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आदर्शमय र्ान्तिका
राजकुमार

यस अध्यायका मूल पदहरू: यशैया ९:१-५, यशैया ९:६,७, यशैया ९:८१०:३४, यशैया ११: यशैया १२:१-६।

यस अध्यायको मूल सार पद: "ककनभने हाम्रा ननम्ि एउटा बालकको जन्म

भएको छ। हाम्रा ननम्ि एउटा छोरो ददइएको छ। शासन उहााँको कााँधमा

हुनेछ। उहााँ अचमका सल्लाहकार, शम्िशाली परमेश्वर, अनन्िका कपिा,
शाम्न्िका राजकुमार कहलाइनुहन
ु ेछ।" (यशैया ९:६)।
डाक्टर रोबटट अपेनहेइमेर भौनिक शास्त्री

वा वैज्ञाननक निए।

कवश्वको पकहलो एटम बम उनकै रे खदे खमा बननएको नियो। एक ददन उनको
कवरुद्ध भएको दोषको पुकि ददन उनलाई अमेररकाको सं सददय सनमिीमा

ु ाई भइसकेनछ सनमिीका सदस्यहरूले आणकवक
बोलाइएको नियो। उनको सुनव
अस्त्रको नबपक्षमा केही भन्नु छ कक भनन सोधे का निए। त्यसको जवाफमा त्यस

महान् भौनिक शास्त्रीले उत्तर ददए "ननश्चय नै छ, त्यो हो" अनन डाक्टर

अपेनहेइमरको प्रस्िाब सुन्न उत्सुक भएका माननसहरूको सामु नजर लगाएर
नरमसाँग भने: 'शाम्न्ि'"-पावल नल टानद्वारा सं ङ्कनलि, इन्साइक्लोकपनडया अभ

७,७०० इलस्रे शनस, साइन अभ टाइमस, मेररल्याण्ड, १९७९, पृ. ९८९बाट
रूपान्िररि।

मानव जानिको ननम्ि शाम्न्ि भन्ने अवधारणा नै भ्रम नै भ्रमले भररएको

सपना भइरहेको छ। यस सं सारको इनिहासको लेखा राख्न सुरुभएदे म्ख

शाम्न्िको समय भनेको यस कवश्वमा केवल ८ प्रनिशिमात्र भएको नियो भनेर
अनुमान गररएको छ। विटमान वषटहरूमा दे श दे शको बीचमा भएका कमसेकम
८,००० सझौिाहरू िोडे का छन् (पावल ली. टान, पृ. ९८७)। पकहलो

कवश्व युद्धपनछ सबै युद्धहरू सधैँ को ननम्ि अन्त्य गने कवश्वका केही दे शहरू
समझदारीमा आएका निए।
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सन १८९५मा डाइनामाइटको आकवश्कारक अल्रेड नोबेलले एउटा

गुठी स्िापना गरे का निए। त्यस गुठीलाई उनले आफ्नो ठू लो धनराशी जमा
गरे का

निए।

त्यस

गुठीको

उद्देश्य

नियो

कक

यदद

सं सारमा

कसैले

असाधारणरूमा शाम्न्िको ननम्ि दे न ददए भने उसलाई नोबेल शाम्न्ि पुरस्कार

ददने (पावल ली टान, पृ. ९८८)। िर केही वषट यिा केही नोबेल शाम्न्ि
पुरस्कार नबजेिाहरू पनन कुनै न कुनै कहाँसात्मक द्वन्द्वको चपेिामा परे को
दे म्खएको नियो।

यस कवश्वमा ल्याउने शाम्न्ि कुनै पनन मानवीय प्रयासद्वारा होइन िर

केवल एक जनालेमात्र ल्याउन सक्नुहन
ु ेछ जसले क्षम्णक मात्र होइन अनन्िको
र सत्य शाम्न्ि हुनेछ भनेर यस अध्यायमा हामी अध्ययन गनेछौँ।
१. गानललमा छाएको अन्धकारको अन्त्य (यशैया ९:१-५)

"१ िापनन सङ्कष्ट परे काहरूका ननम्ि नैराश्य हुनेछैन। पकहले ि

उहााँले जबू लूनको दे श र नप्िालीको दे शलाई नम्र िुल्याउनुभयो, िर भकवष्यमा
उहााँले

यदटनका

ककनारको

समुद्र

नम्जकैको

अन्यजानिहरूको

गालीललाई

समाननि िुल्याउनुहन
ु ेछ। २ अन्धकारमा कहाँडने माननसहरूले एउटा ठू लो
ज्योनि दे खेका छन्। मृत्युको छायाको दे शमा बस्नेहरूमानि एउटा ज्योनि
उदाएको छ। ३ िपाईंले त्यस जानिको वृकद्ध गराउनुभएको छ र िपाईंले
निनीहरूका आनन्द बढाउनुभएको छ। कटनीको बेलामा माननसहरू रमाएझैँ

निनीहरू िपाईंको सामुन्ने रमाउनेछन्, र लूटका माल बााँडदा माननसहरू खुशी

भएझैँ निनीहरू खुशी हुन्छन्। ४ ककनकक िपाईंले त्यसको बोझाको जुवा र
त्यसको कााँधको नोल, र त्यसलाई अत्याचार गनेको लाठो नमद्यानको हारको

ददनमा भएझैँ चकनाचूर पाररददनुभएको छ। ५ लडाइाँमा प्रयोग गरे को हरे क
नसपाहीका जुत्ता र रगिमा मुनछएको हरे क पोशाक जलाउनलाई छु ट्याइएको
हुनेछ र आगोको ननम्ि इन्धन हुनेछ।" (यशैया ९:१-५)।

यशैया ९:१ िापनन (िर, िैपनन) भन्ने शब्दले ककन सुरु गदटछ? यस

शब्दले अगानडको भागको कवपररि वा के भननएको छ त्यसको िुलनामा फरक
हुने कुरालाई दे खाउाँदछ।

जब माननसहरू सत्य परमेश्वर वाहे क जादु, टुनामुना, ज्योनिष,

िन्त्रमन्त्र, झाक्री र सृकिकिाट सनािन परमेश्वर कवकहन अध्यात्मवादनिर आफ्नो
मन फकाटउाँछ िब निनीहरूको जीवन नै आशाकवकहन र अन्धकारमा भौँिाररएको

हुन्छ भनेर यशैया ८:१९,२१,२२ले स्पिरूपमा यसरी दे खाउाँ दछ: "१९ जब
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माननसहरूले निमीहरूलाई भूिप्रेि खेलाउने र िन्त्रमन्त्र गने धामीझााँक्रीसाँग
सल्लाह ले ओ भनी भन्लान्, िब के माननसहरूले आफ्ना परमेश्वरकहााँ गएर
सोध्नुपदै न

र? जीकविहरूका

कवषयमा

मरे काहरूलाई

ककन

सोध्ने? ...२१

निनीहरू कम्ष्टि र भोका भएर दे शमा घुनमकहाँडनेछन्। जब निनीहरू अत्यन्िै

भोका हुन्छन्, िब निनीहरू ररसाउनेछन्, र माम्स्िर हेरी आफ्ना राजा र आफ्ना

परमेश्वरलाई सराप्नेछन्। २२ िब निनीहरूले पृथ्वीनिर हेनेछन्, िर त्यहााँ
दु:ख, अन्धकार र डरलाग्दो नैराश्य मात्र दे ख्नेछन्। अनन निनीहरू घोर
अन्धकारमा जाककनेछन्।" िर यसको नबपररि त्यो समय आउनेछ जब त्यहााँ

"सङ्कष्ट वा पीडामा परे काहरूका ननम्ि नैराश्य हुनेछैन" (यशैया ९:१)।

गानलल क्षेत्रका माननसहरूलाई कवशेष आम्शषको सौभाग्य बनाइएको नियो।
निनीहरूले कवशेष आम्शष पाउनेछन् भनेर वचन ददएको नियो। निनीहरूले

"महान ज्योनि वा ददव्य ज्योनि" पाउनेछन् रे (यशैया ९:२ रूपान्िररि)। त्यस

राष्ट्र सं ख्यात्मकरूपमा बढ्नेछ र आनम्न्दि हुनेछ ककनभने परमेश्वरले "त्यसको

बोझाको जुवा र त्यसको कााँधको नोल, र त्यसलाई अत्याचार गनेको लाठो
नमद्यानको हारको ददनमा भएझैँ चकनाचूर पाररददनुभएको छ" (यशैया ९:४)।

गानलल समुद्रको क्षेत्रलाई यहााँ गररएको म्चत्रण उल्लेखनीय मान्नुपछट।

जब इस्राएलीहरू नमश्रदे शबाट आए िब निनीहरूले कनान दे श कब्जा गने

क्रममा गानललका क्षेत्रहरू पकहला निए। जब आहाजले असेररयाका राजा

निग्लाि-कपलेसर िेस्रोसाँग सहयोगको ननम्ि नबम्न्ि गरे का निए िब गानलल र
यदटन नददको वररपरर रहेका उत्तरका इस्राएलका क्षेत्रहरूलाई त्यस असेररयाका
राजाले कब्जा गरे का निए। उनले त्यहााँका केही माननसहरूलाई युद्धबन्दी

बनाएर लगे र िी क्षेत्रहरूलाई असेररयाका प्रान्िहरू बनाएका निए (२ राजा
१५:२९)। त्यसकारण यशैयाको सन्दे शमा यो नियो कक जुन क्षेत्रलाई पकहले
कब्जा गररएको नियो त्यही क्षेत्रले उद्धार गररएको दे ख्न पाउनेछ।

परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई उद्धार गनट कसलाई प्रयोग गनुह
ट न
ु े

भननएको नियो? हेनह
टु ोस्, यशैया ९:६,७ "६ ककनभने हाम्रा ननम्ि एउटा
बालकको जन्म भएको छ। हाम्रा ननम्ि एउटा छोरो ददइएको छ। शासन

उहााँको कााँधमा हुनेछ। उहााँ अचमका सल्लाहकार, शम्िशाली परमेश्वर,
अनन्िका कपिा, शाम्न्िका राजकुमार कहलाइनुहन
ु ेछ। ७ उहााँको शासन र

शाम्न्िका वृकद्धको अन्ि ककहल्यै हुनेछैन। दाऊदको नसं हासन र निनको

राज्यमानि त्यसलाई न्याय र धानमटकिाको साि स्िाकपि गरी म्स्िर गराउन,
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त्यस बेलादे म्ख सदाको ननम्ि उहााँले राज्य गनुह
ट न
ु ेछ। सवटशम्िमान् परमप्रभ ुको
जोशले यो पूरा गनेछ।"

यशैया ९:१-५को भकवष्यवाणी ककहले र कसरी पूरा भएको नियो?

