाण राजाले खोज्यो 
भने म ददनेछु भन्ने परमेश् िरको िचनले राजालाई हल्लाएन। िब परमेश् िर 
आफै स्चन्ह िा प्रमाण जटुाउाँछु भन्नु भयो: "१४ यसैकारण परमप्रभ ुआफैले 
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तिमीहरूलाई एउटा स्चन् ह ददनहुनुेछ। हेर, कन् या गभचििी हनुेछ, र त् यसले 
एउटा छोरा जन् माउनेछ र उनको नाउाँ इम् मानएुल रास्खनेछ।" (यशैया 
७:१४)। जब मानिीय सोच र कल्पनाबावहरको कदम परमेश् िरले चाल्नहुनु्छ 
त्यो कदम हाम्रो तनस्म्ि यिो आश् चयचचवकि हनु्छ जनु ्  केिल ईश् िरीय 
कल्पनाको पररतिमामात्र हनु्छ। यसै सन्दभचमा: यशैया ५५:८,९ "८ “वकनवक 
मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचार होइनन ्, र तिमीहरूका चाल मेरा चाल 
होइनन ्,” परमप्रभ ुभन् नहुनु् छ। ९ जसरी आकाश परृ्थ् िीभन् दा अल् गो छ, त् यसरी न ै
मेरा चाल तिमीहरूका चालभन् दा र मेरा विचार तिमीहरूका विचारभन् दा अल् गा 
छन ्।" र १ कोरन्िी २:६-९ "६ िापतन पररपक् ि भएकाहरूका बीचमा हामी 
बवुद्धको प्रचार गदचछौं, िर यस यगुको बवुद्ध होइन, न ि यस यगुका 
शासकहरूको बवुद्ध, जो तनश् चय तबतिजानेछ। ७ िर हामी परमेश् िरको गपु ि र 
लकेुको बवुद्धको प्रचार गदचछौं, जो यगुयगुअस्ि हाम्रो मवहमाको तनस्म् ि 
परमेश् िरले तनयिु गररददनभुयो। ८ यस यगुका कुनै पतन शासकहरूले त् यो 
कुरा बझेुनन ्। तिनीहरूले बझेुका भएदेस्ख मवहमाका प्रभलुाई कू्रसमा टााँग् ने न ै
तिएनन ्। ९ िर यसो लेस्खएको छ, “आाँखाले नदेखेका र कानले नसनुेका र 
मातनसले मनमा नसोचेका, यी नै कुरा परमेश् िरले उहााँलाई प्रमे गनेहरूका 
तनस्म् ि ियार पानुचभएको छ।”  

   परमेश् िर आफैले उपलब्ि गराउनहुनुे स्चन्ह आश् चयचचवकि तियो। 
त्यो स्चन्ह पतु्र रे! िर त्यस समयको बाइबलको पररप्रेिमा एक जना यिुिीले 
बालक जन्माउनेतछन ्र उनको नाउाँ "इम्मानयुल" रास्खनेछ भन्ने स्चन्ह कसरी 
हनुसक्छ? 

 

५. त्यो स्त्री को तिइन ्र उनको बालक को हो? 

