
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदहरू: यशैया ७:१४-१६, यशैया ७:१७-२५, यशैया 
८:१-१०, यशैया ८:११-१५ र यशैया ८:१६-२२। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "म परमेश् वरलाई पर्खन्छु। उहााँले आफ्नो 
महुारलाई याकूबको घरानाबाट लकुाउनभुएको छ। तर मचाहहाँ उहााँमा नै 
आशा गदखछु" (यशैया ८:१७ रूपान्तररत)। 

  एक ददन अमेररकाको न्य ुयोकख  सहरको हालेम टोलमा एउटा भवन 
जललरहेको लियो। त्यसबेला एउटी अन्धी केटी त्यस भवनको चौिो तलाको 
झ्यालमा बलसरहेकी लिइन।् आगो लनभाउने डमकलका मालनसहरूलाई उनलाई 
बचाउन के गराँ के गराँ भइरहेको लियो। लतनीहरूसाँग डमकलबाट उभ्याउने 
त्यलत लामो भरेङ्ग पलन लिएन। लतनीहरूले रारे्को ठूलो जालीमा त्यस केटी 
बसेको झ्यालबाट हाम फाल्न चचच्याइ रहेका लिए। तर त्यो जालीलाई त्यस 
केटीले नदेरे्को कारण लतनलाई लतनीहरूले हाम फाल्न लगाउन सकेनन।् 

   आचर्रमा उनको बबुा आइपगेु। उनले माइक ललएर ठूलो स्वरले 
आफ्नी छोरीलाई भने "नानी, लतम्रो झ्यालमलुन ठूलो जाली छ। लतमी त्यहााँ 
हामफालत लौ!" बबुाको कुरा सनुेर त्यस केटी ढुक् क भइन ्र झ्यालबाट फाल 
हाललन।् चारतलामालिबाट हाम फालेतापलन उनलाई केही पलन चोटपटक 
लागेन। आफ्नो बबुालाई पूरै हवश् वास र भरोसा रारे्को कारणले उनी 
झ्यालबाट हाम फालेकी लिइन।् उनलाई िाहा लियो हक उनको बबुाले उनको 
लनचतत जे उत्तम छ त्यही गनुखहनु्छ।"-माइकल पी. ग्रीनबाट सतपाददत १५०० 
इलस्रेशनस फर द लबचललकल हिचचङ्ग, प.ृ १३५बाट रूपान्तररत। 

   त्यसरी नै हवलभन्न िभावकारी वा शचिशाली िमाणहरूद्वारा आफ्ना 
सन्तानहरूलाई जे उत्तम छ त्यही गनख चाहन्छु भन्ने परमेश् वरको चाहनालाई 

४ 
  

  

  

  

कठिन बाटोकठिन बाटो  
  
  

  
 

६० 
 



िस्ततु गनुखभएको लियो। तर यहूदाको राजा र मालनसहरूले परमेश् वरको 
मलललो र मायाल ु स्वरलाई लतनीहरूले लतरस्कार गरे। त्यसकारण हवलभन्न 
आपतहरूलाई आउन ददएर परमेश् वर ती मालनसहरूको साम ु गचिनभुएको 
लियो। 

   परमेश् वरका जनहरू भन्नेहरूले गरेका भलुहरूबाट हामीले अहहले पलन 
के पाठहरू लसक्न सक्छौँ त्यो सोच्न ुआवश्यक ठान्नुपदखछ। 

 

१. भहवष्यावाणी पूरा हनु्छ (यशैया ७:१४-१६) 

  "१४ यसैकारण परमिभ ु आफैले लतमीहरूलाई एउटा चचन् ह 
ददनहुनुेछ। हेर, कन् या गभखवती हनुेछ, र त् यसले एउटा छोरा जन् माउनेछ र 
उनको नाउाँ इत मानएुल राचर्नछे। १५ र्राबलाई इन् कार गनख र असललाई 
छान् न जानेपलछ उहााँले दही र मह र्ानहुनुेछ। १६ तर बालकले र्राबलाई 
इन् कार गनख र असललाई छान् न अचघ त् यो देश उजाड़ पाररनेछ, जसका दईु 
राजाहरूदेचर् लतमीहरू डराएका छौ" (यशैया ७:१४-१६) 

    जब राजा आहाज दोधारमा परेका लिए तब उनलाई ददइने चचन्ह 
इतमानएुल हो भनेर ददइएको लियो जनु यशैया ७:१४-१६मा उल्लेर् गररएको 
छ। इतमानएुल ठूलो भएर हवलभन्न र्ालका र्ानाहरूको बारेमा ज्ञान हनु अचघ 
नै "त्यो देश उजाड़ पाररनेछ, जसका दईु राजाहरूदेचर् लतमीहरू डराएका छौ।" 
(यशैया ७:१६)। ती राजाहरू र देश को हो भन्दा लसररया र उत्तर इस्राएल 
लिए ( हेनुखहोस ् यशैया ७:१,२,४-९)। ती देशहरूको शचिलाई लछटै्ट न ै
लसलिल पाररनेछ भनेर परमेश् वरले आफ्नो िलतज्ञा दोहोर् याउनभुएको लियो। 

    त्यस बालकले "दही र मह" र्ानपुनेछ भनेर यशैयाले हकन उल्लेर् 
गदखछन?् "र्राबलाई इन् कार गनख र असललाई छान् न जानेपलछ उहााँले दही र 
मह र्ानहुनुेछ" यशैया ७:१५। 

    यहूदाका बालीनाली र रे्तहरू असेररयाले नाश गनेछन ् भनेर 
भहवष्यवाणी गररएको लियो (यशैया ७:२३-२५)। त्यसकारण परुानो करारका  
इतमानएुल समेत गरेर जो भएतापलन लतनीहरूले मरभलूममा घमुन्तेहरूले र्ाने 
कुरा र्ानेछन ्(यशैया ७:२१,२२ "त् यो ददन एउटा मालनसले एउटा कोरली र 
दईु वटा बाख्रा पाल् नेछ, २२ अलन लतनीहरूले ददएको िशस् त दूधको कारण 
र्ानलाई दही पलन हनुेछ। देशमा छोलड़एका सबैले दही र मह र्ानेछन ्")। 
लतनीहरू गररबैभएतापलन जीहवत रहन चाहहाँदोमात्र र्ाना लतनीहरूमा हनुेछ। 
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   लसररया र उत्तरी इस्राएलको बारेमा ददएको भहवष्यवाणी कहहले पूरा 
भयो त? हेनुखहोस,् २ राजा १५:२९,३० "२९ इस्राएलका राजा पेकहको 
समयमा अश् शूरका राजा लतग् लत-हपलेसेरले आएर इयोन, हालबल-बेि-माका, 
यानोह, केदेश र हासोर ललए। उनले लगलाद र गालील, नप् तालीका सबै 
जग् गासमेत ललए, र मालनसहरूलाई अश् शूर देशमा कैद गरेर लगे। ३० तब 
एलाहका छोरा होचशयाले रमल् याहका छोरा पेकहको हवरद्धमा षड यन् त्र रचे। 
होचशयाले आक्रमण गरेर लतनको हत् या गरे, र उच जयाहका छोरा योतामको 
बीसौँ वषखमा लतनीपलछ राजा भए।" र १ इलतहास ५:६,२६ "६ लतनका छोरा 
बीरह, जसलाई अश् शूरका राजा लतग् लत-हपलेसेरले कैद गरेर लगे। बीरह 
रूबेनीहरूका एक िधान लिए।...२६ यसैले इस्राएलका परमेश् वरले अश् शूरका 
राजा पूल, अिाखत ् अश् शूरका राजा लतग् लतहपलेसेरलाई उक् साउनभुयो, र उनले 
रूबेन, गाद र मनश् शेका आधा कुलका मालनसहरूलाई कैद गरेर लगे। उनले 
लतनीहरूलाई हलह, हाबोर, हारा र गोजान नदीका हकनारमा लगे, र त् यहााँ 
लतनीहरू आजको ददनसत म छन ्"। 

    यशैयाको यो भहवष्यवाणी ई.पू. ७४३लतर ददइएको लियो। चाहे 
आहाजले घसु ख्वाओस ्वा नख् वाओस ्तैपलन उनको अनरुोधलाई बहाना बनाएर 
लतग् लतहपलेसेर तेस्रोले जे गनख चाहेका लिए त्यो गररहाले: उनले उत्तरका 
राजाहरूको गठबन्धनलाई टुक्राइददए, गाललली र उत्तर इस्राएलमा रहेका यदखन 
नदी वररपरररहेका क्षेत्रहरूमालि हमला गरेर चजते र त्यहााँ रहेका कलतपय 
मालनसहरूलाई जबरजस्ती लबस्िाहपत गरेर कलतलाई आफै देशमा कैदी बनाएर 
लगे भने कलतपयलाई अकै ठाउाँमा लरे्हटए। त्यसपलछ ती क्षेत्रहरूलाई 
लतग् लतहपलेसेरले असेररयाका िान्तहरू बनाए (ई.पू. ७३४-७३३)। जब राजा 
पेकेहलाई हत्या गरेर होचशयाले नजराना वा रकम लतरे तब बााँकी इस्राएलीहरू 
बचेका लिए। ई.पू. ७३३ र ७३२मा लतग् लतहपलेसेरले डमस्कसमा हमला 
गरेर चजते। यो लसररयाको राजधानी लियो। अलन उनले लसररयालाई पलन 
असेररयाकै िान्त बनाए। त्यसकारण यशैयाले भहवष्यवाणी गरेको दईु वषखलभत्र 
अिाखन ् ई.पू. ७३२मा लसररया र इस्राएल एक पलछ अको गरेर यदु्धमा 
हानुखपरेको लियो। ती दईु राजाहरू जसले आहाजलाई धचतकददए ती राजाहरूको 
पतन भएको लियो। 

