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परमेश्वरको नाउँ मा आफू
भगवान हँ भनेर खेलबाड गनु

यस अध्यायको बाइबलका मूल अं शहरू: यशैया १३, यशैया १३:२-२२,
यशैया १४, यशैया २४-२७।

यस अध्यायको मूल सार पद: "त्यस ददन तिनीहरूले यसो भन्नेछन, “हेर,

ु न्ु छ, हामीले उहााँमाति भरोसा गर्यौं र पर्खे र
तनश्चय उहााँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनह

ु न्ु छ,
बस्यौँ र उहााँले नै हामीलाई उद्धार गनुह
ु न
ु ेछ। उहााँ नै परमप्रभ ु हुनह
उहााँमाति हामीले भरोसा गर्यौं र पर्ख्यौँ। उहााँले गनुभ
ु एको उद्धारमा हामी
र्खुशी हुनेछौँ र रमाउनेछौँ” (यशैया २५:९ रूपान्िररि)।

एक ददन एक जना पास्टरले अतभमान वा घमण्डको बारे मा हृदयलाई

नै छु ने प्रवचन चचुमा ददएका तिए। चचुको सेवाकायुपतछ उनको त्यो प्रवचन
सुन्ने एक जना महहला उक्त पास्टरलाई भेट्न पर्र्खुन। पास्टरलाई भेटेपतछ

आफ्नो मन अत्यन्िै व्याकुल भएको उक्त महहलाले सुनाइन। आफूमा भएको
ठू लो पाप पास्टरको सामु स्वीकार गनु चाहेको उनले व्यक्त गररन। पास्टरले
उनलाई उनको ठू लो पाप के तियो भनेर सोधे।

"उनले जवाफ ददइन, 'मसाँग घमण्ड वा अतभमानको पाप छ। आफू

कति राम्री छु भनेर म ऐनाको सामु केही ददन अर्घ एक घन्टा तबिाएाँ। ममा
भएको सौन्दयुिालाई मैले प्रशंसा गदै तिएाँ।'

"ए हो र? त्यो घमण्ड वा अतभमानको पाप होइन िर कल्पनाको पाप

तियो!' त्यस पास्टरले जवाफ ददए।" सी. इ. माकटुनी, पावलले तल टानको
सङ्कलन,

इन्साइक्लोहपतडया

अभ

७७००

इतलस्रे शनस:

टाइमस, पृ. ११००बाट रूपान्िररि।
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साइनस

अभ

द

जगिको शर्क्तशाली स्वगुदूिको हृदयमा पापको तबऊ रोहपयो िब

घमण्ड वा अतभमानको वास्िहवक पाप स्वगुदूि वा मातनसहरूको बीचमा कुनै
तसमाना नै निोहककन फैतलएको तियो।

यो अतभमान, घमण्ड र आफ्नो भाऊ र्खोज्ने पाप आफू धमाुत्मा हुाँ

भन्नेमा झन आगो जस्िो सर्ल्कएको पाउाँ छौँ। मुर्क्त भनेको आफूले अरूमाति
दे र्खाएको धमुकमु, सेवा, त्यागमा पाइन्छ भनेर अतभमान गने बानी इसाई जगि
वा अरू आध्यार्त्मक चररत्रहरूमा पाइन्छ। बाइबलको अनुसार यो अत्यन्िै
कहालीलाग्दो अतभमान हो।

पापको सुरु कसरी भयो, आफ्नो भाऊ र्खोज्ने,

आफूलाई उचातलने प्रवृति, अरूभन्दा आफू कोही कम नभएको र अरूमाति
रजाईँ गने बानीको बारे मा यस अध्यायमा हामी हेनेछौँ।
१. राष्ट्रहरूको सवुनाशको सन्दे श (यशैया १३)
यशैया १३मा र्शर्ुक छ। त्यस र्शर्ुकमा यशैयाको पुस्िक लेर्ख्ने
यशैया हो भनेर उल्लेर्ख गररएको छ (यशैया १:१, यशैया २:१साँग िुलना
गनुह
ु ोस)। िर यस अध्यायले यशैयाको पुस्िकको नयााँ चरण सुरुभएको
दे र्खाउाँ छ। हवतभन्न राष्ट्रहरूको हवरुद्धमा आइपने न्यायका सन्दे शहरू यशैया
१३-२३मा समावेश भएका छन। िी हवर्यबस्िुहरू यहााँ हामीले तनयाल्ने छौँ।
हवतभन्न राष्ट्रहरूको तबरुद्धमा भहवष्यवाणीहरू उच्चारण गररएिापतन िी
भहवष्यवाणीहरूको सुरुवाि बेतबलोनबाट नै हकन हुन्छ?
यशैयाको

समयमा

सबभन्दा

ठू लो

अत्याचारी

र

र्खिरापूणु दे श

असेररयाको गति के हुनेछ भनेर गररएको इस्साफ यशैया १०:५-३४मा घोर्णा
गररसकेको तियो। असेररयाको सर्क्तलाई भत्काउने परमेश्वरको योजना यशैया
१४:२४-२७मा छोटकरीरूपमा फेरर दोहोर्याइको तियो। िर इस्राएलको

तनर्ति अको सबभन्दा डरलाग्दो शर्क्त बेतबलोन वा आधुतनक इराकलाई
परमेश्वरले के गनुह
ु न
ु ेछ भनेर उल्लेर्ख गररएको मूर्ख्य हवर्य बस्िु अध्याय
१३-२३मा पाइन्छ।

अत्यन्िै धनी, सतपन्न, पौराणीक सं स्कृति ििा सभ्यिाको च ुच ुरोमा

रहेको,

धातमुक

र

राजनैतिक

शर्क्त

बेतबलोन

तियो।

पतछ

यो

राष्ट्र

महाशर्क्तशाली भएर आफ्ना वररपररका दे शहरूलाई र्जिेको तियो र यहू दामाति
आक्रमण गरे र त्यहााँका मातनसहरूलाई हवस्िाहपि गरे को तियो। कतिपय
इस्राएलीहरूलाई युद्धबन्दी बनाएर ६०० माइल परमेश्वर आफ्नो दे शमा
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लगेका तिए। िर मानवीय दृहिकोणले हेदाु यशैयाको समयमा बेतबलोन त्यस्िो
र्खिरानक राष्ट्र दे र्र्खएको तियो। परमेश्वरका जनहरूले त्यसले हानी गने
सतभावना

तिएन

हकनभने

यशैयाको

सेवाकालभरर

प्रायजसो

असेररयाले

बेतबलोनमाति प्रभूत्व जमाएको तियो। ई.पू. ७२८दे र्र्खनै तिग्लाि-हपलेसेर

िेस्रोले बेतबलोनलाई कब्जा गरे र आफूलाई बेतबलोनको राजा घोर्णा गरे का
तिए। त्यसबेला आफ्नो शाही नाउाँ पुल ु तियो (वा पुल, हेनह
ु ोस, २ राजा

१५:१९, १ इतिहास ५:२६)। असेररयाको शासनको हवद्रोह गरे र कतिपय
समयमा स्विन्त्र हुन पुगेको बेतबलोन धेरै पटक असेररयाले कब्जा गरे को तियो

(ई.पू. ७१०, ई.पू. ७०२, ई.पू. ६८९ र ई.पू. ६४८)। िर पतछ गएर
बेतबलोन त्यस क्षेत्रको महाशर्क्तशाली वा सुपर पावर भएर र्खडा हुन पुगेको
तियो। उसैले यहू दा राष्ट्रलाई सवुनाश गरे को तियो।

यशैया १३ सरसिी पढ्नुहोस र त्यसमा प्रयोग गररएको कडा शब्द

वा भार्ामा ध्यान ददनुहोस। प्रेमले भररपूणु भएको परमेश्वरले यस्िो काम हकन
गनुभ
ु यो वा त्यस्िो तबपत्ती हकन आउन ददनुभयो? दुिहरूप्रति गररने कावाुहीमा

केही धमी र अजान मातनसहरू पतन दु:र्ख ि पाउाँछन पाउाँदैनन र (यशैया

१३:१६)? परमेश्वरले जे गनुभ
ु यो उहााँको कामलाई हामीले कसरी बुझ्ने?
पाप, र्खराब, दुििा, अत्याचार ििा मातनसको राक्षसी स्वभावप्रति परमेश्वरले
दे र्खाउने ररस र क्रोधको बारे मा यशैया १३ अध्यायको अशले हामीलाई प्रकट
गनु र्खोजेको छ? सािै पाप, दुििाको हवर्शि स्वभावलाई त्यसले कसरी

भन्डाफोर गदुछ? प्रेमले भररएको परमेश्वरले पापको ज्यादिीप्रति जुन कदम
चाल्नुभयो त्यसले पाप कस्िो र्खराब रहेछ भनेर हामीलाई के दे र्खाउाँदैन र?
एउटा कुरो याद गनुु जरुरी छ। जुन परमेश्वर क्रोतधि भएर पापको

ु न्ु ्यो। त्यही येशू
ज्यादिीप्रति आफ्नो क्रोध पोर्ख्नुभयो त्यही परमेश्वर येशू हुनह
केहीसय वर्ुपतछ मानव चोला तलएर आउनुभएको तियो। उहााँले मातनसहरूका
पापहरूलाई क्षमा गनुभ
ु एको तियो, तबरामीहरूलाई तनको पानुभ
ु एको तियो र

पापीहरू पश्चािाप गनु कडा शब्दहरूमा आह्वान गनुभ
ु एको तियो। िपाईँको
आफ्नै ददमागमा त्यस प्रेतमलो परमेश्वरको चररत्रलाई कसरी बुझ्नु भएको छ?
िपाईँले आफैलाई यो प्रश्न गनुह
ु ोस: के परमेश्वरको त्यो क्रोध र्खास गरे र

उहााँको प्रेमले गदाु उर्ब्जएको होइन र? यदद हो भने, कसरी? वा अको
दृहिकोणले हेनह
ु ोस, त्यो हो क्रुसको पररवेशमा। त्यसमा येशू आफैले सं सारको
पाप बोक्नुभयो, परमेश्वर भएर पतन यस सं सारमा कुनै पतन मातनसले भोग्नुपने
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भन्दा महाकि उहााँले भोग्नुभयो। धमुको नाउाँमा र्खडा भएको राष्ट्र वा जातिको
पाप अजान र तनरपराध मातनसहरूले भोग्नु परे को दण्ड उहााँले पतन भोग्नुभएको

तियो। मातनसले सहनुपने परमेश्वरको क्रोधको बारे मा कदठन प्रश्नहरूको केही

जवाफ क्रुसमा टााँतगएर कि पाउनुभएको येशूलाई हे दाु कसरी पाउाँछ? हेनह
ु ोस
यशैया १३ " १ बेतबलोनको हवर्यमा आमोजका छोरा यशैयाले दशुनमा

पाएको ईश्वरवाणी: २ नाङ्गो डााँडामा एउटा झन्डा र्खडा गर। तिनीहरूलाई
उच्च सोरले कराऊ र भारदारहरूका मूल ढोकामा पस्न इशारा गर। ३ मेरा
पहवत्र

जनहरूलाई

मैले

आज्ञा

गरे को

छु ।

मेरो

रीस

पोर्खाउन

मेरा

योद्धाहरूलाई मैले हुकुम ददएको छु । तिनीहरू मेरो हवजयमा आनर्न्दि

हुन्छन। ४ सुन, पवुिहरूमा भएको हल्ला, भीडको हल्लाजस्िै ठू लो। सुन,
राज्यहरूका माझमा भएको कोलाहल, जाति-जातिहरू एकसाि जतमा हुाँदा

भएको होहल्लाझैँ । सवुशर्क्तमान परमप्रभ ुले लडाइाँको तनर्ति सेना जतमा
ु न्ु छ। ५ परमप्रभ ु र उहााँका रीसका हतियारहरू टाढा दे श, आकाशको
गदै हन
ु ह
पल्लो छे उदे र्र्ख सारा दे शलाई नाश गनु आउाँछन।

६ डााँको छोडी-छोडी

रोऊ, हकनहक परमप्रभ ुको ददन नर्जक छ। सवुशर्क्तमानको िफुबाट भयङ्कर
सवुनाशको रूपमा त्यो आउनेछ। ७ यसकारणले गदाु सबै हािहरू कमजोर

हुनेछन, सबै मातनसहरूको मुटुले ठाउाँ छोडनेछ। ८ तिनीहरू डराउनेछन।
पीडा र वेदनाले तिनीहरूलाई छोप्नेछ, सुत्केरी स्त्रीलाई पीडा भएझैँ तिनीहरू

पीडाले व्याकुल हुनेछन। तिनीहरू एक-अकाुलाई चहकि भई हेनेछन।
तिनीहरूको अनुहार आगोको ज्वालाझैँ हुनेछ। ९ हे र, परमप्रभ ुको ददन दे शलाई

उजाड पानु र त्यहााँ तभत्र भएका पापीहरूलाई त्यहााँबाट सवुनाश गनु, क्रोध र
भयानक रीसको साि तनष्ठु र ददन आइरहेछ। १० आकाशका िाराहरू र

तिनका िारापुञ्जले आफ्नो चमक ददनेछैनन। सूय ु पतन उदय हुाँदाहुाँदै अाँध्यारो
हुनेछ, र चन्द्रमाले ज्योति ददनेछैन। ११ म सं सारलाई त्यसको दुष्याइाँको
तनर्ति र दुष्टलाई तिनीहरूका अधमुको तनर्ति दण्ड ददनेछु। म अहङ्कारको

घमण्डीको अन्ि गनेछु, र तनष्ठु रहरूको शेर्खी झानेछु। १२ म मान्छे लाई

तनर्खुर सुनभन्दा दुलुभ र ओपीरको सुनभन्दा पतन अझ अप्राप्य बनाउनेछु। १३
यसै कारण उहााँको ज्वलन्ि रीसको ददनमा म आकाशलाई िरिर कातने
िुल्याउनेछु, र