हेनह
टु ोस्, मत्ती ४:१२-२५ "१२ यू हन्ना िुनामा परे भन्ने सुनरे येशू गालीलनिर
लाग्नुभयो, १३ र नासरि छोडे र कफनटहम
ु मा गई त्यहााँ वास गनट लाग्नुभयो।

यो सहर जबू लून र नप्िालीका क्षेत्रमा, समुद्रको ककनारमा पछट। १४ यशैया
ु
अगमविाले भनेको वचन यसरी पूरा भयो: १५ “जबू लूनको मुलक
र

ु , यदटनपार, समुद्रनिर, अन्यजानिहरूको गालील, १६ अन्धकारमा
नप्िालीको मुलक
बस्ने माननसहरूले एउटा ठू लो ज्योनि दे खेका छन्। मृत्युका छायाको दे शमा
बस्नेहरूमानि एउटा ज्योनि उदाएको छ।” १७ त्यस बेलादे म्ख प्रचार गदै
येशूले

भन्न

लाग्नुभयो, “पश्चात्ताप

गर, ककनभने

स्वगटको

राज्य

नम्जक

आइपुगेको छ।” १८ गालील-समुद्रको ककनारमा कहाँडनुहाँद
ु ा उहााँले पत्रुस भन्ने
नसमोन र निनका भाइ अम्न्द्रयास, दुवै भाइलाई समुद्रमा जाल हाननरहेका

दे ख्नुभयो। निनीहरू मछु वा निए। १९ उहााँले निनीहरूलाई भन्नुभयो, “मेरो
पनछ लाग, र म निमीहरूलाई माननसहरूका मछु वा िुल्याउनेछु।” २० िब
उम्त्तखेरै जालहरू छोडे र निनीहरू उहााँको पनछ लागे। २१ त्यहााँबाट जााँदाजााँदै

उहााँले अकाट दुई भाइ, जम्ब्दयाका छोराहरू याकूब र निनका भाइ यू हन्नालाई
निनीहरूका बुबा जम्ब्दयासाँग डुङ्गामा आफ्ना जाल िुननरहे का दे ख्नुभयो, र उहााँले

निनीहरूलाई बोलाउनुभयो। २२ िब उम्त्तखेरै डुङ्गा र निनीहरूका बाबुलाई
छोडे र निनीहरू उहााँको पनछ लागे।
नसकाउाँदै, राज्यको

सुसमाचार

प्रचार

२३ अनन येशू निनीहरूका सभाघरहरूमा
गदै , र

माननसहरूमा

भएका

हरे क

ककनसमका रोग र शारीररक दुबल
ट िा ननको पादै सारा गालीलभरर घुनुभयो।
२४ उहााँको कीनिट नसररयाभरर कफाँम्जयो, र नबरामीहरू, अिाटि ् कवनभन्न प्रकारका

रोग र पीडाले सिाइएका, भूि लागेका, र छारे रोग लागेका, र पक्षाघाि
भएकाहरू सबैलाई माननसहरूले उहााँकहााँ ल्याए। उहााँले निनीहरूलाई ननको
पानुभ
ट यो।

२५

अनन

गालील, डे कापोनलस, यरूशले म, यहू ददया

पाररदे म्खका ठू ला भीडहरू उहााँको पनछ लागे।"

र

यदटन

येशूले आफ्नो सेवाकायट गानलल क्षेत्रबाट सुरू गनुभ
ट एको कुनै अचानक

वा सं योग निएन। उहााँले नबमारीहरूलाई ननको पादै , िन्त्रमन्त्र, टुनामुना,
फुफा र झााँक्री ििा िाम्न्त्रकहरूको कब्जामा परे र दुि आत्माले सिाएकाहरू
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उद्धार गदै परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारको घोषणा गनुभ
ट एको नियो (मत्ती
४:२४)।

पुरानो करारको समयमा भएका घट्नाहरू भनेको नयााँ करारमा पूरा

हुने घट्नाहरूको प्रनिक वा पूव ट सूचना नियो भनेर बाइबलले दे खाएको ज्वलन्ि
उदाहरण हामी यसमा पाउाँ छौँ। कवगिको

समयमा भएका म्चत्रणहरू अको

समयमा हुने कुरा येशूले नमसाएर प्रस्िुि गनुभ
ट एको नियो। उदाहरणमा मत्ती

२४मा सन ७०मा यरुशलेमको नाशको बारे मा भकवष्यवाणी गनुभ
ट एको नियो र
त्यही भकवष्यवाणीलाई युगको अन्िको ननम्ि पनन प्रयोग गनुभ
ट एको नियो।

येशूले िपाईँलाई केबाट छु टकारा ददनुभयो भनेर यदद िपाईँलाई

कसै ले सोध्यो भने िपाईँले कसरी उत्तर ददनुहन्ु छ? िपाईँको जीवनमा येशूको
शम्िले काम गरे को साछी के ददन सक्नुहन्ु छ?
२. हाम्रो ननम्ि बालक (यशैया ९:६,७)

यशैयाको पुस्िकमा िीन कवशेष बालकहरूको जन्मको बारे मा उल्लेख

गररएको छ। प्रिम महार-शबलाल-हाश-बार, दोस्रोमा इमानुएल र िेस्रोमा
यशैया ९:६,७को बालक।
पाइन्छ?

यस यशैया ९:६,७मा उल्लेम्खि बालकको बयानमा के कवशेषिाहरू
यो उद्धार गने बालकलाई धेरै कवशेष नाउाँ हरूले सबोधन गरे र वणटन

गररएको छ। पौराम्णक मध्यपूव ट दे शहरूमा राजा र दे विाहरूका धेरै नाउाँ हरू
हुन्िे। त्यसले निनीहरूको महानिालाई दे खाउाँ थ्यो।
उहााँ

"अचमको"

ु न्ु छ।
हुनह

जब

सामसनको

कपिाको

सामु

परमेश्वरको स्वगटदूि दे खा परे का निए त्यसले आफ्नै नाउाँ अचमको भनेर
म्चनाएका निए (न्यायकिाट १३:१८, कहब्रू भाषाको जरो शब्द एउटै हो)। जब

मानोहाले बेदीमा बनल चढाइएको नियो िब त्यसै आगोको ज्वालाबाट त्यस

स्वगटदूि स्वगटनिन उम्क्लएका निए (न्यायकिाट १३:२०)। हजार वषटभन्दा पनछ
आफू नै बनल हुने पूव ट म्चत्रण गररएको नियो।

उहााँ ईश्वरीय वा दै कवक परमेश्वर भनेर सबोधन गररएको छ।

"शम्िशाली परमेश्वर र सनािनका कपिा", आदम त्यही परमेश्वरका पुत्र निए
(लूका ३:३८)।

ु न्ु छ र उहााँको शाम्न्िमय राज्य सदाको
उहााँ दाउद बंशको राजा हुनह

ननम्ि हुनेछ।

८४

त्यस बालकका कवशेष गुणहरूलाई म्चत्रण गदाट त्यस बालक यिािटमा

को मात्र हुनसक्थ्यो? हेनह
टु ोस् लू का २:८-१४ "८ त्यही इलाकामा गोठालाहरू

ु ा
निए, जसले चउरमा बसेर रािी आफ्नो बगालको रखवाली गिे । ९ प्रभक

एक जना स्वगटदूि निनीहरूकहााँ दे खा परे , र प्रभ ुको िेज निनीहरूका वररपरर

चक्यो, अनन निनीहरू साह्रै डराए। १० िब स्वगटदूिले निनीहरूलाई भने,
“नडराओ, ककनभने हेर, म निमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउाँछु, जो
सबै माननसहरूका ननम्ि हुनेछ। ११ आज दाऊदको सहरमा निमीहरूका

ु न्ु छ। १२
ननम्ि एक जना मुम्िदािाको जन्म भएको छ, जो ख्रीष्ट प्रभ ु हुनह
निमीहरूलाई म्चन्हचाकहाँ यो हुन्छ: निमीहरूले एउटा बालकलाई लुगाले बेह्रेको

र डू ाँडमा सुिाइराखेको भेट्टाउनेछौ।” १३ िब एक्कानस िी स्वगटदूिसाँग स्वगीय
सेनाको एउटा दल दे खा पर्यो। परमेश्वरको स्िुनि गदै , निनीहरूले भने, १४

“सवोच्चमा परमेश्वरलाई मकहमा, र पृथ्वीमा जुन माननसहरूसाँग उहााँ प्रसन्न
ु न्ु छ, निनीहरूलाई शाम्न्ि!”
हुनह

कनिले ि राजा हेजककया नै त्यो बालक हो भनेर म्चनाउन प्रयास

गरे को पाइन्छ। िर जुन बालकको बारे मा वणटन गररएको छ त्यो कुनै पनन
साधारण मानव बालक भन्दाभन्दा अपारको पाइन्छ। त्यस यशैया ९:६,७मा

वणटन गररएको बालकको वणटन केवल एक जनासाँगमात्र नमल्छ: त्यो हो येशू
ख्रीि जो परमेश्वरको ईश्वरीय पुत्र र सृकिकिाट (यूहन्ना १:१-३,१४, कलस्सी

१:१५-१७, कलस्सी २:९, कहब्रू १:२)। त्यही बालक हामीलाई मुम्ि र
शाम्न्ि ददन जम्न्मनुभएको नियो। उहााँले स्वगट र पृथ्वीमा

शासन गने सारा

अनधकार पाउनु भएको नियो, र उहााँ हामीसाँग सधैँ रहनुहन
ु ेछ (मत्ती २८:१८२०)। आफ्नो दे कवक वा ईश्वरीयिालाई कायमै राखेर उहााँले मानविा पनन

सदाको ननम्ि कायमै राख्नुभएको छ। त्यसले गदाट हामी भएका मानव
ु न्ु छ र हामीप्रनि सहानुभूनि हुनह
ु न्ु छ (कहब्रू
कमजोरहरूप्रनि उहााँ सं वेदनशील हुनह
४:१५)। "हाम्रो ननम्ि बालकको जन्म भएको छ"....त्यो पनन सदासदाको
ननम्ि!

