
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदहरू: यशैया ४१, यशैया ४२:१-७, यशैया ४४:२६-
४५:६ र यशैया ४९:१-१२। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "हेर, मेरा सेवक जसलाई म उचाल्दछु, मेरा  

चनुिएका जि जसमा मेरो आत्मालाई हर्षित तलु्याउँछ।  नतिमा म मेरो आत् मा 
राखिददएको छु। नतिले जानत-जानतहरूमा न् याय ल् याउिेछि  " (यशैया ४२:१ 
रूपान्तररत)। 

   "यस संसारमा येशू हुँदा उहाँको जीविकालका घट्िाका दृश्यहरूमा, 
उहाँ जहाँ र्हँड्िभुयो त्यहाँ र्हँड्िे, गानललको समदु्रको र्किारमा नसकाउि मि 
पिुिभएको ठाउँमा, ती पहाड र उपत्यकाहरूमा जहाँ उहाँका िजरहरू प्रायजसो 
राख् िभुएको नियो-त्यहाँ त्यहाँ नतिि यात्राको रूपमा जाि पाए कस्तो शभु 
अवसर हिुे नियो भिेर धेरैले सोच्दछि ।  तर येशूको कदममा र्हँड्ि हामी 
िाजरिमा, कपिुिममा, बेिािीमा जाि ुआवश्यक छैि। नबरामीको ओछ्यािको 
छेऊमा, गररब निमिुाहरूको टहराहरूमा, ठूला ठूला सहरहरूको नभँडभाडमा र 
प्रत्येक ठाउँमा जहाँ मािव हृदयहरूलाई सान्त्विा, नमठो वचि र हाम्रो सेवाको 
आवश्यक छ त्यहाँ उहाँका पाइलाका छापहरू हामी पाउँछौँ। यस संसारमा 
हुँदा येशूले जे गिुिभयो त्यही कामहरू हामीले गदाि हामी उहाँका पाइलाहरूमा 
र्हँनडरहेका हनु्छौँ।"-एलेि जी ह्वाइट, द नडजाइर अभ एजेज , प.ृ ६४०बाट 
रूपान्तररत। 

यशैयाले त्यही िालको कृपाको लक्ष्य नलएर आउिहुिुे प्रभकुो 
सेवकको बारेमा सम्बोधि गरेका निए: "३ फुटेको निगालो नतिले भाँच् िेछैिि  , 
र नधपनधप  भइरहेको बत्ती नतिले निभाउिेछैिि  । नतिले र्वश् वस् ततामा न् याय 
गिेछि  ।...७ अन् धाहरूका आिँा िोल् िलाई, कैदीहरूलाई कारागारबाट मकु्त 

९ 
  

  

सेवा गिुि र उद्धारसेवा गिुि र उद्धार  गिुिगिुि  
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गिि र अन् धकारमा बस् िेहरूलाई कैदी राख् िे कालकोठरीबाट निकाल् िलाई" 
(यशैया ४२:३,७ रूपान्तररत)।   

    यो कस्तो िालको सेवक हो, उहाँ को हिुहुनु्छ र उहाँले कै काम 
सम्पन्न गिुिभयो सो हामीले यस अध्यायमा हेिेछौँ। 

 

१. सेवक राष्ट्र (यशैया ४१) 
    यशैया ४१:८मा परमेश् वरले "इस्राएल, मेरा सेवक" (रूपान्तररत) 
भिेर सम्बोधि गिुिहनु्छ भिे र यशैया ४२:१मा उहालेँ "मेरा सेवक" भिेर 
खचिाउिहुनु्छ। त्यो सेवक को हिुहुनु्छ त? 

   के यहाँ सम्बोधि गररएको व्यखक्त इस्राएल वा याकूब जो 
इस्राएलीहरूको पूिाि हो त? वा इस्राएल राष्ट्र िै हो? के मसीह वा ख्रीष्ट भिेर 
ियाँ करारमा खचिाइएको व्यखक्त येशू िै हिु त? 

   यशैया ४१-५३सम्म बनुिएका परमेश् वरका सेवकहरू भन्दा दईु 
िालहरूलाई सम्बोधि गररएको पाइन्छ। एक जिा सेवक "इस्राएलः" वा 
"याकूब" जिु यशैया ४१:८, यशैया ४४:१,२,२१, यशैया ४५:४ र यशैया 
४८:२०मा सम्बोधि गररएको छ। र्किभिे परमेश् वरले याकूब वा 
इस्राएललाई बतिमाि काल प्रयोग गररएको छ। उिको बंशबाट आएको 
इस्राएली राष्ट्रले त्यसलाई सम्बोधि गररएको भन्ने कुरो स्पष्ट छ। जब उिी 
अिाित  "सेवक इस्राएल" वा इस्राएलीहरू बेनबलोिबाट आफ्िो देश इस्राएलमा 
फकेका निए तब नतिीहरूको उद्धारको योजिा सम्पन्न भएको नियो। 

   अको पररवेशमा जस्तै यशैया ४२:१, यशैया ५०:१०, यशैया 
५२:१३ र यशैया ५३:११मा हेदाि परमेश् वरको सेवकको िाउँ र्कटािी 
गररएको छैि। जब उहाँलाई यशैया ४२:१मा पर्हलो पटक उल्लेि गररएको 
नियो तब उहाँ यो िै हिुहुनु्छ भिेर उखत्तिैिेर ठम्याइएको निएि। तर 
यशैयाले त्यस व्यखक्तको व्यखक्तत्वको बारेमा पनछ छलिङ्गै पादिछि  तब त्यो 
व्यखक्त याकूब (इस्राएल)को बंशलाई पिुस्िािर्पत गिुिहिुेछ (यशैया ४९:५,६) 
र पापीहरूको निखम्त जीवि ददिहुनु्छ भिेर उल्लेि गररएको छ (यशैंया 
५२:१३-५३:१२ र यशैया ४९:५,५)। त्यसकारण त्यस व्यखक्त राष्ट्र िै 
हिुहुनु्छ भन्न सर्कन्दैि। त्यसकारण यो स्पष्ट छ र्क यशैयाले परमेश् वरका दईु 
सेवकहरूको बारेमा चचाि गदिछि । एकचाहीीँ सामूदाय (राष्ट्र) र अकोचाहीीँ 
व्यखक्त र्वशेष। 
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    सेवक राष्ट्रको भनूमका के हो? हेिुिहोस , यशैया ४१:८-२० "८ “तर 
तँ, ए इस्राएल मेरो दास, याकूब, जसलाई मैले छािेको छु। मेरो नमत्र 
अब्राहामको वंश, ९ तँलाई मैले पथृ् वीको अन् तदेखि समातेर ल् याए,ँ र पथृ् वीको 
पल् लो छेउदेखि तँलाई बोलाए।ँ मैले भिें, ‘तँ मेरो दास होस  ’। मैले तँलाई 
छािेको छु, र तँलाई इन् कार गरेको छैि।ँ १० यसैले िडरा, र्किर्क म तँनसत 
छु। निरुत् सार्हत िहो, र्किर्क म तेरा परमेश् वर हुँ। म तँलाई बनलयो पािेछु। 
म तँलाई सहायता गिेछु। मेरो धानमिकताको दार्हिे हातले म तँलाई 
समाल् िेछु। ११ “तँदेखि ररसाउिेहरू सबै निश् चय िै लख जत हिुेछि  , र शमिमा 
पिेछि  । तेरो र्वरोध गिेहरू केही ि केहीका हिुेछि   र िष् ट हिुेछि  । १२ 
तेरा शत्रहुरूलाई तैंले िोजे पनि उिीहरूलाई भेट्टाउिेछैिस  । तेरो र्वरोधमा यदु्ध 
गिेहरू पनि नबलकुल निरििक हिुेछि  , र िष् ट हिुेछि  । १३ र्किर्क म, 