सवुशर्क्तमान

परमप्रभ ुको

क्रोधमा

पृ्वी

त्यसको

ठाउाँमा

हर्ल्लनेछ। १४ तिनीहरू र्खेददएको हररणझैँ , र गोठालोहवनाका भेडाहरूझैँ , हरे क
मातनस आफ्नै मातनसकहााँ फकेर जानेछ, र हरे क मातनस आफ्नै स्वदे शमा भागी
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जानेछ। १५ भेहटएको हरे क मातनस रोहपनेछ, र पहक्रएका सबै िरवारले

ाँ ाको सामुन्ने पछाररएर
ढातलनेछन। १६ तिनीहरूका बालकहरू तिनीहरूकै आर्ख
र्चर्ल्लतबल्ली पाररनेछन। तिनीहरूका घर लुहटनेछन, र तिनीहरूका पत्नीहरू

भ्रष्ट पाररनेछन। १७ हेर, म मादीहरूलाई तिनीहरूका हवरुद्धमा उठाउनेछु,
जुनहरू चााँदीको

परवाह गदै नन, र

सुनको

लालच

पतन

गदै नन।

१८

उनीहरूका कााँडहरूले जवान मातनसहरूलाई हहकाुएर ढाल्नेछन। उनीहरूले
र्शशुहरूलाई दया गनेछैनन, न ि उनीहरूले केटाकेटीहरूलाई दयाको दृर्ष्टले

हेनेछन। १९ राज्यहरूको रत्न बेतबलोनलाई, जसमाति बेतबलोनीहरू गवु
गदुछन, सदोम र गमोरालाई जस्िै परमेश्वरले उल्टाइददनुहन
ु ेछ। २० त्यहााँ
कहहल्यै कोही बस्नेछैन, पुस्िौँसतम त्यहााँ कोही बस्नेछैन। कुनै अरबीले त्यहााँ

आफ्नो पाल टााँग्नेछैन। कुनै गोठालाले आफ्नो बगाल त्यहााँ हवश्राम गनु
ददनेछैन। २१ िर जङ्गली जनावरहरूले त्यहााँ हवश्राम गनेछन। तिनका घरहरू
स्यालहरूले भररनेछन। लाटोकोसेराहरू त्यहााँ बस्नेछन, र जङ्गली बाख्राहरू
त्यहााँ उफ्राँदै र्खेल्नेछन। २२ हुाँडारहरू तिनका हकल्लाहरूमा र स्यालहरू

तिनका सुन्दर-सुन्दर महलहरूमा कराउनेछन। त्यसको समय नर्जकै आएको
छ, र त्यसको ददन अब धेरै छै न।"
२. पतछल्लो महान सहर बेतबलोन (यशैया १३:२-२२)
ई.पू.

६२६मा

कल्दीहरूका

महहमालाई पुनस्िाुपना गरे का तिए।

राजा

नेबोपोलासारले

बेतबलोनको

आफूलाई बेतबलोका राजा घोर्णा गरे र

बेतबलोनका नयााँ बंशले राज्य चलाएका तिए। मीड राज्यसाँग सााँठगााँठ गरे र
उनले

असेररयालाई

हराएका

तिए।

उनका

छोरा

ु डनेजार
नेबक

दोस्रोले

यहू दामाति हमला गरे र र्जिेका तिए र त्यहााँका कतिपय मातनसहरूलाई
युद्धबन्दी गरे र बेतबलोनमा लगेका तिए।
सभ्यिाको र्शर्खरमा पुगेको, शर्क्तशाली, गौरबमय, प्रर्ख्याि र सुन्दर

महान बेतबलोन सहरको पिन आर्र्खरमा कसरी अन्त्य भयो? हेनह
ु ोस दातनएल
५ "१ बेलसजर राजाले आफ्ना एक हजार जना भारदारहरूलाई एक ठू लो

भोज ददए र उनीहरूतसि उनले दार्खमद्य हपए। २ दार्खमद्य हपउाँदैगदाु बेलसजर
राजाले आफू, आफ्ना भारदारहरू, आफ्ना श्रीमिीहरू र रर्खौटीहरूले दार्खमद्य

हपउनलाई उनका हपिा नबू कदनेसरले यरूशलेमको मर्न्दरबाट ल्याएका सुन र
चााँदीका भााँडाकाँ ु डाहरू त्यहााँ ल्याउने हुकुम गरे । ३ यसकारण उनीहरूले
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सुनका भााँडाहरू ल्याए, जुनचाहहाँ यरूशलेममा भएको परमेश्वरको मर्न्दरबाट
ल्याइएका तिए, र राजा र उनका भारदारहरू, उनका श्रीमिीहरू र रर्खौटीहरूले
िीबाट हपए। ४ जसै उनीहरूले दार्खमद्य हपए, उनीहरूले सुन र चााँदीका, कााँसो,
फलाम, काठ र ढु ङ्गाका दे विाहरूको प्रशंसा गरे । ५ अचानक राजदरबारमा

ँ ाहरू दे र्खा परे र तलहपएको
भएको पानसको नर्जक एक मानव हािका औल
तभत्तामा लेर्ख्न लागे। त्यो लेर्ख्दै गरे को हाि राजाले हे रे। ६ उनको अनुहार

ाँ ाहरू कामेर ठोहकन िाले र
पहेँ लो भयो, र उनी यति डराए हक उनका घुड
ु भए।
गोडाहरू लल्याकलुलक

१ राजाले मन्त्रिन्त्र गनेहरू, ज्योतिर्ीहरू र जोर्खना हेनेहरूलाई
बोलाउन लगाए र बेतबलोनका यी ज्ञानी पुरुर्हरूलाई भने, “जसले यो ले र्ख
पढछ र यसको अिु मलाई बिाइददन्छ, त्यसलाई बैजनी पोशाक पहहराइनेछ र
त्यसको गलामा सुनको तसक्री लगाइनेछ र त्यसलाई राज्यको िेस्रो उच्च
शासक बनाइनेछ।” ८ िब राजाका सबै ज्ञानी पुरुर्हरू आए, िर उनीहरूले
यो लेर्ख पढन वा त्यसको अिु राजालाई बिाउन सकेनन। ९ यसकारण राजा

बेलसजर अझ भयभीि भए र उनको अनुहार अझ पहेँ लो हुाँदैगयो। उनका
भारदारहरू अलमल्ल परे । १० राजा र उनका भारदारहरूका स्वर सुनेर रानी
भोजको कोठामा आइन र तिनले भतनन, “महाराजा अमर रहू न! नआर्त्तनुहोस।
यस्िो पहेँ लो अनुहार नबनाउनुहोस। ११ िपाईंको राज्यमा एक जना मातनस

छन, जोसाँग पहवत्र दे विाहरूका आत्मा छ। िपाईंका हपिाको पालोमा उनमा

दे विाको जस्िै अन्िदृुर्ष्ट, ज्ञान र बुहद्ध पाइएको तियो। िपाईंका हपिा राजा
नबू कदनेसरले उनलाई जादूगरहरू, मन्त्रिन्त्र गनेहरू, ज्योतिर्ीहरू र जोर्खना

हेनेका प्रमुर्ख तनयुक्त गनुभ
ु एको तियो। १२ यी दातनएल नाउाँ गरे का मातनस,
जसलाई राजाले बेलिसजर भन्नुहन्ु ्यो, िीव्र मन र ज्ञान र समझ भएका

भेट्टाइए र सािै उनले सपनाका अिु बिाउन, अडकोहरू फुकाउन र कदठन
समस्याहरू हल गनु पतन सक्िे। दातनएललाई बोलाउनुहोस, र उनले िपाईंलाई
यस ले र्खको अिु बिाउनेछन।” १३ यसकारण दातनएललाई राजाको सामुन्ने
उपर्स्िि गराइयो अतन राजाले तिनलाई भने, “के तिमी दातनएल, दे शतनकाला

गररएकामध्ये एक हौ, जसलाई राजा, मेरा हपिाले यहू दाबाट ल्याउनुभएको
तियो? १४ मैले सुने, तिमीमा दे विाहरूको आत्मा छ, र तिमी अन्िदृुर्ष्ट, ज्ञान र
तबछट्ट बुहद्ध भएका मातनस छौ अरे । १५ ज्ञानी पुरुर्हरू र मन्त्रिन्त्र गनेहरू
यो लेर्ख पढन र मलाई यसको अिु बिाउन मेरो सामु ल्याइए। िर उनीहरूले
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यो बिाउन सकेनन। १६ अब मैले सुनेको छु हक तिमी अिु र्खोल्न र कदठन

समस्याहरू समाधान गनु सक्छौ। यदद तिमीले यो लेर्ख पढन र यसको अिु
बिाउन सक्छौ भने, तिमीलाई बैजनी पोशाक पहहराइनेछ र गलामा सुनको
तसक्री लगाइनेछ र राज्यमा तिम्रो स्िान िेस्रो हुनेछ।” १७ िब दातनएलले

राजालाई उत्तर ददए, “हजूरका उपहारहरू हजूर आफै रार्ख्नुहोस र हजूरका
इनामहरू अरू कसै लाई ददनुहोस। िापतन महाराजाको लातग यो लेर्खोट
पहढददनेछु र यसको अिु बिाइददनेछु।

१८ “हे महाराजा, सवोच्च परमेश्वरले

हजूरका हपिा नबू कदनेसरलाई स्वाधीन राज्य र महानिा र महहमा र गौरव
ददनुभयो। १९ उहााँले उनलाई उच्च स्िान ददनुभएकोले र प्रत्येक भार्ा बोल्ने
सबै मातनसहरू र जातिहरूले उनको डर र भय मान्िे। राजाले जसको प्राण

तलन चाहन्िे, तलन्िे, जसलाई बााँकी रार्ख्न चाहन्िे, रार्ख्िे, जसलाई पदोन्नति गनु
चाहन्िे, पदोन्नति गिे , र जसलाई होच्याउन चाहन्िे, होच्याउाँिे। २० िर जब
उनको हृदय घमण्डले हठी र कठोर भयो, उनलाई राजगद्दीबाट हटाइयो र
उनको महहमा उनीबाट र्खोतसयो। २१ उनलाई मातनसहरूबाट हटाइएर एउटा

पशुको मन ददइयो। उनी वनका गधाहरूसाँग बस्िे र गाईबस्िुले जस्िै घााँस
र्खान्िे, र उनको शरीर आकाशको शीिले तभज््यो, जबसतम उनले मातनतलएनन

हक मातनसका राज्यहरूमाति सवोच्च परमेश्वरकै अतधकार छ र उहााँले इच्छा
गनुभ
ु एकालाई त्यो ददनुहन्ु छ। २२ “िर उनका छोरा, हजूर बेलसजरले यी सबै
कुरा जान्दाजान्दै

पतन आफूलाई नम्र बनाउनुभएन। २३ बरु स्वगुका

परमप्रभ ुको हवरुद्धमा आफैलाई र्खडा गनुभ
ु एको छ। हजूरले उहााँको मर्न्दरबाट

भााँडाहरू हजूरकहााँ ल्याउन लगाउनुभयो, र हजूर र हजूरका भारदारहरू, हजूरका
श्रीमिीहरू र रर्खौटीहरूले िीबाट दार्खमद्य हपउनुभयो। हजूरले चााँदी र सुनका,
कााँसाका, फलामका, काठ र ढु ङ्गाका दे विाहरूको प्रशंसा गनुभ
ु यो, जो न दे र्ख्छन
न सुन्छन न बुझ्छन। िर हजूरले यी परमेश्वरको आदर गनुभ
ु एन, जसको
हािमा हजूरको जीवन र हजूरका मागुहरू छन। २४ यसै कारण उहााँले यो

ले र्खोट लेर्ख्ने हाि पठाउनुभयो। २५ “लेर्र्खएको ले र्खोट यस्िो छ: मेने, मेने,
टे केल, पतसुन २६ “यी शब्दहरूको अिु यही हो: मेने:* परमेश्वरले हजूरका

राज्यका ददन गन्िी गनुभ
ु एको छ, र त्यसको अन्ि गनुभ
ु एको छ। २७
टे केल:* हजूर िराजूमा जोर्र्खनुभएको छ, र हल्का भेट्टाइनुभएको छ। २८

पेरेस:* हजूरको राज्य हवभाजन भई मादी र फारसीहरूलाई ददइएको छ।” २९
त्यसपतछ बेलसजरको हुकुममा दातनएललाई बैजनी वस्त्र पहहराइयो। तिनको
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गलामा सुनको तसक्री लगाइयो, र तिनलाई राज्यको िेस्रो सवोच्च शासक भनी
घोर्णा गररयो। ३० त्यही राि बेतबलोनीहरूका राजा बेलसजर माररए, ३१
अतन मादी राजा दाराले बयसट्ठी वर्ुको उमेरमा त्यो राज्य तलए।"
ई.पू. ५२९मा मादी र फारसी साम्राज्यका सम्राि पतसुयन साइरस वा
कोरे शले बेतबलोन कब्जा गरे का तिए। त्यसले गदाु बेतबलोनको गौरब सदाको
तनर्ति अन्त्य भयो। ई.पू. ४८२मा जब बेबलोनमा मातनसहरूले पतसुया वा
फारस राज्यको तबरुद्धमा तबद्रोह मच्चाएका तिए िब जेरक्सेर पहहलोले त्यस
हवद्रोहलाई तनमुमिापूवक
ु
दवाएका तिए। उनले बेतबलोनको मुर्ख्य दे विा
माडुक
ु को मूतिुलाई हटाएका तिए। उनले केही मर्न्दर र हकल्लाहरूलाई पतन
भत्काएका तिए।

ई.पू. ३३१मा ग्रीकका सम्राि अलेक्जान्दर महानले तबना युद्ध नगरर
पतसुयनहरूबाट बेतबलोन हािमा पारे का तिए। यस सहरलाई अलेक्जान्दरले
आफ्नो पूवी प्रान्िहरूको राजधानी बनाउन सपना दे र्खेका तिए। िर उनको
३२