      तगतडयोन (न्यायकिाच ६:३६-४०) जिा मातनसहरूलाई देखाएका 
स्चन्हहरू तिनीहरूकै सामनुे पूरा भएका तिए। िर स्त्रीले छोरो जन्माउन े
महत्त्िपूणच स्चन्ह परुानो करारका मातनसहरूको साम ु पूरा भएको तियो भनेर 
परुानो करारको कुनै पतन भागमा औलँ्याएको छैन। िर परुानो करारकै 
आिारमा त्यो स्चन्ह पूरा भएका केही प्रमाणहरू हामी सोच्न सक्दछौँ: 
    अ. "कन्या गभचििी हनुेछन"् िा यिुिी गभचििी हनुेछ भन्नुको अिच कुनै 
यिुिी जो तबिाह गने उमेरको भन्ने जनाउाँछ। उनी यरुशलेममा जीविि भएकी 
स्त्री भनेर िेरैले अनमुान गदचछन।् यसमा यशैयाकी श्रीमिीलाई पतन औलँ्याएको 
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हनुसक्छ भनेर मातनसहरूले ठातनएका छन।् यशैया ८:३मा अगमिाददनीले 
यशैयाको तनस्म्ि छोरो जन्माएकी तिइन ् भनेर उल्लेख गररएको छ (यो स्त्री 
यशैयाकी श्रीमिी तिइन ् जसले आफ्ना छोराहरू जन्माएर नाउाँ ददाँदा िी 
नाउाँहरूले भवियिाणीको सङ् केट गरेको तियो। उदाहरणमा, यशैया ७:३ 
"िब परमप्रभलेु यशैयालाई भन् नभुयो, “अब तिमी आफ् नो छोरो शायाचसूबलाई 
तलएर िोबीको खेिको बाटोमा गएर मातिल् लो पोखरीको नहरको आस्खरी 
भागमा आहाजतसि भेट गर ्," यशैया ८:१८ "म र परमप्रभलेु मलाई ददनभुएका 
छोराछोरीहरू यही ँ नै छौं। तसयोन पिचिमा विराजमान हनुहुनुे सिचशस्िमान ् 
परमप्रभिुफच बाट इस्राएलमा हामी स्चन् ह र लिण हौं।" िर यस छोरोको नाउाँ 
इम्मानयुल नभएर अकै तियो। हेनुचहोस ् "१ परमप्रभलेु मलाई भन् नभुयो, 
“आफ् नो तनस्म् ि एउटा ठूलो कागिको मटु्ठा ल्याऊ, र त् यसमा सािारण कलमले 
‘महेर-शालल-हाज-बज’ भनेर लेख् न।ु २ अतन म यसलाई पक् का गनचलाई मेरा 
दईु विश् िासयोग् य गिाहहरू, अिाचि ् उररयाह पूजाहारी र येबेरक् याहको छोरो 
जकररयालाई बोलाउनेछु।”  ३ िब मेरी पत् नी अगमिाददनीकहााँ म गएाँ, र तिनी 
गभचििी भएर एउटा छोरो जन् माइन ्। अतन परमप्रभलेु मलाई भन् नभुयो, “त् यसको 
नाउाँ महेर-शाललहाज-बज राख् । ४ बालकले ‘मेरा बाब’ु र ‘मेरी आमा’ भन् न 
जान् न अस्ि न ै दम कसको िन र सामररयाको लूट अश् शूरका राजाले 
लैजानेछ।” यशैया ८:१-४। यद्यवप यशैयाका िी छोराहरूको स्चन्ह केही 
हदसम्म तमलेको देस्खन्छ वकनभने तिनीहरू ठूलो भएर असल र खराब चनु्ने 
चेिना हनुअुस्ि न ैतसररया र उत्तरी इस्राएल िहसनहस हनुेतियो (यशैया ७:१६ 
"िर बालकले खराबलाई इन् कार गनच र असललाई छान् न अस्ि त् यो देश 
उजाड पाररनेछ, जसका दईु राजाहरूदेस्ख तिमीहरू डराएका छौ।" र यशैया 
८:४ "बालकले ‘मेरा बाब’ु र ‘मेरी आमा’ भन् न जान् न अस्ि न ैदम कसको िन 
र सामररयाको लूट अश् शूरका राजाले लैजानेछ।”  

आ. इम्मानएुल भन्नुको अिच राजा आहाजको छोरो वहजवकया भनेर कतिले 
सोच्दछन।् वकनवक आहाज पतछ वहजवकया राजा भएका तिए। िर उनलाई नै 
इम्मानएुल भनेर नाउाँ िोवकएको कही ँपतन छैन। 