परमप्रभ ु तेरा परमेश् वर हुँ, म तेरो दार्हिे हात समात् छु, र तँलाई यसो भन् छु, 

‘िडरा, म तँलाई सहायता गिेछु’। १४ ए कीरा याकूब, ए सािो इस्राएल, 

िडरा! र्किर्क म िै तेरो सहायता गिेछु,” तँलाई उद्धार गिुिहिुे इस्राएलका 
परमपर्वत्र परमप्रभ ुघोषणा गिुिहनु् छ। १५ “हेर   , म तँलाई िया ँर तीिा दाँत 
भएको अन् ि कुट िे हनतयार बिाउिेछु। तैंले पवितहरूलाई छाटँ िेछस  , र कुटी-
कुटी धूलोपीठो बिाउिेछस  , र डाँडाहरूलाई भसु पािेछस  । १६ तैंले 
नतिीहरूलाई निफन् िेछस  , र बतासले नतिलाई उठाएर लैजािेछ, र आधँीले 
नतिीहरूलाई उडाएर लैजािेछ। तर तँचार्हँ परमप्रभमुा रमाहट गिेछस  । तैंले 
इस्राएलका परमपर्वत्रको मर्हमा गिेछस  ।   

  १७ “गरीब र दररद्रहरूले पािी िो छि  , तर केही पािी हुँदैि, 

नतिीहरूको खजब्रो प् यासले सकु् िछे। तर म परमप्रभलेु नतिीहरूलाई जवाफ 
ददिेछु। म इस्राएलका परमेश् वरले नतिीहरूलाई त् याग् िेछैि।ँ १८ िाङ्गो 
टाकुराहरूबाट म िदीहरू बगाउिेछु, र बेँसीमा पािीका मूलहरू निकाल् िेछु। म 
मरुभनूमलाई पािीको दह, र सकु् िा जनमिलाई पािीका मूलमा पररवतिि गिेछु। 
१९ मरुभनूममा म देवदारुहरू र बबलु, असारे-फूल र जैतूिका रूिहरू 
उमािेछु। म रूिो जनमिमा सल् लाहरू र धूपीका रूिहरू एकसाि उमािेछु, 

२० तार्क मानिसहरूले देिेर जािूि   र र्वचार गरूि   र पूरा रीनतले बझूुि   र्क 
यो परमप्रभकुा हातको काम हो, अिाित   इस्राएलका परमपर्वत्रले गिुिभएको हो" 
(यशैया ४१:८-२०)।  
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   यहूदी राष्ट्र वा इस्राएल परमेश् वरको सेवक हिु  भिेर परमेश् वरले अझै 
पनि र्वश् वस्त पािुिहनु्छ। उहाँले भन्नुभयो, "मैले नतमीलाई चिुेँ र नतमीलाई 
फ्याँकेको छैि" (यशैया ४१:९ रूपान्तररत)। अनि परमेश् वरले इस्राएलको 
निखम्त बाइबलमा उल्लेि गररएका अत्यन्तै भव्य र सािदार प्रनतज्ञाहरूमा 
एउटा उल्लेि गररन्छ: "िडराऊ, म नतमीनसत छु। म नतम्रो परमेश् वर भएको 
हिुाले नतमी त्रनसत हिु ु पदैि। मैले नतमीलाई बनलयो पािेछु। म नतमीलाई 
सहयोग गिेछु। खजनतएको दार्हिे हातले म नतमीलाई उचाल्दछु" (यशैया 
४१:१० रूपान्तररत)। यहाँ र पनछका पदहरूमा इस्राएलको आधारभूत 
भनूमका उल्लेि गररएको छ, त्यो हो नतिीहरूलाई उद्धार गिे सत्य 
परमेश् वरमानि भरोसा राख् िपुदिछ जिु राजा आहाजले गरेिि । अरू 
देर्वदेवताहरू र नतिीहरूका मूनति वा उपलब्धहरूमानि भरोसा राख् ि ुफलदायी 
छैि जिु  अरू राष्ट्रहरूले राख् दछि  (यशैया ४१:७,२१-२४, २८,२९)। 

यशैया ४१:१४मा इस्राएल देशलाई परमेश् वरले र्करा भिेर सम्बोधि 
गिुिहनु्छ। उहालेँ के भन्न िोिभुएको होला? त्यसको जवाफ पाउि पूरै 
पदहरू पढ्िहुोस । त्यसले हामीलाई के नसकाउँछ? सबै कुरामा परमेश् वरमा 
पूरै भरोसा राख् ि ुआवश्यक छ भिेर के हामीले िस्वीकािे? 

 

२. अिानमका परमेश् वरको सेवक (यशैया ४२:१-७) 
      िाउँ ििोनलएको परमेश् वरको सेवकको भनूमका र स्वभाव अिाित  
चररत्र के उल्लेि गररएको छ? उहाँलाई परमेश् वरले चनु्नुभएको नियो र 
उहाँको आत्मा राखिददिभुएको नियो। त्यो को निए? हेिुिहोस , यशैया ४२:१-
७ "१ मेरो चनुिएका जि, जसमा म प्रसन् ि हनु् छु। नतिमा म मेरो आत् मा 
राखिददिेछु। नतिले जानत-जानतहरूमा न् याय ल् याउिेछि  । २ नतिी 
खचच् च् याउिेछैिि  , वा कराउिछैेिि   अिवा नतिले आफ् िो सोर सडकमा 
सिुाउिेछैिि  । ३ फुटेको निगालो नतिले भाचँ् िेछैिि  , र नधपनधप भइरहेको 
बत्ती नतिले निभाउिेछैिि  । नतिले र्वश् वस् ततामा न् याय गिेछि  । ४ जबसम् म 
नतिले पथृ् वीमा इन् साफ स् िार्पत गररसक् दैिि   तबसम् म ि त नतिी दबुिल 
हिुेछि  , ि निरुत् सार्हत हिुेछि  । नतिको व् यवस् िामा टापूहरूले आफ् िो आशा 
राख् िेछि  ।”  ५ परमेश् वर परमप्रभ ु यसो भन् िहुनु् छ– आकाश सखृष् ट गरेर त् यो 
फैलाउिहुिुे, अनि पथृ् वी र त् यसबाट उत् पन् ि हिुे सबैलाई फैलाउिहुिुे, र त् यसमा 
भएका मानिसहरूलाई सास अनि त् यसमा र्हँड डलु गिेहरूलाई आत् मा ददिहुिुे: 
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६ “म, परमप्रभलेु नतमीलाई मेरो धानमिकताअिसुार बोलाएको छु। म नतम्रो हात 
समात् िेछु, र नतम्रो रक्षा गिेछु। नतमीलाई िै म जानत-जानतहरूका निखम् त करार 
र अन् यजानतहरूका निखम् त  योनत बिाउिेछु, ७ अन् धाहरूका आिँा िोल् िलाई, 

कैदीहरूलाई कारागारबाट र अन् धकारमा बस् िेहरूलाई कैदी राख् िे तहिािाबाट 
निकाल् िलाई।" 

मानिको प्रश् िको उत्तम जवाफ वा जवाफहरू के हो? आफूले िै चनु्नहुोस : 
अ. उहाँले राष्ट्रहरूको बीचमा न्याय उपलब्ध गराउिेछि । 

आ. उहाँले आफ्िो लक्ष्य चपुचापसँग र भद्रतासाि पूरा गिुिहिुेछ तर उहाँले 
गिुि हिुे काम सफलतापूविक सम्पन्न गिुिहिुेछ। 

इ. उहाँ गरुु हिुहुनु्छ। 

ई. उहाँ परमेश् वर र मानिसहरूको बीचमा करार भएर सेवा गिुिहिुेछ। 

उ. उहाँले अन्धाहरूलाई निको पािुिहिुेछ, बन्दीहरूलाई स्वतन्त्र गिुिहिुेछ। यी 
कामहरूद्वारा उहाँले नतिीहरूलाई योनत र आशा ददिहुिुेछ। 

ऊ. उहाँले गिुिहिुे मानिका सबै कामहरू  

 

"यशैको ठूटोबाट आएको" त्यस व्यखक्तसँग यस सेवकको भनूमका र 
चररत्र कसरी नमल्छ जसमानि परमेश् वरको आत्मा राखिएको नियो (यशैया 
११)?  