   अलन केही वषखमै शालमानेसर पााँचौँ लतग् लतहपलेसेर तेस्रो पलछ ई.पू. 
७२७मा राजा भए। असेररयाको लबरद्धमा गएर इस्राएलका राजा होचशयाले 
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राजनैलतक आत्महत्या गरे। असेररयनहरूले सामररयाको राजधानीलाई ई.पू. 
७२२मा कलजा गरे अलन हजारौँ इस्राएलीहरूलाई देश लनकाला गरेर 
मेसोपोटालमया र लमलडया देशहरूमा लनवाखसनमा पठाए। अलन लतनीहरू लबस्तारै 
त्यहााँका स्िानीय जनताहरूसाँग लभजे र लतनीहरूको पहहचान पलन गमुाए ( 
हेनुखहोस ्यशैया ७:८ "हकनहक अरामको चशर दमस् कस हो, र दमस् कसको चशर 
रसीन मातै्र हो। पैँसट्ठी वषखलभतै्रमा आफ् नो नाउाँलनशानै मेहटने गरी एफ्राइम 
टुक्रा-टुक्रा पाररनेछ" अिाखत ् लतनीहरू परमेश् वरका चलुनएका जनहरू भन्ने 
पहहचान पलन रहेन)। यहूदाका शत्रहुरूलाई के हनुेछ भनेर परमेश् वरले अगालड 
नै भन्नुभएको लियो। असेररयासाँग सन्धी नगररकनै यो हनुेछ भनेर राजा 
आहाजलाई परमेश् वरले औलँ्याउन चाहनभुएको लियो। अिाखत ् ती देशहरूको 
पतन हनु राजा आहाजले असेररयाको भर पनुख आवश्यक लिएन। 

    ती सबै घट्ना भइरहेको बेलामा तपाईँ उत्तरी रायमा रहनभुएको 
लियो भने परमेश् वरमालिको हवश् वास हराउन कलत सचजलो भएको महससु 
गनुखहनु््यो होला? हामीहरूको हवश् वासलाई बललयो राचर्राख् न अहहले पलन 
हामीले के गनख सक्छौँ जसले गदाख भोलल आउने कुनै पलन द:ुर्, कष्ट, सङ् कट 
चाहे महामारी नै हकन नहोस ् त्यसबेला हामी आफ्नो हवश् वासमा अलडग रहन 
सक्दछौँ? १ पत्रसु १:१३-२५ हेनुखहोस ् "१३ यसकारण आफ् नो मन बााँध, 

संयमी होओ र येशू ख्रीष् ट िकट हनुहुुाँदा लतमीहरूकहााँ आउन लागेको 
अनगु्रहमा लतमीहरूको आशा पूणख रूपले रार्। १४ आज्ञाकारी बालकहरू 
भएका हनुाले अगालडको अजान अवस् िाका कुइच् छाहरूमा लतमीहरू अब 
नलाग। १५ तर लतमीहरूलाई बोलाउनहुनुे जस् तो पहवत्र हनुहुनु् छ, लतमीहरू 
आफै पलन जीवनका सबै रहनसहनमा पहवत्र होओ, १६ हकनभने यो लेचर्एको 
छ, “लतमीहरू पहवत्र होओ, हकनभने म पहवत्र छु।”  १७ पनपक्ष नगरी 
मालनसको कामअनसुार इन् साफ गनुखहनुेलाई हपता भनी पकुारा गछौ भने, 
लतमीहरूका िवासको सत पूणख समय डरसाँग लबताओ। १८ लतमीहरू जान् दछौ, 
हक आफ् ना हपता-परु्ाखबाट आएका व् यिखका कुराहरूदेचर्, सनु वा चााँदीजस् ता 
नाश हनुे िोकहरूद्वारा दाम लतरी लतमीहरू छुट्याइएका होइनौ, १९ तर 
लनष् र्ोट र लनष् कलङ्क िमुाको जस् तो ख्रीष् टको अनमोल रगतद्वारा दाम लतरी 
छुट्याइएका छौ। २० उहााँ सचृष् टभन् दा अगालडदेचर् नै लनयिु हनुभुएको 
लियो, तर लतमीहरूका र्ालतर समयको अन् त् यमा िकट हनुभुयो। २१ उहााँद्वारा 
परमेश् वरमालि लतमीहरूको भरोसा छ, जसले ख्रीष् टलाई मतृकबाट जीहवत पारेर 

६३ 
 



महहमा ददनभुयो, ताहक लतमीहरूको हवश् वास र आशा परमेश् वरमा रहोस ्।  २२ 
अब सत् यको पालनद्वारा लतमीहरूले आफैलाई शदु्ध पारेका हनुाले आफ् ना 
दाजभुाइलाई लनष् कपट िमे गर, र हृदयबाट नै एउटाले अकोलाई गहहरो िमे 
गर। २३ परमेश् वरको जीहवत र लनत् य रहने वचनद्वारा, हवनाशी होइन तर 
अहवनाशी वीयखबाट लतमीहरू नयााँ गरी जन् मेका छौ। २४ हकनहक, “सबै िाणी 
घााँसजस् तै हनु ् र लतनका सबै गौरव घााँसका फूलजस् ता। घााँस ओइलाउाँछ, र 
फूल झररहाल् छ, २५ तर िभकुो वचन सदासवखदा रहहरहन् छ।” अलन 
लतमीहरूलाई िचार गररएको ससुमाचारको वचन यही हो।"   

  

२. पहहलानै चाल पाएका नलतजाहरू (यशैया ७:१७-२५) 

  "१७ परमिभलेु लतमीमालि, लतम्रा िजामालि र लतम्रा हपताका 
पररवारमालि यस् तो ददन ल् याउनहुनुेछ हक एफ्राइम यहूदादेचर् छुहट्टएपलछ यसो 
कहहल् यै आइलागेको लिएन, अिाखत ् उहााँले अश् शूरका राजालाई यस देशमा 
ल् याउनहुनुेछ।”  १८ त् यो ददन परमिभलेु लमश्रदेशका टाढाका र्ोलाहरूबाट 
झीगँाहरू र अश् शूर देशका मौरीहरूलाई ससेुलीले बोलाउनहुनुेछ। १९ 
लतनीहरू आएर जत मै सााँघरुा भीरहरू, चट्टानका धााँदाहरू, सबै कााँढाघारी र सबै 
पानीको भ् वाङ्ग हुाँदो बस् नेछन ्। २० त् यो ददन परमिभलेु यूफे्रहटस नदी पाररबाट 
ललएको छुरा, अिाखत ् अश् शूरका राजाद्वारा लतनीहरूका चशर र र्टु्टाका रौँ 
र्ौररददनहुनुेछ, र दाह्री पलन र्ौररददनहुनुेछ। २१ त् यो ददन एउटा मालनसले 
एउटा कोरली र दईु वटा बाख्रा पाल् नेछ, २२ अलन लतनीहरूले ददएको िशस् त 
दूधको कारण र्ानलाई दही पलन हनुेछ। देशमा छोलड़एका सबैले दही र मह 
र्ानेछन ्। २३ त् यो ददन हजार शेकेल चााँदी दाम (अहहलेको हहसाबमा 
कमसेकम ३ करोड रपैयााँ) पने हजार दार्का बोटहरू भएको बारीमा लसउाँड़ी 
र कााँढा मात्र हनुेछन ्। २४ लसउाँड़ी र कााँढा भएकोले गदाख त् यहााँ मालनसहरू 
कााँड़-धन ुललएर जानेछन ्। २५ कोदालोले र्न् ने सबै डााँड़ाहरूमा चाहहाँ लसउाँड़ी 
र कााँढाको डरले लतमीहरू त् यहााँ फेरर जानेछैनौ, तर ती ठाउाँहरू गाई-गोर चने 
ठाउाँ र भेड़ाहरू कुददहहाँड ने ठाउाँ हनुेछन ्" (यशैया ७:१७-२५)। 

    "गलत बाटोमा हहाँलडरहेको इस्राएललाई यहोवा परमेश् वरकहााँ फकेर 
उहााँिलत बफादार हनु बारतबार आह्वान गररएको लियो। अगमविाहरूले 
अत्यन्तै कोमल र नम्र भएर लबचन्त गरेका लिए। लतनीहरू मालनसहरूको साम ु
उलभएर पश् चाताप गनख र सधुानख जोडका तोडले आवाजहरू उठाएका लिए। 
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लतनीहरूका वचनले परमेश् वरको महहमाको लनचतत केही फलहरू फलाएका 
लिए।"-एलेन जी ह्वाइट, िोफेटस एण्ड हकङ्गस,् प.ृ ३२५बाट रूपान्तररत। 

    यसरी हवश् वासभन्दा डरले कााँपेका राजा आहाजलाई परमेश् वरबाट 
आएको र्ुशीको र्बर यो लियो हक लसररया र इस्राएल सर्ाप हनुेछ। तर 
र्राब समाचार त यो लियो हक आफ्नो "सािी" भनेर आफूलाई सहयोग गनख 
लमलेको असेररया लसररया र इस्राएलभन्दा र्तरा साहवत हनुेभएको लियो। जब 
परमेश् वरले लसतै्तमा उद्धार गने वचनलाई लतरस्कार गरे तब राजा आहाज 
पराजय हनु ग्यारेन्टी अिाखत ्लनचश् चत भएको लियो। आफ्नो संसार भचत्करहेको 
आहाजले सोचे भने उनको संसार अझ झन दगुखतीलतर लगाउने बाटो उनले 
रोजेका लिए। 

    "देशका शासक, राजकुमारहरूको भरोसामा लागेर लतनीहरूलाई 
आफ्नो शरणस्िान बनाउनभुन्दा परमेश् वरलाई शरणस्िान बनाउन ुउत्तम हनु्छ" 
(भजन ११८:९ रूपान्तररत)। 

    उत्तरका देशहरूलाई चजतेर संतषु्ट हनु्छ अलन यहूदालाई सतमान गनेछ 
भनेर यहूदाले लतगेलतहपलसेर तेस्रोलाई हवश् वास गने आाँट राजा आहाजलाई 
कहााँबाट आयो? असेररयाका राजाहरूको बंशावलीमा यो लेचर्एको छ हक ती 
राजाहरूको शचिलाई फैलाउने काममा लतनीहरू कहहल्यै पलन संतषु्ट भएका 
लिएनन।् 