इ. इम्मानएुल भन्ने नाउाँ नै रहयमय छ। यसलाई प्रायजसो "परमेश् िर 
हामीहरूसाँग" भन्ने जनाउाँछ। त्यसको अिच परमेश् िरको उपस्िति हो। उहााँ 
त्यही विशेष पतु्र हनुसक्छ जनु ् यशैया ९ र ११मा भवियिाणी गररएको 
तियो। यदद हो उनको ियान जनु अति महान ् िररकाले गररएको छ उनी 

५४ 
 



ईश् िरीय व्यस्ित्ि हनुपुछच भनरे मातनतलनपुछच (यशैया ९:६ "वकनभने हाम्रा 
तनस्म् ि एउटा बालकको जन् म भएको छ। हाम्रा तनस्म् ि एउटा छोरो ददइएको 
छ। शासन उहााँको कााँिमा हनुेछ। उहााँ अचम् मका सल् लाहकार, शस्िशाली 
परमेश् िर, अनन् िका वपिा, शास्न् िका राजकुमार कहलाइनहुनुेछ") र उहााँ वयशैको 
बंशबाट आएको हो ("त् यस ददन मातनसहरूका तनस्म् ि वयशैको िंशबाट एउटा 
झन् डाज िै खडा हनुेछ। जाति-जातिहरू उहााँकहााँ भेला हनुेछन ्, र उहााँको 
विश्रामको  िान मवहमामय हनुेछ" यशैया ११:१०)। त्यो महामवहम व्यस्ि 
चाहे असल राजा वहजवकया नै वकन नहोस ्सबै मानिीय शस्िशाली राजा भन्दा 
अपारको हनुपुछच। 

ई. कुनै पतन वििाहको उमेर भएको अवििावहि कन्या स्त्रीले कसैलाई जन्म 
ददयो भने त्यो बालक अिैििररकाले जन्माएको भनेर ठहछच। इस्राएली 
संकारमा अिैि यौन सम्पकच  राखेर गभचिति भएको स्त्रीलाई कडा सजायाँ 
ददइन्र्थ्यो ("२० िर यदद दोष सत् य ठहररयो र त् यस केटीमा कुमारीत् िको 
सबूि पाइएन भन,े २१ बाबकुो िरमा छाँदै छाडा भएर इस्राएललाई लाजमदो 
काम गरेकी हनुाले त् यसलाई बाबकैु िरको ढोकामा ल् याएर सहरका 
मातनसहरूले ढुङ्गाले हानेर मारून ्। तिमीहरूले तिमीहरूका मध् येबाट य िो 
खराबी हटाउनपुछच" व्यििा २२:२०-२१)। िर मातनसको आिा र 
विश् िासलाई प्ररेणाददने बालक त्यिो खालको हि भनेर परमेश् िरले वकन 
भन्नहुनु्र्थ्यो होला? 

   त्यसको तबपररि, नयााँ करारमा येशूलाई नै इम्मानएुल (मत्ती १:२१-
२३) भनेर सम्बोिन गररएको छ। उहााँ मगनीभएको िर वििाह नगरेको 
कन्याबाट आश् चयच र शदु्धिररकाले जस्न्मनभुएको तियो। येशू परमेश् िरको पतु्र 
पतन हनुहुनु्छ (यशैया ९:६, मत्ती ३:१७) र वयशैको "हााँगा" िा "बंश"बाट 
जस्न्मनभुएको तियो (यशैया ११:१,१० र प्रकाश २२:१६)। हनुसक्छ राजा 
आहाजलाई ददइएको "इम्मानएुल"को स्चन्ह समयमामै पूरा हनुे ख्रीष्टको 
जन्मलाई भवियिाणी औलँ्याएको हनुसक्छ। येशूको जन्मले भवियिाणीको 
प्रगतिलाई प्रमास्णि गदचछ। िर परुानो करारलाई ठ्याक् कै यही हो भनेर 
इम्मानएुलको बारेमा बिाइएको छैन। िर हामीलाई के जान्नु आिश्यक तियो 
त्यो हामीलाई िाहा छ: "िर समयको पूणचिामा परमेश् िरले आफ् ना पतु्रलाई 
पठाउनभुयो। उहााँ एउटी  त्रीबाट जन् मनभुयो" (गलािी ४:४)। येशूद्वारा 
परमेश् िरको उपस्िति हामीमा भएको छ। 
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    येशू ख्रीष्ट मानिीय चोलामा आउनभुएको िािविकिाको बारेमा 
गवहररएर सोच्नहुोस।् यस भयाभि, कठोर, मानििाप्रति असंिेदनशीला, एक 
आपसमा िेिािा गने प्रिसृ्त्तले कठास्ङ्ग्रएको हृदय भएका मातनसहरूको  
िािविक उपस्ितिले गदाच स्चस्न्िि भएको हामीलाई येशूको जन्मले कसरी 
आशा र सान्त्िना हामी पाउन सक्छौँ? 