    यशैया ४२को जस्तै यशैया ११मा उल्लेि गररएको राजा दाउदबाट 
आउिे शासक परमेश् वरसँगको नमलोमत्तोमा काम गिुिहिुेछ। दर्वएकाहरूलाई 
उद्धार गरेर उहाँले न्याय उपलब्ध गराउिहुिुेछ। उहाँले परमेश् वरको बरु्द्ध र 
ज्ञािलाई प्रकट गिुिहिुेछ। यो यशैको ठूटो वा जरा मसीह हिुहुनु्छ भिेर 
हामीले िाहा पायौँ। यशैया ९:६,७मा उल्लेि गररएको उहाँ परमेश् वरको 
बालक जसले दाउदको नसहाँसि र उिको रायको निखम्त शाखन्त 
ल्याउिहुिुेछ। उहाँले धानमिकतासाि न्याय गिुिहिुेछ (यशैया ९:७)। यशैया 
४२को सेवक पनि मसीह िै हिुहुनु्छ भिेर हामी ठम्याउि सक्छौँ। 

    यशैया ४२:१-७मा उल्लेि गररएको न्याय ददिे सेवक िया ँकरारमा 
कसरी ठम्याइएको छ? हेिुिहोस , मत्ती १२:१५-२१ "१५ तब त् यो कुरा िाहा 
पाएर येशू त् यहाबँाट गइहाल् िभुयो, र धेरै जिा उहाँको पनछ लागे, र उहालेँ 
नतिीहरू सबैलाई निको पािुिभयो, १६ र उहा ँ को हिुहुनु् छ सो कसैलाई 
िबताउिे चेताउिी नतिीहरूलाई ददिभुयो। १७ यशैया अगमवक्ताद्वारा भनिएको 
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वचि पूरा हिुलाई िै यो भएको हो, १८ “मेरा दास जसलाई मैले चिुेको छु, 

मेरा र्प्रय जोसँग म प्रसन् ि छु, म मेरो आत् मा नतिमा राखिददिेछु,  र नतिले 
जानत-जानतलाई न् यायको घोषणा गररददिेछि  । १९ नतिी ि त झगडा गिेछि   
साहै्र खचच् च् याउिेछि  ,  ि त कसैले नतिको सोर गल् लीहरूमा सनु् िेछ। २० 
फुटेको निगालो नतिले भाचँ् िेछैिि  , र नधपनधप भइरहेको सलेदो नतिले 
निभाउिेछैिि  , र अन् त् यमा न् यायलाई र्वजयसम् म परु् याउिेछि  । २१ नतिैको 
िाउँमा जानत-जानतहरूले आशा राख् िेछि  ।”   

    मत्ती १२ले यशैया ४२लाई उद् धृत गछिि  र येशूको चपुचापसँग 
निको पािे सेवाकायिसँग प्रयोग गछिि । उहाँ िै परमेश् वरको र्प्रय पतु्र हिुहुनु्छ 
जोसँग उहाँ िशुी हिुहुनु्छ (यशैया ४२:१, मत्ती ३:१६,१७ र मत्ती 
१७:५)। उहाँकै सेवाकायिले परमेश् वरका जिहरूसँग करारद्वारा 
परमेश् वरसँगको सम्बन्ध पिुस्िािपिा गिुिहनु्छ (यशैया ४२:६, दानिएल 
९:२७)। 

    येशूले उहाँका चेलाहरूको निखम्त न्याय गिुिभयो र कष्ट, परमेश् वरको 
बारेमा अज्ञािता र दषु्ट आत्माहरूको बन्दिबाट छुट्कारा गिुिभयो। नतिीहरू 
शैतािको दवावमा निए (लूका १०:१९)। ियाँ करारलाई अिमुोदि गिि उहाँ 
मिुिभयो (मत्ती २६:२८)। यस पथृ्वीभन्दा बार्हरबाट आएको त्यो र्वदेशी 
शैतािमानि खजतेर उहाँले यस संसारमा न्याय ल्याउिभुयो। उसले ि ै यस 
संसारको असली शासकको स्िािलाई तहसिहस गरेर आफू िै यस संसारको 
शासक भिेर येशूको राजकीय अनधकारलाई िोसेको  नियो (यूहन्ना १२:३१-
३३)। 

   यशैया ४२:१-४लाई येशूको बारेमा गररएको खचत्रण हेिुिहोस । केही 
समय येशूको जीविीको बारेमा ध्याि गिुिहोस । यहा ँ उल्लेि गररएका 
भर्वष्यवाणीहरूमा कुि नबशेष भर्वष्यावाणीहरू उहाँको सेवाकायिमा प्रयोग भएको 
छ? हामीले पनि अरूको सेवाकायि गिुिपछि भन्न े पाठहरू कसरी नसक्ि 
सक्दछौँ? 

 

३.  पनसियाका "मसीह" (यशैया ४४:२६-४५:६) 
       अत्यन्तै अचम्म लाग्दो भर्वष्यवाणी यशैया ४४:२६-४५:६मा कसरी 
देिा पररएको छ? हेिुिहोस , "२६ जसले आफ् िा दासहरूका वचिलाई पक् का 
गराउँछ, र आफ् िा समाचारवाहकहरूका भर्वष् यवाणी पूरा गछि, जसले 
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यरूशलेमको बारेमा भन् छ, ‘त् यसमा मानिसहरूको आबादी हिुेछ,’ जसले 
यहूदाका सहरहरूका बारेमा भन् छ, ‘ती बिाइिेछि  ,’ जसले त् यसका भत् काइएका 
ठाउँहरूका बारेमा भन् छ, ‘म पिुस् िािर्पत गिेछु,’ २७ जसले गर्हरा पािीलाई 
भन् छ, ‘सरु्कजा, म तेरा िोलाहरूलाई सकुाउिेछु,’ २८ जसले कोरेसका बारेमा 
भन् छ, ‘त् यो मेरो गोठाला हो, र मेरो सबै इच् छा त् यसले पूरा गिेछ। 
यरूशलेमको बारेमा त् यसले यसो भन् िछे, “त् यो फेरर बिाइओस  ,” र मखन् दरको 
बारेमा चार्हँ, “यसको जग बसानलओस  ’।” ... १ “परमप्रभलेु आफ् िो अनभर्षक्त 
कोरेसलाई यही भन् िहुनु् छ, जानत-जानतहरूलाई पराखजत गिि, राजाहरूलाई 
हातहनतयाररर्हत तलु् याउि, त् यसको सामनु् िे ढोकाहरू िोल् ि, र मूल ढोकाहरू 
बन् द हिु िददि म त् यसको दार्हिे हात समात् छु: २ म तेरो अनगअनग जािेछु, र 
पवितहरूलाई समतल पािेछु। कासँाका ढोकाहरू म टुक्रा-टुक्रा पािेछु, र 
फलामका बारहरू काट िेछु। ३ म परमप्रभ ुहुँ, म िै इस्राएलका परमेश् वर हुँ, 
मैले िै तँलाई नतम्रो िाउँ काढेर बोलाएको छु भिेर नतमीले िाहा पाउिलाई म 
नतमीलाई अँध् यारो ठाउँमा भएको भण् डार र गपु् त स् िािमा जम् मा गरेको धि 
ददिेछु। ४ मेरो दास याकूब, मेरो चनुिएको इस्राएलको िानतर मैले नतमीलाई 
नतम्रो िाउँ काढेर बोलाएको हुँ। नतमीले मलाई स् वीकार िगरेको भए तापनि 
मैले नतमीलाई सम् मािको पद ददएको छु। ५ म परमप्रभ ुहुँ, अनि मबाहेक अरू 
कोही छैि। मबाहेक अरू कोही परमेश् वर छैि। नतमीले मलाई स् वीकार 
िगरेको भए तापनि म तँलाई बनलयो पािेछु, ६ तार्क सूयोदयदेखि नलएर 
सूयािस् तसम् म मानिसहरूले जािूि   र्क मबाहेक अरू कोही छैि। म परमप्रभ ुहुँ, 
र मबाहेक अरू कोही छैि।" 