देहायका पदहरू हेनुखहोस।् आहाजलाई के भइरहेको लियो? यहााँ 
हामीले के आचत्मक नीलत उजागर गरेको हामी पाउाँछौँ? राजाका कामहरूबाट 
हामी हकन चहकत हनुपुदैन? हेनुखहोस,् १ राजा १६:७-१८ "७ आहाजले 
अश् शूरका राजा लतग् लतहपलेसेरकहााँ यसो भनेर समाचारवाहकहरू पठाए, “म 
तपाईंको दास र तपाईंकै मातहत सेवक हुाँ। मलाई आक्रमण गने अरामका 
राजा र इस्राएलका राजाबाट आएर मलाई बचाउनहुोस ्।” ८ अलन आहाजले 
परमिभकुो मचन् दरमा र राजमहलका भण् डारहरूमा भेट्टाएका सनु र चााँदी ललएर 
कोसेलीको रूपमा अश् शूरका राजाकहााँ पठाए। ९ अश् शूरका राजाले लतनका 
कुरा सनुे, र दमस् कसलाई आक्रमण गरेर उनले त् यो कल जा गरे। उनले 
त् यहााँका बालसन् दाहरूलाई लनवाखसन गरेर कीरमा लगे, र रसीनलाई मारे।  १० 
तब राजा आहाज अश् शूरका राजा लतग् लत-हपलेसेरलसत भेट गनख दमस् कसमा 
गए। लतनले दमस् कसमा एउटा वेदी देरे्, र त् यसका बनावटको सत पूणख ढााँचा 
पूजाहारी उररयाहकहााँ पठाइददए। ११ यसैले राजा आहाजले दमस् कसबाट 
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पठाएको सत पूणख ढााँचाबमोचजम पूजाहारी उररयाहले एउटा वेदी लनमाखण गरे र 
राजा फकख न अचघ नै त् यो लसद्धध्याए। १२ जब राजा दमस् कसबाट फकेर आए, 

तब लतनले त् यो वेदी हेरे, र त् यसको छेउमा गएर त् यसमा भेटी चढाए। १३ 
लतनले आफ् नो होमबलल र अन् नबलल चढाए, र अघख-बलल र्न् याए र आफ् नो 
मेलबललको रगत वेदीमालि छके। १४ परमिभकुो सामनु् ने भएको कााँसाको 
वेदी लतनले परमिभकुा मचन् दरको अलगबाट, अिाखत ् नयााँ वेदी र परमिभकुा 
मचन् दरको बीचबाट हटाएर त् यस नयााँ वेदीको उत्तरलतर राचर्ददए। १५ 
त् यसपलछ राजा आहाजले पूजाहारी उररयाहलाई यस् तो हकुुम गरे: “यस ठूलो 
नयााँ वेदीमा लबहानको होमबलल र बेलकुाको अन् नबलल, राजाको होमबलल र 
लतनको अन् नबलल, र देशका सबै मालनसहरूका होमबलल र लतनीहरूको अन् नबलल 
र अघख-बलल चढाउने गर। वेदीमा होमबलल र बललदानहरूको सबै रगत 
छकख नू। तर कााँसाको वेदीचाहहाँ म आफ् नो पििदशखनको लालग ियोग गनेछु।” 

१६ राजा आहाजले हकुुम गरेझैँ पूजाहारी उररयाहले गरे। १७ राजा आहाजले 
ठेला-गाड़ीहरूबाट लतनका वररपरर भएका पाटाहरू र लतनका बाटाहरू हटाए। 
लतनले हवशाल र्ड कुाँ लो त् यसलाई िालमराख् ने कााँसाका साढेहरूबाट लनकालेर 
ढुङ्गाको आधारमा रारे्। १८ लतनले शबािमा ियोग गररन े चाँदवुा, जनुचाहहाँ 
परमिभकुो मचन् दरमा लनमाखण गररएका लिए, त् यो लगे, अलन परमिभकुो 
मचन् दरबाहहर भएको राजकीय िवेशद्वार लतनले अश् शूरका राजालाई सन् तषु् ट 
गराउन हटाइददए।" र २ इलतहास २८:१६-२५ "१६ त् यस बेला राजा 
आहाजले अश् शूरका राजाकहााँ सहायता मालगपठाए। १७ हकनभने एदोमीहरूले 
फेरर आक्रमण गरी यहूदालाई चजतेर कैदी बनाई लगकेा लिए। १८ 
पललश् तीहरूले पलन पहाड़ र यहूदाको नेगेवका सहरहरू लटेु। उनीहरूले 
बेिशेमेश, अय् यालोन र गदेरोत, अलन सोर्ो, लतत ना र लगत जो, लतनका 
बस् तीहरूसमेत कल जा गरेर अलधकार गरेका लिए। १९ इस्राएलका राजा 
आहाजको कारणले नै परमिभलेु यहूदालाई हवनम्र तलु् याउनभुएको लियो, 
हकनभने यहूदामा लतनले दषु् टता बढाएर लतनी परमिभतुफख  साहै्र नै हवश् वासघाती 
भएका लिए। २० तब अश् शूरका राजा लतग् लत-हपलेसेर लतनलाई सहायता ददन 
आए, तर लतनलाई सहायता ददनकुो सट्टा झन ् लतनलाई कष् ट ददए। २१ 
आहाजले परमिभकुो मचन् दर, राजाको महल र आफ् ना भारदारहरूबाट केही 
कुरा ललएर अश् शूरका राजालाई ददए, तर यी सबै व् यिख भयो। २२ यी नै राजा 
आहाज आफ् नो कष् टको समयमा झन ्-झन ् परमिभिुलत हवश् वासघाती भए। २३ 
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लतनले आफूलाई परास् त गने दमस् कसका देवताहरूलाई बललदान चढाए, हकनहक 
लतनले यो हवचार गरे, “अरामका राजाहरूका देवताहरूले उनीहरूलाई सहायता 
गरे। यसकारण लतनीहरूले मलाई सहायता गरून ् भनी म पलन लतनीहरूलाई 
बललदान चढाउनेछु।” तर वास् तवमा लतनीहरूले नै लतनको र सारा इस्राएलको 
पतन ल् याए। २४ आहाजले परमिभकुो मचन् दरका भााँड़ाकुाँ ड़ाहरू जत मा गरेर 
लगे, अलन परमिभकुो मचन् दरका ढोकाहरू पलन बन् द गररददए। लतनले 
यरूशलेमका सड़कसड़कमा वेदीहरू बनाए। २५ अलन यहूदाका सहरैहपच् छे 
अरू देवताहरूलाई बललदान चढाउनका लनचत त डााँड़ाहरूका िानहरू बनाए। 
यसरी लतनले परमिभ ुआफ् ना परु्ाखहरूका परमेश् वरलाई क्रोलधत तलु् याए।" 

   परमेश् वरलाई भन्दा असेररयाको राजासाँग भर परेर उनको सहायता 
माग्दा उनलाई के भयो भनेर २ इलतहास २८:२०-२३मा िभावकारीरूपमा 
सारांश ददइएको छ। (आचर्रमा उनी राजा भएतापलन उनको मतृ्यभुएपलछ 
उनलाई राजाहरू गाड्ने चचहानमा गालडएन भनेर यसरी लेचर्एको छ " २६ 
लतनको राजकालका घटनाहरू सरुदेचर् अन् त् यसत म यहूदा र इस्राएलका 
राजाहरूको पसु् तकमा लेचर्एका छन ्। २७ आहाज आफ् ना हपत्रहरूलसत सतेु, र 
यरूशलेम सहरमा गालड़ए, तर लतनीहरूले लतनलाई इस्राएलका राजाहरूका 
चचहानमा गाडे़नन ्। लतनीपलछ लतनका छोरा हहजहकया राजा भए" २ इलतहास 
२८:२६-२७)। 

       हामीले देरे्का, अनभुव गरेका, स्वाद ललएका र छोएका यस संसारका 
बस्तहुरूमालि भरपनुख हाम्रो स्वभाहवक हो। यद्यहप, यस संसारका बस्तहुरू अलप 
हनुेछन ् भनेर हामीलाई िाहा छ। २ कोरन्िी ४:१६-१८ हेनुखहोस।् यहााँ 
हामीलाई पावलले के बझुाउन र्ोचजरहेका छन?् उनको सन्देशलाई हामीले 
हामीहरूको जीवनमा कसरी ियोग गने? यस सन्देशलाई आत्मसात ्गरेर चल्यो 
भने हामीहरूको जीवन कस्तो हनुे होला? हेनुखहोस,् " १६ यसकारण हामी 
हरेस र्ााँदैनौं। हाम्रो बाह्य मनषु् यत् व नाश हुाँदैगए तापलन हाम्रो आचत् मक 
मनषु् यत् वचाहहाँ ददनददनै नयााँ हुाँदैजान् छ। १७ हकनहक हाम्रो हलकुो र क्षणभरको 
कष् टले हाम्रा लनचत त अतलुनीय तिा अनन् तको महान ् महहमा तयार गरररहेछ। 
१८ हामी दृश् य कुरालाई होइन, तर अदृश् य कुरालाई हेछौं, हकनभने दृश् य कुरा 
क्षचणक हनु् छन ्, तर अदृश्य कुराचाहहाँ अनन् तसत म रहन् छन ्।" 
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३. नाउाँमा के छ? (यशैया ८:१-१०) 