 

५. "परमेश् िर हामीतसि"! (यशैया ७:१४) 

  "यसैकारण परमप्रभ ु आफैले तिमीहरूलाई एउटा स्चन् ह ददनहुनुेछ। 
हेर, कन् या गभचििी हनुेछ, र त् यसले एउटा छोरा जन् माउनेछ र उनको नाउाँ 
इम् मानएुल रास्खनेछ" (यशैया ७:१४) 

        यशैयाका छोराहरूको नाउाँको अिच तियो। स्शजाचशबुको अिच "बााँवक, 
िोरै िा बचेखचेुका फवकच नेछन" तियोभने माहर-शलाल-हाश-बाज को अिच 
"तछटो पाउने इनाम, तछटै भाग्ने स्शकार" तियो। त्यसरी नै इम्मानएलको पतन 
अिच छ। यसको अिरस अिच हो "हामीसाँग परमेश् िर।" िर त्यसलाई 
प्रायजसो िीकायचभएको अनिुादचाही ँ"परमेश् िर हामीसाँग हनुहुनु्छ"। िर यस 
अनिुादमा केही महत्त्िपूणच अिच गतुमएको छ। वहबू्र भाषामा सम्बोिन गररएको 
यस खालका नाउाँहरूमा वक्रयापद हुाँदैन। जसले गदाच "हनुहुनु्छ" भन्ने वक्रयापद 
िपनपुदचछ वकनभने वहबू्र भाषामा यसरी व्यि गररएको छैन। त्यसकारण 
इम्मानएुललाई "परमेश् िर हामातसि हनुहुनु्छ" भनेर अनिुाद गनैपछच। यही 
सन्दभचमा यशैया ८:१० पतन हेनच सवकन्छ "यदु्धको यसु्ि रचना गर, िर त् यो 
विफल हनुेछ। तिमीहरूका उपाय प्र िाि गर, िर त् यो ठहनेछैन, वकनवक 
परमेश् िर हामीतसि हनुहुनु् छ।" येशूको अिच "प्रभ ुमसु्ि हनुहुनु्छ हो। यसमा 
पतन वक्रयापद िवपएको छ। यो येशू भन्ने शब्द ग्रीक भाषामा र वहबू्र भाषाको 
छोट्करी यहोशिुा िा यहोशू हो। यशैयाको अिच "मसु्ि परमेश् िरको" हो। 

    िर "इम्मानएुल" भन्ने शब्द कुनै अपष्ट िा बझु्न नसवकने िणचन 
होइन। यहो अवहले नै पूरा भएको परमेश् िरको प्रतिज्ञाको अडान हो: 
"परमेश् िर हामीतसि"! 

परमेश् िर हामीतसि भन्न ेप्रतिज्ञाको महत्त्ि के छ? 

