८

मेरा मानिसहरुलाई
सान्त्विा दे ऊ

यस अध्यायका मूल पदहरू: यशैया ४०:१,२, यशैया ४०:३-८, यशैया
४०:९-११ र यशैया ४०:१२-३१।

यस अध्यायका मूल सार पद: "ससयोनलाई शुभ समाचार सुनाउने हो, सिमी

अग्लो पर्विमा जाऊ। यरूशलेमलाई शुभ समाचार सुनाउने हो, जोरसँग सिम्रो
सोर उचाल, सोर उचाल, नडराऊ। यहू दाका नगरहरूलाई भन, “हेर, सिमीहरूका
ु न्ु छ!” (यशैया ४०:९)।
परमेश्र्र यह ीँ हुनह

दोस्रो वर्श्र् युद्ध सन १९४५मा समाप्ि भएको सियो। त्यसबेला

जापानको एकजना सोइचच योकोई नाम गरे को ससपाह ीँ ग्र्ामको जङ्गलमा

लुवकरहे को सियो। त्यस जङ्गलमा अमेररकाको हर्ाइ जहाजहरूले शाचन्ि भयो
भन्ने पचावहरू छरे का सिए। त्यो ि अमेररकाले फसाउने पचाव हो भनेर त्यस
ीँ े ठानेको सियो। जापानको राजाको एक बफादार
ससपाह ल

सैसनक भएकोले

आफूले कवहल्यै पसन आत्मसमपवण नगने सपि खाएको सियो। बावहर

सभ्यिासँग उसको सम्पकव नभएकोले जङ्गलमा जे खानेकुरा भेट्यो त्यह खाएर
चजएको सियो। उसले आफ्नो जीर्न कठठनसँग सबिाइरहे को सियो।
दोस्रो वर्श्र्युद्ध समाप्ि भएको २७ र्र्वपसछ सन् १९७२मा केह

ससकार हरू त्यह

योकोई रहे को जङ्गलमा ससकार खेल्न आए। सिनीहरूले

योकोईले माछा मारररहे को भेट्टाए। त्यसबेलामात्रै उसले यो िाहा पायो वक
उसले पाएको पचावले ठदएको सन्दे श सत्य सियो। जब उसका दे शका बाँवक

मासनसहरू शाचन्िको सुखद अनुभर् गदै सिए योकोई भने दशकौँसम्म लुकेर
िजार्मा सबिाइरहेको सियो।– र्र्ाई गेन, अलटर कल (समचशगन: डायडम,
१९९९), पृ. ३०४बाट रूपान्िररि।
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शिाब्द यौँ अचि यशैया अगमर्क्ताद्वारा परमेश्र्रले आफ्ना जनहरूलाई
सिनीहरूको िनार् र कष्टको र्ास्िवर्करूपमा अन्त्य भयो भनेर सन्दे श
ठदनुभएको सियो। "१ सिमीहरूका परमेश्र्र भन्नुहन्ु छ, मेरो प्रजालाई सान्त्र्ना,
सान्त्र्ना। २ वर्नम्र भएर यरूशलेमलाई भन। त्यसका दासत्र्को सेर्ा पूरा
भएको छ, त्यसका पापहरू क्षमा गररएको छ असन त्यसले परमप्रभुको हािबाट
आफ्ना सबै पापका सनचम्ि दोबर पाएको छ भनी त्यसलाई िोर्णा गर" (यशैया
४०:१-२)।
यस अध्यायमा त्यस सन्दे शको अिव के रहेछ हामी हेनेछौँ।
१. भवर्ष्यको सनचम्ि सान्त्र्ना (यशैया ४०:१,२)
यशैया

४०:१,२मा

परमेश्र्रले

उहाँका

जनहरूलाई

सान्त्र्ना

ठदनुहन्ु छ। सिनीहरूले पाउने दण्ड आचखरमा अन्त्य भएको सियो। सिनीहरूको

दण्ड के सियो ि? हेनह
वु ोस्, "१ सिमीहरूका परमेश्र्र भन्नुहन्ु छ, मेरो प्रजालाई

सान्त्र्ना, सान्त्र्ना। २ वर्नम्र भएर यरूशलेमलाई भन। त्यसका दासत्र्को
ु ो
सेर्ा पूरा भएको छ, त्यसका पापहरू क्षमा गररएको छ असन त्यसले परमप्रभक