   यशैयाको  सेवाकायि ई.पू. ७४५देखि ई.पू. ६८५सम्म भएको नियो। 
उत्तर र पूविबाट आएको नबजेताको बारेमा (यशैया ४१:२,३,२५) उल्लेि 
गरेर त्यस नबजेता भिेको यरुशलेमको निखम्त िशुीको िबर हो (यशैया 
४१:२७) भिेर यशैयाले उल्लेि गरेपनछ त्यो व्यखक्त साइरस वा कोरेश िै हो 
र उिको र्क्रयाकलापलाई दठकसँग भर्वष्यवाणी गरेका निए। उिी बेनबलोिको 
उत्तर र पूविबाट आएका निए र यस देशलाई उिले खजतेका निए। त्यो ई.पू. 
५३९मा भएको नियो। बेनबलोिमा बन्धक रहेका यहूदी यदु्धबन्दीहरूलाई 
छुट्कारा ददएर उिले परमेश् वरको सेवा गरेका निए। उिले यरुशलेमको 
मखन्दरको पिुनिमािण गिि स्वीकृनत ददएका निए (एज्रा १ हेिुिहोस )। 
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    ठीक पररवेशमा यशैयाको भर्वष्यवाणी हेिुिहोस । यशैयाको मतृ्यदेुखि 
बेनबलोिको पतिको अन्तराल १४६ वषि नियो। उिको भर्वष्यवाणी एक सय 
पचास वषि अगानड नियो। यिाििमा भिौँ भिे अमेररकाको सेिापनत ड्वाइट 
आइजिहावरले दोस्रो र्वश् वयदु्धमा होनमएको यरुोपलाई सहयोग गदै सि  
१९४५मा त्यसलाई शत्रकुो हातबाट मखुक्त ददिेछ भिेर अमेररकाको  अठारौँ 
शताब्दीको राष्ट्रपनत जजि वाखशङ्गटिले भर्वष्यवाणी गरेको जस्तै हो तर उिले 
त्यस्तो भर्वष्यवाणी गरेका निएि। 

    साइरस वा कोरेशका कामहरूको लेिाजोिा र्वनभन्न पौराखणक स्रोतमा 
राखिएको छ। बेनबलोिको बंशावलीमा पनि उिको र्ववरण समावेश भएको 
छ। उिी आफैले लेिेका कुराहरू कोरेश वा साइरसको घैँटामा राखिएको र 
बाइबलमा उल्लेि गररएका उिको र्ववरणहरू (२ इनतहास ३६:२२,२३, 
एज्रा १, दानिएल ५, दानिएल ६:२८ र दानिएल १०:११) सही भएकोले 
यशैयाको भर्वष्यवाणीमा कुिै र्ववाद छैि। यसले गदाि सत्य अगमवक्ताहरूले 
परमेश् वरबाट सही भर्वष्यवाणीहरू प्राप् त हनु्छ भिेर परमेश् वरका 
अगमवक्ताहरूमानि मानिसहरूको र्वश् वास सत्य सार्वत हिु जान्छ। टाढा 
भर्वष्यका कुराहरू परमेश् वरलाई िै िाहा छ भिेर पूरा भएका 
भर्वष्यवाणीहरूले प्रमाखणत गदिछ। 

   साइरस वा कोरेशलाई परमेश् वरले "उहाँको अनभषेक" भिेर र्कि 
सम्बोधि गिुिहनु्छ (यशैया ४५:१)? 

   "अनभषेक" भन्ने र्हबू्र भाषाबाट मसीह भन्ने शब्द हामी पाउँछौँ। परुािो 
करारमा मूल पूजारीलाई पनि अनभषेक गररएको व्यखक्त भिेर उल्लेि गररएको 
छ (लेबी ४:३,५,१६, लेबी ६:२२), इस्राएलका राजालाई पनि अनभषेक 
गररएको भनिएको छ (१ शमूएल १६:६, १ शमूएल २४:६,१०, २ शमूएल 
२२:५१), वा मसीह पनि जो दाउदको भर्वष्यको आदशि राजा र उद्धारकताि 
(भजि २:२, दानिएल ९:२५,२६) अनभषेक गररएको भिेर उल्लेि गररएको 
छ। यशैयाको दृर्ष्टकोणमा साइरस वा कोरेश परमेश् वरले पठाउिभुएको 
भर्वष्यका राजा निए जसले उहाँका जिहरूलाई उद्धार गदिछि । तर उिी 
अनभषेक गररएको व्यखक्त वा मसीह भिेतापनि सामान्य मसीह निएि र्किभिे 
उिी यहूदी अिाित  इस्राएली निएि। यद्यर्प उिले मसीहले गिे केही काम 
उिले गिेछि  रे। त्यो हो उिले परमेश् वरका शत्रहुरूलाई हराउिेछि  बन्दीमा 
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रहेका उहाँका जिहरूलाई छुट्कारा ददिेछ। तर उिी मसीह िै हिु सक्दैि 
र्किभिे उिी दाउदको बंशबाट आएका निएि। 

   साइरस वा कोरेशको बारेमा भर्वष्यवाणी गरेर परमेश् वरले आफ्िो 
र्वशेष ईश् वरत्वलाई यो प्रमाण गिुिहनु्छ र्क उहाँलाईमात्र भर्वष्य िाहा छ 
(यशैया ४१:४,२१-२३,२६-२८, यशैया ४४:२६)। उहाँले कोरेश वा 
साइरसनतर हात बढाउिहुनु्छ: "३ म परमप्रभ ुहुँ, म ि ैइस्राएलका परमेश् वर हुँ, 
मैले िै नतमीलाई नतम्रो िाउँ काढेर बोलाएको छु भिेर नतमीले िाहा पाउिलाई 
म नतमीलाई अधँ् यारो ठाउँमा भएको भण् डार र गपु् त स् िािमा जम्मा गरेको धि 
ददिेछु।"  

     बाइबलमा उल्लेि गररएका पूरा भएका अरू भर्वष्यवाणीहरूको 
बारेमा सोच्िहुोस । दानिएल २मा उल्लेि गररएका रायहरूको बारेमा जिु 
अखन्तमचाही ीँ पूरा हिु बारँ्क िै छ, दानिएल ७ वा ख्रीष्टको समयको बारेमा 
ददइएको भर्वष्यवाणी जिु दानिएल ९:२४-२७मा उल्लेि गररएको छ। हामी  
व्यखक्तगतलाई ती पूरा भएका भर्वष्यवाणीहरूबाट के आशा प्राप् त गिि सक्छौँ? 

 

४. अनिम आशा 
        यशैयाले साइरस वा कोरेशको बारेमा सही भर्वष्यवाणी गदाि कनतपय 
मानिसहरूको ददमाग िलबनलन्छ। अगमबक्ताहरूले परमेश् वरबाट सन्देश 
पाएका निए भिेर नतिीहरूले र्वश् वास गदैिि । अझ आफूहरूलाई खचत्त 
बझुाउि नतिीहरूले अको यशैया िडा गछिि  जो साइरस वा कोरेशको समयमा 
रहेका निए र उिले यशैया ४०-६६ लेिे भिेर दावी गछिि । त्यो 
बाइबलभन्दा बार्हरको अिमुानित धारणा हो। यस धारणाले गदाि यशैयाको 
पसु्तक िै दईु भागमा नबभाखजत हनु्छ। यशैयाको मतृ्य ु र्हबू्र ११:३७मा 
यशैयालाई करौँतीले खचरेको भिेर सहमत जिाइएको छ। दोस्रो यशैया पनि 
त्यसरी िै मतृ्य ु भएको नियो भिेर बाइबलको लेिालाई र्वश् वास िगिेहरूले 
दावी गछिि । 