      यो जिो सान्त्िना ददने र हामीतसि हनुे परमेश् िरको प्रतििद्धिा यो 
भन्दा बतलयो अरू छैन। परमेश् िरका जनहरू द:ुख, पीडा, कदठनाइ, कष्ट, 
अभािको सामना गनेछैन भनेर उहााँले बाचा गनुचभएको छैन। िर त्यिो विषम 
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िा द:ुखद पररस्ितिमा उहााँ तिनीहरूसाँग हनुेछ भन्ने प्रतिज्ञा िा बाचा उहााँले 
गनुचहनु्छ। उहााँ आफ्ना जनहरूसाँग कुनै पतन डरलाग्दो पररस्ितिमा हनुे भएको 
हनुाले तिनीहरू िी द:ुखकष्ट सहनसक्ने हनु्छ। भजनका लेखकले भन्छन:् 
"मतृ् यकुो अन् िकारमय िाटी भएर जानपुरे िापतन म कुनै खिरादेस्ख 
डराउनेछैनाँ,  वकनवक िपाईं मेरो सािमा हनुहुनु् छ। िपाईंको लट्ठी र िपाईंको 
लहरुोले मलाई सान् त् िना ददन् छन ्" (भजनसंग्रह २३:४) 
     "परमेश् िरले भन्नुहनु्छ: '२ तिमी पानी िा िाढीबाट भएर जााँदा म 
तिम्रो सािमा हनुेछु। तिमी नदीहरूबाट भएर जााँदा तिनले तितमलाई 
डुबाउनेछैनन ्। तिमी आगोबाट वहाँडेर जााँदा डढ नेछैनौ। त् यसको ज् िालाले 
तिमीलाई भ म पानेछैन' (यशैया ४३:२)।  

   "जब दातनएलका िीन जना सािीहरूलाई बेतबलोनीहरूले आगोमा 
हटु्ट्याउाँदा परमेश् िर कहााँ हनुहुनु्र्थ्यो ि? उहााँ तिनीहरूसाँगै तिए (दातनएल 
३:२३-२५)। अतन रािभर एक जनासाँग याकूब कुिी खेल्दा परमेश् िर कहााँ 
हनुहुनु्र्थ्यो ि? उहााँ ि याकूबकै पाखरुामा हनुहुनु्र्थ्यो, यो भन्दा नस्जक उहााँ 
कति हनुे? (उत्पति ३२:२४-३०)। 

    "बिचमान संसारमा परमेश् िर भौतिकरूपमा नदेस्खनभुएिापतन उहााँ 
उहााँका जनहरूले भोतगरहेका अनेकौँ अनभुि र पीडामा उहााँपतन भोतगरहेको 
हनु्छ। जब ररसको आगोले जमुुचररएका िमाचत्मा भन्ने तभडले स्टफनलाई 
ढुङ्गामडुा गरे त्यसबेला परमेश् िर कहााँ हनुहुनु्र्थ्यो ि? उहााँ 'परमेश् िरको दावहन े
हािमा उतभरहनभुएको तियो' (प्ररेरि ७:५५)। िर जब येशू पनुरुत्िान 
हनुभुएपतछ िगचमा उतत्रनभुयो उहााँ ि परमेश् िरको दावहने हािमा बनभुएको 
तियो। वहबू्र १:३मा यसरी लेस्खएको छ: 'उहााँ न ै परमेश् िरका मवहमाको 
प्रतितबम् ब र परमेश् िरकै  िभािको िा िविक प्रतिरूप हनुहुनु् छ, र सम् पूणच 
विश् िलाई आफ् नो शस्िको िचनले सम् भाल् नहुनु् छ। पापको शवुद्ध गनुचभएपतछ 
मवहतमि परमेश् िरको दावहने बाहलुीपवट्ट उच् च  िानमा उहााँ विराजमान 
हनुभुयो।' िर जब स्टफनले कष्ट भोग्न लागेको बेलामा र उनीमाति ढुङ्गाको 
िषाच बज्राउने बेलामा येशू वकन उतभनभुयो ि? एडभेस्न्टट चचचको प्रख्याि 
स्चन्िक र प्रिचनकिो मोररस भेन्डनले भन्नु हनु्छ, 'येशू त्यो कष्ट िच्चक् क 
बसेर तलनहुनु्न्!'"-र् िाय गेन, गड्स फल्टी वहरोज (हागरसटाउन, मेररल्याण्ड, 
ररभ्य,ु १९९६), प.ृ ६६बाट रूपान्िररि।  
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    "परमेश् िर हामीतसि हनुहुनु्छ" भन्न े प्रतिज्ञा भएिापतन जब हामीले 
अनेकौँ भयानक कष्ट, पीडा, द:ुख, पररिाको सामना गनुचपदाच त्यस प्रतिज्ञाले 
हामीलाई कसरी प्रभाि पानच सक्छ? हामीतसि उहााँ हनुे प्रतिज्ञाको ज्ञानले 
हामीलाई कसरी असल र सहनशील प्रभाि पानच सक्छ? सोच्नहुोस।्  