हािबाट आफ्ना सबै पापका सनचम्ि दोबर पाएको छ भनी त्यसलाई िोर्णा
गर।"
परमेश्र्रसिर वपठ्ुँ फकावएकोले यहू दाका मासनसहरूलाई अश्शूरबाट
सजायँ समलेको सियो, त्यो ि खास परमेश्र्रको ररसको छडी सियो (यशैया
१०)। सनहेर बका सेनाहरूलाई नाश गरे र परमेश्र्रले यहू दालाई उद्धार
गनुभ
व एको सियो। यो ई.पू. ७०१मा भएको सियो (यशैया ३७)। िी यहू दाका
जनहरूलाई बेसबलोनका शासकले युद्ध बन्द बनाएर लगेको पसन सजायँ सियो।
बेसबलोनका

राजा

मरोडक-बालादानका

दूिहरूलाई

(यशैया

३९)

राजा

हेजवकयाले आफ्नो धनसम्पचि दे खाएर परमेश्र्रको भन्दा आफ्नो फुसिव र गौरब
दे खाएकोमा यहू दालाई दण्ड समलेको सियो। बेसबलोनका सैसनकहरूले आक्रमण
गरे र िी सबै खजानाहरू लुटेर लगेका सिए। मासनसहरूलाई पसन युद्धबन्द
बनाएर लगेका सिए।

यशैया ७:१७दे चख ३८:६सम्म अश्शूर र अश्शूरहरू भनेर ४३पल्ट
उल्लेख गररएिापसन यशैयाको बाँवक पुस्िकमा यो दे शको नाउँ केर्ल एक
पटकमात्र दे खापरे को सियो। यशैया ५२:४मा इचजप्ट असन अश्शूरहरू भनेर
सिनीहरूले गरे को दमनको बारे मा लेचखएको सियो। बेसबलोनमा युद्धबन्द र
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प्रर्ासी जीर्न सबिाइरहे काहरूलाई उद्धार गररएको वर्र्रण यशैयाको पुस्िकको
पसछको अंशमा उल्लेख गररएको छ (यशैया ४३:१४, यशैया ४७:१, यशैया
४८:१४,२०)। सिनीहरूलाई बेसबलोनलाई चजत्ने पससवयाका राजा साइरस र्ा
कोरे शले ई.पू. ५३९मा यहू दाबाट युद्धबन्द बनाएर ल्याएका मासनसहरूलाई
स्र्िन्त्र बनाएका सिए (यशैया ४४:२८, यशैया ४५:१, यशैया ४५:१३)।
यशैया

१-३९सम्म

िी

िट्नाहरूको

बारे मा

वर्शेर्

जोड

ठदएर

लेचखएको छ जुन ई.पू. ७०१मा यहू दालाई अश्शूरहरूको दमनबाट उद्धार
गररएको सियो। िर यशैया अध्याय ४०को सुरुमा १५० र्र्वपसछ भएको
िट्नादे चख बेसबलोनको अन्िको बारे मा लेखेर अचि सदवछ। बेसबलोनको
शचक्तको अन्ि ई.पू. ५३९मा भएको सियो। बेसबलोनको राज्यको शचक्तको
अन्ि भएको केह समयसभत्रै यहुद हरू यहू दामा फकेका सिए।

बेसबलोनबाट फवकवने वर्र्य के यशैयाको पुस्िकको सुरुमा उल्ले ख

गररएको छ ि? यठद छ भने के हो?

यशैया १-३८ र बाँवक अध्यायहरूलाई जोड्ने ३९ अध्याय हो।

अध्याय ३९दे चख बाँवक अध्यायहरूमा बेसबलोनको आक्रमण र हेजवकयाका
पसछका वपँढ का केह
कोररएको

सियो

सन्िानहरुलाई युद्धबन्द

(यशैया

३९:६,७)।

अझ

बनाएर लै जाने भवर्ष्यर्ाणी
यशैया

१३,१४

र

२१मा

बेसबलोनको पिन र परमेश्र्रका जनहरूलाई गररने उद्धारको बारे मा यशैयालाई
परमेश्र्रले ठदनुभएको भवर्ष्यर्ाणीको