नियो।

"जब येशू ख्रीि यस सं सारमा आउनभयो िब शैिान पनन यस भूनममा

गोठदे म्ख कलभरीसमै येशूले बढाउनुभएको प्रत्येक कदममा उसले

कवरोध जनाएको नियो। स्वगटदूिहरूले स्वािटत्याग गनुप
ट छट र निनीहरू आफ्नो
पकहचानलाई त्यागेर परमेश्वरको दासत्वमा बस्न उहााँले जबरजस्िी कर
गनुह
ट न्ु छ भन्ने शैिानले परमेश्वरमानि दोष लगाएको नियो। त्यस म्स्िनिमा
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बस्नु के हो भनेर येशूलाई केही िाहा छै न र अरूको ननम्ि आफूले केही

त्याग गनुह
ट न्न
ु भनेर पनन शैिानले सारा जगिको सामु उहााँको म्खलाफमा आरोप

लगाएको नियो। शैिानले यो आरोप स्वगटमा परमेश्वरको नबरुद्धमा लगाएको
नियो। त्यस दुिलाई स्वगटबाट ननश्कासन गररएपनछ आफूचाही ीँ केही सेवा
नगने वा नत्याग्ने िर अरूबाट त्यही अपेक्षा गने भनेर ननरन्िररूपमा आरोप
लगाएको

नियो।

यो

झुठो

आरोपको

खण्डन

गनट

येशू

यस

सं सारमा

ु न्ु छ भनेर प्रकट
आउनुभएको नियो सािै परमेश्वर कपिा कस्िो स्वभावको हुनह

गनट पनन उहााँ आउनुभएको नियो।"-एलेन जी ह्वाइट, सेलेक्टे ड मेसेजेज, बुक
१, पृ. ४०६,४०७बाट रूपान्िररि।

एलेन जी. ह्वाइटले व्यि गनुभ
ट एको उि मन्िव्यमा परमेश्वरको

चररत्र वा स्वभावको बारे मा हामीलाई बुझाउन कसरी म्चत्रण गररएको छ?
३. परमेश्वरको क्रोधको छडी (यशैया ९:८-१०:३४)

यस खण्डमा यशैया ९:१-५लाई व्याख्या गदटछ। अध्यात्मवाद,

िाम्न्त्रक, झारफुक, िन्त्रमन्ि, टुनामुना, ज्योनिष आददमा भर पदाट वा कवश्वास
गदाट यहू दाका माननसहरू शत्रु दे शका सैननकहरूको कब्जामा बस्नुपरे को नियो

र निनीहरूको शोषणमा पनुप
ट रे को नियो। त्यस अन्धकारमय, उदानसन र
म्चम्न्ििमा परे का माननसहरूलाई उद्धार गररने उि पदहरूमा भकवष्यवाणी

गररएको छ: "ककनकक िपाईंले त्यसको बोझाको जुवा र त्यसको कााँधको नोल,
र त्यसलाई अत्याचार गनेको लाठो नमद्यानको हारको ददनमा भएझैँ चकनाचूर
पाररददनुभएको छ" (यशैया ९:४)।

यशैया ९:८-१०:३४मा परमेश्वरका ईश्वरहीन र दुि जनहरूले

पाएका किहरूको बारे मा वणटन गररएको छ। पढ्नुहोस्। त्यसपनछ लेबी
२६:१४-३९ पनन पढ्नुहोस् जसमा परमेश्वरको बाटोमा नकहाँड्नेहरू कस्िा
श्रापहरू भोग्नुपदो रहेछ भनेर उल्ले ख गररएको छ। एकै चोटी नगरर कवनभन्न

चरणहरूमा परमेश्वरले ककन आफ्ना जनहरूलाई दण्ड ददनुभयो? यसले उहााँको

चररत्र र लक्ष्यको बारे मा हामीलाई के बुझाउन खोम्जएको छ? हेनह
टु ोस् "८
परमप्रभ ुले याकूबको कवरुद्धमा यो सन्दे श पठाउनुभएको छ, र त्यो इस्राएलमानि
पनेछ। ९ सारा माननसहरू, अिाटि ् एराइम र सामररयाका माननसहरूले त्यो

जान्नेछन्, जसले अहङ्कार र हृदयको घमण्डनसि भन्दछन्, १० “ईंटहरू ि
ढले का छन्, िर हामीहरू काँ ु दे का ढु ङ्गाहरूले फेरर बनाउनेछौं। अञ्जीरका

रूखहरू काटी ढानलएका छन्, िर हामी निनका सट्टामा दे वदारु लगाउनेछौं।”
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११

िर

परमप्रभ ुले

निनीहरूका

कवरुद्धमा

रसीनका

शत्रुहरूलाई

बनलया

िुल्याउनुभएको छ, र निनीहरूका शत्रुहरूलाई सुर्याउनुभएको छ। १२
अरामीहरूले पूवनट िर र पनलश्िीहरूले पम्श्चमनिरबाट मुख बाएर इस्राएललाई

ननले का छन्। यनिमा पनन उहााँको रीस मरे को छै न, र उहााँको हाि अझै मानि
उठाइएकै छ। १३ िर माननसहरू निनीहरूलाई कहकाटउने व्यम्ििफट फकेका
छै नन्, न

ि निनीहरूले

सवटशम्िमान् परमप्रभ ुलाई

खोजेका छन्। १४

यसै कारण परमप्रभ ुले इस्राएलबाट म्शर र पुच्छर, खजूरका हााँगा र नकटट एकै

ददनमा काटनुहन
ु ेछ। १५ वृद्ध र आदरणीय माननसहरू म्शर हुन,् ििा झू टा
् १६ यस प्रजालाई अगुवाइ
कुरा नसकाउने अगमविाहरूचाकहाँ पुच्छर हुन।
गनेहरूले

निनीहरूलाई

भ्रममा

्
पाछटन।

निनीहरूबाट

डोर्याइएकाहरूचाकहाँ

बरानलएका छन्। १७ यसकारण निनीहरूका जवान माननसहरूदे म्ख परमप्रभ ु
प्रसन्न

ु न्ु न, न
हुनह

ि

उहााँले

निनीहरूका

टु हरु ा-टु हरु ी

र

कवधवालाई

कटठ्याउनुहन
ु ेछ। ककनकक हरे क व्यम्ि ईश्वरहीन र दुष्ट छ। हरे कको

मुखबाट खराब कुरा ननस्कन्छ। यनिमा पनन उहााँको रीस मरे को छै न, र

उहााँको हाि अझै मानि उठाइएकै छ। १८ ननश्चय नै आगोझैँ खराबी बल्छ,
त्यसले नसउाँडी र कााँढाहरू भस्म पाछट। त्यसले वनका झाडीहरूलाई जलाउाँछ,

र िी धू वााँको बाक्लो मुस्लो भएर मानिनिर बटारराँदैजान्छन्। १९ सवटशम्िमान्
परमप्रभ ुको क्रोधले दे श भस्म हुनेछ। माननसहरू पनन आगोको ननम्ि इन्धन

हुनेछन्। कुनै माननसले आफ्नो भाइलाई पनन छोडनेछैन। २० दाकहनेपकट्ट
निनीहरूले ननल्नेछन् र पनन भोकै हुनेछन्। निनीहरूले दे ब्रेपकट्ट खानेछन्, िरै

पनन सन्िुष्ट हुनेछैनन्। हरे कले आफ्नै सन्िानको मासु खानेछ, २१ मनश्शेले
एराइमलाई र एराइमले मनश्शेलाई खानेछ, र निनीहरू दुवै यहू दाको
कवरुद्धमा हुनेछन्। यनिमा पनन उहााँको रीस मरे को छै न, र उहााँको हाि अझै

मानि उठाइएकै छ" (यशैया ९:८-२१), "१ नधक्कार निनीहरूलाई, जसले

अन्यायी व्यवस्िा बनाउाँछन्, निनीहरूलाई जसले अत्याचारी कवनध ननकाल्छन्।

२ गरीबहरूका हक खोस्न र निचोनमचोमा परे का मेरा प्रजाहरूका न्याय नगनट,
कवधवाहरूलाई म्शकार बनाउन र टु हरु ा-टु हरु ीहरूका धन लुटनलाई निनीहरूले

्
यसो गछटन।
३ लेखा ददनुपने ददन र टाढाबाट आउने आपम्त्त आउाँदा

निमीहरू के गनेछौ? निमीहरू सहायिाको ननम्ि कसकहााँ जानेछौ? निमीहरू
आफ्ना

धनहरू

कहााँ

छोडनेछौ? ४

कैदीहरूका

सािसािै

खुम्चनु

र

माररएकाहरूका माझमा लोटनुबाहेक अरू केही रहनेछैन। यनिमा पनन उहााँको
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रीस मरे को छै न, र उहााँको हाि अझै मानि उठाइएकै छ। ५ “नधक्कार

अश्शूरीलाई, मेरो रीसको लाठो, जसको हािमा मेरो क्रोधको लौरो छ! ६
लूटको माल खोस्न र लूटपीट गरी ध्वस्ि गनट र सडकहरूको कहलोझैँ
कुल्चीनमल्ची

गनटलाई

ईश्वर

नमान्ने

जानि

ििा

मलाई

रीस

उठाउने

माननसहरूको कवरुद्धमा मैले त्यसलाई हिपिसाि पठाएको छु । ७ िर त्यसको
यस्िो इच्छा छै न। त्यसको मनमा यस्िो कवचार छै न। िर त्यसको अनभप्राय
ि सवटनाश गने, र धेरै जानिहरूलाई खिम गररददने कवचार छ। ८ त्यसले
भन्छ, ‘के मेरा सेनापनिहरू सबै राजा होइनन् र? ९ के कल्नोले ककटमीशजस्िै

भोगेन र? के हमाि अपाटदजस्िै र सामररया दमस्कसजस्िै छै न र? १० जसरी
मेरो हािले मूनिटहरूका राज्यहरूलाई कब्जा गर्यो, जसको खोपेर बनाएका

मूनिटहरू यरूशलेम र सामररयाका मूनिटहरूभन्दा धेरै निए, ११ ि के मैले
सामररया

र

त्यसका

मूनिटहरूलाई

मूनिटहरूलाई व्यवहार नगने ’?”