वर्ुकै

उमेरमा

मृत्युभएपतछ

त्यो

सपना

चक्नाच ुर

भएको

तियो।

शिाब्दीहरूको बीचमा महान बेबलोन सहर पिन नै पिनतिर लागेको तियो।
सन १९८मा रोमको सम्राि सेर्प्टमस सभेरसले बेतबलोनमा आउाँ दा त्यो सहर
पूरै उजाड वा मरुभूतममा पररणि भएको तियो। भग्नावेशको रूपमा रहेिापतन
त्यहााँ कोही पतन मातनसहरू तिएन। यसरी महान गौरबमय सहर ध्वस्ि भएको
तियो। आज त्यस पौरार्णक ठााँउको केही भागहरूमा इराकका केही गाउाँ हरू

छन। िर त्यस सहरको पुनतनमाुण गररएको छै न। (इराकका सद्दाम हुसेनले
त्यस सहरलाई पुनतनमाुण गनु र्खोजेका तिए िर सफल हुन सकेन-अनुवादको
िप)।

यशैया १३मा वणुन गररएको बेतबलोनको सवुनाशले गदाु इस्राएलीहरू
स्विन्त्र भएका तिए। बेतबलोनले इस्राएलीहरूलाई दवाएर दु:र्ख ददएको तियो
(यशैया १४:४-६)। जब कोरे स वा साइरसले ई.पू. ५३९मा बेतबलोन कब्जा
गरे का तिए िब त्यसबेला इस्राएलीहरू स्विन्त्र भएका तिए। त्यसबेला त्यस
सहरलाई नाशै ि गरे को तिएन िर त्यस सहरको नाशको सुरु तियो सािै त्यस
गौरबमय प्रर्ख्याि सहरको सदाको तनर्ति अन्त्य भएको तियो। त्यस सहरले
परमेश्वरका जनहरूमाति फेरर कहहल्यै पतन आक्रमण गनु सहकएको छै न।

बेतबलोनको पिनको हववरण नाटहकय ढाँ गमा यशैया १३ले बिाउाँ छ।

यो परमेश्वरको इन्साफ तियो भनेर यशैयाले बिाउन र्खोजेका तिए। जुन
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योद्धाहरूले त्यस सहरलाई कब्जा गरे तिनीहरू परमेश्वरका दूिहरू हुन भनेर
उल्लेर्ख गररएको छ (यशैया १३:२-५)। परमेश्वरको इन्साफ वा न्यायको
ददनलाई "परमेश्वरको ददन" भनेर उल्लेर्ख गररएको छ (यशैया १३:५,९)।
परमेश्वरको क्रोध यस्िो शर्क्तशाली र प्रभावकारी छ हक यसले िाराहरू, सूय,ु
चन्द्रमा:

आकाशहरू

र

पृ्वीलाई

नै

िकुमायन

बनाउाँ दछ

(यशैया

१३:१०,१३)।
यही यशैया १३साँग न्यायकिाु ५ दााँजेर पढ्नुहोस। यहााँ परमेश्वरको

अगमवाणीनी दे वोराहको भजन छ। यसमा न्यायकिाु बारक र उनको भजन

छ। परमेश्वरको अग्रसरिामा पृ्वी हर्ल्लन्छ र आकाशबाट पानी वहर्ुन्छ
भनेर उल्लेर्ख गररएको छ (न्यायकिाु ५:४)। न्यायकिाु ५:२०,२१मा
प्रकृतिका

ित्वहरूको

बारे मा

र्चत्रण

गररएको

छ।

त्यसमा

परमेश्वरका

जनहरूको तबरुद्धमा अन्यायपूवक
ु
तिचोतमचो गने हवदे शी शासकहरू िाराहरू
समेि तमलेर युद्ध गछुन भतनएको छ।
ित्कातलन बेतबलोनमा रहेका मातनसहरूले यशैयाको १३ हवशेर् गरे र
१९-२२ पद पहढयो भने तिनीहरूले के सोच्लान? त्यसबेला बेतबलोन सभ्यिा
र गौरबको र्शर्खरमा तियो। यशैयाका भहवष्यवाणीहरू तिनीहरूको तनर्ति

कस्िो मूर्खि
ु ा र असतभव भन्ठान्िे होलान? भहवष्यवाणी पूरा भएको सन्दभुलाई
र्ख्याल नगरर अरू पूरा नभएका भहवष्यवाणीहरू कस्िो मूर्खि
ु ा र असतभव भनेर
अहहले कतिले सोच्दछन होला? िर पूरा नभएका भहवष्यवाणीलाई असतभव
भनेर वेवास्िा गदाु

हाम्रो तनर्ति कस्िो मूर्खि
ु ा होला?

३. पहाड भएको "राजाको" पिन (यशैया १४)
"१ परमप्रभ ुले

याकूबमाति हटठ्याउनुहन
ु ेछ, र

इस्राएललाई

फेरर

छान्नुहन
ु ेछ, र तिनीहरूलाई उहााँले तिनीहरूको आफ्नै ठाउाँमा बसाल्नुहन
ु ेछ।
हवदे शीहरू तिनीहरूतसि तमल्नेछन, र याकूबका घरानातसि उनीहरू तमलेर
बस्नेछन।

२

जाति-जातिहरूले

तिनीहरूलाई

लगेर

तिनीहरूकै

ठाउाँमा

ु ो दे शमा उनीहरूलाई नोकरपुर्याउनेछन। इस्राएलका घरानाले परमप्रभक
नोकनीहरूको

रूपमा

अतधकार

गनेछन।

तिनीहरूलाई

कैद

गनेहरूलाई

तिनीहरूले कैदी बनाउनेछन। तिनीहरूलाई अत्याचार गनेहरूमाति तिनीहरूले
शासन गनेछन। ३ जब परमप्रभ ुले

तिमीहरूको दु:र्ख, कष्ट र कठोर

बन्धनबाट तिमीहरूलाई हवश्राम ददनुहन
ु ेछ, ४ िब तिमीहरूले बेतबलोनका
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राजाको हवरुद्धमा यसरी ठट्टा गनेछौ: अत्याचारीको कसरी पिन भयो! त्यसको
रीसको अन्ि कसरी भयो! ५ परमप्रभ ुले दुष्टहरूको लौरो भााँर्चददनुभयो, शासन

गनेहरूको राजदण्ड, ६ जसले मातनसहरूलाई रीसमा लगािार हहकाुइरहन््यो र
रोक्न नसक्ने सिावटसाि झोँकमा जाति-जातिहरूलाई दमन ग्यो। ७ सबै
दे शहरूले हवश्राम र शार्न्ि पाएका छन। तिनीहरू गाउन लागेका छन। ८
सल्लाका

रूर्खहरू

र

लेबनानका

दे वदारुहरू

तिमीलाई

हे री

यसो

भनेर

रमाउाँछन, “तिमी ढातलएकोदे र्र्ख यसो हामीलाई काटन कोही रूर्ख काटने
आएको छै न।” ९ तिम्रो आगमनमा तिमीलाई भेटन र्चहान पतन तिम्रो तनर्ति
चलमलाएको छ। त्यसले मरे र तबदा भइसकेका आत्माहरूलाई पतन तिमीलाई
स्वागि गनु जगाउाँछ– िी सबै जना जो सं सारमा नेिाहरू तिए– त्यसले

उनीहरूलाई आफ्ना तसं हासनबाट उठन लगाउाँछ, िी सबै जो जाति-जातिहरूका
राजाहरू तिए। १० उनीहरू सबैले तिमीलाई जवाफ ददएर भन्नेछन, “तिमी
पतन हामीजस्िै तनबुल भएका छौ। तिमी हामीजस्िै भएका छौ।” ११ तिम्रा

ँ ा तिम्रो
सबै रवाफ ि तिम्रा वीणाको गुञ्जनसाँगै र्चहानमा झाररएका छन। औस
ओछ्यान र कीरा तिम्रो ओढने भएका छन। १२ ए तबहानको िारा, प्रभािको
पुत्र, तिमी स्वगुबाट कसरी र्खसे को छौ! उहहले जाति-जातिहरूलाई होच्याउने,
तिमी कसरी भूइाँमा िल र्खसातलयौ। १३ तिमीले आफ्नो हृदयमा भन्यौ, “म

स्वगुमा उक्लनेछु। परमेश्वरका िाराहरूभन्दा माति म मेरो तसं हासनलाई उच्च
पानेछु। पहवत्र पवुिको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा सभासदको पवुिमा म

हवराजमान हुनेछु। १४ म बादलको टु प्पाभन्दा माति उक्लनेछु, म आफूलाई

सवोच्च परमेश्वर जर्त्तकै बनाउनेछु।” १५ िर तिमी र्चहानसतम, र्खाडलको
िल्लो गहहराइसतमै होच्याइयौ। १६ तिमीलाई दे र्ख्नेहरूले तिमीलाई एक टक
लाएर हेनेछन, र तिम्रो भाग्यमाति ध्यानतसि गुनेर भन्नेछन, “पृ्वीलाई हल्लाउने
ििा राज्यहरूलाई िरहरी पाने १७ त्यो त्यही मातनस हो, जसले सं सारलाई
मरुभूतम बनायो र त्यसका सहरहरूलाई पराजय गर्यो? कैदीहरूलाई घर
जानलाई नददने के यो त्यही मातनस हो?” १८ जाति-जातिका सबै राजाहरू,
प्रत्येक आ-आफ्नै र्चहानमा गौरवमा पतस्ररहे का छन। १९ िर तिमीचाहहाँ ि
तिम्रो

र्चहानबाट

नचाहहने

हााँगाजस्िै

फ्यााँहकयौ।

तिमी

िरवारले

रोहपएकाहरूसाँग, र्खाडलका ढु ङ्गाहरूमा र्खसेकाहरूसाँग माररएकाहरूले ढाहकएका
छौ। तिमी र्खुट्टाले कुर्ल्चएर पैिालामुतन परे को लाशझैँ भएका छौ।
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२० दफनको समयमा तिमी उनीहरूतसि तमल्नेछैनौ, हकनहक तिमीले
आफ्नो दे शको सं हार गरे का छौ, तिमीले आफ्ना मातनसहरूलाई मारे का छौ।
दुष्टका सन्िानको नाउाँ कहहल्यै तलइनेछैन। २१ उनीहरूका पुर्खाुका पापको
तनर्ति त्यसका छोराहरूलाई मानु ठाउाँ ियार गर। दे शका उत्तरातधकारी हुन

उनीहरू नउठू न, र पृ्वी उनीहरूका सहरहरूले नभरोस। २२ “सवुशर्क्तमान
परमप्रभ ु यो

घोर्णा

गनुह
ु न्ु छ, ‘म

उनीहरूका

हवरुद्धमा

र्खडा

हुनेछु, र

बेतबलोनबाट बााँचेकाहरू, त्यसका बालबच्चाहरू, र त्यसको नाउाँ मेहटददनेछु।

२३ म त्यसलाई लाटोकोसे रो बस्ने ठाउाँ र धाप बनाउनेछु। म त्यसलाई
सवुनाशको

कुच्चोले

बढानेछु,” सवुशर्क्तमान

परमप्रभ ु

भन्नुहन्ु छ।

२४

सवुशर्क्तमान परमप्रभ ुले यसो भनेर शपि र्खानुभएको छ, “जो योजना मैले

बनाएको छु , त्यो तनश्चय नै पूरा हुनेछ। जो अतभप्राय मैले गरे को छु , त्यो र्स्िर
रहनेछ। २५ म अश्शूरीलाई मेरै दे शमा नाश गनेछु, मेरा पवुिहरूमा त्यसलाई
पैिालाले कुल्चनेछु। त्यसको जुवा मेरा प्रजाबाट उिाररनेछ र त्यसको भारी
तिनीहरूका कााँधबाट हटाइनेछ।”

२६ यही योजना सारा पृ्वीको तनर्ति

सङ्कल्प गररएको छ, र यही हाि सारा जाति-जातिहरूमाति पसाररएको छ। २७

हकनभने सवुशर्क्तमान परमप्रभ ुले अतभप्राय रार्ख्नुभएको छ, र कसले त्यसको
र्खण्डन गनु सक्छ? उहााँको हाि पसाररएको छ, र कसले त्यो फकाुउन सक्छ
र?