अंश यशैया १४:१-४मा यसर उल्लेख

गररएको छ: "१ परमप्रभुले याकूबमासि वटठ्ाउनुहन
ु ेछ, र इस्राएललाई फेरर

छान्नुहन
ु ेछ, र सिनीहरूलाई उहाँले सिनीहरूको आफ्नै ठाउँ मा बसाल्नुहन
ु ेछ।

वर्दे शीहरू सिनीहरूससि समल्नेछन्, र याकूबका िरानाससि उनीहरू समलेर
बस्नेछन्।

२

जासि-जासिहरूले

सिनीहरूलाई

लगेर

सिनीहरूकै

ठाउँ मा

पुर्याउनेछन्। इस्राएलका िरानाले परमप्रभुको दे शमा उनीहरूलाई नोकरनोकनीहरूको

रूपमा

असधकार

गनेछन्।

सिनीहरूलाई

कैद

गनेहरूलाई

सिनीहरूले कैद बनाउनेछन्। सिनीहरूलाई अत्याचार गनेहरूमासि सिनीहरूले
शासन गनेछन्। ३ जब परमप्रभुले सिमीहरूको दु:ख, कष्ट र कठोर बन्धनबाट
सिमीहरूलाई वर्श्राम ठदनुहन
ु ेछ, ४ िब सिमीहरूले बेसबलोनका राजाको वर्रुद्धमा
यसर

ठट्टा गनेछौ: अत्याचार को कसर

पिन भयो! त्यसको र सको अन्ि

कसर भयो!" यशैया ४०:१,२ र यशैया १४:१,२मा व्यक्त गररएका र्चनहरू
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एक आपसमा कसर

समल्दछ त्यो याद गनुह
व ोस्। यहाँ आफ्ना जनहरूलाई

सिनीहरूको दु:खकष्टको अन्त्य परमेश्र्रले गनुह
व न
ु े प्रसिज्ञा लेचखएको छ।
िपाईँ

अवहले

कुनै

न

कुनै

दु:खकष्ट

र्ा

आपदको

सामना

गरररहनुभएको होला। िर बाइबलमा िी कष्टहरूको अन्त्यको बारे मा उल्ले ख
गररएका प्रसिज्ञाहरूलाई िपाईँ के भन्नुहन्ु छ? परमेश्र्रको िी प्रसिज्ञाहरूसबना

हाम्रो वर्श्र्ास ििा आस्िाको औचचत्य के छ र? त्यसकारण जे भएिापसन िी
प्रसिज्ञाहरूलाई पकसड राख्नु हाम्रो सनचम्ि वकन जरुर छ?

२. परमेश्र्रको उपचस्िसि, उहाँको र्चन र उहाँको सनचम्ि बाटो ियार पानुव
(यशैया ४०:३-८)

्
परमेश्र्रका जनहरूले सुख, सन्िोर् र्ा सान्त्र्ना कसर प्राप्ि गछवन?

हेनह
वु ोस, यशैया ४०:१-८ "१ सिमीहरूका परमेश्र्र भन्नुहन्ु छ, मेरो प्रजालाई

सान्त्र्ना, सान्त्र्ना। २ वर्नम्र भएर यरूशलेमलाई भन। त्यसका दासत्र्को

ु ो
सेर्ा पूरा भएको छ, त्यसका पापहरू क्षमा गररएको छ असन त्यसले परमप्रभक
हािबाट आफ्ना सबै पापका सनचम्ि दोबर पाएको छ भनी त्यसलाई िोर्णा
ु ो
गर। ३ कसै ले बोलाइरहेको एउटा आर्ाज सुसनन्छ: “मरुभूसममा परमप्रभक

सनचम्ि बाटो ियार गर। उजाड़-स्िानमा हाम्रा परमेश्र्रको सनचम्ि मूलबाटो
समिल बनाऊ। ४ हरे क उपत्यका अल्गो बनाइनेछ, हरे क पर्वि र डाँड़ा
होच्याइनेछ।

बाङ्गोटे ढो

जग्गा

सीधा

बनाइनेछ, र

खाल्टाखुल्ट

समिल

ु ो मवहमा प्रकट गररनेछ, र सारा मानर्-जासिले
बनाइनेछ। ५ असन परमप्रभक

त्यो एकैसाि दे ख्नेछन्, वकनवक परमप्रभ ुको मुखले नै भनेको छ।” ६ एउटा
आर्ाजले भन्छ, “करा।” असन मैले भने, “म के भनेर कराऊँ?” “सबै प्राणी

िाँसजस्िै हुन,् र सिनका सबै गौरर् िाँसको फूलजस्िा। ७ िाँस ओइलाउँछ,
फूल झररहाल्छ,

ु ो सास िीमासि फुवकन्छ। सनश्चय नै
वकनभने परमप्रभक

्
मासनसहरू िाँस नै हुन।

८ िाँस ओइलाउँछ, फूलहरू झररहाल्छ,

िर हाम्रा परमेश्र्रको र्चन सधैँ भरर अटल रहनेछ।”
नाउँ नखोसलएको व्यचक्तले परमेश्र्र आफ्नो मवहमालाई प्रकट गनव