   दोस्रो यशैयाको अखस्तत्व ऐनतहानसक प्रमाण छैि। यदद उिको 
अखस्तत्व भएको भए अिौठो हनु्छ र्किभिे बाइबलले त्यसको बारेमा उल्लेि 
गररएको छैि र्किभिे उिको सन्देश अत्यन्तै महत्त्वपूणि छ र उिको 
लेििशैली अपूविको छ। कुमारि वा मतृ सागरको र्किारामा भएको गफुामा 
सबभन्दा बाइबलको सबभन्दा परुािो हस्तलेिहरू पाइएको नियो। त्यसैमा 
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यशैयाको पसु्तकको मठु्ठा पनि नियो। त्यसमा यशैय ३९ र ४०को बीचमा 
अन्तराल वा बीचमा छुर्टइको देिाइएको छैि अिाित  पूरै पसु्तक एक जिाको 
निरन्तर लेि हो भिेर देिाइएको छ। 

   यशैयाको आधारभूत सन्देश यशैयाको पसु्तकभरर एकरुपता देिाइएको 
छ: सत्य परमेश् वरमानि भरोसा राि, उहाँले पठाउि ुहिुे उद्धार गिे मसीहलाई 
र्वश् वास गर। अरू मािवीय शखक्तमानि भर िपर। यशैया १-३९सम्म 
अश्शूरहरूको यगुको बारेमा उल्लेि गररएको र अध्याय ४०देखि पछानड 
बेनबलोिको समयमा केखन्द्रत भएको बाइबलका र्वद्वािहरूले ठीकसँग जोड 
ददएका छि । तर यशैया १३-१४ र ३९मा बेनबलोिले गररिे यदु्धबन्दीको 
बारेमा हामीले हेर् यौँ। यशैया १-३९मा अटे्टरर इस्राएलीहरूमानि गररिे इन्साफ 
उल्लेि गररएको छ भिे यशैया ४०-६६मा सान्त्विालाई जोड ददइएको छ। 
यो सत्य भएको हामी दावी गछौँ। तर यशैया ४२:१८-२५, यशैया ४३:२२-
२८ र यशैया ४८:१-११मा जस्तै अगानडका अध्यायहरूमा पनि परमेश् वरका 
प्रसस्त सान्त्विा र प्रनतज्ञाहरू ददइएका छि । परमेश् वरलाई त्यागेको कारण 
नतिीहरूमानि आउिे इन्साफ वा न्यायको बारेमा उहाँले बोल्िभुएको ती 
अध्यायहरूमा उल्लेखित छि । यशैयाले भर्वष्यमा हिुे सान्त्विा वा सहज 
पररखस्िनतका भर्वष्यवाणीहरू गदाि कष्ट पनि हिुे आभास  ददइन्छ। 

    मानिसहरूका पापले गदाि यहूदी राष्ट्रले भयािक द:ुिकष्ट भोग्िपुरेको 
नियो तैपनि कनतपयले आशाचाही ीँ त्यागेका निएिि । नतिीहरूले लेबी २६:४०-
४५मा पाइएका प्रनतज्ञाहरूलाई पकनड िै रािेका निए। यहा ँलेखिएका पदहरू 
ध्याि ददएर पढ्िहुोस । बेनबलोिबाट हारेका देशका र्हबू्रहरू तर जीर्वतै 
रहेकाहरूमा आफू पनि समावेश भएकव सोच्ि ु होस । यहा ँ लेखिएका 
वचिहरूमा तपाईँले के आशा पाउि सक्िहुनु्छ? हेिुिहोस , लेबी २६:४०-४५  
"४० “ ‘तर यदद नतिीहरूले आफ् िै र आफ् िा र्पता-पिुािका पाप,र मेरो 
र्वरुद्धमा नतिीहरूले र्वश् वासघात गरेको अधमि र मप्रनत देिाएको शत्रतुा 
स् वीकार गरे भिे– ४१ जसले गदाि म नतिीहरूको शत्र ुभए,ँ र मैले नतिीहरूलाई 
नतिीहरूका शत्रहुरूको देशमा पठाए–ँ यदद आफ् िा दषु्ट हृदय िम्र तलु् याई 
आफ् िा पापका लानग सजाय भोगे भिे, ४२ याकूब, इसहाक र अब्राहामसँग 
गरेको मेरो करारको सािै त् यो देशलाई पनि म सम् झिेछु। ४३ त् यो देश 
नतिीहरूले त् याग् िेछि  , र नतिीहरूर्विा उजाड रहँदा देशले आफ् िा शबािहरू 
भोग गिेछ। अनि नतिीहरूले आफ् िो अधमिको सजाय भोग् िेछि  , जिु सजाय 
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मेरो र्वधाि लत्त्याउँदा र मेरा र्वनधलाई नतरस् कार गदाि मैले नतिीहरूलाई 
ददएको निए।ँ ४४ यी सब गरे तापनि जब नतिीहरू शत्रकुो देशमा हनु् छि   तब 
म मेरो नतरस् कार र घृणामा नतिीहरूलाई सिापै त पािेछैिँ, र मेरो करार पनि 
तोड िेछैि।ँ म परमप्रभ ु नतमीहरूका परमेश् वर हुँ। ४५ तर म नतिीहरूका 
िानतर नतिीहरूका पिुािहरूसँग गरेको करार सम् झिेछु। मैले नतिीहरूका 
परमेश् वर हिुलाई नतिीहरूका पिुािहरूलाई अन् यजानतहरूकै सामनु् िे नमश्रबाट 
निकालेर ल् याएको निए।ँ म परमप्रभ ुहुँ’।”  

उक्त लेबीको पसु्तकमा लेखिएका पदहरूमा के आखत्मक िीनतहरूले 
काम गरेको तपाईँ हेिि सक्िहुनु्छ? यहा ँ इस्राएलीहरूलाई परमेश् वरले के 
भनिरहिभुएको छ?  त्यही िीनत हाम्रो जीवि पनि कसरी लाग ुहिुसक्छ? 

 