२८ आहाज राजा मरे को वर्ुमा यो ईश्वरवाणी आयो: २९ “हे सारा

पतलश्िीहरू, तिमीहरूलाई हहकाुउने लौरो भााँर्चयो भनेर रमाहट नगर, हकनहक

त्यही सााँपको वं शबाट हवर्ालु सपु तनस्कनेछ। त्यसको फल अति हवर्ालु सपु
हुनेछ। ३० गरीबभन्दा गरीबले पतन र्खकु पाउनेछ, र दररद्र तनधुक्कतसि
ढल्कन पाउनेछ, िर म तिमीहरूको वंशलाई अतनकालले हवनाश पानेछु, र

तिमीहरूका बााँचेकाहरूलाई चाहहाँ त्यसले मानेछ। ३१ ए मूल ढोका, डााँको
छोडी-छोडी रोऊ! ए सहर, चीत्कार गर! ए पतलश्िीहरू, तिमीहरू सबै पग्लेर

जाओ! उत्तरबाट धू वााँको बादल आउाँछ, त्यसको सेनाको पङर्क्तमा एउटै पतन

धरमराउने हुाँदैन। ३२ िब त्यस जातिका राजदू िहरूलाई के जवाफ ददने?
“परमप्रभ ुले तसयोनलाई स्िाहपि गनुभ
ु यो, र दु:र्खमा परे का उहााँका प्रजाहरूले
त्यसमा शरण पाउनेछन।” (यशैया १४)।
बेतबलोनको पिन भएर (यशैया १३) परमेश्वरको जनहरूको उद्धार
गररनेछ (यशैया १४:१-३) भन्ने भहवष्यवाणी गरे पतछ यशैयाले प्रतिकको रूपमा
कटाक्षको प्रयोग गदुछन (यशैया १४:४-२३)। (यस्िै र्खालको कटाक्ष मीका
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२:४, हबकूक २:६मा पतन पाइन्छ। यशैयाले प्रयोग गरे का त्यो कटाक्ष
बेतबलोनको राजाको हवरोधमा तियो। यो कहविामय िररकाले लेर्र्खएको हो।
यसलाई अझरस वा वास्िहवक भनेर मातनतलनुहन्न
ु । हकनभने यसमा मररसकेका
राजाहरूले तिनीहरूका मरे का नयााँ तमत्रहरू मृत्युलोकमा स्वागि गरे को उल्लेर्ख

ु ा र हकराहरू छ्यापछ्याप्िी छन
गररएको छ (यशैया १४:९,१०) जहााँ भुसन
(यशैया

१४:११)।

यो

वास्िहवक

नभएर

हठी

राजालाई

कसरी

तनहुर्याउनुहन
ु एको
ु ेछ भनेर बुझाउन परमेश्वरले नाटहकय ढाँ गले प्रस्िुि गनुभ
तियो। उहााँले कसरी अगातडका हठी, अतभमानी र तनष्ठुर राजाहरूलाई

झुकाउनुभएको तियो त्यसरी नै बेतबलोनका राजालाई गनुह
ु न
ु ेछ भनेर वणुन
गररएको तियो। याद गनुह
ु ोस यस अंशले मातनसको मृत्युपतछ के हुन्छ भनेर
र्शक्षा ददन र्खोर्जएको होइन।

यशैया १४:१२-१४ बेतबलोनको राजालाई कसरी इहङ्गि गदुछ?

हेनह
ु ोस, "१२ ए तबहानको िारा, प्रभािको पुत्र, तिमी स्वगुबाट कसरी र्खसेका

छौ! उहहले जाति-जातिहरूलाई होच्याउने, तिमी कसरी भूइाँमा िल र्खसातलयो।

१३ तिमीले आफ्नो हृदयमा भतनस, “म स्वगुमा उक्लनेछु। परमेश्वरका
िाराहरूभन्दा माति म मेरो तसं हासनलाई उच्च पानेछु। पहवत्र पवुिको

सबैभन्दा उच्च टाकुरामा सभासदको पवुिमा म हवराजमान हुनेछु। १४ म
बादलको टु प्पाभन्दा माति उक्लनेछु, म आफूलाई सवोच्च परमेश्वर जर्त्तकै
बनाउनेछु।”

बेतबलोनका

राजाहरूमा

कुनै

अतभमानको

कमी

तिएन

(दातनएल

४,५)। िर सवोच्च परमेश्वर जस्िो " हुन्छु (यशैया १४:१४) भनेर गररएको

अतभमान ि उनको पहुाँचभन्दा बाहहर वा उनले र्खोज्नुपने जोररभन्दा बाहहरको
तियो। त्यस बेलाका राजाहरूले दे वीदे विाहरूसाँग बतलयो सााँठगााँठ तियो भनेर
दावी गरे िापतन िी राजाहरू िी दे वीदे विाहरूकै मुतन तिए भनेर दे र्खाउाँ िे।
बेतबलोनको प्रत्येक नयााँ वर्ुको पााँचौ ददनमा ठू लो चाड हुन््यो। त्यसबेला
राजा सावुजतनक स्िलमा हुन्िे। जब

राजाको अगातड बेतबलोनको मूल दे विा

माडुक
ु को मूतिु आउाँ ्यो िब राजाले आफ्नो राजकीय र्चन्ह वा तनशान त्यस
मूतिु अगातड फुकाल्दिे। त्यसले गदाु त्यस दे विाले राजाको अतधकारलाई
अनुमोदन गररएको

दे र्खाउाँ ्यो। दे विाको अगातड राजा झुक्दा त्यस दे विाले

राजाको पद जारर गराएको दे र्खाएको हुन््यो। ठू लोमात्र होइन कुनै पतन
सानोतिनो दे वीदे विाहरूलाई ररसाउने काम गररयो भने त्यो ररसाउन ददने मातनस
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बहुला भएको दे र्खाएको हुन््यो र आफू आत्महत्यातिनर लतकाएको भनेर
हवश्वास गररन््यो।
सहरको
जनाउनुभएको

दुवै

शासकको
यशैया

अतभमानीप्रति
१४

र

परमेश्वरले

इजहकएल

२८ले

कडा

प्रतिहक्रया

बिाउाँ दछ।

िी

अध्यायहरूमा गररएको वणुन सं सारका राजालाई भन्दा अपारको शर्क्तलाई
सतबोधन गररएको तियो। त्यसबेला त्यस शर्क्तप्रति परमेश्वरको झोँकलाई
केर्न्द्रि गरे को तियो: त्यो अतभमानी शर्क्त अदनको बगैँ चामा तियो। ऊ
अतभर्ेक

गररएको,

िेज

वा

प्रिापले

ढाहकएको,

स्वगुदूिहरूको

सं रक्षक,

परमेश्वरको पहवत्र पहाडमा रहे को करुब वा हवशेर् स्वगुदूि र सृहि गररएको
ददनदे र्र्ख तसद्ध तियो। िर जब उसमा पाप दे र्र्खयो िब उसलाई परमेश्वरको
माझबाट

तनकातलएको

तियो

र

अन्िमा

उसलाई

आगोले

भष्म

पाररन

सााँर्चरार्खेको तियो (इजहकएल २८:१२-१८)। जुनरूपमा यस जीवको बारे मा
वणुन गररएको छ त्यो कुनै मातनसलाई सतबोधन गनुु अिुहीन हुन्छ। त्यहााँ

प्रयोग गररएका हवशेर् शब्दहरू मानव शर्क्तभन्दा अपारको शर्क्तलाई दे र्खाउन
प्रतिककोरूपमा उल्लेर्ख गररएका छन। िर त्यसको पूणु उजागर प्रकाश
१२:७-९मा स्पिसाँग गररएको छ। स्वगुमा रहे को शर्क्तशाली जीव आफ्ना

स्वगुदूिहरूसाँग स्वगुबाट फ्याँहकएको तियो भनेर िी पदहरूले यसरी बिाउाँ छ:
"सारा सं सारलाई धोर्खा ददने सैिान" (प्रकाश १२:९ रूपान्िररि) जसले
अदनको बगैँचामा हव्वालाई धोर्खा ददयो (उत्पर्त्त ३)।

परमेश्वरको र्र्खलाफमा सैिानले अतभमानपूवक
ु हुाँकार गरे को तियो।

उसको कल्पना अहङ्कारी तियो: "तिमीले भन्यौ, 'म दे विा हुाँ। म सबै दे विाहरू

बस्नेभन्दा उच्च स्िानमा बस्दछु । म समुद्रको मुटुमै बस्दछु । िर तिमी
नाशवान

छौ

र

तिमी

दे विा

होइन"

(इजहकएल

२८:२

रूपान्िररि)।

जुनरूपमा उसको मृत्यु वा नाश हुन्छ त्यसले ऊ दे विा होइन भनेर प्रमार्णि
गनेछ। येशू ख्रीि जस्िो होइि िर त्यो सैिान आगोको ज्वालाको समुद्रको
मुटुमै सदाको तनर्ति भष्म हुनेछ (प्रकाश २०:१०)। पृ्वी र जगिमा उसले
फेरर कहहल्यै पतन टाउको उठाएर जीवहरूलाई आिहङ्कि गनेछैन।

यशैया १४:१३,१४साँग मत्ती ११:२९, यू हन्ना १३:५ र हफतलप्पी

२:५-८ िुलना गरे र पढ्नुहोस। सै िानको चररत्रको हवपररि परमेश्वरको
स्वभाव िी पदहरूले कसरी दे र्खाउाँदछ? अतभमान, घमण्ड, अहङ्कार, हठीपना,

अरूमाति प्रभ ुत्व गरे र आफ्नो भाऊ र्खोज्ने प्रवृतिलाई परमेश्वरले कसरी
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हेनह
ु न्ु छ भनेर िी हवपररि चररत्रहरूले हामीलाई बुझाउन र्खोर्जएको छ?

हेनह
ु ोस, यशैया १४:१२-१४ "१२ ए तबहानको िारा, प्रभािको पुत्र, िाँ

स्वगुबाट कसरी र्खसे को छस! उहहले जाति-जातिहरूलाई होच्याउने, िाँ कसरी
भूइाँमा िल र्खसातलइस। १३ िैं ले आफ्नो हृदयमा भतनस, “म स्वगुमा
उक्लनेछु। परमेश्वरका िाराहरूभन्दा माति म मेरो तसं हासनलाई उच्च
पानेछु। पहवत्र पवुिको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा सभासदको पवुिमा म

हवराजमान हुनेछु। १४ म बादलको टु प्पाभन्दा माति उक्लनेछु, म आफूलाई
सवोच्च परमेश्वर जर्त्तकै बनाउनेछु।” , मत्ती ११:२८-३० "२८ “हे सबै

िाकेका र बोझले दतबएका हो, मकहााँ आओ, म तिमीहरूलाई हवश्राम ददनेछु।

२९ मेरो जुवा आफूमाति लेओ, र मसाँग तसक, हकनभने म हवनम्र र कोमल
हृदयको छु , अतन तिमीहरूले आफ्ना आत्मामा हवश्राम पाउनेछौ। ३० हकनहक
मेरो जुवा सर्जलो छ, र मेरो भारी हलुको छ।” , यूहन्ना १३:५ "िब उहााँले
बाटामा पानी र्खन्याउनुभयो, र चेलाहरूका गोडा धुन लाग्नुभयो, र आफूले

बेह्रेको िौतलयाले तिनीहरूका गोडा पुछन लाग्नुभयो।" र हफतलप्पी २:५-८

"५ तिमीहरूमा यस्िो मन होस, जो ख्रीष्ट येशूमा पतन तियो। ६ परमेश्वरको
स्वरूपमा भएर पतन उहााँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पहक्ररार्ख्ने
वस्िुजस्िो ठान्नुभएन। ७ िर आफैलाई ररत्त्याईकन
कमाराको रूप धारण गरे र,

ििा मनुष्य भएर जन्मनुभयो। ८ स्वरूपमा

मातनसजस्िै

होच्याउनुभयो, र

भएर

आफैलाई

मृत्युसतमै आज्ञाकारी रहनुभयो।"

मृत्युसतमै, अिाुि

क्रूसको

४. स्वगुको ढोका (यशैया १३,१४)
सैिानको तबरुद्धमा कटाक्ष वा घच्का ददएर यशैया १४मा उसको
र्चनारी ददन र्खोजेको पाइन्छ। उसलाई ददउाँ सोको पतिि िारा वा हकङ्ग
जेतसको अङ्ग्ग्रेजी बाइबलमा उसको नाउाँ लुर्शफर भनेर हकटानी गदै तबहानको
तमतमुरे उज्यालोको छोरो भनेर यशैया १४:१२मा सतबोधन गररएको छ।
सैिानलाई

कटाक्ष

गदै

उसलाई

बेतबलोनको

राजाको

तबरुद्धमा

गररएको

र्चत्रणलाई उससाँग तमलाउाँ छ। हकन ि? प्रकाश १२:१-९मा उल्लेर्ख गररएको
डरलाग्दो अर्जङ्गर जीव सैिान भनेर हकटानी गररएको छ (प्रकाश १२:९)।
उसले भर्खुर जन्मेको बालकलाई मानु र्खोजेको तियो। प्रकाश १२:५मा त्यो
ु न्ु छ भनेर स्पि पाररएको छ। िर वास्िहवकरूपमा राजा
बालक येशू ख्रीि हुनह
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हेरोडले बालक येशूलाई मानु र्खोजेका तिए (मत्ती २)। त्यो अर्जङ्गर दुवै
सैिान र रोमी राजनैतिक शर्क्त हो। राजा हेरोडले रोम साम्राज्यको प्रतितनतधत्व
गरे का तिए। सैिान मानव दलालहरूबाट काम गदुछ। सैिानले नै बेतबलोन र
टायरका राजकुमारको शर्क्तलाई पररचालन गरे को तियो।
पतछ

आएर

बेतबलोन

सहरलाई

बेतबलोन

नभनी

रोमैलाई

हकन

सतबोधन गररएको तियो? त्यही शर्क्त प्रकाशको पुस्िकमा दुिको शर्क्त भनेर

उल्ले र्ख गररएको तियो। हेनह
ु ोस, १ पत्रुस ५:१३ " बेतबलोनमा भएकी

तिमीहरूजस्िै च ुतनएकीले , र मेरो छोरो मकूुसले पतन तिमीहरूलाई अतभवादन
पठाएका छन।" (पत्रुसले आफ्नो पत्र रोमबाट लेर्खेर पठाएका तिए), प्रकाश

१४:८ "अतन एउटा अको स्वगुदूि, अिाुि दोस्राचाहहाँ यसो भन्दै पतछपतछ लागे,
“पिन भयो! जाति-जातिलाई आफ्नो व्यतभचारका क्रोधको मद्य हपउन लाउने
महान बेतबलोनको पिन भयो।” , प्रकाश १६:१९ "त्यो महानगरी िीन भागमा
टु क्रा-टु क्रा भयो, र दे श-दे शका सहरहरू ध्वंस-हवध्वंस भए। परमेश्वरलाई
महान बेतबलोनको याद आयो, र उहााँले आफ्नो क्रोधको भयानक मद्यले
भररएको

कचौरो

त्यसलाई

हपउन

ददनुभयो।",

प्रकाश

१७:५

"त्यसको

तनधारमा एउटा नाउाँ लेर्र्खएको तियो: रहस्य पृ्वीका वेश्याहरू र र्घनलाग्दा
कुराहरूकी आमा महान बेतबलोन।", प्रकाश १८:२, १०, २१ "२ तिनले