व्यवहार

गरे झैँ

यरूशलेम

र

त्यसका

ु े नसयोन पवटि र यरूशले मको कवरुद्धमा आफ्ना
१२ जब परमप्रभल

सारा काम गररसक्नुहन्ु छ, िब उहााँले भन्नुहन
ु ेछ, “म अश्शूरका राजाको हृदयको

ाँ ाको कारण त्यसलाई दण्ड ददनेछु। १३
स्वेच्छाचारी अनभमान र घमण्डी आख

ककनकक त्यसले भन्छ, ‘मेरै हािको बल र मेरै बुकद्धमानीले मैले यो गरे को हुाँ,
ककनकक मेरो समझशम्ि छ। मैले जानि-जानिको नसमाना हटाए,ाँ र निनीहरूका

भण्डारहरू लुटेको छु । एउटा पराक्रमी व्यम्िझैँ मैले निनीहरूका राजाहरूलाई

ाँ मा हाि लकाएझैँ मेरो हाि जानिदमन गरे को छु । १४ कसै ले चराको गुड
जानिहरूका धन-सपम्त्तसम पुगेको छ। छोनडराखेका अण्डालाई

कसै ले

बटु लेझैँ मैले सबै दे शहरूलाई बटु लें। िर त्यहााँ कसै ले एउटै पखेटा चलाएन
अिवा चूाँ-चूाँ ची-ीँ ची ीँ कसै ले गरे न’।” १५ के बन्चरोले त्यसलाई चलाउनेको
कवरुद्धमा आफूलाई उच्च पाछट ? अिवा के आराले त्यसलाई चलाउनेको
कवरुद्धमा

आफ्नो

बडप्पन

दे खाउाँछ? यो

ि

लट्ठी

आफैले

पो

त्यसलाई

उठाउनेलाई मच्चाएझैँ , अिवा लौरो आफैले त्यसलाई उठाउने माननस, जो काठ
होइन, उसलाई

मच्चाएझैँ

हुन्छ!

१६

यसै कारण

परमप्रभ,ु सवटशम्िमान्

परमप्रभ ुले त्यसका बनलया योद्धाहरूका बीचमा सोिर पाने रोग पठाउनुहन
ु ेछ, र
त्यसको गौरवमुनन दन्केको आगो सल्कनेछ। १७ इस्राएलका ज्योनि आगो र

ु न
त्यसका परमपकवत्र ज्वाला हुनह
ु ेछ, र त्यसले त्यसका कााँढा र नसउाँडीहरू एकै
ददनमा जलाएर भस्म पानेछ। १८ त्यसका वन र मनलला खेिको शोभा
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सपूणट रीनिले भस्म हुनेछ। त्यो रोगले सुक्दै गएको माननसझैँ हुनेछ। १९

त्यसका वनका बचेका रूखहरूचाकहाँ यनि िोरै हुनेछन् कक एउटा बालकले पनन
िी गनेर लेख्न सक्छ।
२०

त्यो

ददन

इस्राएलका

बचे को

भाग, याकूबका

घरानाका

बााँचेकाहरूले फेरर आफूलाई प्रहार गनेमानि भर पनेछैनन्, िर इस्राएलका

परमपकवत्र अिाटि ् परमप्रभ ुमानि नै सााँच्चै भर पनेछन्। २१ बचेका भाग, अिाटि ्
याकूबको बचेको भाग शम्िशाली परमेश्वरिफट फकटनेछ। २२ हे इस्राएल,
निमीहरूका माननसहरू समुद्रका बालुवाझैँ भए िापनन केवल एउटै बचेको भाग

मात्र फकटनेछ। सवटनाश ि प्रच ुरिा र धानमटकिानसि ठहराइएको छ। २३
ु े सारा दे शमानि ठहराएअनुसारको सवटनाश
परमप्रभ,ु सवटशम्िमान् परमप्रभल

ल्याउनुहन
ु ेछ। २४ यसै कारण परमप्रभ,ु सवटशम्िमान् परमप्रभ ु यसो भन्नुहन्ु छ,
“हे नसयोनमा बस्ने मेरा प्रजा हो, अश्शू रीहरूनसि नडराओ, जसले निमीहरूलाई
एउटा लाठोले कहकाटए र नमश्रले गरे झैँ एउटा लौरो निमीहरूका कवरुद्धमा

चलाए। २५ निमीहरूको कवरुद्धमा उठे को मेरो रीस चााँडै शान्ि हुनेछ, र
निनीहरूका

सवटनाशको

ननम्ि

मेरो

क्रोध

निनीहरूनिर

फकटनेछ।” २६

सवटशम्िमान् परमप्रभ ुले ओरे बको चट्टानमा नमद्यानलाई कहकाटएर लडाएजस्िै

निनीहरूलाई एउटा कोराटले कपटनुहन
ु ेछ। उहााँले नमश्रदे शमा उठाएझैँ आफ्नो
लौरो पानीमानि उठाउनुहन
ु ेछ। २७ त्यो ददन निनीहरूको बोझा निमीहरूका
कााँधबाट, र निनीहरूको जुवा निमीहरूका म्घच्राबाट उठाइनेछ, र निमीहरू

मोटाएको कारण जुवा भााँम्चनेछ। २८ निनीहरू अय्यािनभत्र पस्छन्। निनीहरू

नमग्रोनबाट भएर जान्छन्। नमकमाशमा निनीहरूले आफ्नो सामान सञ्चय
् २९ निनीहरू घाटीबाट भएर जान्छन् र भन्छन्, “हामी गेबामा वास
गछटन।

बस्नेछौं।” रामा िरिराउाँछ, शाऊलको नगबा भाग्छ। ३० हे गल्लीमकी छोरी,
आफ्नो उच्च सोरले करा! ए लै शा, ध्यान ददएर सुन!् नबचरा अनािोि! ३१
मदमेना भगुवा भएको छ, गेबीमका माननसहरू लुक्छन्। ३२ आज नै नोबमा
निनीहरू अनडनेछन्। नसयोनकी छोरीको पवटि, यरूशले मको डााँडामा निनीहरूले

मुक्का दे खाउनेछन्। ३३ हेर, परमप्रभ,ु सवटशम्िमान् परमप्रभ ुले ठू लो शम्िले

स-साना हााँगाहरू लाछनुहन
ु ेछ। त्यसका अल्गा-अल्गा रूखहरू ढानलनेछन्, र
अल्गाहरू

होच्याइनेछन्।

३४

उहााँले

वनका

झाडीहरूलाई

बन्चरोले

काटनुहन
ु ेछ, र पराक्रमी जनको सामुन्ने लेबनान ढल्नेछ" (यशैया १०) र

"१४ “ ‘िर यदद निमीहरूले मेरा कुरा सुनेनौ, र यी सबै आज्ञा पालन गरे नौ,
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१५ र मेरा कवनधहरूलाई घृणा गरे र इन्कार गर्यौ भने, अनन मेरा सपूणट आज्ञा

नमानेर मेरो करार भङ्ग गर्यौ भने, १६ म निमीहरूका बीचमा आिङ्क
ाँ ालाई कवनाश गने र प्राणलाई म्शनिल
फैलाउनेछु, अनन शरीर नष्ट पादै जाने, आख
गराउाँदैलाने भयङ्कर रोगहरू पठाउनेछु। निमीहरूले रोपेका बीउहरू खेर
जानेछन्, ककनकक

निमीहरूका

शत्रुहरूले

फसल

खाइददनेछन्।

१७

म

निमीहरूको कवरोध गनेछु, र निमीहरू शत्रुका हािबाट परास्ि हुनेछौ।
निमीहरूलाई हेला गनेहरूले निमीहरूमानि प्रभ ुत्व गनेछन्, र कसै ले नखेदे पनन
निमीहरू भाग्नेछौ।

१८ “ ‘निमीहरूले अझै पनन मलाई टे रेनौ भने निमीहरूका पापको

साि गुणा बढी सजाय म निमीहरूलाई ददनेछु। १९ म निमीहरूको अनभमान

र म्जद्दी चूर गनेछु। निमीहरूमानिको आकाश फलामजस्िै र निमीहरूमुननको

जनमन कााँसोझैँ म िुल्याउनेछु। २० निमीहरूको शम्ि खेर जानेछ, ककनकक

निमीहरूको जनमनले उब्जनी ददनेछैन, र दे शका रूखहरूले फल ददनेछैनन्।
२१ “ ‘निमीहरू मेरो कवरुद्धमा कहाँडेर मलाई अझै टे रेनौ भने म फेरर

निमीहरूका पाप सुहाउाँदो साि गुणा बढी कवपम्त्तहरू निमीहरूमानि ल्याउनेछु।

२२ म निमीहरूका बीचमा जङ्गली जनावरहरू पठाइददनेछु, जसले निमीहरूका
नानीहरूलाई खाइददनेछन्, र निमीहरूका गाईबस्िुहरूलाई नाश गनेछन्, अनन
निमीहरूको सं ख्या यनि िोरै

बनाउनेछन् कक निमीहरूका बाटो सूनसान

हुनेछन्। २३ “ ‘यी सब भएर पनन निमीहरू मिफट फकेनौ र मेरो कवरुद्धमा

कहाँनडरह्यौ भने, २४ म पनन निमीहरूका कवरुद्धमा हुनेछु, र निमीहरूका पापका
लानग म साि गुणा निमीहरूलाई प्रहार गनेछु। २५ म निमीहरूमानि युद्धहरू

ल्याउनेछु, र मेरो करार भङ्ग गरे को बदला म च ुकाउनेछु। निमीहरू आफ्नो-

आफ्नो सहरमा जमा हुनेछौ, म त्यहााँ पनन निमीहरूका बीचमा रूढी पठाउनेछु,
अनन निमीहरू आफ्ना शत्रुहरूका हािमा पनेछौ। २६ म निमीहरूको अन्न
यनि साह्रो घटाइददनेछु कक एउटै घरको च ुलोमा दश घरका आइमाईहरूले

पकाउनेछन्, अनन पकाएर भाग लगाउाँदा यनि िोरै हुनेछ कक कसै लाई पनन

पुग्नेछैन। २७ “ ‘यी सब भएर पनन निमीहरूले मेरा कुरा सुनन
े ौ र मेरो
कवरुद्धमा कहाँनडरह्यौ भने, २८ मेरो क्रोधमा म निमीहरूका कवरुद्ध जानेछु, र

निमीहरूका पापको लानग म निमीहरूलाई साि गुणा दण्ड ददनेछु। २९
निमीहरूले आफ्नै छोराछोरीहरूको मासु खानुपनेछ। ३० म निमीहरूका

डााँडाका िानहरू नाश गनेछु, म निमीहरूका धू पका वेदीहरू भत्काउनेछु, र
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निमीहरूका लाशहरू आफ्ना मृि मूनिटहरूमानि फानलददनेछु, र म निमीहरूलाई
निरस्कार गनेछु। ३१ म निमीहरूका सहरहरू उजाड पानेछु, र निमीहरूका

धमट-स्िलहरू शून्य पाररददनेछु, अनन म निमीहरूका भेटीका मीठो बास्ना ग्रहण

ाँ ३२ म दे शलाई नष्ट पानेछु। यी सब दे खेर त्यहााँ बस्ने निमीहरूका
गनेछैन।
शत्रुहरू अवाक् हुनेछन्। ३३ मचाकहाँ निमीहरूलाई जानि-जानिहरूका बीचमा
नििरनबिर