५. द:ुिकष्ट र मानिसका भाविाहरूको अिभुव गिे परमेश् वरका सेवक (यशैया 
४९:१-१२) 
   यशैया ४९:१-१२मा उल्लेि गररएको परमेश् वरको सेवक को 
हिुहुनु्छ? हेिुिहोस  "१ हे टापूहरू हो, मेरो कुरा सिु। हे टाढाका जानतहरू हो, 
यो कुरा सिु। जन् मिभुन् दा अखघ परमप्रभलेु मलाई बोलाउिभुयो। मेरो 
जन् मदेखि िै उहालेँ मेरो िाउँको चचाि गिुिभएको छ। २ उहाँले मेरो मिु 
लाग् िे तरवारजस् तै बिाउिभुयो। उहालेँ मलाई आफ् िो हातको छहारीमनुि 
लकुाउिभुयो। उहालेँ मलाई खचल् लो र टल् किे काडँ बिाउिभुयो, र मलाई 
आफ् िो ठोक्रोमा लकुाइराख् िभुयो। ३ उहालेँ मलाई भन् िभुयो, “नतमी मेरो दास 
इस्राएल हो। नतमीमा िै मेरो ऐश् वयि म प्रकट गिेछु।”  ४ तर मैले भिें, “मैले 
केही अनभप्राय िरािी पररश्रम गरें। मैले व् यििमा र शून् यताको लानग मेरो बल 
िचि गरें। तापनि जे मैले पाउिपुछि, त् यो परमेश् वरको हातमा छ, र मेरो 
प्रनतफल मेरा परमेश् वरनसत छ।”  ५ अब परमप्रभ ु भन् िहुनु् छ– जसले मलाई 
उहाँको दास हिु, याकूबलाई फेरर उहाँकहा ँ ल् याउि, र इस्राएललाई उहाँकहा ँ
जम् मा गिि गभिदेखि िै रच् िभुयो, र्किर्क परमप्रभकुो दृखष् टमा म मािको 
गनिएको छु, र मेरा परमेश् वर मेरो बल हिुभुएको छ– ६ उहा ँ भन् िहुनु् छ: 
“याकूबका कुलहरूलाई फेरर पिुस् िािपि गिि र इस्राएलको बाकँी भागलाई फेरर 
फकािई ल् याउि नतमी मेरो दास हिुे कुरो तेरो लानग अनत सािो कुरो छ। 
पथृ् वीको पल् लो छेउसम् म नतमीले मेरो उद्धार परु् याओस   भिी अन् यजानतहरूकहा ँ
एउटा  योनत पनि म नतमीलाई बिाउिेछु।”  ७ शासकहरूका दास, जसलाई 
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जानत-जानतहरूले तचु् छ ठाि े र घणृा गरे, त् यसलाई परमप्रभ,ु उद्धारक र 
इस्राएलका परमपर्वत्र भन् िहुनु् छ: “राजाहरूले नतमीलाई देख् िेछि   र िडा 
हिुेछि  । राजकुमारहरूले देख् िेछि   र नतम्रो अखघ घोप् टो पिेछि  । र्किभिे 
र्वश् वासयोग् य परमप्रभ,ु इस्राएलका परमपर्वत्रले नतमीलाई चनु् िभुएको छ।”  ८ 
परमप्रभ ु यसो भन् िहुनु् छ: “निगाहको समयमा म नतमीलाई जवाफ ददिेछु, र 
उद्धारको ददिमा नतनमलाई म सहायता ददिेछु। देश पिुस् िािर्पत गिि र त् यसको 
िष् ट भएका जायजातहरू फेरर अनधकारको निखम् त ददि म नतमीलाई 
जोगाइराख् छु र मानिसहरूका निखम् त नतमीलाई करार बिाउँछु, ९ कैदीहरूलाई 
‘निस् केर आओ,’ र अन् धकारमा हिुेहरूलाई ‘मकु्त होओ’ भन् ि। नतिीहरूले 
बाटोको छेउमा िािेछि  , र सबै रूिा डाडँाहरूमा नतिीहरूले िकि  पाउिेछि  । 
१० नतिीहरू ि त भोकाउिेछि   ि नतिािउिेछि  , ि मरुभनूम वा सूयिको रापले 
नतिीहरूलाई पोल् िेछ, र्किर्क नतिीहरूमानि कृपा गिेले नतिीहरूलाई 
डोर् याउिेछ र पािीको धारािेर नतिीहरूलाई अगवुाइ गिेछ। ११ म मेरा सबै 
पवितहरू बाटो बिाइददिेछु, र मेरा मूलबाटाहरू उच् च पाररिेछि  । १२ हेर, 

नतिीहरू टाढादेखि आउिेछि  – कोही उत्तरदेखि, कोही पखश् चमदेखि र कोही 
आश् वािको देशदेखि आउिेछि  ।”   

   उिको जन्म हिुभुन्दा अखघ िै परमेश् वरले उिलाई बोलाउिहुनु्छ र 
उिको िाउँ ददिहुनु्छ। उिको मिु तरवार जस्तो हनु्छ र उिद्वारा 
परमेश् वरको ऐश् वयिको ताररफक्ष हिुेछ। परमेश् वरले आफ्िो सेवकलाई प्रयोग 
गिुिभएर इस्राएल राष्ट्रलाई आफूनतर ल्याउिहुनु्छ। उिी िै सबै संसारको निखम्त 
योनत हिुेछ। उिी ि ै परमेश् वरको करार हिुहुिुेछ र कैदीहरूलाई 
छुटाउिेछ। यहाँ लेखिएको वणिि र यशैया ४२मा लेखिएको वणििमा समािता 
छ। यशैया ४२मा उल्लेि गररएको सेवक मसीह हिुहुनु्छ भिेर हामीले 
खचन्यौँ। ियाँ करारमा पर्हलो र दोस्रो आगमिको बारेमा वणिि गररएको सेवक 
येशू िै हिुहुनु्छ भिेर पर्हचाि गररएको छ: मत्ती १:२१, यूहन्ना ८:१२, यूहन्ना 
९:५, यूहन्ना १७:१-५, प्रकाश १:१६, प्रकाश २:१६ र प्रकाश १९:१५। 

   यदी यस सेवक मसीह हिुहुनु्छ भिे परमेश् वरले उिलाई र्कि 
"इस्राएल भन्नुभयो (यशैया ४९:९)? 

    परमेश् वरको सेवक "इस्राएल वा याकूब" भिेको राष्ट्रलाई सम्बोधि 
गरेको हामीले अगानड हेर् यौँ। तर इस्राएल िै भन्दा व्यखक्त याकूबलाई 
सम्बोधि िगरर त्यस व्यखक्तगत सेवकलाई सम्बोधि गररन्छ जसलले राष्ट्रलाई 
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परमेश् वरनतर पूिस्िािर्पत गदिछ (यशैया ४९:५)। त्यस व्यखक्तगत सेवक 
आदशि राष्ट्र वा त्यसको प्रनतनिनधत्व गछि जिु राष्ट्र यिाििमा "इस्राएल"को 
िाउँको बदिाम गरेको नियो र्किभिे त्यस भौनतक राष्ट्रले परमेश् वरको 
आदशिमा र्हँडेको निएि। 

   यहा ँके िया ँतत्व समावेश भएको छ? हेिुिहोस  यशैया ४९:४,७ "४ 
तर मैले भिें, “मैले केही अनभप्राय िरािी पररश्रम गरें। मैले व् यििमा र 
शून् यताको लानग मेरो बल िचि गरें। तापनि जे मैले पाउिपुछि, त् यो 
परमेश् वरको हातमा छ, र मेरो प्रनतफल मेरा परमेश् वरनसत छ।” ... ७ 
शासकहरूका दास, जसलाई जानत-जानतहरूले तचु् छ ठािे र घणृा गरे, त् यसलाई 
परमप्रभ,ु उद्धारक र इस्राएलका परमपर्वत्र भन् िहुनु् छ: “राजाहरूले नतमीलाई 
देख् िछेि   र िडा हिुेछि  । राजकुमारहरूले देख् िेछि   र नतम्रो अखघ घोप् टो 
पिेछि  । र्किभिे र्वश् वासयोग् य परमप्रभ,ु इस्राएलका परमपर्वत्रले नतमीलाई 
चनु् िभुएको छ।”    

     यहाँ सेवकको कामका काम कनतको गार् हो रहेछ भिेर पर्हले िै 
देिाउँछ। यसमा उिले ठूलो शोक प्रकट गदिछ, "मैले बेकारमा पररश्रम 
गरेँ। मेरा सबै ताकतहरू व्यििको निखम्त िचि गरेँ। त्यसको उपलब्धी केही 
पनि भएि" (यशैया ४९:४ रूपान्तररत)। यही धारणा दानिएल ९:२६मा 
प्रनतध्विी गदिछ: "अनभषेक जिलाई कार्टिे छ र उिमा केही पनि रहँदैि" 
(रूपान्तररत)। तर उिले र्वश् वासलाई पकनड राख्दछ: "मेरो कामर्क्रयाहरू 
परमेश् वरमा िै छ भिेर म निश् चय छु र मेरो इिाम परमेश् वरसँग छ" (यशैया 
४९:४)। आयल्यािण्डको बाइबल र्वद्वाि जे. एलेक मोटयरले आफ्िो मन्तव्य 
सरी राख् दछि : "यसरी यशैयाले त्यस सेवकको बारेमा देिेका निए जसमा 
वास्तर्वक मािवीय स्वभाव नियो। हामीलाई जस्तै पररक्षामा पिुिभएको नियो र 
आफूलाई त्यसरी उपलब्ध गराउिभुएको नियो र्क उहाँ पूणि र्वश् वासको बाटो, 
वास्तर्वक र व्यखक्तगत आस्िाको लेिक र पूणिता हिुभुएको नियो। तैपनि 
उहाँले यो भन्नु सक्िभुएको नियो, "गरेका सबै कामहरू व्यिि देखिएतापनि 
तपाईँ मेरा परमेश् वर हिुहुनु्छ।"-द प्रोफेसी अभ यशैया: आि इन्रोडक्सि एण्ड 
कमेन्टरी (डाविरस िोभ, इनलन्वाइस, इन्टरभरनसटी, १९९३), प.ृ ३८७बाट 
रूपान्तररत। 