  "१ परमिभलेु मलाई भन् नभुयो, “आफ् नो लनचत त एउटा ठूलो कागतको 
मटु्ठा ले, र त् यसमा साधारण कलमले ‘महेर-शालल-हाज-बज’* भनेर लेर्् । २ 
अलन म यसलाई पक् का गनखलाई मेरा दईु हवश् वासयोग् य गवाहहरू, अिाखत ् 
उररयाह पूजाहारी र येबेरक् याहको छोरो जकररयालाई बोलाउनेछु।”  ३ तब 
मेरी पत् नी अगमवाददनीकहााँ म गएाँ, र लतनी गभखवती भएर एउटा छोरो 
जन् माइन ्। अलन परमिभलेु मलाई भन् नभुयो, “त् यसको नाउाँ महेर-शाललहाज-
बज राख् न।ु ४ बालकले ‘मेरा बाब’ु र ‘मेरी आमा’ भन् न जान् न अचघ नै 
दमस् कसको धन र सामररयाको लूट अश् शूरका राजाले लैजानेछ।” ५ 
परमिभलेु मलाई फेरर यसो भन् नभुयो, ६ “यस िजाले शाचन् तलसत बग् ने शीलोको 
पानीलाई लतरस् कार गरी रसीन र रमल् याहको छोरामा आनन् द मनाएको 
कारणले, ७ अब हेर ्, परमिभलेु यूफे्रहटसका पानीको भल, अिाखत ् अश् शूरको राजा 
र त् यसका रवाफसहहत लतनीहरूका हवरद्धमा ल् याउन लाग् नभुएको छ। त् यसका 
सबै नहरमालि त् यो उलेर आउनेछ र त् यसका सबै हकनारमालि बग् नेछ। ८ 
त् यो बाढीझैँ अगालड़ बढेर यहूदासत मै बग् नेछ। त् यो त् यसको चघचै्रसत म पगु् नेछ। 
त् यसको हफाँ जाइएका परे्टाले लतम्रो देशलाई ढाक् नेछ, हे इत मानएुल!” ९ हे 
जालतहरू हो, यदु्धको नारा लगाओ र चकनाचरू होओ! सनु, हे टाढा-टाढा देश 
हो, लड़ाइाँको लालग तयार होओ, र चकनाचरू होओ! लड़ाइाँको लालग तयार 
होओ, र चकनाचरू होओ! १० यदु्धको यचुि रचना गर, तर त् यो हवफल हनुेछ। 
लतमीहरूका उपाय िस् ताव गर,तर त् यो ठहनेछैन, हकनहक परमेश् वर हामीलसत 
हनुहुनु् छ।" (यशैया ८:१-१०)।   

    यशैयाको दोस्रो छोरोसाँग तपाईँ भकुण्डो रे्ललरहनभुएको के तपाईँले 
कल्पना गनख सक्नहुनु्छ? "हे महेर-शाललहाज-बज मलतर बल फ्यााँक!" भनेर 
बस्दा उसले बलफ्यााँहकसकेको हनु्छ। यो लामो नाउाँ हहबू्र भाषामा छ। यसको 
अिख "यदु्धमा चजतेको धन लछटै्ट लटु्ने, चशकारमालि द्रतु गलतले आक्रमण" वा 
"लडाईँमा दशु्मनलाई लछटो गरर लटु्न,ु दशु्मनमालि लछटै्ट जाइलाग्न"ु हो। 

     यो सन्देशमा कसैले एकदम द्रतुगलतमा कसैमालि चजत् न ुभलनएको स्पष्ट 
छ। तर कसले कसमालि? हेनुखहोस,् यशैया ८:४ "बालकले ‘मेरा बाब’ु र ‘मेरी 
आमा’ भन् न जान् न अचघ नै दमस् कसको धन र सामररयाको लूट अश् शूरका 
राजाले लैजानेछ।”  
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    यशैया ७ अध्यायको सन्देशलाई यशैया ८:१-१० अझ राम्रोसाँग पहुष्ट 
गदखछ। बालक हकुुख नभन्दा पहहले नै असेररयाले उत्तर इस्राएल र लसररयाका 
राजधानीहरूमा आक्रमण गरेर त्यहााँबाट सतपचत्तहरू लटेुर लानेछन ् भलनएको 
लियो। अझ जसरी यरशलेमको चशलोह र्ोलामा स्वच्छसाँग बलगरहेको पानी 
जस्तै ददएको परमेश् वरको आश् वासनको सन्देशलाई यहूदाले अस्वीकार गरेको 
कारणले असेररया साम्रायको ठूलो शचिले यहूदालाई छोप्ने छ। यहूदालाई 
असेररयाको राजाले छोप् न आउने घट्नालाई ठूलो यफु्रहटस नदीको बाढीसाँग 
तलुना गररएको लियो। 

  आहाजले असेररयालतर आफ्नो भरोसा रारे्कोले यशैयाका छोराहरूको 
नाउाँ यहूदा र उत्तर इस्राएललाई सतबोधन गरेर राचर्एको लियो:  "यदु्धमा 
लछटो लटु्ने, चशकारमालि लछटो हमला गने" र "बााँकी सन्तान फहकख नेछ।" 
अझै हकन आशा देर्ाइएको छ? असेररयाले इतमानएुलको देशलाई (यशैया 
८:८) भनेभएतापलन "परमेश् वर हामीलसत छ" (यशैया ८:१०) भन्ने िलतज्ञा 
यिावतै लियो। यहााँ हामीले यस्तो हवषयबस्त ुदेख् दछौँ जनु हवषय यशैयाको पूरै 
हकताबमा छररएको हामी पाउाँछौँ। त्यो हवषयबस्त ु हो यहूदामा अरू राष्ट्रमा 
रहेका परमेश् वरका  शत्रहुरूमालि उहााँले न्याय गनुखहनुेछ। त्यसबेला 
परमेश् वरका जनहरूले यदु्ध, द:ुर्कष्ट र लनवाखसनको सामना गनुखपनेछ तैपलन 
परमेश् वरिलत बफादार रहने केही बााँचचरहनेछन ् र लतनीहरूलाई लतनीहरूको 
देशमा फकाखइनेछन ्भन्ने िलतज्ञा परमेश् वरले यशैयामाफख त ददनभुएको लियो। 

   आफ्नो छोरोको नाउाँ काननुीरूपमै यशैयाले रारे्को हकन उनले 
हामीलाई बताउाँदछन ् सािै उनको श्रीमती (अगमवाददनी)साँगको वैवाहहक 
सतबन्ध पलन उनले हकन उल्लेर् गदखछन?् यशैया ८:१-३ " १ परमिभलेु 
मलाई भन् नभुयो, “आफ् नो लनचत त एउटा ठूलो कागतको मटु्ठा ले, र त् यसमा 
साधारण कलमले ‘महेर-शालल-हाज-बज’ भनेर लेर्् । २ अलन म यसलाई 
पक् का गनखलाई मेरा दईु हवश् वासयोग् य गवाहहरू, अिाखत ् उररयाह पूजाहारी र 
येबेरक् याहको छोरो जकररयालाई बोलाउनेछु।”  ३ तब मेरी पत् नी 
अगमवाददनीकहााँ म गएाँ, र लतनी गभखवती भएर एउटा छोरो जन् माइन ्। अलन 
परमिभलेु मलाई भन् नभुयो, “त् यसको नाउाँ महेर-शाललहाज-बज रार्् ।" 

    जनु समयमा यशैयाको छोरोको जन्म भयो त्यो समय उल्लेर्नीय 
समय लियो। उल्लेर्ीय चचन्हको अिखको केन्द्रहवन्द ुउनको छोरोले देर्ाएको 
लियो। इतमानएुलको चचन्ह जस्तै यशैयाको छोरो आमाको गभखमा भएर 
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जन्मेदेचर् असेररयाले लसररया र उत्तरी इस्राएलमालि हवजय िाप् त नगरञ् जेल 
बालक बच्चा नै हनुेछ। अझ त्यो बालकले त बा आमा भन्न पलन सक्नेछैन रे 
(यशैया ८:४)। जब यशैयाले आफ्नो छोरो जचन्मनभुन्दा अचघ ने काननुीरूपमा 
नाउाँ लेर्ाएका लिए तब उनले आफ्नो छोरो र उनको नाउाँ सावखजलनकरूपमा 
भहवष्यवाणीमा गाभएका लिए। त्यस बालकको नाउाँले हनुे घट्नाहरूलाई 
देर्ाएको लियो। 

   परमेश् वरका जनहरू भनेर दावी गनेले बारतबार गल्ती गरेतापलन 
लतनीहरूलाई उद्धार गनख परमेश् वर अझै इच्छुक हनुहुनु््यो। परमेश् वरको यो 
चाहनालाई हामीले हाम्र ैजीवनमा व्यचिगत रूपमा कसरी लाग ुगनख  सक्छौँ? 
कलतपय समयमा हामी हाम्रा आचत्मक जीवनमा र्चस्कन्छौँ तैपलन परमेश् वरले 
हामीलाई छोड्न चाहनहुनु्न भनेर हामीले आत्मसात ्गनुख जररी ठान्नुपदखछ। 

 

४. परमेश् वरबाहेक अरू कसैसाँग भय मान्न ुआवश्यक छैन (यशैया ८:११-
१५) 
      "११ यस िजाको मागखमा नहहाँड नलाई परमिभलेु मलाई चेताउनी ददाँदै 
आफ् नो बललयो हात ममालि रारे्र मलाई यसो भन् नभुयो, १२ “जनु कुरालाई यी 
मालनसहरू षड यन् त्र भन् छन ्, त् यसलाई लतमीले षड यन् त्र नभन ्, र जे कुरादेचर् 
लतनीहरू डराउाँछन ् त् यसदेचर् लतमी नडराऊ, त् यसदेचर् भयभीत नहो। १३ 
सवखशचिमान ् परमिभलुाई नै लतमीले पहवत्र ठान् नू, र उहााँकै भय लतमीले मान् नू, 

उहााँसाँग नै लतमी डराउनू। १४ र उहााँ नै लतम्रो वासस् िान हनुहुनुेछ, तर 
इस्राएलका दवैु घरानाका लनचत त उहााँ एउटा ढुङ्गा हनुहुनुेछ, जसले 
मालनसहरूलाई ठेस र्ान लगाउाँछ, एउटा चट्टान, जसले लतनीहरूलाई लोट न 
लगाउाँछ। अलन उहााँ यरूशलेमका मालनसहरूका लनचत त धराप र पासो 
हनुहुनुेछ। १५ धेरै जना ठेस र्ानेछन ्, लतनीहरू लोट नेछन ् र टुक्रा-टुक्रा 
हनुेछन ्, लतनीहरू पासोमा पनेछन ् र पक्राउ पनेछन ्”  (यशैया ८:११-१५)। 