 

उपसंहार 

िप जानकारी:  

  "उहााँको नाउाँ इम्मानएुल हनुेछ,....परमेश् िर हामीतसि।' 'परमेश् िरको 
मवहमाको ज्ञान येशू ख्रीष्टको महुारमा चम्केको देस्खएको छ।' अनन्ि समयदेस्ख 
नै प्रभ ु येशू ख्रीष्ट वपिासाँग एक हनुहुनु्र्थ्यो। उहााँ 'परमेश् िरको िरुपमा' 
हनुहुनु्र्थ्यो,।' परमेश् िरको राजवकय र महानिाको िरुप उहााँको मवहमामा 
प्रज्ितलि भएर चस्म्करहेको तियो। यही मवहमालाई प्रकट गनच उहााँ यस 
संसारमा आउनभुएको तियो। पापै पापले अन्िकार बनाएको यस संसारमा 
परमेश् िरको प्रमेको ददव्यज्योति ज्ञान प्रकट गनच उहााँ आउनभुएको तियो। 
"परमेश् िर हामीतसि हनु" उहााँ आउनभुएको तियो। त्यसकारण उहााँको बारेमा 
यो भवियिाणी गररएको तियो, 'उहााँको नाउाँ इम्मानएुल कहलाइनेछ।'"-एलेन 
जी ह्वाइट, द तडजाएर अभ एजेज, प.ृ १९बाट रूपान्िररि। 

"जनु सन्देश राजा आहाजले पाएका तिए यदद यो िगचबाट नै आएको 
हो भनेर िीकार गरेको भए यहूदा देशको तनस्म्ि भलो हनुेतियो। िर 
सांसाररक पाखरुा िा बलमा भरपरेर उनले अयहूदी िा मूतिचपूजा गने राष्ट्रबाट 
सहयोग खोजे। आस्जि र तनराश भएर असेररयाका राजा तिग् लिवपलेसेरलाई यो 
पत्र लेखे, '“म िपाईंको दास र िपाईंकै मािहि सेिक हुाँ। मलाई आक्रमण 
गने अरामका राजा र इस्राएलका राजाबाट आएर मलाई बचाउनहुोस ्।'  (२ 
राजाहरू १६:७)। उनले त्यो अनरुोिसाँगै राजाको र मस्न्दरको िुकुटीबाट 
ठूलो िनराशी पठाएका तिए।"-एलेन जी ह्वाइट, प्रोफेटस ् एण्ड वकङ्गस, प.ृ 
३२९बाट रूपान्िररि। ("अतन आहाजले परमप्रभकुो मस्न् दरमा र राजमहलका 
भण् डारहरूमा भेट्टाएका सनु र चााँदी तलएर कोसेलीको रूपमा अश् शूरका 
राजाकहााँ पठाए।" (२ राजाहरू १६:८)। 
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स्चन्िनमनन: 
अ.   यिािचमा भन्न े हो भने जब िपाईँले कुनै तनणचय गने िरखरमा 

हनुहुनु्छ के िपाईँले परमेश् िरसाँग कुनै स्चन्ह माग्न ुजायज छ ि?  
यिो कदममा के खिराहरू उत्पन्ि हनुसक्छ? 