    यशैया ४९:७ अचम्म लाग्दो छ। त्यहाँ उल्लेि गररएको सेवक 
"अत्यन्तै हेर्पएको, राष्ट्रहरूले नतरस्कार गररएको र शासकहरूका सेवक," तर 
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परमेश् वरले उहाँलाई भन्नुहनु्छ, 'राजाहरू उहाँकहाँ आएर हेिेछि  र उहाँको 
अगानड उनभिेछि , राजकुमारहरू र ती राजाहरू उहाँको साम ु लम्पछार 
पिेछि । र्कभिे परमेश् वर र्वश् वास योग्य हिुहुनु्छ: उहाँ इस्राएलको पर्वत्र 
परमेश् वर हिुहुनु्छ, जसले नतमीलाई चनु्नुभएको छ" (रूपान्तररत)। 

   येशूको सेवाकायिको बारेमा फकि र हेिुिहोस । उहा ँ कु्रसमा टानँगएको 
सम्मै के उहा ँ निराश हिुपुिे कारणहरू निएि र? तैपनि बार्हर देिावटमा 
जेभएतापनि उहा ँ परमेश् वरमानिको आस्िा तिा र्वश् वासमा अनडग हिुभुयो। 
हामीलाई जसले जसरी व्यवहार गरेतापनि हामीमा पनि त्यही िालको आस्िा, 
र्वश् वास, भरोसा र प्रनतवद्धता हिुपुछि भन्न ेपाठ कसरी नसक्िपुछि? 

 

उपसंहार: 
िप जािकारी: येशूको चङ्गाइ र खशक्षण सेवाकायिको बारेमा एलेि जी ह्वाइटले 
वणिि गिुिभएको द नडजाएर अभ एजेजको प.ृ २५२-२६१का "आट कपरिमु" 
पढ्िहुोस । 

      "कसैलाई येशूको सािी बिाउि ु छ भि े बढो कुशलता र ज्ञािको 
आवश्यक हनु्छ। मखुक्तदाताले सत्यलाई कर्हल्यै पनि दवाउिभुएि। जब 
उहाँले सत्यको बारेमा बोल्िभुयो उहाँले सधैँ प्रमेले बोल्िहुनु्थ्यो। अरू 
मानिसहरूसँगको व्यवहारमा उहाँले ठूलो भद्रता र कायिकुशलता अिाित  
अरूलाई गिे व्यवहारमा मिलाई िै खजत् िे नमजासको प्रयोग गिुिभएको नियो। 
अरूप्रनत उहाँ जर्हले पनि संवेदिशील हिुहुनु्थ्यो र दयाल ु हिुहुनु्थ्यो। उहाँ 
कर्हल्यै पि अभद्र र रुिो हिुभुएि। मानिसको हृदयलाई छेड्िे गरर उहाँले 
कर्हल्यै पनि कडा शब्द बोल्िभुएि। सम्बेदिशील मानिसलाई खचत्त द:ुख् िे 
गरेर उहाँले कर्हल्यै पनि अिावश्यक चोट परु् याउिभुएि। तर मानिसहरूको 
कमजोर वा अधमीताप्रनत उहाँले कर्हल्यै पनि आिँा खचम्लिभुएि। उहाँ निडर 
भएर मानिसहरूको पािण्डीपिा, अर्वश् वास, पाप र अधमिको प्रनतकार गिुिभयो। 
तर जब उहाँलाई अरूको मिमा दखु् िे गरर बोल्िपुदाि वा हप् काउिपुदाि उहाँको 
आिँामा आशँलेु भररन्थ्यो। उहाँले सत्यलाई कर्हल्यै पनि निदिर्यतासाि 
अरूपमानि लाढ्िभुएि तर मािव प्राणीमानि उहाँले गर्हरो कोमलता देिाउिभुए 
नियो। यस संसारमा जखन्मिे प्रत्येक प्राणी उहाँको साम ुबहमूुल्य नियो। उहाँ 
आफूलाई परमेश् वरीय शाि र मयािदासाि प्रस्ततु गिुिभयो, तैपनि परमेश् वरको 
पररवारको साम ु नतिीहरूप्रनत आदर देिाइ उहाँ अत्यन्तै कोमल भएर 
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झकु्िभुयो। मािव जगतको प्रत्येक प्राणीमा उद्धार गिे उहाँको लक्ष्य 
देख् िभुएको नियो।"-एलेि जी ह्वाइट, गस्पल वकि सि, प.ृ ११७बाट 
रूपान्तररत।   

 

खचन्तिमिि: 
अ.   येशूले अरूको सेवा गदाि उहाकँो व्यवहार कस्तो नियो भिेर 

मानि एलेि जी ह्वाइटले व्यक्त गिुिभएको भाविा ध्याि ददएर 
पढ्िहुोस । त्यहा ँ के के िीनतहरू छि जिु व्यखक्तगत वा 
चचिले अपिाउि सर्कन्छ? 

आ.   "भाखँचएको निगालो" वा "र्पलर्पल बलेको सलेदो वा बत्ती" 
(यशैया ४२:३ रूपान्तररत) को छ के तपाईँलाई िाहा छ? 
केही िभाचँी वा िनिभाइ त्यस व्यखक्तलाई तपाईँले कसरी 
सहयोग गिि सक्िहुनु्छ? त्यस िालका मानिसहरूलाई 
तपाईँले परमेश् वरनतर कसरी औीँल्याउि सक्िहुनु्छ? टुर्टएको 
र फुर्टएको नतिीहरूको जीविमा तपाईँले कसरी सहयोग 
गिि सक्िहुनु्छ र नतिीहरूको हृदयलाई ममित गिि 
सक्िहुनु्छ? 

इ.   यशैयाले जस्तो भर्वष्य अरूले बताउि िसक्िेभएकोले 
यशैयाको पसु्तक दईु यशैयाहरूले लेिेका हिु  भिेर 
बाइबलको वचिलाई र्वश् वास िगिेहरूले दावी गछिि । 
त्यस नबवादको मौनलक समस्या के हो? येशूलाई र्वश् वास 
गिे हामीले त्यस धारणालाई सरासर अििर्हि भिेर र्कि 
मान्नुपदिछ? 

 

सारांश: यदी कसैलाई उद्धार गिुिछ भिे उद्धारकतािको आवश्यक हनु्छ। 
परमेश् वरका सेवक राष्ट्रलाई दईु उद्धारकतािहरूले उद्धार गररिेछ: साइरस वा 
कोरेश जसले बेनबलोिको साम्रायले बन्दी बिाएका यहूदीहरूलाई स्वतन्त्र 
बिाउिेछि  र र िाउँ ििोनलएका सेवक जिु मसीह हिु  भिेर र्वस्ततृ 
र्ववरणले देिाउँदछ। यस सेवकले न्यायको पिुस्िािपिा गिेछ र उद्धार 
पाएका समूहलाई परमेश् वरनतर फकािउिहुिुेछ। 
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किा ९ 