    अमेररकाको राष्ट्रपलत फ्रान्कललन ड. रजबेल्टले आफ्नो ििम 
उद्ध घाटन भाषणमा सारा देशको नाउाँमा सतबोधन गरेका लिए।  त्यसबेला 
अमेररका आलिखक मन्दी अिाखत ् अिखतन्त्र तहसनहस भइरहेको लियो। त्यस 
समयलाई अमेररका महान ्उदासीको समय भलनन्छ। सतपूणख आलिखक अवस्िा 
भचत्कन्दा अमेररकी जनता लनराशको भूमरीमा लिए। हजारौँ मालनसहरू घरबार 
लबहहन भएका लिए। बैँकहरू धरासयी भएका लिए। असाध्ये धनी मालनसहरू 
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रातारात गररब भए। कलतपय मालनसहरूले आत्महत्या गरेका लिए। यो 
आलिखक मन्दी अमेररकामामात्र नभएर हवश् वव्यापी लियो। यो मन्दी सन 
१९२९देचर् दोस्रो हवश् वयदु्धसतमै चललरहेको लियो। अमेररकन जनता त्रलसत 
भएका लिए। यस्तो पररचस्िलतमा रजबेल्ट राष्ट्रपलतको पद सतहाल्न पगेुका 
लिए। लनराश भएका आफ्नो जनतालाई आफ्नो उद्ध घाटन समारोहमा भाषण 
ददाँदा यो उद्ध गार व्यि गरेका लिए: "हामी डराउनपुने केवल एउटासाँगमात्र छ 
त्यो हो डर आफै।"-अमेररकाको राजधानी वाचशङ्टन लडसी (माचख ४, 
१९३३)। लनराशको भमुरीमा परररहेका परमेश् वरका जनहरूलाई पलन त्यस्तै 
र्ालको सन्देश यशैयाले ददएका लिए "हामी कसैको भय मान्नु आवश्यक छैन 
जब हामी परमेश् वरको भय वा उहााँमालि श्रद्धा राख् छौँ।" 

   परमेश् वरका जनहरू डरले कााँपीरहेको बेलामा आफूलाई बाहेक अरू 
कसैको डर नमान्नु भनेर परमेश् वरले यशैयालाई सचेत गराउनभुएको लियो 
(यशैया ८:१२,१३)। बाह्यशचिसाँग होइन परमेश् वरको भय मान्नु भन्ने 
हवषयबस्त ु धमखशास्त्र बाइबलको महत्त्वपूणख हवषय हो। उदाहरणमा िकाश 
१४:६-१२मा तीन स्वगखदूतहरूको हवश् वव्यापी सन्देशमा यो छ: परमेश् वरको 
भय मान्नु र उहााँको महहमा गर। यसको अिख िकाश १३मा उल्लेर् गररएको 
परमेश् वरबाट टाढा राख् न े संसारको पश ु शचिसाँग नडराउन ु न त उसलाई 
महहमा देऊ भनेर भन्न र्ोचजएको हो। 

    परमेश् वरको डर मान्न ु भन्नकुो अिख हामीले कसरी बझु्ने? फेरर 
हामीलाई परमेश् वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, सारा समझशचिले र सारा िाणले 
िमे गर पलन भलनएको छ (मत्ती २२:२७)। परमेश् वरलाई िमे गनुख र उहााँिलत 
डर पलन हनु-ुयी दईु भावनालाई सवखमान्य गरर कसरी लमलाउने? 

    परमेश् वरिलत सत्यरूपमा भय मान्नुको अिख उहााँ पहवत्र हनुहुनु्छ र यस 
जगतको सवखशचिमान परमेश् वर हनुहुनु्छ भनेर स्वीकार गरेर तपाईँले आफ्नो 
श्रद्धा र भचि देर्ाउन ुहो। यस्ता र्ालको भय वा परमेश् वरिलतको श्रद्धा तिा 
भचिले अरूसबै र्ालको डर वा भयलाई तपाईँले चजत् न सक्नहुनुेछ। यदद उहााँ 
तपाईँको लनचतत हनुहुनु्छ भने उहााँको अनमुलतलबना तपाईँलाई कसैले पलन छुन 
सक्दैन। तपाईँले उहााँको हवद्रोह गनुखभएकोले उहााँ तपाईँको हवपक्षमा हनुहुनु्छ 
भने पलन तपाईँ भाग्न सक्नहुनु्छ तर तपाईँ उहााँबाट लकु्न सक्नहुनु्न। 

    के परमेश् वरको डर मान्न ुभन्न ेधारणा १ यूहन्ना ४:१८साँग बाचझन्दैन 
र? यसमा लेचर्एको छ "१८ िमेमा डर हुाँदैन, तर लसद्ध िमेले डरलाई 
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हटाउाँछ। हकनहक डरको सत बन् ध त दण् डसाँग हनु् छ, अलन जो डराउाँछ िमेमा 
त् यो लसद्ध वा पररपक् व भएको हुाँदैन।" (रूपान्तररत)। 

    डर वा भय भन्ने शलदको हवलभन्न अिखहरू हनु्छ। यदद तपाईँको कुनै 
सािी छ जो अत्यन्तै शचिशाली वा उच्च पदमा छ र ऊसाँग तपाईँको 
पारस्पररक िमे र लमत्रता छ भने तपाईँ ऊसाँग डराउनहुनु्न। त्यस व्यचि 
जलतसकैु शचिशाली वा अलधकार सतपन्न भएतापलन उसले तपाईँलाई हानी गछख 
भनेर तपाईँ डराउनहुनु्न। तर उसाँगको सतबन्धमा तपाईँ लसलमत हनुहुनु्छ 
हकनभने उसको शचि र अलधकार छ भनेर तपाईँ महससु गनुखहनु्छ र उसलाई 
तपाईँ श्रद्धाको दृहष्टले हेनुखहनु्छ भने त्यो एक हकलसमको भय भनेपलन हनु्छ। 
त्यो सतमान गररएको भय हो। 

    हामी येशूभि भएको हैचशयतले यस संसारका मालनसहरूले गने िमे 
हामीमा हनुहुुाँदैन। संसारले गने िमे अस्िाई हो। लेचर्एको छ "१५ 
संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पलन िोकलाई िमे नगर। यदद कुनै 
मालनसले संसारलाई िमे गदखछ भने हपताको िमे त् यसमा हुाँदैन। १६ हकनहक 
संसारमा भएका सबै िोक, अिाखत ् शरीरको अलभलाषा, आाँर्ाको अलभलाषा, 
जीवनको शेर्ी हपताबाट आएका होइनन ्, तर संसारबाट आएका हनु ्। १७ 
संसार लबलतजान् छ र त् यसको अलभलाषा पलन लबलतजान् छ, तर परमेश् वरको इच् छा 
पूरा गनेचाहहाँ सधैँको लनचत त रहन् छ।" (१ यूहन् ना २:१५-१७)। िमेको 
नाउाँमा संसारका मालनसहरू जसरी फलसन्छ त्यसले ल्याउने डरको मध्य नजर 
राख् दै के हामी येशूभि भएको हैचशयतले के यस्ता डरहरू छन ्जनु हामीले 
डराउन ुआवश्यक छैन? संसारका मालनसहरू के के र्ालसाँग डराउाँछन ्जनुसाँग 
हामी डराउनपुदैन? फेरर त्यसै बर्त के बस्तहुरूसाँग संसार डराउाँदैन तर हामी 
डराउनपुदखछ? उदाहरणमा हेनुखहोस,् मत्ती १०:२८ "लतनीहरूसाँग नडराओ 
जसले शरीरलाई माछखन ्, तर आत् मालाई मानख सक् दैनन ्। बर आत् मा र शरीर 
दवैुलाई नरकमा नाश गनख सक् नेसाँग डराओ।"  र यलमखया १०:१-५ "१ हे 
इस्राएलका घराना हो, परमिभलेु लतमीहरूलाई के भन् नहुनु् छ सो सनु। २ 
परमिभ ु यसो भन् नहुनु्छ: “जालत-जालतहरूका चाल नलसक, अिवा उनीहरूझैँ 
आकाशका चचन् हहरूदेचर् त्रालसत नहोओ। ३ हकनहक जालत-जालतहरूका 
रीलतलिलत त व् यिख हनु ्। उनीहरू वनमा एउटा रूर् ढाल् छन ्, र लसकमीको 
हातले हलतयारद्वारा कुनै आकार बनाइन् छ। ४ उनीहरूले त् यसलाई सनु र 
चााँदीले लसाँगादखछन ्। त् यो नहचल् लओस ् भनेर उनीहरूले त् यसलाई घन र कीलाले 
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ठोक् दछन ्। ५ र्रबूजा बारीमा रारे्का तसाखउने पतुलाजस् तै उनीहरूका 
मूलतखहरू बोल् न सक् दैनन ्। लतनीहरूलाई बोक् न ु पछख, हकनहक लतनीहरू हहाँड न 
सक् दैनन ्। लतनीहरूदेचर् नडराओ, हकनभने लतनीहरूले केही र्राबी गनख 
सक् दैनन ्, न त लतनीहरूले केही असल गनख सक् छन ्।”   

 

५. कृतघ्न जीहवत लासमा घलुमरहेको अन्धकार (यशैया ८:१६-२२) 

    "१६ यो गवाही-पत्र बााँलधदेऊ र यो व् यवस् िा मेरा चेलाहरूका बीचमा 
बन् द गरेर त् यसमा मोहोर लगाइदेऊ। १७ याकूबको घरानादेचर् आफ् नो मरु् 
लकुाउनहुनुे परमिभकुो म ितीक्षा गनेछु, र उहााँमा नै म मेरो भरोसा राख् नेछु। 
१८ म र परमिभलेु मलाई ददनभुएका छोराछोरीहरू यही ँ नै छौं। लसयोन 
पवखतमा हवराजमान हनुहुनुे सवखशचिमान ् परमिभतुफख बाट इस्राएलमा हामी चचन् ह 
र लक्षण हौं। १९ जब मालनसहरूले लतमीहरूलाई भतूिते रे्लाउने र 
तन् त्रमन् त्र गने धामीझााँक्रीसाँग सल् लाह लेओ भनी भन् लान ्, तब के मालनसहरूले 
आफ् ना परमेश् वरकहााँ गएर सोध् नपुदैन र? जीहवतहरूका हवषयमा मरेकाहरूलाई 
हकन सोध् ने? २० व् यवस् िा र गवाहीकहााँ जाओ! यदद लतनीहरू यस वचनअनसुार 
बोलेनन ् भने लतनीहरूलसत लबहानको लमरलमरे उ यालो पलन छैन। २१ लतनीहरू 
कचष् टत र भोका भएर देशमा घलुमहहाँड नेछन ्। जब लतनीहरू अत् यन् तै भोका 
हनु् छन ्, तब लतनीहरू ररसाउनछेन ्, र माचस् तर हेरी आफ् ना राजा र आफ् ना 
परमेश् वरलाई सराप् नेछन ्। २२ तब लतनीहरूले पृ्  वीलतर हेनेछन ्, तर त् यहााँ 
द:ुर्, अन् धकार र डरलाग् दो नैराश् य मात्र देख् नेछन ्। अलन लतनीहरू घोर 
अन् धकारमा जाहकनेछन ्" (यशैया ८:१६-२२)। 