यसो भनेर शर्क्तशाली सोरले कराए: “महानगरी बेतबलोनको पिन भयो, यो
महानगरी भूिहरूको वासस्िान, हरे क अशुद्ध आत्मा, र हरे क अशुद्ध ििा घृर्णि
पक्षीको अर्खडा भएको छ।...१० त्यसको यािनाको डरले टाढै

उतभएर

तिनीहरूले यसो भन्नेछन, “हाय! हाय! िाँ महानगरी, िाँ शर्क्तशाली बेतबलोन!
एकै तछनमा नै िेरो दण्ड िाँमाति पर्यो।...१४ तिनीहरूले भन्नेछन, “ए
बेतबलोन, िेरो मनले चाहे का फलहरू िाँबाट गएका छन, सबै स्वाददष्ठ

भोजनहरू र समस्ि चमकदमक िैं ले गुमाइस, र िी फेरर कहहल्यै प्राप्ि
हुनेछैनन।...२१ िब एउटा शर्क्तशाली स्वगुदूिले ठू लो जााँिोजस्िै एउटा ढु ङ्गा
उठाए, र यसो भनेर त्यसलाई समुद्रमा फाले , “यसरी नै महानगरी बेतबलोन ठू लो
वेगले फातलनेछे, र त्यो फेरर कहहल्यै पाइनेछैन।"
वास्िहवक

वा

अझरस

बेतबलोन

रोम

र

प्रकाशको

पुस्िकमा

"बेतबलोन"को र्चत्रण नकारात्मक िररकाले गरे को छ। िी र्चत्रणहरूमा त्यो
बेतबलोन घमण्डी, अतभमानी, अहङ्ग्कारी, तनदुयी र आिहङ्कि शर्क्तले सर्जएको र
परमेश्वरका जनहरूलाई दवाउने शर्क्त भतनएको छ। हवशेर् गरे र प्रकाश
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१७:६मा भतनएको छ, यो शर्क्त "सन्िहरूको रगि हपएर मार्त्तएको छ"
(रूपान्िररि)। तिनीहरू परमेश्वरको र्र्खलाफमा तबद्रोह गरे का तिए। यस्िो
र्खालको हवद्रोही स्वभाव "बेतबलोन" भन्ने नाउाँ लाई नै इहङ्गि गररएको हुन्छ।
बेतबलोन भार्ामा बेतबलोन सहर

बातबतलबाट आएको हो। यसको अिु हो:

"दे वीदे विाहरूको ढोका" जसले दे वहरूको राज्यमा जाने बाटो भनेर सतबोधन

गदुछ। मातनसहरूले बाबेल वा बेतबलोनको धरहराको तनमाुण गरे का तिए भनेर
उत्पर्त्त ११मा उल्लेर्ख गररएको छ। तिनीहरू आफ्नै शर्क्तले माति उचल्दै
ईश्वरीय िहमा पुग्ने प्रयास गरे का तिए। यसले गदाु परमेश्वरलाई आफ्नो
व्यवहारको कुनै लेर्खाजोर्खा ददनु नपने तनयि तिनीहरूको मनशाय तियो।

आफ्नो घरबाट मामा घरमा भाग्ने क्रममा एक राि याकूब मरुभूमीमा

ढु ङ्गको तसरानी बनाएर सुिेका तिए। रािी उनले सपनामा स्वगु र पृ्वीमा
जोतडएको भरे ङ्ग दे र्खेका तिए। त्यसबेला उनी उठे र र्चच्याएका तिए "यो ठाउाँ

ि अरू कुनै नभएर परमेश्वरको घर पो रहेछ र यो स्वगुको ढोका हो"
(उत्पर्त्त २८:१७ रूपान्िररि)। परमेश्वरको घर भन्नु नै स्वगु जाने ढोका
भतनएको हो। यसबाट परमेश्वरको राज्यमा पस्ने बाटो भनेर र्चनाउाँ दछ।
याकूबले त्यस ठाउाँ लाई बेिेल भनेर नाउाँ ददएका तिए। त्यसको अिु नै
"परमेश्वरको घर" तियो।

बेिेलमा भतनएको "स्वगुको ढोका" र बेतबलोनले इहङ्गि गररएको

"दे वीदे विाहरूकहााँ जाने ढोका"ले परमेश्वरको राज्यमा पस्ने तबपररि बाटोहरू
हुन। याकूबले दे र्खेका भरे ङ्ग स्वगुमा उत्पर्त्त भएको तियो। याकूबलाई
मातिबाट

परमेश्वरले

प्रकट

गनुभ
ु एको

तियो।

िर

बेतबलोनमा

बतनएका

धरहराहरू र र्जगुरेट मर्न्दरहरू पृ्वीमा भएका मातनसहरूले तनमाुण गरे का

तिए। िी तबपररि बाटोहरूले मुर्क्तको तनर्ति िजुम
ु ा गरे को बाटोहरू एक
आपसमा बार्झएको दे र्खाउाँ छ: परमेश्वरकै अनुग्रहबाट उत्पर्त्त भएको मुर्क्तको
बाटो र मातनसहरूको काम वा धमुकमुले मुर्क्त पाउने प्रयास। सबै सत्य धमु
वा आध्यार्त्मक बाटोको आधार बेिेल जस्िो ढााँचाको हवनम्र वा तबना फूतिु
ु छु: "तिमीहरू हवश्वासबाट अनुग्रह पाएर मुर्क्त पाएका
लगाउने र्खालको हुनप
छौ" (एहफसी २:८,९)। सबै झुठा धमुहरू, धमुकमुले धमाुत्मा बन्ने धारणा,

अनेकौँ हवतधहवधान, परतपरा, सं स्कारहरू पालन गरे र स्वगु पाइन्छ भन्ने धारणा
र धमु वा अध्यार्त्मक जीवनको र्ख्याल नरार्ख्ने मानविावाद बेतबलोनको
ढााँचामा आधाररि हुन। पापबाट मुर्क्त पाउने बेिेल र बेतबलोनका िररकाहरू
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एक आपसमा तबपररि छन। येशूले एक जना धातमुक पर्ण्डि वा फररसी र

सबुसाधारण कमुचारी वा कर उठाउनेको अतिुकिाले त्यो धारणालाई बुझाउन
कोर्शश गररएको छ। हेनह
ु ोस, लूका १८:९-१४ "९ आफैमाति भरोसा

रार्ख्नेहरू र आफैलाई धमी ठानी अरूहरूलाई िुच्छ ठान्नेहरू कसै-कसै लाई
उहााँले यो दृष्टान्ि सुनाउनुभयो: १० “दुई जना मातनस प्रािुना गनु मर्न्दरमा
गए– एक जना फररसी र अकोचाहहाँ कर उठाउने। ११ फररसीले उतभएर

मनमनै यसरी प्रािुना गर्यो, ‘हे परमेश्वर, म िपाईंलाई धन्यवाद ददन्छु , म अरू
मातनसहरूजस्िो धुिाहा, अन्यायी, व्यतभचारी, अिवा यही कर उठाउनेजस्िो पतन
ाँ १२ म हप्िामा दुई पल्ट उपवास बस्िछु । मैले पाएका सबै िोकको
छै न।

दशांश म ददन्छु ।’ १३ “िर कर उठाउनेचाहहाँ टाढै उतभएर स्वगुतिर आाँर्खा
पतन नउठाई यसो भन्दै आफ्नो छािी हपयो, ‘हे परमेश्वर, म पापीमाति दया
गनुह
ु ोस!’ १४ “म तिमीहरूलाई भन्दछु , योचाहहाँ मातनस त्यस अकाुभन्दा धमी
ठहररएर आफ्नो घरतिर लाग्यो। हकनभने हरे क जसले आफूलाई उच्च पादुछ,
त्यो होच्याइनेछ, िर जसले आफूलाई होच्याउाँ छ, त्यो उच्च पाररनेछ।”

नेपालमा जर्न्मएको बुद्ध र उनको धमुलाई चीन र जापान ििा अन्य

दे शहरूले ध्यान वा मेतडटे शन अिाुि तबपाशना गरे र मुर्क्त पाउाँछ भनेर
पररमार्जुि गरे का तिए। त्यस दशुनलाई आत्मसाि गनु एउटा गुतबामा
क्यानाडाको प्रर्ख्याि गीि रचयीिा तलयोनाडु कोहेनले केही वर्ु समय तबिाएका

तिए। जब गुतबाबाट उनी बाहहर तनस्के िब एक जना पत्रकारले उनलाई
सोधे, "के िपाईँले मुर्क्त पाउनुभयो?" उनको जवाफ तियो, "अहाँ, मैले मुर्क्त
पाएको छै न।" यस बुाँदामा अध्ययन गररएको सन्दभुमा उक्त कोहेनको समस्या
के तियो? मुर्क्त भनेको के हो भन्ने हवर्यको जानकारी उनले हकन पाउनुपने
तियो?

५. तसयोनको अर्न्िम तबजय (यशैया २४-२७)
िोहकएका राष्ट्रहरूको तबरुद्धमा उच्चारण गरे को परमेश्वरको वाणी
यशैया १३-२३मा उल्लेर्ख गररएको छ भने यशैया २४-२७मा परमेश्वरका
जनहरूको शत्रुहरूलाई हवश्वव्यापीरूपमा परास्त्र गरे को र उहााँका जनहरूको
उद्धार गररएको वणुन गररएको छ।
यशैयाले यस पृ्वीको वािावरण उजाड, अन्धकार र ध्वंसात्मक
हुनेछ भनेर यशैया २४मा हकन गरे होला? यो ि प्रकाश २०को अनुसार
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येशूको दोस्रो आगमनपतछ १००० वर्ुसतम हुने पृ्वीको कहालीलाग्दो
वािावरण जस्िै हुनेसाँग तमल्दछ।
यशैया

१३-१४मा

उल्लेर्ख

गररएको

वास्िहवक

ििा

भौगोतलक

बेतबलोन वा पतछका शर्क्तहरूका हवतभन्न पक्षहरू दे र्खाइएको तियो। अतन
"बेतबलोनका राजा" भनेर सतबोधन गदाु मानव शासकहरू र तिनीहरूलाई
पररचालन

गने

र्खलनायक

नेिा

सैिानलाई

जनाउाँ छ।

अिाुि

िी

दुई

शर्क्तहरूको सतमश्रणलाई "बेतबलोनको राजा" भनेर बाइबलले बुझाउन र्खोजेको
पाइन्छ। यशैया २१:९मा ददइएको बेतबलोनको पिनको सन्दे श युगको अन्िमा

पतन दोहोररएको पाइन्छ (प्रकाश १४:८, प्रकाश १८:२)। येशूको िेस्रो
आगमनमा

सदाको

तनर्ति

सैिानको

अन्त्य

हुनेछ

(प्रकाश

२०:१०)।

वास्िहवक र भौगोतलक बेतबलोनको नाशले परमेश्वरको ददनलाई जनाउाँ छ भने
(यशैया १३:६,९) अको "परमेश्वरको डरलाग्दो, महान र भयानक ददन"
(योयल २:३१, मलाकी ४:५ सािै सपन्याह १:७) आउाँ दैछ भनेर दे र्खाउाँ दछ।
त्यसै प्रकारले अगमवक्ता यशैयाले २४मा उल्लेर्ख गररएको दशुन
त्यस समयको अवस्िालाई दे र्खाउाँ छ जुनप्रति उनी पररर्चि तिए: "िब चन्द्रमा
शमाुउनेछ, र सूयक
ु ो हकरण लजाउनेछ। हकनहक सवुशर्क्तमान परमप्रभुले

तसयोन पवुिमा र यरूशलेममा र त्यसका धमु-गुरुहरूका सामुन्ने महहमातसि

राज्य गनुह
ु न
ु ेछ" (यशैया २४:२३)। आफूले दे र्खेका दशुन उनले जानेका
यरुशलेमको भहवष्यको बारे मा ददइएको तियो भनेर यशैयाले सोचेका तिए िर
प्रकाशको पुस्िकले त्यो दशुनमा ददइएको भहवष्यवाणी नयााँ यरुशलेममा पूरा

हुनेछ भनेर उल्लेर्ख गरे को छ (प्रकाश २१:२)। "त्यो सहर उज्यालो गराउन

सूयु र चन्द्रमाको र्खााँचो छै न, हकनभने परमेश्वरको महहमा नै त्यसको उज्यालो
ु न्ु छ" (प्रकाश २१:२३)।
हो। त्यहााँको बत्तीचाहहाँ िुमा आफै हुनह
यिािुमा दुिहरूलाई परमेश्वरले नाश गनुह
ु न्ु छ ि?