पाररददनेछु, र

नाङ्गो

िरवार

नलएर

निमीहरूलाई

खेदनेछु।

निमीहरूको दे श सूनसान र निमीहरूका सहरहरू उजाड हुनेछन्। ३४ सूनसान
हुाँदा दे शले आफ्ना शबािहरू भोग गनट पाउनेछ र निमीहरूचाकहाँ आफ्ना
शत्रुहरूका दे शमा हुनेछौ, िब त्यसै समय दे शले कवश्राम नलएर आफ्ना
शबािहरू मनाउनेछ। ३५ जनि ददन त्यो सूनसान रहन्छ भूनमले कवश्राम
पाउनेछ।
पाउनेछ।

निमीहरू

त्यहााँ

रहाँदा

शबािहरूमा

नपाएको

कवश्राम

त्यसले

३६ “ ‘शत्रुको दे शमा हुने बााँकी माननसको हृदय म यनि कमजोर

पाररददनेछु कक पाि खसे को आवाज सुन्दा पनन निनीहरू शत्रुले खेदेझैँ भाग्नेछन्
र अकारण लोटनेछन्। ३७ कसै ले नखेददा पनन िरवारदे म्ख भागेझैँ निनीहरू
भाग्नेछन् र एक-अकाटमानि ठक्कर खााँदै लोटनेछन्। यसकारण निमीहरूका

शत्रुहरूका सामुन्ने खडा हुन सक्नेछैनौ। ३८ निमीहरू अन्यजानिहरूका

बीचमा नष्ट हुनेछौ, र निमीहरूका शत्रुहरूको दे शले निमीहरूलाई ननल्नेछ।
३९ बााँकी रहेका चाकहाँ शत्रुहरूको दे शमा आफ्नै र आफ्ना पुखाटहरूका अधमटले
गदाट खिम हुाँदैजानेछ" (लेवीहरू २६:१४-३९)।
नाशै

यदद सााँच्चै भनौँ भने परमेश्वरले आफ्ना दुि जनहरूलाई ित्कालै

गनट

चाहनुभएको

भए

उहााँले

असेररयाको

हािमा

िुरन्िै

सुपनु

ु न्ु छ, उहााँ "कोही नाश भएको चाहनुहन्न
सक्नुहन्ु थ्यो। िर उहााँ धै यव
ट ान हुनह
ु

िर सबैले आफ्नो पाप र दुिको लेखाजोखा गरे पश्चािापमा आउन् भन्ने"

चाहनुहन्ु छ (२ पत्रुस ३:९ रूपान्िररि)। आफ्नो दुििाबाट परमेश्वरनिर
फकेर आओस् भन्ने यही नीनि उहााँले न्यायकिाटहरूको समयमा कायाटन्वन
गनुभ
ट एको

नियो।

इस्राएलीहरूले

आफूहरूले

गरे का

अनुभव गरुन् भनेर

मूखि
ट ाहरूको

परमेश्वरले

ननिजा

निनीहरूलाई

यहू दा

र

छोड्नुभएको

नियो। खराब, दुि, दुराचारी, अत्याचारीको बाटो अपनाउाँ दा के हुन्छ भनेर

माननसहरूले बुझोस र त्यसको ननिजालाई माननसहरूले राम्रोसाँग बुझोस् र अनन
निनीहरूले उत्तम ननणटय नलन सकोस् भनेर परमेश्वरले निनीहरूलाई बारबार

९१

मौका ददनुभएको नियो। जब निनीहरूले दुि कामहरू नै गरे र आफ्ना हृदयहरू
कठोर

बनाएर

परमेश्वरप्रनि

बागी

भए

र

उहााँका

समाचारवाहकहरूको

नबम्न्िहरूलाई लत्याए िब उहााँले आफ्नो सुरक्षा निनीहरूबाट हटाउनुभएको
नियो।

निनीहरूले

परमेश्वरको

आवश्यकिा

नभएको

भनेर

उहााँप्रनि

ननरन्िररूपमा कवद्रोह गरे का निए। यो गनि निनीहरूले आफ्नै स्वइच्छाले

छानेर निनीहरू आफैलाई यस्िो दुगनट िमा झन झन ओर्हालोमा गए कक
परमेश्वरले पनन निनीहरूलाई केही गनट सक्नुभएको निएन।

यशैया ९:८-१०:२सम फेरर पढ्नुहोस्। माननसहरूका के पापका

दोषी निए? निनीहरूले कसको नबरुद्धमा पाप गरे ? निनीहरूमा दोषी को नियो?
हामीले

यहााँ

बाइबलभरर

दे खाइएको

एउटा

वास्िकवकिालाई

दे खाउाँ छ। परमेश्वरले प्रत्येक व्यम्िको आत्मननणटयको स्विन्त्रिामानि हस्िक्षेप
गनुह
ट न्न
ु । माननसहरू स्विन्त्र नबचार वा ननणटय गने अनधकार ददनुभएर नै
परमेश्वरले सृकि गनुभ
ट एको नियो (यसरी सृकि गररनु आवश्यक नियो, नत्र भने
निनीहरूले परमेश्वरलाई खुला र नभत्री हृदयले इमान्दारसाि प्रेम र सेवा गने

निएन बरु डर र करले गिे)। आत्मननणटयको स्विन्त्रिा भनेको गलि गनट
पनन स्विन्त्रिा हो (अिाटि ् परमेश्वरलाई मानेर उहााँको सही बाटोमा कहाँड्ने र
उहााँलाई अस्वीकार गरे गलि ििा दुि बाटोमा कहाँड्ने अनधकार उहााँले
माननसलाई

सुपनुभएको

छ)।

बारबार

परमेश्वरले

आफ्ना

जनहरू

पठाउनुभएर उहााँको प्रेम र चररत्रलाई प्रकट गनुभ
ट एर उहााँले आफूनिर िान्न
खोज्नुहन्ु छ। िर हाम्रै गलि ननणटयले ल्याउने अनेकौँ खराबी फलहरू पनन

हामीले कटानी गने अनुमनि पनन उहााँले ददनु ददनुहन्ु छ। जसको फलस्वरुप,

्
पीडा, दु:खकि: रोगव्याधी, त्रास, गञ्जागोल आदद हुन।
परमेश्वरनबनाको

जीवन नबिाउाँ दा हाम्रो गनि के हुनेरहेछ भनेर हामीले महसुस गरुन् भन्ने
उहााँको चाहना हो। यद्यकप, माननसहरूले त्यस्िो दुगनट ि भोग्नुपदाट पनन कनिपय

समयमा आफ्ना पापहरू त्यागेर परमेश्वरनिर फककटन नचाहेको हामी पाउाँ छौँ।
पशुमा नभएको िर माननसमा रहेको आत्मननणटयको स्विन्त्रिा, स्वकववेकको
स्विन्त्रिा

गजबको

छ।

यस

नबना

हामी

मानव

प्राणी

हुाँदैनौँ।

(िर

माननसहरूको चाहना कवरुद्ध हस्िक्षेप गरे र परमेश्वरले निनीहरूलाई रखवाली

गनुह
ट न्न
वा आफ्नो शम्ि प्रयोग गरे र परमेश्वरले निनीहरूलाई जबरजस्िी
ु
पररविटन गनुह
ट न्न
ु -अनुवादकको िप)। िर नधक्कार निनीहरू जो आफूले पाएको
स्वकववेक, आत्मननणटयको स्विन्त्रिालाई दुरुपयोग गदटछ।

९२

आफ्नो जीवनशैलीलाई वेवस्िा गदाट र परमेश्वरको वचन अनुसार

लाग्नुपने बाटोलाई त्याग्दा िपाईँको जीवनमा कनि दु:ख भोग्नुभएको नियो? के

िी दु:खहरूलाई प्रयोग गरे र परमेश्वरले िपाईँलाई केही नसकारहनुभएको
महसुस गनुभ
ट एको नियो? वा िपाईँ अझै पनन आफ्नै कढपीमा चलेर दठक
बाटोमा कहाँड्ने परमेश्वरको आवाजलाई कुम्ल्चरहुनभएको छ कक?
४. जरा र हााँगा एउटै मा (यशैया ११)

यशैया ११:१मा उल्ले ख गररएको छ "कयशैको ठु टाबाट एउटा टु सा

ननस्कनेछ, त्यसका जराहरूबाट ननस्केको हााँगाले फल फलाउनेछ।" कयशैको

ठु टा को हो? हेनह
टु ोस्, जकररया ३:८ “ ‘हे यहोशू प्रधान पूजाहारी र निम्रो
सामुन्ने बस्ने निम्रा सािीहरू, जो पनछ हुने कुराका म्चन्नजस्िा छन्। यी कुरा
सुन। हेर,् म मेरो दास, अिाटि ् हााँगालाई ल्याउनेछु।" र जकररया ६:१२ "

त्यसलाई भन्, ‘सवटशम्िमान् परमप्रभ ु यसो भन्नुहन्ु छ: “हेर, यो माननस जसको
ु ो मम्न्दर बनाउनेछ।"
नाउाँ हााँगो हो, त्यो आफ्नो ठाउाँमा बढनेछ, र परमप्रभक

यशैया १०:३३,३४मा उल्लेख गररएको ढानलएको रुखको म्चत्रण

यशैया ११:१ले कटप्दछ। "कयशैको ठु टा" भनेको धारणाले दाउदको (कयशैको

छोरा) बंशलाई सबोधनलाई सबोधन गदटछ जुन बंशले आफ्नो शम्ि गुमाउने
भएको नियो (दाननएल ४:१०-१७,२०-२६)। िर नाश भएको बं शबाट

"हााँगा वा ठु टो" ननम्स्कनेछ भननएको छ। त्यसको अिट दाउदकै बं शबाट
आउने शासकको बारे मा भननएको पाइन्छ।

दाउदको बं शबाट आएका नयााँ शासकलाई "कयशैको ठु टो" भनेर ककन

सबोधन गररएको नियो (यशैया ११:१०)? यसको अिट के हो? हेनह
टु ोस्,

प्रकाश २२:१६ “म येशूले आफ्ना दूिलाई निमीकहााँ मण्डलीहरूका ननम्ि यो
गवाही ददन पठाएको छु । दाऊदका मूल र सन्िान, अनन नबहानको चहककलो
िारा म नै हुाँ।”