    मालिका पदहरूले केको चचाख गरररहेको छ? यसमा राजा आहाजसाँग 
के सरोकार छ? यसको सारांश लनकाल्नहुोस।् 

    आहाज यहूदी भएतापलन, सहृष्टकताख परमिभ ु परमेश् वरलाई मान्नु पने 
भएतापलन उनी मूलतखपूजामा गहहरोसाँग डुबेका लिए। देहायका पदहरूले उनले 
मानेका धमखको बारेमा यसरी बताउाँदछ: २ राजा १६:३,४, १०-१६ "२ जब 
आहाज राजा भए तब लतनी बीस वषखका लिए, र लतनले यरूशलेममा सोह्र वषख 
रा य गरे। लतनले आफ् ना परु्ाख दाऊदले गरेझैँ परमिभकुो दृचष् टमा जे कुरो 
असल लियो त् यही गरेनन ्। ३ इस्राएलका राजाहरूका चालमा लतनी हहाँडे़। 
इस्राएलको सामबुाट जनु जालतहरूलाई परमिभलेु लनकाल् नभुएको लियो, 
लतनीहरूकै चघनलाग् दा चालमा हहाँडे़र लतनले आफ् नो छोरालाई पलन आगोमा होम 
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गरे। ४ लतनले अल् गा-अल् गा ठाउाँहरू र डााँड़ाका टाकुराहरूमा र हरेक झ् यात म 
परेको रूर्मलुन बललदानहरू चढाए र धूप बाले।... १० तब राजा आहाज 
अश् शूरका राजा लतग् लत-हपलेसेरलसत भेट गनख दमस् कसमा गए। लतनले 
दमस् कसमा एउटा वेदी देरे्, र त् यसका बनावटको सत पूणख ढााँचा पूजाहारी 
उररयाहकहााँ पठाइददए। ११ यसैले राजा आहाजले दमस् कसबाट पठाएको 
सत पूणख ढााँचाबमोचजम पूजाहारी उररयाहले एउटा वेदी लनमाखण गरे र राजा फकख न 
अचघ नै त् यो लसद्धध्याए। १२ जब राजा दमस् कसबाट फकेर आए, तब लतनले 
त् यो वेदी हेरे, र त् यसको छेउमा गएर त् यसमा भेटी चढाए। १३ लतनले आफ् नो 
होमबलल र अन् नबलल चढाए, र अघख-बलल र्न् याए र आफ् नो मेलबललको रगत 
वेदीमालि छके। १४ परमिभकुो सामनु् ने भएको कााँसाको वेदी लतनले 
परमिभकुा मचन् दरको अलगबाट, अिाखत ् नयााँ वेदी र परमिभकुा मचन् दरको 
बीचबाट हटाएर त् यस नयााँ वेदीको उत्तरलतर राचर्ददए। १५ त् यसपलछ राजा 
आहाजले पूजाहारी उररयाहलाई यस् तो हकुुम गरे: “यस ठूलो नयााँ वेदीमा 
लबहानको होमबलल र बेलकुाको अन् नबलल, राजाको होमबलल र लतनको 
अन् नबलल, र देशका सबै मालनसहरूका होमबलल र लतनीहरूको अन् नबलल र 
अघख-बलल चढाउने गर। वेदीमा होमबलल र बललदानहरूको सबै रगत छकख नू। 
तर कााँसाको वेदीचाहहाँ म आफ् नो पििदशखनको लालग ियोग गनेछु।” १६ राजा 
आहाजले हकुुम गरेझैँ पूजाहारी उररयाहले गरे।" र २ इलतहास २८:२-४, 
२२-२५ "१ आहाज राजगद्दी आरोहण गदाख बीस वषखका लिए। लतनले 
यरूशलेममा सोह्र वषख रा य गरे। लतनले आफ् ना परु्ाख दाऊदले गरेझैँ जे कुरो 
परमिभकुो दृचष् टमा असल लियो त् यही गरेनन ्। २ लतनी इस्राएलका राजाहरूका 
चालमा हहाँडे़, र बाल देवताहरूका लनचत त ढलौटे मूलतखहरू बनाए। ३ लतनले 
बेन-हहन् नोमको बेँसीमा बललदानहरू पलन चढाए। इस्राएलको सामनु् नेबाट जनु 
जालतहरूलाई परमिभलेु देशबाट लनकाल् नभुएको लियो, उनीहरूकै चघनलाग् दा 
चालमा हहाँडे़र लतनले आफ् ना छोराहरूलाई आगोमा होम गरे। ४ लतनले अल् गा-
अल् गा ठाउाँहरू र डााँड़ाका टाकुराहरूमा र हरेक झ् यात म परेको रूर्मलुन 
बललदानहरू चढाए र धूप बाले।...२२ यी नै राजा आहाज आफ् नो कष् टको 
समयमा झन ्-झन ् परमिभिुलत हवश् वासघाती भए। २३ लतनले आफूलाई परास् त 
गने दमस् कसका देवताहरूलाई बललदान चढाए, हकनहक लतनले यो हवचार गरे, 

“अरामका राजाहरूका देवताहरूले उनीहरूलाई सहायता गरे। यसकारण 
लतनीहरूले मलाई सहायता गरून ् भनी म पलन लतनीहरूलाई बललदान 
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चढाउनेछु।” तर वास् तवमा लतनीहरूले नै लतनको र सारा इस्राएलको पतन 
ल् याए। २४ आहाजले परमिभकुो मचन् दरका भााँड़ाकुाँ ड़ाहरू जत मा गरेर लगे, 

अलन परमिभकुो मचन् दरका ढोकाहरू पलन बन् द गररददए। लतनले यरूशलेमका 
सड़कसड़कमा वेदीहरू बनाए। २५ अलन यहूदाका सहरैहपच् छे अरू 
देवताहरूलाई बललदान चढाउनका लनचत त डााँड़ाहरूका िानहरू बनाए। यसरी 
लतनले परमिभ ुआफ् ना परु्ाखहरूका परमेश् वरलाई क्रोलधत तलु् याए।"   

   राजा आहाजले मानेका धमखमा तन्त्रमन्त्र, तन्त्र हवद्यासाँग गहहरो 
सतबन्ध लियो (जब इस्राएलीहरूले यस्तो बाटो अपनाए परमेश् वर द:ुचर्त 
हनुभुएको लियो "लतनीहरूले भूतहरूका लनचत त बलल चढाए, जो ईश् वर होइनन ्, 
लतनीहरूले नचचनेका देवताहरूलाई, भर्खरै देर्ा परेका देवताहरूलाई, लतमीहरूका 
हपता-परु्ाखले भचि नगरेका देवताहरूलाई।" (व्यवस्िा ३२:१७)। यही 
सन्दभखमा पावलले पलन यसरी व्यि गदखछन ् "१८ इस्राएल जालतलाई हेर, 

बललदानको बस् त ु र्ानेहरू, के वेदीका सहभागी भएनन ् र? १९ म के भन् न 
लालगरहेछु त? के मूलतखलाई चढाएको िोक केही हो र? अिवा मूलतख नै केही 
चीज हो र? २० त् यसो होइन, तर म यही भन् न लालगरहेछु, हक मूलतखपूजकहरूले 
जो बलल चढाउाँछन ्, त् यो परमेश् वरलाई होइन, तर भूतिेतलाई चढाउाँछन ्, र 
लतमीहरू भूतिेतसाँग सहभागी होओ भन् ने म चाहन् नाँ। २१ लतमीहरू िभकुो 
कचौरा र भतूितेको कचौरा दवैुबाट हपउन सक् दैनौ। लतमीहरू िभकुो टेबल र 
भतूिेतको टेबल दवैुबाट र्ान सक् दैनौ। २२ के हामीले िभलुाई डाही 
तलु् याउने? के हामी उहााँभन् दा शचिशाली छौं? " (१ कोररन्िी १०:१८-२२)।   

  आधलुनक तन्त्रमन्त्र, भूत जगाउने, बोक्सी हवद्या, पारअलौहकक तिा 
चमत्कारीय काम गरेर सत्य परमेश् वरबाट अलग राख् ने चलतखकलाहरू पौराचणक 
मध्यपूवखका ररलतलिलतसाँग लमल्दोजलु्दो छ। लतनीहरूको ललर्ोट बाइबलको 
पररलधभन्दा बाहहर राचर्एको छ। आधलुनक न्य ु एज अिाखत ् बाइबलसतमत 
नभएका अध्यात्मवादको नाउाँमा तन्त्रमन्त्र तिा चमत्कारीय काम गरेर 
मालनसहरूलाई मख्र् पाने हवद्या पौराचणक एचशयाकै धालमखक संस्कारका उपज 
हनु।् 

    आफू हतास लनराश भएर परमेश् वरलाई भन्दा अरू आत्माहरूलाई 
पूजा  गरेर लतनीहरूमालि भरपने आहाजको िवृलतलाई यशैयाले यिोचचतरूपमै 
चचत्रण गरेका लिए (यशैया ८:२१,२२, २ इलतहास २८:२२,२३)। 
मालनसहरू ररसले जमुुखररएर राजालाई सराप्न िालेका लिए भनेर यशैयाले 
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उल्लेर् गरेका छन ् (यशैया ८:२१)। राजाले नै तन्त्रमन्त्र बोचक्सहवद्या र 
मूलतखपूजामा लगाएकाले मालनसहरूले उनलाई सराप् नेछन ् भन्ने चेतावनीस्वरप 
यशैयाले उल्लेर् गरेका लिए। त्यसको फलस्वरप जब राजा आहाजको 
मतृ्यभुयो तब उनीिलत लबतषृ्णा भएर मालनसहरूले उनलाई यस्तरी अपमान 
गरेहक उनलाई इस्राएलका राजाहरू गालडने चचहानहरूमा गाडेनन ्(२ इलतहास 
२८:२७)। 