यशैया २८:२१ हेनह
ु ोस। यसमा परमेश्वरले ल्याउने सबुनाशलाई
उहााँको अनौठो काम भतनएको छ: "पराजीम पवुिमा उठनुभएझैँ परमप्रभु
उठनुहन
ु ेछ, तगबोनको बेँसीमा उहााँ जाग्नुभएझैँ जाग्नुहन
ु ेछ– आफ्नो काम, आफ्नो
अनौठो काम गनु र आफ्नो कायु, अिाुि आफ्नो अकै कायु पूरा गनु।"
कसैको नाश गनुु उहााँको तनर्ति अनौठो वा आफ्नो स्वभावभन्दा फरक तियो।
यो काम उहााँले गनु चाहनुहन्न
ु । िैपतन यो कामै हो वा अट्टे री दुिहरूप्रति
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उहााँले ल्याउने फैसला हो। यो सत्य हो हक जसले पापलाई पोर्ाइरहन्छ

उसले आफ्नो तबनाश आफैले ल्याउाँ दछ (याकूब १:१५)। जीवन र मृत्युमाति
परमेश्वरको अर्न्िम शर्क्त भएकोले पापीहरूको अर्न्िम नाशको तनर्ति समय,
स्िान र कसरी भनेर उहााँले नै तनणुय गनुह
ु न्ु छ (प्रकाश २०)। पाप आउाँ छ,
जान्छ, मातनसले आफ्नो पापको श्राप त्यसै अनुसार भोगेर जानेछ, पापको

कारण र असरसाँग परमेश्वरको केही सरोकार छै न भन्ने कतिपय मातनसहरूको
धारणा बाइबलसतमि नभएको हामीले तलनुपदुछ।

यशैया २४-२७मा जे लेर्र्खएको छ त्यसले सतपूणु बाइबललाई
प्रतितबर्तबि गदुछ। अिाुि अहहले

जतिसुकै दु:र्ख, कि, पीडा, तबध्वंस

मातनसहरूले भोग्नुपरे िापतन अन्िमा परमेश्वर र असलले र्खराब र दुिमाति
तबजय पाउनेछ भनेर िी अध्यायहरूले दे र्खाउाँदछ। हेनह
ु ोस, यशैया २४ "१

हे र, परमप्रभ ुले पृ्वी उजाड गनुह
ु न
ु ेछ। उहााँले त्यसलाई हवनाश पारे र त्यहााँका
बातसन्दाहरूलाई छरपष्ट पानुह
ु न
ु ेछ। २ जस्िो मातनसहरूको दशा हुन्छ, त्यस्िै
पूजाहारीको पतन हुन्छ, जस्िो दासको त्यस्िै मातलकको, जस्िो दासीको त्यस्िै

मातलक्नीको, जस्िो हकन्नेको त्यस्िै बेच्नेको, जस्िो उधारो तलनेको त्यस्िै उधारो
ददनेको दशा हुनेछ। जस्िो ऋण तलनेको त्यस्िै ऋण ददनेको हुन्छ। ३ पूरै

ु े नै यो
पृ्वी उजाड हुनेछ र पूणु रूपमा लूटपीट गररनेछ, हकनहक परमप्रभल
कुरा भन्नुभएको छ। ४ पृ्वी सुक्र्खा हुनेछ, र त्यो ओइलाउाँछ। सं सार दुबल
ु

हुन्छ, र त्यो ओइलाउाँछ। पृ्वीका उच्च दजाुका मातनसहरू दुबल
ु हुन्छन। ५
पृ्वी त्यसमा रहने मातनसहरूद्वारा दूहर्ि पाररएको छ। तिनीहरूले तनयमहरू

उल्लङ्घन गरे का छन, कानूनहरू भङ्ग गरे का छन र सदासवुदाको करार िोडे का
छन।

६

यसकारण

एउटा

सरापले

पृ्वीलाई

भस्म

गछु , र

त्यसका

मातनसहरूले दोर्को दण्ड भोग्नैपछु। यसै कारण पृ्वीका बातसन्दाहरू जलाइए,
र िोरै मातनसहरू मात्र बााँकी रहेका छन। ७ नयााँ दार्खमद्य सुक्छ, र दार्खको

बोट ओइलाउाँछ। हर्ु मनाउनेहरू सबैले सुस्केरा हाल्छन। ८ र्खैँ जडीको
र्खुशीयाली बन्द भएको छ। रमाहट गनेहरूको सोर बन्द छ। वीणाको
आनन्द बन्द छ। ९ तिनीहरूले दार्खमद्य हपउाँदै गीि गाउाँदैनन। कडा मद्य

हपउनेलाई त्यो िीिो लाग्छ। १० ध्वंस भएको सहर उजाड भएको छ। हरे क
घरका

ढोका

िुतनएको

छ।

११

मद्यको

तनर्ति

सडकहरूमा

तिनीहरू

कराउाँछन। सबै रमाहट नैराश्यमा पररणि भएको छ। पृ्वीबाट र्खुशीयाली नै
धपाइएको छ। १२ सहरमा हवनाश मात्र रहेको छ, र मूल ढोका भत्काएर
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टु क्रै-टु क्रा पाररएको छ। १३ जैिून रूर्ख हल्लाएर फलहरू झाररएपतछ अिवा
अङगूर हटहपसकेपतछ र्शला छोतडएझैँ त्यो पृ्वीमा र जाति-जातिहरूमा हुनेछ।
१४

तिनीहरू

आफ्ना

सोर

उचाल्छन।

तिनीहरू

रमाहटले

कराउाँछन।

परमप्रभ ुको महान महहमाको तिनीहरूले पर्श्चमबाट जयजयकार गछुन। १५
यसकारण

पूवम
ु ा

ु ो
परमप्रभक

महहमा

गर।

समुद्रका

टापूहरूमा

परमप्रभ ु

इस्राएलका परमेश्वरको नाउाँ उच्च पार। १६ पृ्वीको पल्लो कुनादे र्र्ख हामी

“धमी जनको महहमा” भनी गाइरहेको सुन्छौं। िर मै ले भनें, “म सुक्दै जााँदैछु, म
सुक्दै जााँदैछु

मलाई

तधक्कार

छ!

धोर्खाबाजी

गनेहरू

धोर्खाबाजी

गछुन!

धोर्खाबाजी गरे र नै धोर्खाबाजी गनेहरू हवश्वासघाि गछुन!” १७ हे पृ्वीका
मातनसहरू हो, त्रास, र्खाडल र पासोले तिमीहरूलाई पर्र्खुरहेछन। १८ त्रासको

सोर सुनेर भाग्ने र्खाडलमा पनेछ, र र्खाडलबाट माति तनस्केर आउनेचाहहाँ
पासोमा पनेछ। स्वगुका झ्यालहरू र्खोतलएका छन, र पृ्वीका जगहरू

हल्लन्छन। १९ पृ्वी फायो। पृ्वी दुई भाग भएको छ। पृ्वी जोरतसि
हर्ल्लयो। २० पृ्वी मिवाला मातनसझैँ धरमराउाँछ। झुप्रोलाई बिासले

हल्लाएझैँ त्यो यिाउिा हर्ल्लन्छ। आफ्नो बागीपनको दोर् त्यसमाति यति गह्रौँ
ु े
भएको छ हक कहहल्यै नउठने गरी त्यो ढल्छ। २१ त्यस ददन परमप्रभल

माति स्वगुको शर्क्तलाई र िल पृ्वीका राजाहरूलाई दण्ड ददनुहन
ु ेछ। २२

कैदीहरू कैदर्खानातभत्र बााँधेर रार्र्खएझैँ तिनीहरू एकसाि जतमा गररनेछन।

तिनीहरू झ्यालर्खानमा बन्द गररनेछन, र धेरै ददनपतछ तिनीहरूलाई सजाय
ददइनेछ। २३ िब चन्द्रमा शमाुउनेछ, र सूयक
ु ो हकरण लजाउनेछ। हकनहक
ु े तसयोन पवुिमा र यरूशलेममा र त्यसका धमुसवुशर्क्तमान परमप्रभल

गुरुहरूका सामुन्ने महहमातसि राज्य गनुह
ु न
ु ेछ।, यशैया २५ "१ हे परमप्रभ,ु
ु न्ु छ, म िपाईंको नाउाँलाई उच्च पादुछु र िपाईंका
िपाईं मेरा परमेश्वर हुनह

नाउाँको प्रशंसा गदुछु, हकनहक सतपूणु हवश्वासमा िपाईंले आश्चयुका कामहरू
गनुभ
ु यो, िी कामहरू जो धेरै अर्घ िाददमा योजना गररएका तिए। २ िपाईंले
सहरलाई ढु ङ्गाको िुप्रो बनाइददनुभएको छ। सुरर्क्षि नगरलाई ध्वं स गनुभ
ु यो।
हवदे शीहरूको हकल्लाहरूले भररएको सहर अब सहर रहेन। त्यो फेरर कहहल्यै

तनमाुण गररनेछैन। ३ यसै कारण बतलया जातिहरूले िपाईंलाई मान ददनेछन, र
क्रूर जातिहरूका सहरहरूले िपाईंलाई सतमान ददनेछन। ४ िपाईं गरीबहरूका

ु एको छ,
तनर्ति र दु:र्खमा परे का दररद्रहरूका तनर्ति एउटा शरण हुनभ
ाँ ीबेहरीमा शरण र घाममा छाया हुनभ
ु एको छ। हकनहक तनष्ठु रहरूको झोँक
आध
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ाँ ीझैँ हो, ५ र मरुभूतममा िाप परे झैँ हो। िपाईंले
पर्खाुलमा ठोहकएको आध
हवदे शीहरूको हल्लालाई सातय पानुह
ु न्ु छ। बादलले घामलाई छाया पारे झैँ
तनष्ठु रहरूको गीि िपाईंले बन्द गररददनुहन्ु छ।

६ सवुशर्क्तमान परमप्रभ ुले यसै पवुिमा सारा मातनसहरूका तनर्ति

मीठा-मीठा िोकहरू– तछर्प्पएको मद्य, असल-असल स्वाददष्ट िोकहरू, सबै भन्दा
असल मद्यको भोज लाउनुहन
ु ेछ। ७ उहााँले यही पवुिमा सारा मातनसहरूलाई
ढाक्ने वस्त्र र सारा जातिलाई छोप्ने िन्ना हटाइददनुहन
े । ८ उहााँले
ु छ

मृत्युलाई सदाको तनर्ति तनल्नुहन
ु ेछ। परमप्रभ ु परमेश्वरले सबै का अनुहारबाट
ाँ ु
आस

पुतछददनुहन
े ।
ु छ

उहााँले

सारा

पृ्वीबाट

आफ्नो

प्रजाको

तनन्दा

हटाइददनुहन
ु ेछ। परमप्रभ ुले भन्नुभएको छ। ९ त्यस ददन तिनीहरूले यसो
ु न्ु छ, हामीले उहााँमाति भरोसा
भन्नेछन, “तनश्चय उहााँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनह

ु न्ु छ, उहााँमाति
गर्यौं र उहााँले नै हामीलाई बचाउनुभयो। उहााँ नै परमप्रभ ु हुनह
हामीले भरोसा गर्यौं। उहााँले गनुभ
ु एको उद्धारमा हामी र्खुशी होऔ ं र
रमाऔ ं।” १० यस पवुिमा परमप्रभ ुको हाि रहनेछ, िर मोआब उहााँमतु न

कुल्चीतमल्ची हुनेछ, जस्िो पराल मलमा कुल्चीतमल्ची हुन्छ। ११ जसरी

पौडनेले पौडाँदा आफ्ना हाि फैलाउाँछ, त्यसरी नै तिनीहरूले त्यसमा आफ्ना
हाि फैलाउाँछन। तिनीहरूले आफ्ना हािको चलाकी दे र्खाए िापतन परमेश्वरले

तिनीहरूको घमण्ड िल झानुह
ु न
ु ेछ। १२ िेरा अल्गा-अल्गा हकल्ला भएका
पर्खाुलहरू

उहााँले

भत्काइददनुहन
ु ेछ,

र

तिनीहरूलाई

जतमनमा

सोिर

पाररददनुहन
ु ेछ, अिाुि धू लोमा तमलाइददनुहन
ु ेछ।", यशैया २६ "१ त्यस ददन
यहू दाको दे शमा यो गीि गाइनेछ: हाम्रो एउटा बतलयो सहर छ।

परमेश्वरले त्यसका तभत्ता र पर्खाुललाई उद्धार बनाउनुहन्ु छ। २ मूल ढोकाहरू
र्खोल र धातमुक जाति, अिाुि हवश्वास कायम रार्ख्ने जाति पस्न सकून।

३ जसको मन िपाईंमा अतडएको छ, त्यसलाई िपाईंले पूरा शार्न्िमा

रार्ख्नुहन्ु छ, हकनभने त्यसले िपाईंमाति भरोसा रार्ख्छ। ४ सदासवुदा परमप्रभ ुमा
भरोसा रार्ख,

ु न्ु छ। ५
हकनभने परमप्रभ,ु परमप्रभ ु नै सनािनका चट्टान हुनह

उच्चमा बस्नेहरूलाई उहााँले हवनम्र िुल्याउनुहन्ु छ। उच्च सहरलाई उहााँले
होच्याउनुहन्ु छ। उहााँले त्यसलाई जतमनको सिहसतम झाररददनुहन्ु छ। उहााँले
त्यसलाई धू लोमा फातलददनुहन्ु छ। ६ र्खुट्टाले त्यसलाई कुर्ल्चन्छ, तिचोतमचोमा
परे काहरूका र्खुट्टा र दररद्रका पाइलाले कुर्ल्चनेछ।
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७ धमीको बाटो सोझो

हुन्छ। हे धमी जन हो, िपाईंले नै धमीको बाटो सोझ्याउनुहन्ु छ। ८ हे
परमप्रभ,ु िपाईंका इन्साफको मागुमा, हामी िपाईंलाई पर्खुन्छौं।

हाम्रा हृदयको इच्छा िपाईंकै नाउाँ र िपाईंकै सतझनामा छ। ९ रािी मेरो
प्राणले िपाईंको लालसा गछु। तबहान मेरो आत्माले िपाईंको चाहना गदुछ।
जब िपाईंको न्याय पृ्वीमा प्रकट हुन्छ, िब सं सारका मातनसहरूले
धातमुकिा

तसक्छन।

१०

दुष्टमाति

अनुग्रह

दे र्खाइए

िापतन

तिनीहरूले

धातमुकिा तसक्नेछैनन। सोझाहरूको दे शमा पतन तिनीहरू दुष्याइाँ गरी नै
ु ो महहमालाई र्ख्याल गदै नन। ११ हे परमप्रभ,ु िपाईंले
रहन्छन, र परमप्रभक

आफ्नो हाि माति उठाउनुभएको छ, िर तिनीहरूले त्यो दे र्ख्दै नन। आफ्नो
प्रजाको तनर्ति िपाईंको जोश तिनीहरूले दे र्खून र लर्ज्जि होऊन। िपाईंका
हवरोधीहरूका लातग अलग्गै रार्खेको आगोले तिनीहरूलाई भस्म पारोस। १२ हे
परमप्रभ,ु िपाईंले