कयशैको ठु टो वा दाउदको बंशबाट आएको जरा वा मूल र सन्िान

भनेर वणटन गररएको व्यम्ि (प्रकाश २२:१६) केवल येशूमात्र हुनसक्छ। येशू

ख्रीि दाउदै कै घरानमा जम्न्मनुभएको नियो (लूका ३:२३-३१)। दाउद
आदमको

सन्िानबाट

आएका

निए।

आदम

परमेश्वरको

पुत्र

भनेर

कहलाइएको छ (लूका ३:३८)। त्यसको अिट आदमलाई येशूले नै सृकि
गनुभ
ट एको नियो (यूहन्ना १:१-३,१४) भन्ने जनाउाँ छ। त्यसकारण येशू ख्रीि
ु न्ु थ्यो भने उनी उहााँको सन्िान पनन!
दाउदको पूखाट पनन हुनह

९३

नयााँ दाउद शासकले माननसहरूको पाप र भ्रि चाल चलनको

प्रभावलाई कसरी उल्ट्याउनुहन्ु छ? हेनह
टु ोस्, यशैया ११ " १ कयशैको ठु टाबाट

एउटा टु सा ननस्कनेछ, त्यसका जराहरूबाट ननस्केको हााँगाले फल फलाउनेछ।

२ परमप्रभ ुका आत्मा उहााँमा रहनुहन
ु ेछ– बुकद्ध र समझका आत्मा, सल्लाह र
ु ो भयको आत्मा ३ अनन परमप्रभ ुको भयमा
शम्िका आत्मा, ज्ञान र परमप्रभक
ाँ ाले दे खेर उहााँले इन्साफ गनुह
ु न
नै उहााँ प्रसन्न हुनह
ट न
ु ेछ। आख
ु ेछैन, र कानले

सुनेर मात्र ननणटय गनुह
ट न
ु ेछैन। ४ िर खााँचोमा परे काहरूको न्याय उहााँले
धानमटकिानसि गनुह
ट न
ु ेछ, र पृथ्वीका गरीबहरूका लानग उहााँले न्यायनसि फैसला
गररददनुहन
ु ेछ। आफ्नो मुखको लाठोले उहााँले पृथ्वीलाई कहकाटउनुहन
ु ेछ, र

आफ्नो ओठको सासले दुष्टलाई नाश गनुह
ट न
ु ेछ। ५ उहााँको पेटी धानमटकिा
हुनेछ, र उहााँको कमरको पटु का सत्यिा हुनेछ। ६ ब्वााँसोचाकहाँ िुमानसि
बस्नेछ, र म्चिुवा पाठानसि सुिेर बस्नेछ। बाछा, नसं ह र एक वषे पशु एकैसाि
रहनेछन्, र एउटा सानो बालकले निनीहरूलाई डोर्याउनेछ। ७ गाई र भालू

एकैसाि चनेछन्, र निनीहरूका बच्चाहरू एकैसाि ढल्केर बस्नेछन्। र नसं हले

गोरुले झैँ पराल खानेछ। ८ दूधे-बालकले गोमन सपटको कुरको नम्जक

खेल्नेछ, र भखटर दूध छोडे को बालकले कवषालु सपटको दुलोमा आफ्नो हाि

हाल्नेछ। ९ निनीहरूले मेरा सबै पकवत्र पवटिमा न ि केही हानन न नोक्सानी
ु ो ज्ञानले भररपूणट हुनेछ।
गनेछन्, ककनकक समुद्र पानीले भररएझैँ पृथ्वी परमप्रभक
१०

त्यस

ददन

माननसहरूका

ननम्ि

कयशैको

वं शबाट

एउटा

झन्डाजस्िै खडा हुनेछ। जानि-जानिहरू उहााँकहााँ भेला हुनेछन्, र उहााँको
कवश्रामको स्िान मकहमामय हुनेछ। ११ त्यस ददन परमप्रभ ुले अश्शू र, िल्लो र

मानिल्लो नमश्र, कूश, एलाम, बेनबलोननया, हमाि र समुद्रका टापूहरूबाट आफ्ना
प्रजाको बााँकी रहेको भागलाई छु टाउनलाई आफ्नो हाि फेरर दोस्रो पल्ट

पसानुह
ट न
ट न
ु ेछ। १२ उहााँले जानि-जानिहरूका ननम्ि एउटा झन्डा खडा गनुह
ु ेछ,

र इस्राएलका ननकानलएकाहरूलाई र यहू दाका छरपष्ट भएकाहरूलाई पृथ्वीको
चारै ददशाबाट भेला गराउनुहन
े । १३ एराइमको शेखी झनेछ, र यहू दाका
ु छ
शत्रुहरू नष्ट हुनछ
े न्। एराइमले यहू दासाँग डाह गनेछैन, न ि यहू दा

एराइमको शत्रु हुनेछ। १४ निनीहरू पम्श्चमनिर पनलश्ि दे शको नभरालोमा

वेग हानेर जानेछन्। निनीहरूले नमलेर पूवक
ट ा माननसहरूलाई लुटनेछन्।
निनीहरूले एदोम र मोआबमानि हाि हाल्नेछन्, र अमोनीहरू निनीहरूका
अधीनमा हुनेछन्। १५ परमप्रभ ुले नमश्रदे शको समुद्रको खाडीलाई नबलकुलै
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सुकाउनुहन
ु ेछ। उहााँले यूरेकटस नदीमानि लूहनसि आफ्नो हाि चलाउनुहन
ु ेछ, र
त्यसलाई सािवटा खोलाहरूमा कवभाजन गनुह
ट न
ु ेछ र त्यसमा माननसहरू जुत्ता

लाएर सुक्खै िरे र जानेछन्। १६ आफ्ना प्रजाका बााँचेको भागको ननम्ि
अश्शूरबाट आउनलाई एउटा यस्िो मूलबाटो हुनेछ, जस्िो नमश्रदे शबाट आउाँदा
इस्राएलको ननम्ि भएको नियो।"
उहााँले

परमेश्वरसाँगै िालमेल गरे र उहााँले सोच्नुहन्ु छ र काम गनुह
ट न्ु छ।

उम्चि

न्याय

गनुह
ट न्ु छ।

दुिहरूलाई

सजायाँ

ददनुहन्ु छ

र

शाम्न्ि

सन्िानलाई

कफिाट

ल्याउनुहन्ु छ। जब उहााँले शासनभार सहाल्नुहन्ु छ िब प्रभुले इस्राएल र
यहू दाका

बााँककरहेका

परमेश्वरप्रनि

कवश्वासमा

रहेका

ल्याउनुहन
ट न
ट न
टु ोस्, यशैया
ु ेछ, एकनत्रि पानुह
ु ेछ र पुनस्िाटकपि गनुह
ु ेछ (हेनह
१०:२०-२२)। दाउदको समयमा जस्िो बनलयो, एक भएको राज्य प्रणाली

हुनेछ। जसरी दाउदले कफनलस्िी र अरू शत्रुहरूलाई म्जिेका निए उहााँले पनन
ु न
शत्रुहरूलाई परास्त्र गनुह
ट न
ु ेछ। िर नयााँ शासक दाउदभन्दा महान् हुनह
ु ेछ।
ककनभने उहााँले सुरुमा भएको सृकिको वािावरणलाई पुनस्िाटपना गनुभ
ट एर शाम्न्ि

स्िापना गनुह
ट न
ु ेछ। कहाँस्रक जनावरहरू मााँसहारी हुनेछैन। आफूले नसकार
गरे का पकहलाका जन्िुहरूसाँग सबै पशु, पंक्षी आददहरू साँगसाँगै नमलेर कुनै डर
नमानी बस्नेछन् (यशैया ११:६-९)।

यशैया ११मा येशू ख्रीिको प्रिम आगमनको कक, दोस्रो आगमनको

वा दुवैको बारे मा चचाट गरररहेको छ? भकवष्यवाणीहरूलाई सरसिी हेनह
टु ोस् र
यशैया ११मा लेम्खएका कुराहरू केलाएर पढ्नुहोस् र येशूको कुन आगमनको
बारे मा चचाट गरररहे को छ सो सोच्नुहोस्।

येशू ख्रीिको दुवै आगमनको म्चत्रण यशैया ११मा गररएको छ। िी

दुवै म्चत्रणहरू एक आपसमा कनसएको छ, ककनभने निनीहरू एउटै को दुई
् यो एउटै सिहको दुई भाग हुन।
् मुम्िको योजना पूरा हुन
भागहरु हुन।

येशूको दुवै आगमनको आवश्यक छ: पकहलो, जुन पूरा भइसकेको छ, र दोस्रो
आउन बााँकक नै छ। त्यसबेला येशूप्रनि कवश्वास, भरोसा, आस्िा गनेहरूको
सबै आशाहरू पूरा हुनछ
े न्।

येशूले प्रिम् आगमनमा के काम फत्ते गनुभ
ट यो जसले गदाट दोस्रो

आगमनको पनन सुननम्श्चि गराउाँदछ? यदद येशूको पकहलोको ननिजाले दोस्रो
आगमन भएन भने पकहलो आगमनको औम्चत्य के छ र?

९५

५. "िपााँईले मलाई सान्त्वना ददनुभएको छ" (यशैया १२:१-६)

परमेश्वरको करुणा, सदाशयिाप्रनि सराहना व्यि गदै र उहााँबाट

पाएको अत्यन्िै प्रभावकारी सान्त्वना ििा मनलाई हलुको पाने वचनको प्रशंसा
गदै रम्चएको छोटो भजन यशैया १२ अध्याय हो। यो भजन पुनस्िाटकपि भएर

बचेका सन्िानको मुखमा राम्खएको नियो। जसरी इस्राएलीहरूलाई इम्जप्टबाट
उद्धार गररएको नियो त्यसरी नै युद्धबन्दीमा रहे का यहू दीहरूलाई उद्धार

गररनेछ भन्ने वाचा गररएको नियो ("आफ्ना प्रजाका बााँचेको भागको ननम्ि
अश्शूरबाट आउनलाई एउटा यस्िो मूलबाटो हुनेछ, जस्िो नमश्रदे शबाट आउाँ दा
इस्राएलको

ननम्ि

भएको

नियो"

(यशैया

११:१६)।

जब

इस्राएलीहरू

फाकटएको लाल समुद्र पार गरररहेका निए िब इम्जप्टका सेनाहरू निनीहरूको

पनछ लागेर आएका निए। इस्राएलीहरू समुद्र पार भएपनछ त्यो फाकटएको

समुद्र फेरर जोनडएको नियो। त्यसबेला ननसश्त्र इस्राएलीहरूलाई हमला गनट
आएका नमश्रका सैननकहरू त्यो फाकटएको समुद्र फेरर जोनडन्दा निनीहरू डुबेका

निए। त्यसरी परमेश्वरले िी इस्राएलीहरूलाई उद्धार गररन्दा मोशाले सारा जन
समूहको सामु उहााँको स्िुनि प्रशंसा गाएका निए (प्रस्िान १५ हेनह
टु ोस्)।
यशैया