     तन्त्रमन्त्र, झााँहक्र, बोक्सीहवद्या, जादूगरी र धमखको नाउाँमा 
दषु्टआत्माहरूलाई जगाएर मरेका भतूहरू जगाउने भन्न े र्ालका जाली 
अध्यात्मबादलाई बाइबलले कसरी मनाही गदखछ? हेनुखहोस,् लेबी २०:२७ 
"२७ “ ‘लतमीहरूमध् ये कुनै परुष वा स् त्रीले झााँक्री, बोक् सी वा जादू-मन् त्रको 
काम गर् यो भने त् यो माररनैपछख। लतनीहरूलाई ढुङ्गाले हानेर मानूख। लतनीहरूको 
अपराध लतनीहरूकै चशरमा परोस ्’।”  र व्यवस्िा १८:९-१४ "९ परमिभलेु 
लतमीहरूलाई ददनहुनुे देशमा लतमीहरू आइपगुेपलछ त् यहााँ बस् ने जालतहरूका 
घचृणत रीलतररवाजहरू देर्ालसकी नगनूख। १० आफ् नो छोरा वा छोरीलाई 
आगोमा बलल गने, शकूनअपशकून बताउने, जोर्ना हेने, जादूगरी गने, ११ 
टुनामनुा गने, मतृसाँग सल् लाह ललने लबजवुा वा झााँक्री लतमीहरूका बीचमा कोही 
नहोस ्। १२ यस् तो काम गने व् यचि परमिभकुो अलग घचृणत हो। यी घचृणत 
रीलतलिलतहरूको कारणले परमिभ ु लतमीहरूका परमेश् वरले ती जालतहरूलाई 
लतमीहरूका सामबुाट लनकाललददनहुनुेछ। १३ परमिभ ुलतमीहरूका परमेश् वरको 
सामनु् ने लतमीहरू लनदोष हनुपुछख। १४ लतमीहरूले अलधकार गने जालतहरू 
जोर्ना हेने र जादूगरी गनेहरूका कुरा सनु् छन ्। तर परमिभ ु लतमीहरूका 
परमेश् वरले लतमीहरूलाई चाहहाँ यसो गनख लनषधे गनुखभएको छ।" 

    यिािखमा जब येशूभिले कुनै पलन त्यस्तो तन्त्रमन्त्र तिा 
बाइबलसतमत नभएका अलौहकक धालमखक तिा संस्कारबाट अलग हनुभुनेको 
परमेश् वरिलत बफादार रहन ु हो। यो नीलत राजा साऊलको मालमलामा पलन 
ियोग गररएको छ। १ इलतहास १०:१३,१४मा उल्लेर् गररएको छ "१३ 
यसरी शाऊलले आफ् नो अहवश् वासले गदाख  यान गमुाउनपुर् यो। लतनले उहााँको 
वचनलाई उल् लङ्घन गरेर भूतिेत रे्लाउनेको सरसल् लाह ललएका लिए। १४ 
लतनले परमिभकुो सल् लाह ललएनन ् अिाखत ्आदेश पालन गरेनन।् यसकारण 
उहााँले लतनलाई नाश गनुखभयो, र रा य हयशैका छोरा दाऊदलाई सतु पनभुयो।" 
(रूपान्तररत)। 
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    तपाईँको आफ्नै जीवनको वररपरर हेनुखहोस।् कसले तपाईँलाई िभाहवत 
पारररहेका छन?् तपाईँले िाहै नपाइकन हवलभन्न परतपरा, संस्कार, धमख 
तन्त्रमन्त्र र अध्यात्मवादको नाउाँमा तपाईँलाई िभाहवत पानख र्ोचजरहेकाछन,् 
सो सोच्नहुोस।् हनुसक्छ तपाईँ त्यस्तै समाजमा रहनभुएको छ र लतनीहरूबाट 
तपाईँ पूरै अललगन ुनसक्नहुोला तैपलन तपाईँ र तपाईँको पररवारलाई त्यसबाट 
िभाहवत नपानख तपाईँले के कदम चाल्न सक्नहुनु्छ? 

 

उपसंहार: 
िप जानकारी: एलेन जी ह्वाइटद्वारा ललचर्त द ग्रटे कन्त्रोभसीको प.ृ ५५१-
५६२को "क्यान आवर डेड चस्पक टु अस?"   

    "पौराचणक इस्राएलमा पलन त्यस्ता मालनसहरूको समूह लियो जो 
आजभोलीका अध्याचत्मकवाद जस्तै लिए। लतनीहरू तन्त्रमन्त्र गरेर मरेका 
मालनसहरूसाँग कुराकानी गने भनेर दावी गदखिे। तर मरेका आत्माहरू, िते, 
हपशाच वा अरू ग्रहहरूबाट जीवहरू आएर कुरा गनुख भनेको बाइबलमतुाहवक 
शैतान र उसका पलतत स्वगखदूतहरू हनु।् लतनीहरू मालनसले नै सजेृका 
देवीदेवताहरू हनु।् यसबारे देहायका पदहरूले यसरी स्पष्ट गदखछन:् गन्ती 
२५:१-३ "१ इस्राएलीहरू चशत्तीममा हुाँदा मालनसहरूले मोआबका छोरीहरूसाँग 
व् यलभचार गनख लागे। २ लतनीहरूले यी मालनसहरूलाई लतनका देवताहरूका 
बललदानमा लनत तो ददए, र यी मालनसहरूले र्ाएर लतनका देवताहरूलाई दण् डवत ् 
गरे। ३ यसरी इस्राएलीहरू पोरको बाल देवतालाई पु न लागे। अलन 
इस्राएलीहरूलसत परमिभ ुररसाउनभुयो।", भजन १०६,२८ "लतनीहरूले पोरको 
बाल देवताको पूजा गरे, र लनजीव देवताहरूलाई चढाएका बललका िोकहरू 
र्ाए।", १ कोरन्िी १०:१९-२२ "१९ म के भन् न लालगरहेछु त? के 
मूलतखलाई चढाएको िोक केही हो र? अिवा मूलतख नै केही चीज हो र? २० 
त् यसो होइन, तर म यही भन् न लालगरहेछु, हक मूलतखपूजकहरूले जो बलल 
चढाउाँछन ्, त् यो परमेश् वरलाई होइन, तर भतूिेतलाई चढाउाँछन ्, र लतमीहरू 
भतूिेतसाँग सहभागी होओ भन् ने म चाहन् नाँ। २१ लतमीहरू िभकुो कचौरा र 
भतूिेतको कचौरा दवैुबाट हपउन सक् दैनौ। लतमीहरू िभकुो टेबल र भतूितेको 
टेबल दवैुबाट र्ान सक् दैनौ। २२ के हामीले िभलुाई डाही तलु् याउने? के 
हामी उहााँभन् दा शचिशाली छौं?" र िकाश १६:१३,१४ "१३ तब मैले 
अचजङ्गरको मरु्बाट, त् यस पशकुो मरु्बाट र झूटो अगमविाको मरु्बाट 
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भ् यागतुाहरूजस् ता तीन वटा घृचणत आत् माहरू लनचस् करहेका देर्ें। १४ लतनीहरू 
चमत् कार देर्ाउने दषु् टात् माहरू हनु ्। लतनीहरू समस् त संसारका राजाहरूकहााँ 
जााँदछन ्, र सवखशचिमान ् परमेश् वरको महान ् ददनमा यदु्ध गनखलाई लतनीहरूलाई 
भेला गछखन ्।" 

    मरेका आत्माहरू जगाउने नाउाँमा भतूिते हपशाच आददसाँग रे्लबाड 
गनख परमेश् वरको लनचतत घृचणत लियो। यस्तो हक्रयाकलापमा नलाग्न यसलाई 
गचतभररूपमा मनाही गररएको लियो।  त्यसबेला यस्ता हक्रयाकलापमा 
लाग्नेहरूलाई मतृ्यदुण्डको सजायाँ ददनपुछख भनेर तोहकएको लियो (लेबी 
१९:३१ "“ ‘लतमीहरू झााँक्री, बोक् सी र जादू-मन् त्र गनेलतर नलाग् नू। 
लतनीहरूलसत सल् लाह ललएर लतमीहरूले आफूलाई अशदु्ध नपार। म परमिभ ु
लतमीहरूका परमेश् वर हुाँ।", लेबी २०:२७ “ ‘लतमीहरूमध् ये कुनै परुष वा 
स् त्रीले झााँक्री, बोक् सी वा जादू-मन् त्रको काम गर् यो भने त् यो माररनैपछख। 
लतनीहरूलाई ढुङ्गाले हानेर मानूख। लतनीहरूको अपराध लतनीहरूकै चशरमा 
परोस ्’।”  अहहले बोक्सीहवद्याको नाउाँ नै घृचणत भएको छ। तर मध्यकाललन 
यगुमा दषु्ट आत्माहरूसाँग कुराकानी गनख सक्दिे भनेर गररने दावीलाई केवल 
मनगढन्ते किामातै्र अहहले भन्दछ। तर अहहले अध्यात्मवादले लार्ो करौडौँ 
मालनसहरूलाई आफ्नो हातमा ललइरहेकाछन।् वैज्ञालनक घेरामा पलन यो पसेको 
छ, चचखमा पलन यसले आफ्नो शचि जमाएको छ, काननु बनाउन े
अलधकारवालाहरू यसको पक्षमा उलभरहेकाछन ्र राजा महाराजाहरूको दरवार 
पलन यसले आफ्नो ठाउाँ ओगटेकेका छन।् यो धोका ददने महान ्जागरणलाई 
अध्याचत्मक पनुजाखगरण भनेर कहलाइएको छ। यो कुनै नयााँ नभएर परुानो 
समयमा मनाही गररएको र दण्ड योग्य तन्त्रमन्त्र र बोक्सी हवद्या हो जनु नयााँ 
र नक् कली पोशाकमा मालनसहरूलाई परमेश् वरबाट अलग राख् ने हक्रयाकलाप हो 
भनेर ठालननपुदखछ।"-एलेन जी ह्वाइट, द ग्रटे कन्त्रोभसी, प.ृ ५५६बाट 
रूपान्तररत। 

 

चचन्तनमनन: 
अ.  आज टेलललभजन, मोबाइल, लसनेमाहरूमा, पसु्तकहरूमा 

(हारीपोटर जस्ता) र लोकहिय संस्कारहरूमाफख त 
आध्यत्मबादको नाउाँमा, तन्त्रमन्त्र, जादू र अलौहकक 
चमत्कारीय सामग्रीहरू बजारमा छ्यापछ्याप् ती छन।् 
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हयनीहरूले हाम्रा बालबाललका र यवुा तिा यवुतीहरूको 
ददमाग ओगहटरहेका छन।् हयनीहरूले गदाख परमेश् वरिलतको 
आकषखण घहटरहेको छ। यी सामग्रीहरू हानी नहनुे 
देचर्एतापलन परमेश् वरिलतको चासोलाई चचस्याउने भएकोले 
त्यस र्तरालाई अरूको सामनु ेहामी कसरी सतकख  गराउने? 
अवतार, भतू जगाउने, िते वा हपशाच जगाउन,े जादू, 
तन्त्रमन्त्र आदद शैतानका चलतखकला हनु ् भनेर जान्न र 
त्यसबाट सरुचक्षत हनु मालनस मरेपलछ के हनु्छ भन्न े
बाइबलीय आत्मज्ञान जान्न ुहकन जररी छ? 