आ.   हामी मातनस हौँ। हामीलाई मानि सहायिाको आिश्यक हनु्छ र 
असल पतन हो, िर कुन हदसम्म िा सहायिा माग्दा त्यसको तसतमि 
कसरी िाहा पाउने? 

इ.   रुसको प्रख्याि सावहत्यकार तलयो टोलोट्िायले आफ्नो सािीलाई 
यसरी पत्र लेखेका तिए, "जब मातनसले एक पटक मतृ्य ु नै सबै 
िोकको अन्त्य हो भनेर महससु गछच िब उसको लातग जीिनजिो 
खराब पतन अरू केही हनुसक्दैन।" िर "परमेश् िर हामीतसि 
हनुहुनु्छ" भन्न े आत्मज्ञान भयो ट्िालट्िाइको जिो भनाइलाई 
कसरी जिाफ ददने? 

 

सारांश: परमेश् िरको नीतितनदेशनमा नवहाँड्ने र जिाभािी देिीदेििाहरूलाई पूजा 
गरेर आफ्नै छोराहरूलाई पतन होमबतल ददइ तनरङु्कस बनेका राजा आहाजलाई 
परमेश् िरले यिो पररस्ितिमा पानुचभयो वक उनले अत्यन्िै कदठन तनणचय 
गनुचपरेको तियो: परमेश् िरलाई विश् िास गने वक नगने, यो प्रश् न उनको अगातड 
िरोहरको रूपमा खडा भएको तियो। यदद आफूलाई विश् िास गरे राजाले 
अनमुान गनचसक्नेभन्दा अपारको स्चन्ह िा प्रमाण ददन्छु भनेर परमेश् िरले बाचा 
गनुचभएको तियो। राजाले जीविि परमेश् िरलाई वकन विश् िास गनुचपछच भन्ने 
प्रमाण उहााँले ददन चाहनभुएको तियो। िर परमेश् िरलाई विश् िास गनुचको सट्टा 
उनले परमेश् िरलाई नै विश् िास नगने "सािी" भनाउाँदा असेररयाका राजालाई 
चनुे। 
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किा ३ 

नयााँ जीिन पाएको व्यस्ि 

आन्रेइ अब्रामयान, २२, रुस 

 

  जब म १५ िषचको तिएाँ गमीको छुट्टीमा बस्क्सङ्ग खेल्ने िातलम 
तलइरहेको तिएाँ। एक ददन िातलम पतछ म िर फवकच न्दै तिएाँ मेरो मगजमा 
एउटा सोच पयो, "तिमी ि तबरामी छौ।" त्यो सोचलाई मैले िािा गररनाँ। 
जब म िर पगुेँ म मेचमा िचक् क बसेँ। मेरो ददमागमा उदातसनिा आइरहेको 
तियो। मलाई डाक्टरकहााँ लैजान मैले बबुाआमालाई अनरुोि गरेँ। यदद म 
मानतसकरुपमा वपतडि भएको भए मलाई कूलबाट तनकाल्नेछ भनेर महससु 
गरेँ। िर म ित्कालै डाक्टरकहााँ गइाँन। दईु मवहनापतछ अको सािोपतु्लो नै 
तलने सोच ममा पयो, "तिमी एक मवहनातभत्र मनेछौ।" म ि झन झन तबरामी 
जिो भएाँ। बााँच्नकुो केही अिच देस्खनाँ। सबैले भन्न िाल्यो मैले अरुको ध्यान 
िान्न खोस्जरहेको छु। िर मतभत्र एउटा पीडा तियो। मलाई कसैले पतन बझु्न 
सकेन। मलाई िाहा भएन मलाई के भइरहेको छ। मवहनाको अन्िमा मेरी 
हजरुआमाले हाम्रो िरमा आउनभुएर मेरो कपाल काटी ददनभुयो।  