टेबलुको निखम्त परमेश् वरलाई धन्यवाद 

नडिारा, रुसको भेल्ड देश वा िाउँ िोल्ि िहिुे देश 

 
  सात वषिकी नडिारा बेलकुीको िािा िाि दठक भएकी निइि । 
उिको िालमा माकारोिी र भटेुका प्याजहरू निए। त्यो िाल एउटा 
टेबलुमानि नियो। त्यसबेला उिले अचािक एउटा प्रश् ि गररि  जसले गदाि 
आमा झखस्कि । "आमा के तपाईँलाई िाहा छ त्यो टेबलु परमेश् वरले 
हामीलाई ददिभुएको नियो?" नडिाराको प्रश् ि नियो। "नतमीले के कुरा 
गरररहेको? त्यसको त कुिै अिि िै छैि! नतम्रो बबुाले मेहित गरेर पैसा 
कमायो अनि त्यस पैसाले पसलबाट त्यो टेबलु र्किेर ल्याए। नतमीले कस्तो 
मूिि कुरा गरेको हो!" आमाले ररसाएर जवाफ ददइि । नडिारा खजद्दी गदै रर्हि  
र भनिि  "अहँ, परमेश् वरले त्यो टेबलु ददिभुएको भिेर नतिीहरूले मलाई 
भिेका निए।" "कसले भन्यो?" आमाले सोनधि । उिी उिको देशमा रहेका 
अरूहरू जस्तै येशूलाई र्वश् वास गदैििी। "कर्हले र कहाँ यो टेबलु 
परमेश् वरले ददिभुयो भिेर नतमीले सनु्यौ?" आमाले िर्पि । उिी र उिका 
अरू कक्षा एकका सािीहरूले दयाको बारेमा साविजनिक स्कूलमा नसकेको 
उिले बताइि । त्यस स्कूलमा एक ददि क्लासमा एक जिा सेभेन्ि-डे 
एडभेखन्टस्ट खशक्षकले र्वद्यािीहरूलाई परमेश् वरको बारेमा बताएका निए। 
"नतम्रो घरमा जे छ सो सबै िोक परमेश् वरबाट पाएकाछौ, त्यसकारण नतमीहरू 
आभाररत हिुपुछि" उिले भिे। नडिाराले यो कुरा धेरै ददिदेखि मिमा 
राखिरहेकी निइि । आफूले पाएको ियाँ ज्ञाि आमालाई सिुाउँदा उिी िशुी 
हिुेनछि  भिेर नडिाराले ठािेकी निइि । तर आमा ररसले चरु भएर नडिारालाई 
गानल गररि । बाबलेु मेहित गरेर कमाएको पैसाले त्यो टेबलु र्किेकाले 
उिलाई जस ददिकुो सट्टा परमेश् वरलाई ददएकोले आमा ररसाएकी निइि । "म 
भोली स्कूल जान्छु र त्यस स्कूलले केटाकेटीहरूलाई परमेश् वरको बारेमा र्कि 
नसकाइरहेको भिेर गानल गिेछु" ररसले जरुमरुरएर आमाले भनिि । 

   भोनलपल्ट आमा स्कूल गएर ठूलो बबाल मच्चाइि  र उिले अरू 
आमाबाबहुरूलाई पनि बटुलेर स्कूलमा परमेश् वरको बारेमा नसकाएकोले नबरोध 
जिाइि । स्कूलको र्प्रखन्सपलले आइन्दा त्यस स्कूलमा परमेश् वरको बारेमा 
कसैले उल्लेि गिि िपाउिे सहमती जिाए। तर त्यस बबालले नडिाको 
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ददमागमा झि गर्हरो प्रभाव पार् यो। त्यस स्कूलमा उिले परमेश् वरको बारेमा 
फेरर कर्हल्यै िसिुेतापनि उहाँको बारेमा बारम्बार सोच्ि िालेकी निइि । 

  त्यो घट्िा भएको िौ वषि पनछ पररवारले ियाँ घर र्किे। नडिारा 
त्यसबेला १६ वषिकी भएकी निइि । ियाँ  घर चहादै गरेको बेलामा नडिाराले 
एउटा निलो िोल भएको बालबानलकाहरूको निखम्त लेखिएको च्याटच्यटु 
पारेको बाइबल भेट्टाइि । त्यस र्कतानबमा आधा पािाहरू निएि, तर जे नियो 
उिले बढो चासो नलएर पढ्ि िानलि । उिले पढेको धेरै कुराहरू बझेुिि  तर 
त्यस पसु्तक परमेश् वरको बारेमा हो भिेर िाहा पाइि । उिले पूरै बाइबल 
पढ्ि चाहिा गररि । 

    तीि वषिपनछ नडिाराले एडभेखन्टस्ट स्कूलमा अङ्ग्िजेी पढ्ि िानलि । 
एक ददि एक जिा खशक्षकले उिलाई र अरू र्वद्यािीहरूलाई साबिको सभामा 
आउि निम्तो ददँदै भिे "नतमीहरू चाहन्छौ भिे अको साबिमा हाम्रो सभामा 
आउि सक्छौ।" 

    नडिारा सभामा गइि । त्यो उिको निखम्त घट्लाग्दो नियो। 
मानिसहरूले प्रािििा गरेको, बाइबलको बारेमा बोलेको र गीतहरू गाएको 
उिले मि पराइि । त्यहाँ धेरै र्वदेशीहरू पनि निए। नतिीहरूसँग उिले 
अङ्ग्िेजीमा कुरा गररि । 

   केही समय उिी प्रत्येक साबि त्यस सभामा गइि । ती ददिहरूमा 
उिले हप् ताको सातौँ ददि शनिबारलाई साबि मान्ने एक जिा यवुकसँग उिको 
र्ववाह भयो। काम गिुि िपरेको शनिबार उिको श्रीमाि पनि नडिारासँग 
िशुीसाि चचि गएको नियो। तर नडिारालाई कसोकसो असखजलो लानगरहेको 
नियो। एक ददि साबिमा सङ्गनतमा बनसरहेको बेलामा एउटा सोच उिको 
ददमागमा पस्यो। "म के दठक गरररहेको छु त? म यहाँ र्कि छु? मेरा 
मानिसहरू इसाई पनि होइिि " उिले सोखचि । 

   अनि उिी चचि जाि छोनडि । उिी जाि चाहेर पनि उिी डराएकी 
निइि । उिको मिनभत्र संघषि भइरहेको िाहा पाएर उिको श्रीमाि निकोलाईले 
उिी र्कि चचिमा िगएको भिेर सोध्यो। आफू र्कि अलमलमा परेको भिेर 
उिले आफ्िो श्रीमािलाई सिुाइि । "उिीहरूको परमेश् वरबाहेक अरू कुिै 
परमेश् वर छैि भिेर मेरा बबुाआमाले र्वश् वास गछिि " उिले भनिि । "तर 
नतमी र्कि डराएको त? परमेश् वर एकमात्र हिुहुनु्छ। नतमी डराउि ु
आवश्यकिै छैि" श्रीमािले भन्यो। आफ्िा मानिसहरूले परम्पराले पढ्िे पर्वत्र 
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धमिशास्त्रमात्र पढ्िपुछि भन्छि  र आफूचाहीीँ बाइबल पढ्ि मिलागेको 
बताइि । परम्पराले प्रयोग गरेको पर्वत्र धमिशास्त्र र बाइबलमा केही कुराहरू 
नमलेको निकोलाईले बतायो। आफ्िा मानिसहरू परम्परादेखि मानिआएको 
आराधिा स्िलमा नतिीहरू जािपुथ्यो तर आफूचाहीीँ एडभेखन्टस्ट आराधिा 
घरमा जाि चाहेकी उिले बताइि । "त्यसमा के समस्या भयो त? नतमी दवैु 
आराधिा गिे ठाउँमा जािसक्छौ। एडभेखन्टस्टले आराधिा गिे ठाउँमा पनि 
नतमी जाि सक्छौ। नतमीलाई  कसैले रोकेको छैि" िप्दै निकोलाईले भन्यो। 
त्यसपनछ नडिारा फेरर चचि जाि िानलि  र आफ्िो हृदय परमेश् वरलाई 
सखुम्पि । 

    जर्हले मिलाग्यो त्यसबेला बाइबल पढ्ि पाएकोमा आज नडिारा 
िशुी नछि । बाइबल र आफूसँग भएको सबै िोकको निखम्त उिले 
परमेश् वरलाई धन्यवाद ददखन्छि । "म परमेश् वरलाई सधैँ धन्यवाद ददन्छु। 
नबहाि उठ्िेदेखि बेलकुा सतु् िे बेलासम्म मेरो जीवि, मेरो िािा र टेबलुको 
निखम्त म परमेश् वरलाई धन्यवाद ददन्छु। सबै असल िोकहरू परमेश् वरबाट िै 
आउँदछ" हँनसलो भएर नडिाराले यस लेिकलाई सिुाइि । 

-आन््य ुमेकचेस्िी 
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