आ.   यशैया ८:२०मा उल्लेर् गररएको वचन तपाईँ आफ्नै 
शलदहरूमा कसरी व्याख्या गनुखहनु्छ? हेनुखहोस,् "व् यवस् िा र 
गवाहीकहााँ जाओ! यदद लतनीहरू यस वचनअनसुार बोलेनन ् 
भने लतनीहरूलसत लबहानको लमरलमरे उ यालो पलन छैन।" 

इ.  परमेश् वरलाई िमे गनुख र उहााँको भय मान्न ु भन्न े धारणाको 
बारेमा अझ सोच्नहुोस।् भयबाट हाम्रो िमे कसरी फस्ताउन 
सक्छ? वा के िमेबाट नै श्रद्धा वा भय उत्पन्न हनु्छ ? 

 

सारांश: परमेश् वरले आशा र चेतावनीको सन्देश यशैया र उनका पररवारबाट  
ददनभुएको लियो। मालनसहरूको ददमागमा परमेश् वरको वचन राम्रोसाँग घसुोस 
भनेर उहााँले नाटहकय ढङ्गले िस्ततु गनुखभएको लियो। परमेश् वरले के 
गरररहनभुएको छ सो उहााँलाई िाहा छक भन्ने आत्मज्ञान पाएर उहााँमालि 
भरोसा राख् न ु नै हाम्रो जीवनको सरुक्षा हो भनेर हामीले िाहा पाउनपुदखछ। 
उहााँलाई कसैले गनख ददएमा उहााँसाँग िमे, अगवुाई गने शचि र रक्षा उपललध 
गराउनहुनु्छ। परमेश् वरलाई साि ललएर जीवन लनवाखह गनुख र नगनुख ित्येक 
मालनसको आत्मलनणखय हो। मालनसको अनमुलतलबना उहााँले कसैलाई पलन 
जबरजस्ती आफूलतर तान्नुहनु्न। तर उहााँबाट अलग भएर वा तहकख र चजउाँदा 
मालनस अन्धकारको शचिको मातहतमा हनु्छ। त्यसले मालनसहरूलाई लनराश 
र अन्धकारबाहेक केही पलन ददनसक्दैन। 
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किा ४ 

परमेश् वरको सािी हनु ु

माशा, १७, रस 

 

            आफ्नी दददीले रसको नोभोकुजनटस्कको साइबेररया सहरमा बचप् तस्मा 
ललाँदा माशा वषख ५ हक लिइन।् आफ्नी दददी बचप् तस्माको टैङ् कीलभत्र जााँदा 
माशा अत्यन्तै उत्सकु मानेर हेरररहेकी लिइन।् जब बचप् तस्मा ललएर बाहहर 
आएपलछ पास्टर र चचखका अरू सदस्यहरूले दददीलाई बधाईँ ददएको उनले 
सनुेकी लिइन।् बचप् तस्मा रमाइलो अवसर हो भनेर उनले सोचचन ् र त्यसको 
बारेमा उनले एक वषखसतम मनमा रे्लाइरहहन।् जब उनी ६ वषखकी भइन ्
आफू पलन बचप् तस्मा ललन सक्न ेभएकी छु भनेर उनले लनणखय गररन।् "आमा, 
म बचप् तस्मा ललन चाहन्छु" आफ्नी आमालाई उनले सनुाइन।् अलन फेर उनले 
सोचचन ्६ वषखमा बचप् तस्मा ललन त म सानैछु। १० वषख भएपलछ ठीक होला 
भनेर उनले पर्खन लनणखय गररन।् जब उनी दस वषखकी भइन ् उनले आफ्नो 
भार्ा सचतझन ्र आफ्नो जन्मददन मनाउन ुभन्दा अचघ उनी पास्टरकहााँ गइन।् 
"म बचप् तस्मा ललन चाहन्छु" पास्टरलाई उनले सनुाइन।् पास्टर र्शुी भए र 
बचप् तस्मा क्लासमा आउन उनले लनततो ददइन।् बचप् तस्मा ददने क्लासमा 
उनीभन्दा बहढ उमेर भएका आठ जना केटाकेटीहरू लिए।  

बचप् तस्मा क्लास रोचक लियो। एक वषखपलछ जब माशा ११ की 
लिइन ्त्यो पास्टर अकै चचखमा सरवा भएर गए। नयााँ चचख पास्टरले उनलाई 
बचप् तस्मा ददन इन्कार गदै भने "लतमी अझै सानै छौ। त्यसकारण म लतमीलाई 
अहहले नै बचप् तस्मा ददन चाहचन्दन, सरी।" माशा अत्यन्तै लनराश भइन।् केही 
समयसतम त उनले त्यो पास्टरसाँग बोलचाल पलन गररन। जब उनी १२ 
वषखकी भइन ् तब उनले फेरर पास्टरकहााँ गएर आफू बचप् तस्मा ललने अनरुोध 
गररन।् पास्टरले हनु्छ भनेर बचप् तस्मा क्लासमा भनाख हनु लनततो ददइन।् माशा 
त्यस क्लास चार महहनासतम पहढन।् तर उनलाई बचप् तस्मा क्लास त्यस्तो 
रमाइलो लागेन। आफू कलत समयदेचर् बचप् तस्मा ललन चाहेको र पास्टरले 
अस्वीकार गरेकोमात्र उनले सचतझरहहन।् अलन त्यस क्लासमा जान छोलडन ्र 
चचख नै नजाने सोचमा पररन।् 

   चचख बाहहर उनको स्कूल उनलाई त्यस्तो रमाइलो लालगरहेको लिएन 
र आफूलाई हवरि लागेको महससु गररन।् उनका धेरै सािीहरू लिएनन।् 
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आफ्नो जीवनिलत उनलाई लनयास्रो लागेको लियो। एक ददन आमाले उनलाई 
सेभेन्ि-डे एडभेचन्टस्टको जाकोस्की इसाई स्कूलमा पढ्न जानेकी भनेर 
सोलधन।् नयााँ ठाउाँ र नयााँ सािीहरू बनाउन चाहेकोले माशाले हनु्छ भनेर 
सहमती जनाइन।् 

  स्कूल सरु हनुभुन्दा अचघ गमी महहनाको छुट्टीमा यवुायवुतीहरूको 
समर क्यातपमा उनी सहभागी भइन।् त्यस क्यातपमा अन्तमा उनले बचप् तस्मा 
ललइन ् हकनभने त्यस क्यातपमा सहभागी भएका सबैले बचप् तस्मा ललएका लिए 
भनेर उनले िाहा पाएकी लिइन।् जब उनी बचप् तस्मा ललइन ्उनी १६ वषखकी 
लिइन।् तर बचप् तस्मा ललयो भन्दैमा उनको जीवनमा र्ासै पररवतखन भएको 
उनले पाइनन।् जाओस्की स्कूलमा केही हप् ता त उनलाई लनयास्रो लागेको 
लियो। उनले सािी कसरी बनाउने भन्ने कुरा िाहा लिएन। उनलाई ददक् क 
मालनरहेकी लिइन।् त्यही स्कूलको पररसरमा रहेको जाओक्सी हवश् वहवद्यालयको 
ईस्वरीय शास्त्र पढ्ने हवद्यािीले उनी लनयास्रो मालनरहेकी महससु गरे। अलन 
उसले माशासाँग कुराकानी गनख िाल्यो। "हाम्रो आवश्यकता परमेश् वरलाई िाहा 
छ। उहााँ हाम्रो नचजक हनुहुनु्छ। उहााँसाँग सािीलाई जस्तै हामी कुरा गनख 
सक्छौँ" उसले माशालाई भन्यो। 

   माशाको धेरै लमल्ने सािीहरू लिएन। एक ददन परमेश् वरसाँग कुरा गनख 
उनले लनणखय गररन।् एउटा सनुसान ठाउाँमा गएर आाँश ुबगाउाँदै उनले आफ्नो 
द:ुर् परमेश् वरलाई पोर्ाइन ् "तपाईँसाँग धेरै समयदेचर् कुरा नगरेकोले मलाई 
क्षमा ददनहुोस।् तपाईँलाई राम्रोसाँग नचचनेकोमा मलाई क्षमा ददनहुोस।् 
पास्टरले मलाई बचप् तस्मा नददएकोले उहााँसाँग म ररसाएको लिएाँ। त्यो मेरो 
गल्ती लियो।" िािखना गरेपलछ उनको हृदयमा शाचन्तको र्ोलो बग्यो। 
जीवनको पहहलो पल्ट उनी परमेश् वरसाँग नचजक भएको अनभुव गररन।् 

   त्यस ददनदेचर् उनी अकै माशा भइन।् "मेरा सािीहरू होस ् भनेर 
पहहला मैले सोच्दिेँ। अब मसाँग सािी छ जोसाँग म कुरा गनख सक्छु। अब 
उहााँ कहााँ हनुहुनु्छ भनेर उहााँलाई र्ोन ुआवश्यकता छैन। 

-आन््य ुमेकचेस्नी 
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