जब उनले कपाल काट्दै तिइन ्म रोएाँ। "नरुन।ु म तिम्रो कपाल 
काटी तसध्याउाँछु" हजरुआमाले भतनन।् म यिुा अििामा बवढरहेकोले मतभत्र 
केही शारीररक पररििचन भइरहेको छ भनेर उनले सोस्चन।् "हजरु आमा म ि 
मदैछु" मैले उहााँलाई भनेँ। हजरु आमाले पतन उनको ध्यान ममा लागोस ्भन्ने 
मैले चाहेको भन्िातनन।् खासमा म आत्महत्या गनच चाहेको तिएाँ। िर मैले 
आत्महत्या गनच सवकनाँ। हजरु आमाले मेरो कपाल काटेपतछ उनी मेचमा 
बतसन।् आमा पतन नस्जकै हनुहुनु्र्थ्यो। म मेरो मेचमा बतसरहेँ। कोठाको 
तसतलङ्गमा हेदै मैले प्रािचना गरेँ , "हे परमेश् िर िपाईँ हनुहुनु्छ भने मलाई 
सहायिा गनुचहोस।्" िर केही पतन भएन। बािरुमतभत्र गएर आत्महत्या गने 
मनमा सरु आयो। िर त्यसैबेला तसतलङ्गबाट एउटा प्रकाश आयो जनु अचानक 
तबजलुी चम्केको जिो तियो। मेरो छािीतभत्र पयो। मलाई किो भयो त्यो 
यहााँ ियान गनच सस्क्दनाँ। त्यस समय मलाई अत्यन्िै रमाइलो लातगरहेको 
तियो। मतभत्र अनन्ि जीिन पसेको जिो महससु भयो। यो सबै िोक एकै 
िणमा भएको तियो। मेरो मेचबाट म जरुुक् क उफ्रेँ  र स्चच्याएाँ, "परमेश् िरको 
जय होस!् उहााँले मलाई तनको पाररददनभुयो!" हजरु आमा र आमाले त्यो 
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ज्योति देखेका तिएनन।् तिनीहरू मप्रति स्चस्न्िन भए। "शान्ि रहो, सबै ठीक 
हनुेछ" हजरु आमाले भन्नुभयो। म हषचले उन्मतु्त भएर आमालाई अङ्गालोमारेँ। 
आमालाई मैले िेरै ददन नदेखेको जिो भएको तियो। "परमेश् िरले मलाई 
तनको पानचभयो" खुशी भएर मैले आमालाई भनेँ।  

मेरो आफ्नै भाइ भातडम कम्पयटुरमा खेतलरहेको तियो। उसलाई मैले 
प्रकाशको बारेमा बिाउाँदै "मलाई परमेश् िरले तनको पानुचभयो" भनेँ। उसले 
विश् िास गरेन। मैले त्यसै किा बनाइरहेको छु भनेर उसले सोच्यो। म ि 
बहलुा भयो भनेर हजरु आमाले सोस्चन।् मलाई िाहा तियो वक मैले 
आत्महत्या गनच खोजेको तिएाँ, िर कसैले मलाई उद्धार गनुचभयो। त्यसैबेला 
परमेश् िर रहनहुनु्दो रहेछ भनेर मैले महससु गरेँ। त्यसै ददनदेस्ख येशूसाँग लामो 
यात्रामा लागेँ। आज म जाओक्सकी एडभेस्न्टट विश् िविद्यालयमा पाटर हनु 
ईिरीय शास्त्र पढ्दैछु। मेरो पररिार मदेस्ख खशुी छन।् म नयााँ व्यस्ि भएाँ 
भनेर तिनीहरूले मलाई भन्छन।् परमेश् िरले मेरो जीिनमा चङ्गाइ ल्याउनभुएको 
तियो भनेर म विश् िास गछुच। जनु ददन म उहााँलाई रोएर पकुार गरेको तिएाँ 
उहााँले मलाई सनु्नुभएको तियो। त्यस ददनदेस्ख म अकै भएको तिएाँ। मेरो 
प्रािचना सनु्नुहनुे परमेश् िरको म प्रशंसा गदचछु। 

-आन्रै आब्रम्यानले यो किा आन््य ुमेकचेनीलाई बिाएको अनसुार 
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