१२मा

उल्लेख

गररएको

भजनसाँग

प्रकाश

१५:२-४मा

गाइएको मोशा र िुमाको गीि िुलना गनुह
ट ोस्। िी दुवैले परमेश्वरको के

प्रशंसा गरररहेका निए? "१ त्यस ददन निमीहरू भन्नेछौ, “हे परमप्रभ,ु म
िपाईंको प्रशंसा गनेछु, िपाईं ररसाउनुभए िापनन िपाईंको रीस अब मर्यो, र
िपाईंले अब मलाई सान्त्वना ददनुभएको छ। २ ननश्चय नै परमेश्वर मेरा

ाँ परमप्रभ,ु परमप्रभ ु नै
ु न्ु छ। म कवश्वास गनेछु र म डराउनेछैन।
उद्धार हुनह
ु न्ु छ। उहााँ नै मेरा उद्धार हुनभ
ु एको छ।”
मेरा शम्ि र भजन हुनह

३

आनन्दनसि निमीहरूले उद्धारको इनारबाट पानी भनेछौ। ४ त्यस ददन

निमीहरूले भन्नेछौ, “परमप्रभ ुलाई धन्यवाद दे ओ। उहााँको नाउाँको पुकारा
गर। उहााँले के गनुभ
ट एको छ जानि-जानिहरूका बीचमा प्रचार गर। अनन

उहााँको नाउाँ उच्च पाररएको छ भनी घोषणा गर। ५ परमप्रभ ुको भजन गाओ,
ककनकक उहााँले मकहमापूणट कामहरू गनुभ
ट एको छ। सारा पृथ्वीले यो कुरा

् ६ हे नसयोनका माननस हो, उच्च सोरले कराओ, र आनन्दले गाओ,
जानून।
ु न्ु छ।” यशैया
ककनकक निमीहरूका बीचमा इस्राएलका परमपकवत्र महान् हुनह
१२ र "१ मैले स्वगटमा ठू लो र अचमको अको एउटा म्चन्ह दे खें: साि
स्वगटदूिहरूले साि वटा अम्न्िम कवपम्त्त नलएका निए, ककनकक निनीहरूमा नै
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परमेश्वरको क्रोध समाप्ि भएको छ। २ आगोसाँग नमनसएका कााँचको
समुद्रजस्िो मैले दे खें। त्यहााँ पशु र त्यसको मूनिटमानि र त्यसका नाउाँको

सं ख्यामानि कवजय पाउनेहरू आफ्ना हािमा परमेश्वरको वीणा नलई त्यस

कााँचका समुद्रको ककनारमा खडा निए। ३ निनीहरूले यसो भनेर परमेश्वरका

दास मोशाको भजन र िुमाको भजन गाउाँदैनिए, “हे परमप्रभ ु परमेश्वर

सवटशम्िमान्, िपाईंका कायट महान् र आश्चयटपूणट छन्, युग-युगका महाराजा,
िपाईंका मागट धानमटक र सत्य छन्। ४ हे परमप्रभ,ु िपाईंको डर कसले
मान्दै न? र िपाईंका नाउाँको मकहमा कसले गदै न? ककनकक िपाईं मात्र पकवत्र

ु न्ु छ। सबै जानिले आएर िपाईंलाई दण्डवि् गनेछन्, ककनभने िपाईंका
हुनह
धानमटक कायटहरू प्रकट भएका छन्।” प्रकाश १५:१-४।

ु न्ु छ भन्ने पकहचान यशैया १२:२ले
आउनेवाला उद्धारक येशू नै हुनह

ु न्ु छ" र
महसुस गराउाँ छ। यहााँ भननएको छ कक "परमेश्वर मेरो उद्धारक हुनह

ु एको छ" (रूपान्िररि)। येशूको नाउाँ को अिट नै "प्रभु
उहााँ मेरो मुम्ि हुनभ
ु न्ु छ" हो।
मेरो मुम्िदािा हुनह

येशूको नाउाँमा प्रभ ु उद्धारक वा मुम्िदािा भनेर समावेश गररएको

उल्ले खनीय अिट के हो?

प्रभुले मुम्ि ददने वा उद्धारमात्र हामीलाई ददनुहन्न
ु (यशैया १२:२),

ु न्ु छ। हाम्रो माझमा इस्राएलको पकवत्र जनको
िर उहााँ आफै मुम्ि हुनह

ु नेकै हाम्रो ननम्ि सबै िोक हो। परमेश्वर
(यशैया १२:६) उपम्स्िनि हुनभ
हामीहरूसाँग रे ! उहााँले क्रुसमा हाम्रा पापहरू बोक्नुमात्र भएन िर हाम्रो ननम्ि

ु यो (२ कोरन्िी ५:२१)। उहााँले शाम्न्िमात्र सृजना गनुह
उहााँ पाप हुनभ
ट न्न
ु ,
ु न्ु छ (एकफसी २:१४)।
उहााँ आफै हाम्रो शाम्न्ि हुनह

त्यसकारण "कयशैको ठु टो माननसहरूको माझमा झण्डा" (यशैया

११:१०) हुनभएकोमा हामी अचम मान्नु हुाँदैन। जब येशूलाई क्रुसमा
उचानलन्छ िब उहााँले नै सबै माननसहरूलाई आफूनिर म्खाँच्नु हुन्छ (यूहन्ना
१२:३२,३३)! सारा सं सारका माननसहरू जनसं ख्या होइन िर केवल िोरै ,
ु ेका बााँकक सन्िान "पराक्रमी
अल्पमि वा बचेखच

परमेश्वर"निर (यशैया

१०:२१) फककटनेछ। त्यो परमेश्वर हाम्रो माझमा बालक भएर जम्न्मनुभएको
ु न्ु छ (यशैया ९:६)!
"शाम्न्िका राजकुमार" हुनह

ु न्न
ु न्ु छ भन्ने धारणाको
येशू हाम्रो मुम्िदािामात्र हुनह
ु हाम्रो मुम्ि हुनह

बारे मा अझ ध्यान ददएर सोच्नुहोस्। रोमी ३:२४मा उल्लेख गररएको छ,

९७

"परमेश्वरका अनुग्रहको वरदानले ख्रीष्ट येशूमा भएको उद्धारबाट निनीहरू
नसत्तैँ मा धमी ठहररएका छन्।" येशूमा मुम्ि छ भनेर यहााँ उल्ले ख गररएको

छ। मुम्ि भनेको उहााँमा हुने केही कुरो हो। अनन, परमेश्वरको अनुग्रह र
करुणा, दया र सदाशयिाले गदाट हामी पनन त्यस मुम्िमा सदाको ननम्ि
सहभागी

हुनसक्छौँ।

अिाटि ्

उहााँमा

भएको

मुम्ि

उहााँप्रनि

आस्िा

र

कवश्वासद्वारा हाम्रो हुनसक्छ। त्यो मुम्ि हामीहरूको धमटकमट आददले होइन
ककनभने धमट वा मुम्िको लानग हामीले जे

अिक प्रयास गरे िापनन हामीलाई

मुम्ि ददलाउन प्रयाप्ि छै न। येशूले गनुभ
ट एको कामलेमात्र हामीलाई मुम्ि

उपलब्ध गराइएको छ। त्यो मुम्ि हामीले केवल उहााँमानि कवश्वास वा
आस्िा राखेमामात्र पाइन्छ। यस सत्य आत्मज्ञानले

िपाईँलाई मुम्िको

सुननम्श्चििा र आशा कसरी ददन्छ? िपाईँ आफूले आफैलाई जााँचेर हेदाट िपाईँ
त्यस महान् मुम्िमा सहभागी हुन के योग्य ठहराउनु सक्नुहन्ु छ ि? िैपनन
परमेश्वरले येशूद्वारा हामीलाई मुम्ि ददन उहााँले हाि बढाउनुभएको छ।
उपसं हार:

िप जानकारी: "मानवीय कपिाको हृदय आफ्नो छोराप्रनि अत्यन्िै लालायीि

हुन्छ। कपिाले आफ्नो सानो छोरोको अनुहारमा हेदटछ र किमय सं सारमा
आफ्नो छोरो हुकटनुपने वाध्यिाले उनको हृदय नछया नछया हुन्छ। शैिानको

शम्िबाट आफ्नो कप्रय छोरालाई कपिाले सुरम्क्षि राख्न चाहन्छ। छोराको

म्जवनमा आउने अनेकौँ पररक्षा, सङ्कि र द्वन्द्वबाट बचेको कपिा चाहन्छ।
नििो द्वन्द्व र अझ अत्यन्िै जोम्खमपूणट कामलाई सहेरै भएपनन परमेश्वर कपिाले

आफ्नो एकमात्र पुत्र ददनुभयो। हाम्रा साना नानीहरू जीवनको बाटोमा
सुरम्क्षिसाि कहाँडोस् भनेर परमेश्वरले येशूलाई पठाउनुभएको नियो। 'यो कस्िो

प्रेम!' हे जगिहरू, अचम मान, हे पृथ्वी चककि होऊ!"-एलेन जी ह्वाइट, द
नडजाएर अभ एजेज, पृ. ४९बाट रूपान्िररि।

"पापी माननसको उद्धार गनट येशू ख्रीि आफै अम्घ सनुभ
ट एको नियो।

माननसको मुम्िको ननम्ि के आवश्यकिा छ सो पूरा गनट के शिटहरू छन् िी
उहााँ आफैले पूरा गनट वचन ददनुभएको नियो। यस महान् पूण्य काम सपन्न

गनट कुनै पनन स्वगटदूि, कुनै पनन माननस सक्षम् वा योग्य निएन। माननसको
पुत्रमात्र उचानलनु आवश्यक छ। केवल अनन्िको स्वभाव भएको परमेश्वरले
मात्र

मुम्िको

कामको

प्रकक्रया

सुसपन्न

गनट सक्थ्यो।

पापी,

दुि

र

ु एको नियो। माननसको
कवश्वासघािी माननससाँग सपकट गनट येशू सहमि हुनभ
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ु एको नियो।
स्वभाव वा अविार नलएर आफ्नो रगि बगाउन येशू राजीहुनभ

माननसको पापको भेटी हुन येशू आफ्नै प्राण ददनुभएको नियो। माननसको दोष
र पाप स्वगटको पररषदमा नाकपएको नियो वा जोम्खएको नियो। पापबाट

ल्याउने क्रोधको मूल्याङ्कन गररएको नियो। पनिि माननसहरूमा आशा फैनलयोस्
भनेर पापको सबै मूल्य आफैमा िुपाने ननणटय येशूले त्यस पररषदमा प्रस्िाब