हाम्रा

तनर्ति

शार्न्ि

स्िाहपि

गनुह
ु न्ु छ।

जो

हामीले

सफलिापूवक
ु
प्राप्ि गर्यौं, िी सबै िपाईंले नै हाम्रा तनर्ति गनुभ
ु एको हो।

१३ हे परमप्रभ,ु हाम्रा परमेश्वर, िपाईंबाहेक अरू मातलकहरूले हामीमाति

शासन गरे , िर िपाईंका नाउाँको मात्र हामी सतमान गछौं। १४ तिनीहरू मरे ,
अब

उप्रान्ि

तिनीहरू

र्जउनेछैनन।

तबदा

भइसकेका

िी

आत्माहरू

तबउाँिनेछैनन। िपाईंले तिनीहरूलाई सजाय ददनुभयो र नाश गनुभ
ु यो, र
तिनीहरूका सबै सतझना मेहटददनुभयो। १५ िपाईंले जातिको वृहद्ध गनुभ
ु एको

छ, हे परमप्रभ,ु िपाईंले जातिको वृहद्ध गनुभ
ु एको छ। िपाईंले स्वयम महहमा
प्राप्ि गनुभ
ु एको छ। िपाईंले दे शका सारा तसमाना बढाउनुभएको छ।

१६

हे परमप्रभ,ु दु:र्खमा तिनीहरू िपाईंकहााँ आए। जब िपाईंले तिनीहरूलाई
िाडना ददनुभयो, तिनीहरूले मुर्श्कलले प्रािुना गुनगुनाउन सके।

१७ जन्म

ददने बेला नर्जक आउाँदा जसरी एउटी गभुविी स्त्री पीडामा पदुछे, र आफ्नो
वेदनामा कराइउठछे , त्यसरी नै, हे परमप्रभ,ु हामी पतन िपाईंको सामुन्ने भएका
तियौं।
१८ हामीले पतन गभुधारण गर्यौं, हामी पतन पीडामा पर्यौं,
हामीले

ि

वायु

मात्र

जन्मायौं।

हामीले

पृ्वीमा

उद्धार

िर

ल्याउन

सकेनौं।सं सारका मातनसहरूलाई हामीले जन्म ददएका होइनौं। १९ िर
िपाईंका मररगएका जनहरू र्जउनेछन।

तिनीहरूका शरीरको पुनरुत्िान हुनेछ। हे माटोमा बस्ने हो, उठ र

आनन्दले कराओ। िपाईंको शीि तबहानको शीिजस्िै छ, पृ्वीले आफ्ना
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मरे काहरूलाई जन्माउनेछ। २० हे मेरा मातनस हो, जाओ, तिमीहरू आफ्ना
कोठाहरूमा पसेर ढोकाहरू िुन। उहााँको क्रोध शान्ि नहोउञ्जेल, केही
क्षणको तनर्ति लुहकबस।

२१ हेर, पृ्वीका मातनसहरूलाई तिनीहरूका पापका तनर्ति सजाय

ु न्ु छ। पृ्वीले आफूमाति
ददन परमप्रभ ु आफ्नो वासस्िानबाट तनस्की आउाँदैहन
ु ह
पोर्खाइएको रगि प्रकट गनेछ, र माररएकाहरूलाई अब उप्रान्ि पृ्वीले

तछपाउनेछैन।" र यशैया २७ "१ त्यस ददन परमप्रभ ुले आफ्नो डरलाग्दो,

ाँ ल
ु ी बस्ने
शर्क्तशाली र ठू लो िरवारले त्यो सुल्कने सपु, तलव्यािन, त्यो गुड
सपुलाई दण्ड ददनुहन
ु न
ु ेछ। उहााँले समुद्रको हवशाल अर्जङ्गरलाई मानुह
ु ेछ।

२ त्यस ददन, “फल ददने एउटा सुन्दर दार्खबारीको हवर्यमा गीि

गाओ। ३ म, परमप्रभ,ु त्यसको हेरचाह गछु ु। म त्यसमा तनरन्िर पानी
हाल्छु । म रािददन त्यसको दे र्खरे र्ख गछु ु , नत्रिा कसै ले त्यसलाई नोक्सानी
ाँ तसउाँडी र कााँढाहरूले मलाई रोक्न उम्रेका भए
गलाु। ४ म ररसाएको छै न।
ाँ
ि म तिनीहरूका हवरुद्धमा लडाइाँ गनु जाइलाग्नेतिए।
म तिनीहरूलाई

ाँ ५ तिनीहरू शरण तलन मकहााँ आऊन। तिनीहरू मतसि तमलाप
जलाउनेतिए।

गरून। हो, तिनीहरू मतसि तमलाप गरून।” ६ आउने ददनहरूमा याकूबले जरा
गाडनेछ, इस्राएल फुल्ने र फल्नेछ, र समस्ि पृ्वीलाई फलले भनेछ। ७ के
त्यसलाई

हहकाुउनेहरूलाई

हहकाुउनुभएझैँ

उहााँले

त्यसलाई

हहकाुउनुभयो?

त्यसलाई माने हरू माररएझैँ के त्यो पतन माररयो? ८ िपाईंले त्यसतसि झगडा

ििा त्यसलाई दे श तनवाुसन गरे र त्यसतसि युद्ध गनुह
ु न्ु छ। पूवीय बिास
चले को

ददनमा

जस्िै

उहााँले

त्यसलाई

भयङ्कर

वायुको

झोक्काले

उडाइददनुहन्ु छ। ९ यसै द्वारा याकूबको अधमुको प्रायर्श्चि गररनेछ, र त्यसको
पाप दूर गररएको सारा फल यही हुनेछ। जब त्यसले वेदीका सबै ढु ङ्गाहरू

र्खरी-ढुाँ गाझैँ चकनाचूर पाछु , िब अशेरा दे वीका र्खतबा र धू प बाल्ने वेदीहरू
फेरर र्खडा हुनेछैनन। १० सुरर्क्षि सहर तनजुन भयो, तनजुन र त्यातगएका

वासस्िान उजाड भूतमझैँ भयो। त्यहााँ बाछाहरू चछुन, त्यहााँ तिनीहरूले हवश्राम
गछुन, र तिनीहरूले त्यसका हााँगाहरू लुछेर नाङ्गै बनाउाँछन। ११ जब त्यसका
स-साना हााँगाहरू सुक्छन, िब िी भााँर्चन्छन र स्त्रीहरू आएर िी आगोमा
जलाउाँछन।

हकनहक

तिनीहरूलाई

बनाउनुहन
ु ेले

समझै

नभएको
तिनीहरूमाति

यो

एक

जाति

हटठ्याउनुहन्ु न

हो।

यसै कारण

र

तिनीहरूका

सृर्ष्टकिाुले तिनीहरूमाति तनगाह गनुह
ु न्ु न। १२ त्यस ददन परमप्रभ ुले बतगरहने
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यू फ्रेहटस नदीदे र्र्ख तमश्रको र्खोलासतमै आफ्नो अन्न छााँटनुहन
ु ेछ, र हे इस्राएली,
तिमीहरूचाहहाँ एक-एक गरी जतमा गररनेछौ। १३ त्यस ददन एउटा ठू लो िुरही

बज्नेछ। अश्शूरमा नष्ट हुनेहरू र तमश्रदे शमा तनवाुतसि भएकाहरू आएर
ु ो आराधना गनेछन।"
यरूशले मको पहवत्र पवुिमा परमप्रभक

यदद हामी पतन अर्न्िम तबजयमा सहभागी हुन चाहन्छौँ भने हामीले

गनुप
ु ने केवल एउटा काम के हो ि? हेनह
ु ोस हहिोपदे श ३:५-१० "५ आफ्नो
सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा रार्ख र तिम्रो आफ्नै समझशर्क्तमा भर नपर

६ आफ्ना सारा मागुमा उहााँलाई सतझी, र उहााँले तिम्रा मागुहरू सोझा

िुल्याइददनुहन
ु ेछ। ७ आफ्नै नजरमा बुहद्धमान नहोऊ, परमप्रभ ुको भय मान र
दुष्कमुलाई त्याग। ८ यसले तिम्रो शरीरलाई स्वस्ि िुल्याउनेछ र तिम्रो
हड्डीको लातग पोर्ण ददनेछ।

९ आफ्नो धन-सतपर्त्त र आफ्ना सबै उब्जनीको

ु ो आदर गर, १० िब तिम्रा ढु कुटीहरू पोर्खुन्जेल
अगौटे फलले परमप्रभक
भररनेछन, र िेरा भााँडाहरू नयााँ मद्यले च ुतलएर पोर्र्खनेछन।" र रोतम १०:९१३ "९ हकनहक यदद तिमीले येशूलाई प्रभ ु हो भनी आफ्नो मुर्खले स्वीकार

गर्यौ, र परमेश्वरले उहााँलाई मरे काहरूबाट जीहवि पानुभ
ु यो भनी आफ्नो
हृदयमा हवश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। १० हकनहक मातनसले आफ्नो
हृदयले हवश्वास गछु र ऊ तनदोर् ठहररन्छ, अतन उसले आफ्नो मुर्खले स्वीकार
गछु र उद्धार पाउाँछ। ११ धमुशास्त्र भन्छ, “उहााँमाति भरोसा रार्ख्ने कोही

लाजमा पनेछैन।” १२ हकनहक यहू दी र अन्यजातिमा केही भेद छै न। उहााँ

ु न्ु छ, र उहााँलाई पुकाने हरू सबैलाई आफ्नो प्रशस्ि
एउटै प्रभ ु सबैका प्रभ ु हुनह
आर्शर्

ददनुहन्ु छ।

१३

हकनहक

ु ो
“प्रभक

नाउाँ

पुकाने

हरे कले

उद्धार

पाउनेछ।”
उपसं हार:

िप जानकारी: "के हामीले पाउने मुर्क्त कुनै सिुमा पाउने हो ि? अहाँ, जब
हामी येशूकहााँ आउाँ छौँ कुनै शिु नरार्खी आउाँ छौँ। यद्यहप, येशूकहााँ आउाँ दा

कुनै न कुनै शिु ि हुनैपछु, होइन ि? हामीहरूको तनरन्िर जीहवि आस्िा र
ु एको मुर्क्तदािाको रगिको पुण्य
हवश्वासले क्रुसमा टााँतगएको र पुनरुत्िान हुनभ
काममाति पूरै भरोसा रार्खेर उहााँलाई पकतड रार्ख्नु नै हाम्रो शिु हो। जब हामी

यस मनर्स्ितिमा चल्दछौँ िब हामीले असल र धातमुकिाको हक्रयाकलापमा
सहक्रय हुन्छौँ। जब परमेश्वरले पापीहरूलाई यस सं सारमा बोलाइरहनुहन्ु छ र
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उहााँको तनमन्त्रणा स्वीकार गनु आह्वान गरररहुनहुन्छ त्यसबेला उहााँले कुनै
पतन शिु रार्ख्नुहन्न
ु । कुनै शिु नरार्खी येशूकहााँ आउने भएकोले परमेश्वरको
आह्वानको प्रत्युत्तर ददनैपने हुन्छ। जब पापी येशूकहााँ आउाँ छ िब उसले

येशूलाई कलभरीको क्रुसमा उचातलएको दे र्ख्दछ। यो प्रभाव परमेश्वरले नै
उसको ददमागमा रार्ख्नुभएको हुन्छ। यसले गदाु त्यस मातनसले त्यस्िो प्रेमलाई

पकड्न गइरहे को हुन्छ जुन उसको कल्पनाभन्दा अपारको छ।"-एलेन जी
ह्वाइट, मान्युर्स्क्रप्ट ररतलजेज, ठे ली ६, पृ. ३२बाट रूपान्िररि।
र्चन्िनमनन:
अ.

माति एलेन जी ह्वाइटले व्यक्त गनुभ
ु एको भावनालाई चौिौँ बुाँदाको
पररवेशमा पढ्नुहोस। उनले यहााँ के भतनरहनुभएको छ? इसाई
जीवनमा हहाँड्नु पने कदमहरू के हुन वा इसाईहरूमा हुन ु पने

ित्वहरू के हुन? उनले व्यक्त गरे को कुरामा हवश्वास वा आस्िा र
काम समावेश भएको छ। हामीले त्यसलाई कसरी छु याउने?
आ.

अहङ्कारी, अतभमान, घमण्ड र आफ्नो भाऊ र्खोज्ने प्रवृर्त्त पाप हकन
र्खिरामूलक छ? तिनीहरू हाम्रो ददमागबाट टाढा रार्ख्न हकन
मुर्श्कल छ? के िी प्रवृर्त्तहरूले मातनसहरूलाई यस्िरी अन्धा
बनाउाँदछन

हक

जसले

गदाु

मातनसहरूले

तिनीहरूलाई

त्याग्न

ु न्ु छ भने त्यो
मुर्श्कल पदुछ? यदद िपाईँ अतभमानी वा घमण्डी हुनह

दठकै छ भनेर िपाईँले सोच्नुहन्ु छ भने त्यो दठकै भएको प्रवृर्त्तलाई
हकन पररविुन गनुप
ु छु र? क्रुस र क्रुसले ददने सन्दे श जसले

जुनसुकै मातनसलाई पतन मुर्क्त ददन्छ त्यसले मात्र अतभमान, हठी र
अहङ्कारलाई मेटाउने प्रभाकारी और्धी भएकोले त्यसमाति ध्यान गरे र
कसरी अङ्गाल्ने?
इ.