राख्नुभएको नियो।"-एलेन जी ह्वाइट, द साइनस अभ द टाइमस्, माचट ५,
१८९६बाट रूपान्िररि।
म्चन्िनमनन:

येशूको पकहलो र दोस्रो आमगनको म्चत्रण परमेश्वरले यशैया ११मा

ददनुभएको हामीले हेर्यौँ। कनिपय यहू दीहरूले येशूको पकहलो आगमनलाई
ककन स्वीकार गरे नन् भनेर यसले केही हदमा बुझाउाँछ। येशूले दोस्रो

आगमनमा के गनुह
ट न
ु ेछ केवल त्योमात्रै िी यहू दीहरूले अपेक्षा गरे का निए।

येशूको आगमनको बारे मा उम्चि धारणा र बुझाइ हामीमा हुन ु ककन महत्त्वपूणट
छ भनेर त्यसले हामीलाई कसरी बुझाउाँछ? अम्न्िम युगमा गलि धारणाहरूले

ल्याउने शैिानको ठू लो छलप्रनि हामी कसरी सुरम्क्षि हुने? (यस मानमलामा

एलेन जी ह्वाइटले आफ्नो पुस्िक द ग्रेट कन्त्रोभसीको अध्याय ३९मा
कवस्िृिरूपमा प्रस्िुि गनुभ
ट एको छ)।

सारांश: यशैयाको समयमा इस्राएलीहरू परमेश्वरप्रनिको कवश्वासमा एकदम

पनिि भएका निए। जसले गदाट निनीहरूले नबदे शीको हािबाट युद्ध ििा

युद्धबन्दीको महाकि भोग्नुपरे को नियो। त्यसबेला दे खा परे को यशैया नै

उनको नाउाँ "परमेश्वरको मुम्ि" भएर खडा भएको नियो। सारा राष्ट्र नै भ्रि
भएर पनिि भएिापनन त्यसमा परमेश्वरप्रनि आस्िावान र ननष्ठावान केही बााँकक
ु ेका उहााँका जनहरू हुनेछन् र निनीहरूमानि आइ परे को दवाव,
वा बचेखच
पीडा, अन्याय अत्याचारबाट निनीहरूलाई उद्धार गररनेछ भनेर परमेश्वरले

प्रनिज्ञा गनुभ
ट एको नियो। यो आशाको भकवष्यवाणी अन्िमा आएर येशूमा पूरा
ु न्ु छ" नियो।
भएको नियो। उहााँको नाउाँ को अिट नै "प्रभु मुम्ि हुनह
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किा ५

इभानको सबभन्दा ठू लो ददन
इभान शारोनोभ, २७, रुस
जीवन सबै ठीक ठीकसाँग चनलरहेको नियो त्यसबेलासम एक ददन
जब इभान २२ वषटको भएको नियो। पकहला ि जब इभान आफ्नो घरमा
आमालाई भेट्न गयो िब उनीसाँग उनको ठू लो कचकच भयो। उसको घर
रुसको काजान भन्ने सहरमा नियो। अनन काजानको कवश्वकवद्यालयमा अध्ययन
गदाट ऊ बहालमा बसेको कोठाबाट घरपनिले उसलाई ननकालीददयो। त्यही
ददन ददउाँ सो कवश्वकवद्यालयमा उसले ददएको पररक्षामा असफल भएको िाहा
पायो। त्यही ददनमा आमाको घरमा आफ्नो कारबाट फककिँदै गदाट राकफक
पुनलसले उसलाई रोक्यो। कारलाई नछटो हााँकेकोले उसले जररवाना निनट
बााँकी भएको उसले भेट्टायो। "निमीले जररवाना निनट नचाहेकोले निमीलाई
अदालिमा लानुपछट भनेर पुनलस अकफसरले उसलाई भन्यो। पुनलसले उसको
ड्राइभरको लाइसेन्स जफि गर्यो र पुनलसको पछानड पछानड कार चलाएर
अदालिमा आऊ भनेर पुनलसले भने। अदालिमा न्यानधसलाई पुनलस
ु ाइ गरे । न्यायनधसले इभानलाई जररवाना
अकफसरले इभानको बारे मा सुनव
निनैपछट भनेर म्जककर गरे । िर त्यो जररवाना उसले कक ि िुरन्िै दोबर निर
कक ि १५ ददनसम झ्यालखानामा बस्नु पछट भनेर न्यायनधसले सुनाए।
कस्िो नराम्रो ददन आफ्नो भइरहेको इभानले ठाननरहेको नियो। जब
न्यायनधस बोल्दै निए िब युगको अन्िमा हुने सं सारको न्यायको ददनको झलक
उसको ददमागमा चक्यो। "यदद मैले पश्चािाप गरे र परमेश्वरमा फककिँन भने
न्यायको ददनमा म गलि पक्षमा उनभनुपनेछ" उसले सोच्यो।
इभान इसाई घरमा हुकेको निएन िर उसले परमेश्वरमानि कवश्वास
गदटथ्यो। जब इभान युवा अवस्िामै नियो उसको आमा सेभेन्ि-डे एडभेम्न्टस्ट
चचटमा बम्प्िस्मा नलएकी निइन्। आफ्नी आमासाँग उनी एउटा सानो झुण्ड र
अरू एडभेम्न्टस्टहरूसाँग एक वषट सङ्गनि गरे को नियो। िर जब ऊ
कवश्वकवद्यालयमा भनाट भयो िब उसले परमेश्वरको बारे मा नबनसटददएको नियो।
अदालिमा आफूसाँग भएको खारखुर पैसा ननकालेर उसले जररवाना
निर्यो। ड्राइनभङ्ग लाइसेन्स पाएपनछ होम्शयारसाँग आफ्नो आमाकहााँ ऊ गयो।
एक ददनपनछ उसलाई ठू लो ज्वरले समात्यो। ऊ िीन ददनसम ओछ्यानमा
परररह्यो। त्यसबेला उसलाई नराम्रो लानगरहे को नियो। अनन उसले आफ्नो
हाि बढाएर बाइबल िान्यो र पल्टायो। पल्टाउने नबम्त्तक्कै उसको आाँखा
मत्ती ६:३३मा पर्यो जसमा यो लेम्खएको छ "परमेश्वरको राज्य पकहले खोम्ज
गर अनन उहााँको धानमटकिा र सबै िोक निमीलाई िकपनेछ।" येशूको वचनले
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उसको मन छोयो। परमेश्वरभन्दा उसले आफ्नो अध्ययन र पररवारलाई बकढ
प्रािनमकिा ददएको उसले महसुस गर्यो। ठू लो ज्वरले उसलाई सिाएिापनन
घरबाट ननस्केर किै सुनसान ठाउाँ मा परमेश्वरसाँग समय नबिाउने उसले
चाह्यो। घरबाट ननस्केर ऊ एउटा नदीको छे ऊमा सुनसान ठाउाँ मा गयो।
अनन उसले आफ्नो गकहरो दु:ख र पश्चािाप व्यि गदै परमेश्वरसाँग प्रािटना
ु ोस्।"
गर्यो, "म िपाईँनिर फकटन चाहन्छु । िपाईँ मेरो नम्जक हुनह
त्यसददनदे म्ख उसले सबै िोकभन्दा पकहले परमेश्वरलाई समय ददन िाल्यो।
ु ा उसले बाइबल
उसले धेरै प्रािटना गनट िाल्यो। प्रत्येक नबहान र बेलक
पढ्यो। उसले एलेन जी ह्वाइटको "अली राइकटङ्गस्" र अरू ककिाबहरू
पढ्यो। उसले बम्प्िस्मा पनन नलयो र चचटमा युवाहरूको अगुवा पनन भयो।
येशूलाई उसले हृदय ददनुभन्दा अम्घ उसले लोककप्रय कफटनेस अिाटि ्
ब्यायाम क्लब स्िापना गरे को नियो। त्यो क्लब अत्यन्िै सफल नियो। त्यो
काजान सहरमा नियो। नगरका पदानधकारीहरूले स्िानीय नबदाहरूमा
सावटजननकरूपमा कसरि गने कायटक्रम गनट अनुरोध गरे । उसको बारे मा
स्िानीय पत्रपनत्रकाहरूमा छापेको नियो। अब येशूलाई आफ्नो हृदय ददएदे म्ख
उसले त्यो कफटनेस क्लब बन्द गर्यो िर साना केटाकेटीहरूको ननम्िमात्र
शरीरलाई स्वस्ि बनाउने कायटक्रम चलाउन िाल्यो। सुरुमा केही
युवायुविीहरूमात्र निए िर त्यस िानलममा २० जना युवायुविीहरू सामेल हुन
पुग्यो। उसले सावटजननक चौरमा िी निनीहरूलाई व्यायाम गने िानलम नसत्तैँ मा
आयोजना गर्यो। इभानले येशूलाई प्रेम गरे को िी केटाकेटीहरूले महसुस
गरे । निनीहरूले ऊसाँग परमेश्वरको बारे मा धेरै प्रश्नहरू गनट िाले। एक जना
१६ वषटकी युविी ि चचटमा पनन जान िानलन्।
आफू पढे को कवश्वकवद्यालयमा इम्न्जननयररङमा ग्राजुयि गरे पनछ
ईश्वरीय शास्त्र पढ्न परमेश्वरले घचघचाएको इभानले महसुस गर्यो। त्यो
अध्ययन गरे र पास्टर हुने परमेश्वरको चाहना भएको उसले िाहा पायो। ऊ
जाओस्की एडभेम्न्टस्ट कवश्वकवद्यालयमा ईश्वरीय शास्त्र पढन् भनाट भयो।
प्रत्येक गमी मकहनाको छु ट्टीमा ऊ आफ्नो घर काजानमा आउाँ छ र
बालबानलकाहरूलाई शारीररकरूपमा िन्दुरुस्ि बनाउन िानलम ददन्छ र असल
नागररक हुन नसकाउाँ छ। उसले सामाम्जक सेवा कायटक्रम पनन आयोजना
गछट। केटाकेटीहरूलाई जमा गरे र सहरका सडकहरूबाट फोहर उठाउाँ छ।
केही वषट अम्घ उसले भोगेका नराम्रा ददनहरूको बारे मा उसले
सोच्दछन्। "िी ददनहरू त्यसबेला खराब निए। िर त्यो मेरो जीवनको
अत्यन्िै अचम ददनहरू निए ककनभने परमेश्वरले मलाई िी ददनहरूबाट उद्धार
गनुभ
ट यो र उहााँले मलाई मुम्ि ददनुभयो" यस लेखकलाई उसले सुनाउाँ छ।
-आन््यु मेकचेस्नी
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