के अरू जाति, राष्ट्रका मातनसहरूले पतन मुर्क्त पाउनेछन भनेर

यशैयाले आशा दे र्खेका तिए हक? हेनह
ु ोस, यशैया २५:३-८ "३
यसै कारण बतलया जातिहरूले
जातिहरूका

सहरहरूले

िपाईंलाई मान ददनेछन, र क्रूर

िपाईंलाई

सतमान

ददनेछन।

४ िपाईं

गरीबहरूका तनर्ति र दु:र्खमा परे का दररद्रहरूका तनर्ति एउटा शरण
ाँ ीबेहरीमा शरण र घाममा छाया हुनभ
ु एको छ, आध
ु एको छ।
हुनभ

ाँ ीझैँ हो, ५ र
हकनहक तनष्ठु रहरूको झोँक पर्खाुलमा ठोहकएको आध

१२४

मरुभूतममा िाप परे झैँ हो। िपाईंले हवदे शीहरूको हल्लालाई सातय
पानुह
ु न्ु छ।

बादलले

घामलाई

छाया

पारे झैँ

तनष्ठु रहरूको

गीि

िपाईंले बन्द गररददनुहन्ु छ। ६ सवुशर्क्तमान परमप्रभ ुले यसै पवुिमा

सारा मातनसहरूका तनर्ति मीठा-मीठा िोकहरू– तछर्प्पएको मद्य,
असल-असल

स्वाददष्ट

िोकहरू, सबैभन्दा

असल

मद्यको

भोज

लाउनुहन
ु ेछ। ७ उहााँले यही पवुिमा सारा मातनसहरूलाई ढाक्ने
वस्त्र र सारा जातिलाई छोप्ने िन्ना हटाइददनुहन
ु ेछ। ८ उहााँले

मृत्युलाई सदाको तनर्ति तनल्नुहन
ु ेछ। परमप्रभ ु परमेश्वरले सबै का
ाँ ु पुतछददनुहन
अनुहारबाट आस
ु ेछ। उहााँले सारा पृ्वीबाट आफ्नो
प्रजाको तनन्दा हटाइददनुहन
ु ेछ। परमप्रभ ुले भन्नुभएको छ।", यशैया
२६:८,९

"८

हे

परमप्रभ,ु िपाईंका

इन्साफको

मागुमा, हामी

िपाईंलाई पर्खुन्छौं। हाम्रा हृदयको इच्छा िपाईंकै नाउाँ र िपाईंकै
सतझनामा छ। ९ रािी मेरो प्राणले िपाईंको लालसा गछु। तबहान
मेरो आत्माले िपाईंको चाहना गदुछ। जब िपाईंको न्याय पृ्वीमा
प्रकट हुन्छ, िब सं सारका मातनसहरूले धातमुकिा तसक्छन।" र
प्रकाश १९:९ पतन पढ्नुहोस "अतन िी स्वगुदूिले मलाई भने, “यो

ले र्ख, िुमाका हववाहको भोजमा तनमन्त्रणा पाउनेहरू धन्यका हुन।”
तिनले फेरर मलाई भने, “परमेश्वरका सत्य वचनहरू यी नै हुन।”
सारांश: असेररया र बेतबलोनले यहू दामाति आक्रमण गरे र आफ्नो प्रभुत्व
जमाउनेछ भन्ने सन्दे श यशैयाले दे र्खेका तिए। यस अन्धकारको शर्क्तले

मानवीय शासकहरूले अपार शर्क्त पाएको पतन उनले दे र्खेका तिए (एहफसी
६:१२)।

त्यस

शर्क्तले

परमेश्वरका

मानवीय

शत्रुहरूद्वारा

काम

गरे र

आफूलाई परमेश्वर जस्िै िुल्याइरहे को पतन उनले दे र्खेका तिए। िर अन्िमा
त्यस शर्क्तको तनणुयात्मक सामना गदै त्यसको अन्त्य परमेश्वरले गनुु हुनेछ र
यस समस्या, दु:र्खकिको भूमरीमा परे को सं सारलाई उहााँले अनन्िको शार्न्ि
ल्याउनुहन
ु ेछ भन्ने दशुन पतन यशैयाले पाएका तिए।
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किा ६
जीवनलाई नै िहस नहस गने दुघट
ु ना
ओल्गा नार्शन, ३४, रुस
पूवी युरोपमा रहेको ब्लाक सीमा ओल्गा र रोमान छु ट्टी मनाउन

गएका तिए। त्यसबेला तिनीहरूको कार दुघट्
ु ना हुाँदा तिनीहरूको जीवनका
क्षणहरू तििर तबिर भएका तिए। तिनीहरू िीन वर्ुमात्र हववाह भएका नव

दतपर्त्त तिए। तिनीहरू समुद्रको हकनारामा रहे का सहरहरूको रमाइलो दृष्य
हेदै कार हााँक्दै तिए। िब जााँदा जााँदा रोमानले बाटो भुल्यो। अतन रोमानले
तबस्िारै कार हााँक्दै बीच सडकमा फनक्क फक्यो। त्यसबेला राजमागुमा
एउटा सेिो मसे र्जज कार रफ्िारमा आउाँ दै तियो। त्यस कारले तिनीहरू
चढे को भोक्सवागनलाई दनक ददयो र त्यो भोक्सवागन फनफन्िी घुतयो।
ओल्गा र रोमानले भन्िान्यो तिनीहरूको जीवन अन्त्य भयो। एक तछन

घुमेपतछ त्यो भोक्सवागन रोक्यो। झ्यालहरू टुक्रा टुक्रा भएका तिए। कारका
ढोकाहरू र्खोल्ने नसक्ने गरे र बन्द भएका तिए। ओल्गा र रोमान कारको

झ्यालबाट तनस्केर आए। तिनीहरूलाई र्खासै चोिपिक ि लागेको तिएन िर
कारचाही ँ नराम्रोसाँग तबग्रेको तियो। रोमान र ओल्गाले मसे तडज कारतिर हेर्यो
त्यो पतन नराम्रोसाँग तबतग्रएको तियो। िर त्यसको ड्राइभर पतन ठीकै तियो।
एक तछनपतछ पुतलसको कार आयो। पुतलसले रोमानलाई हेर्यो र त्यो
दुघट
ु नाको दोर्ी रोमानलाई ठहर्याए। रोमानले आफ्नो हािको हत्केलाले

अनुहार छोप्यो। "अब त्यस मसे तडज कारको तनर्ति हामीले धेरै वर्ुसतम पैसा

तिरररहनुपने हुन्छ" आाँश ु बगाउाँ दै रोमानले भन्यो। त्यसबेला ओल्गाले पतन यो

महसुस गररन हक त्यस दुघट
ु नाले तिनीहरूले ठू लो मोल च ुकाउनु पनेछ।
रोमनको कारको तबमा िोरै तियो र महाँगो मसे तडज कारलाई ममुि गनु
तिनीहरूको

तबमाले

भ्याउाँ दैन्यो।

ओल्गा

बाटो

काटे र

बारीमा

गइन।

ाँ ा टे केर प्रािुना गररन "प्रभु हामीलाई सहायिा गनुह
त्यसबेला उनी घुड
ु ोस।"
उनले आफ्नो आाँर्खा र्खोतलन र उदठन। क्षतिग्रस्ि कारहरू सडकमै तिए।
अको ड्राइभर जसको नाउाँ तयुसा तियो, एकदम ररसाएर रोमानसाँग कुरा गदै

तियो "तिम्रो सबै कागज मलाई दे ऊ। मेरो कारलाई ममुि गर र म हफिाु
गनेछु।" रोमानले

आफ्नो ड्राइभर लाइसेन्स उसको हािमा रार्र्खददयो।

पुतलसले ररपोटु लेर्ख्न तसध्यायो। त्यसबेला कोही मातनस तयुसालाई तलन
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आयो। रोमान र ओल्गा अगातड कसरी यात्रा गने भन्ने िाहा भएन। जब
तिनीहरू तबग्रेको कार तलन रकको तनर्ति पर्र्खिँदै तिए िब तिनीहरू बारीमा
कुरा गनु गए। तिनीहरूको बीचमा िनाव भएको केही हप्िा तबिेको तियो।

अब झन आगोमा र्घऊ िपेको जस्िो त्यस दुघट्
ु नाले तिनीहरूको बीचमा चकाु
चकी नै भयो। ओल्गाले ि पारपाच ुके गने र्स्िति नर्जक पुगेको जस्िै महसुस

गररन। त्यसैबेला तिनीहरू दुवै जना कोमल भएर परमेश्वरसाँग क्षमा मागे।

त्यसबेला तिनीहरू जाने ठाउाँ कही ँ नभएकोले समुद्र हकनाराको बालुवामा नै
सुिे। तबहानपर्ख तयुसाले तिनीहरूलाई आफ्नो घरमा आउन र त्यहााँ बस्न

तनतिो ददयो। उसको अको कार तियो र उसले त्यस दतपर्त्तलाई एक
हप्िासतम सहरमा घुमायो। त्यसबेला तिनीहरूको तबमा र कानुनी प्रहक्रया चल्दै
तियो। जब तयुसाले रोमान र ओल्गालाई र्खान लग्यो िब तिनीहरूले मासु
नर्खाएकोमा उसलाई अचतम लाग्यो। भोतलपल्ट तिनीहरूले रक्सी नर्खाएको
दे र्ख्दा तयुसा झन छक्क पर्यो। "तिमीहरू अनौठो मातनसहरू हौ। तिमीहरू
को हौ?" तयुसाले र्जज्ञासा रार्ख्दै सोध्यो। "हामी सेभेन्ि-डे एडभेर्न्टस्ट हौँ"
ओल्गाले र्शर ठाडो गरे र जवाफ ददइन। "हो र? तिमीहरू मेरो जीवनमा
भेटेको दोस्रो एडभेर्न्टस्टहरू हौ" तयुसाले वाल्ल परे र भन्यो। कुराकानीको

तसलतसलामा तयुसा इसाई नभएको र उसका दुई श्रीमिीहरू भएको रोमान र
ओल्गाले िाहा पाए। आफू दोर्ी मनर्स्ितिको दवाबमा परे को तयुसाले

पाहुनाहरूलाई बिायो। आफ्नो दोस्रो श्रीमिीलाई भ्र ुण हत्या गनु आफूले दवाब
ददएको

तयुसाले

सुनायो।

"यो

दुघट्
ु ना

परमेश्वरले

पठाउनुभएको

दण्ड

हुनसक्छ" तयुसाले भन्यो। त्यस मसे तडजप्रति उसको ठू लो मोह तियो। दुघट्
ु ना

ु न्दा एक हप्िा अर्घमात्र त्यो कार उसले हकनेको तियो। रोमान र
हुनभ
ओल्गाले रुसको जाओस्कीमा रहेका आफ्ना सािीहरूलाई फोन गर्यो र
कारको तनर्ति हजाुना तिनु सापटी मागे। िीनददनतभत्र तिनीहरूले पैसा जतमा
गरे । सािीहरूले तिनीहरूलाई अरू पैसा पतन चाहहन्छ हक भतन फोन गरररहे।

तिनीहरूले रोमान र ओल्गालाई सहायिा गनु चाहन्िे। तिनीहरूको कुराकानी
सुनेपतछ तयुसा गहभरर आाँश ु झादै रोयो। "म धनी छु । मेरा धेरै सािीहरू
छन। मैले धेरै मातनसहरूलाई पैसा कमाउन सहयोग गरे को छु । मेरा कुनै

एक जना सािीले पतन दुघट्
ु ना पतछ म कस्िो छु भनेर फोन गरे न। तिमीहरू
गररब छौ। तिमीहरूसाँग केही पतन छै न। िर तिम्रा सािीहरूले तिमीहरूलाई

सहायिा गनु चाहन्छन" तयुसाले भन्यो। हप्िाको अन्िमा रोमान र ओल्गाले
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तिनुप
ु ने पैसा तिर्यो र तयुसाले रोमानको ड्राइतभङ्ग लाइसेन्स हफिाु ददयो। आफू
अको सहरमा केही ददनको लातग जानुपने तयुसाले बिायो। त्यो त्यही सहर

तियो जहााँ रोमान र ओल्गा जााँदै तियो जब दुघट्
ु ना भयो। "तिमीहरू मेरो
पाहनु हुन चाहन्छौँ?" भनेर तयुसाले तिनीहरूलाई सोध्यो। अत्यन्िै र्खुशी भएर
रोमान र ओल्गाले तयुसाको फेरर पाहुना हुन सहमिी जनाए। तिनीहरू

तयुसाको अत्यन्िै शानदार, तबलासी र सुहवधाले सतपन्न भएको घरमा दुई ददन
बसे। त्यस्िो घर तिनीहरूले कहहल्यै पतन दे र्खेका तिएनन। पतछ तिनीहरू
जाओक्सीमा रे लबाट फके।

अको वर्ुभरर रोमान र ओल्गाको तनर्ति कदठन वर्ु तियो हकनभने
तिनीहरूले सापटी तलएको पैसा तिनुु परे को तियो, िर तिनीहरूले त्यस
दुघट्
ु नाको तनर्ति परमेश्वरलाई ओल्गाले धन्यवाद ददइन। त्यसले गदाु
तिनीहरूको हववाह बचेको तियो। जब उनी परमेश्वरलाई धन्यवाद ददाँ दै तिइन
उनले काम गरे को ठाउाँ मा उनको िलबलाई बढाइ ददयो। रोमानले पतन बढी
िलब आउने ठाउाँ मा नयााँ काम पायो। तिनीहरूले एक वर्ुतभत्रै ऋण तिनु
सफल भए। "हामीले केही पतन चाहेका तिएनौँ िर परमेश्वरले हाम्रो सबै
आवश्यकिाहरू पूरा गररददनुभयो" ओल्गाले मुस्कुराउाँ दै भतनन।

जाओस्की सेभेन्ि-डे एडभेर्न्टस्ट स्कूलमा भनाु हुनेहरूमा ओल्गा पतन

पहहलो तिइन। उनी सन १९९३मा एक कक्षामा भनाु भएकी तिइन। उनी
त्यस स्कूलमा पहढसकेपतछ जाओस्की एडभेर्न्टस्ट हवश्वाहवद्यालयमा उच्च र्शक्षा

हातसल गनु पढन गइन। यस त्रैमातसक भेटीको उतिएको पैसाले उक्त
हवश्वहवद्यालयमा चाहहने क्लासरुमा तनमाुण गनु सहयोग गनेछ।
-आन््यु मेकचेस्नी
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