ु न्ु छ भनेर िोर्णा गदवछ (यशैया ४०:३-५)। मासनसहरू िाँस जस्िै
आउँ दै हुनह

ओइलाउने प्राणी हो भनेर अकोले आर्ाज उठाउँ छ असन िप्छ परमेश्र्रको
र्चन सदा सदा रवहरन्छ (यशैया ४०:८)।
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युद्धबन्द

भएर प्रर्ासी जीर्न सबिाउने परमेश्र्रका जनहरू फकेर

आएपसछ सिनीहरूले ससनैको पहाडमा जे गुमाएका सिए त्यो वफिाव पाएका
सिए। िर कालान्िरमा सिनीहरू परमेश्र्रलाई वर्श्र्ासिाि गरे र उहाँप्रसिको
आस्िालाई त्यागेका सिए। त्यसको फलस्र्रुप सिनीहरूले दण्ड भोगेका सिए।
जब परमेश्र्रले इस्राएल हरूसँग करार बाँध्नुभएको सियो उहाँले दुई आधारभूि

ित्र्हरूको बाचा ठदनुभएको सियो। िी सिए, सिनीहरूमा उहाँको उपचस्िसि र
उहाँको र्चन। सिनीहरूको बीचमा पवर्त्र बासस्िान बनाउँ दा यी दुर्ैले त्यस
मचन्दर

सचजएको

सियो

(प्रस्िान

२५:८,१६)।

िर

िी

मासनसहरूले

परमेश्र्रको र्चन उल्लङ्घन गरे काले उहाँले उहाँको मचन्दर पसन त्याग्नुभएको

ु न्ु छ। उहाँको
सियो (इजवकएल ९-११)। िर उहाँ फकेर आउँ दै हुनह
उपचस्िसि र उहाँको र्चनमासि सदासबवदा भर पनव सवकने भएकोले उहाँले सुख,
चैन, सान्त्र्ना, उद्धार र आशा ल्याउँ छ।

प्रभ ुको आगमनको सनचम्ि ियार हुन के गनुव आर्श्यक छ ि?

हेनह
वु ोस्, यशैया ४०:३-५ "३ कसै ले बोलाइरहे को एउटा आर्ाज सुसनन्छ:
“मरुभूसममा

ु ो
परमप्रभक

सनचम्ि

बाटो

ियार

गर।

उजाड़-स्िानमा

हाम्रा

परमेश्र्रको सनचम्ि मूलबाटो समिल बनाऊ। ४ हरे क उपत्यका अल्गो
बनाइनेछ, हरे क पर्वि र डाँड़ा होच्याइनेछ। बाङ्गोटे ढो जग्गा सीधा बनाइनेछ, र
ु ो मवहमा प्रकट गररनेछ, र
खाल्टाखुल्ट समिल बनाइनेछ। ५ असन परमप्रभक

सारा मानर्-जासिले त्यो एकैसाि दे ख्नेछन्, वकनवक परमप्रभ ुको मुखले नै भनेको
छ।”

जब राजाको सर्ार हुन्छ िब खाल्डाखुल्ट

भएको बाटोमा सर्ार

भएको उचचि हुँदैन। राजाको सर्ारमा कुनै वकससमको धक्काले उनको सर्ार

ु न्दा पवहले बाटो समिल गनुव
हल्लाउनु हुँदैन। त्यसकारण उहाँको सर्ार हुनभ
आर्श्यक छ। यठद पृथ्र्ीको राजाको सनचम्ि सम्म बाटो र्ा सडक पानुप
व छव भने
ु छव ि? उहाँ पूर्ब
राजाहरूका राजाको सर्ारमा झन कस्िो हुनप
व ाट आउँ दै

ु न्ु छ जहाँ आफू पसन उहाँका जनहरूसँगै सनर्ावसनमा जानुभएको सियो।
हुनह
ु एको सियो (इजवकएल ११:१६)।
सिनीहरूको सनचम्ि उहाँ पवर्त्र मचन्दर हुनभ
त्यसकारण
चानच ुनको

उहाँ

फवकवनुहँद
ु ा

हुँदैन।

खाल्डाखुल्ट ले

भद्रगोल

यरुशलेमको

जसमएका

पहाडहरूका

र

पूर्ी

सबसिएको

बाटो

भागमा

राजमागव

बाटोहरूलाई

सम्म

बनाउने

काम

बनाउनुपदाव

पानुव आर्श्यक

हुन्छ। त्यसलाई डाइनमेट पड्काएर र बुलडोजरले सम्म पानुव आर्श्यक
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हुन्छ। िर परमेश्र्र आफै आउनुहँद
ु ा मानर्ीय िररकाले बाटोलाई समिर
बनाउन आर्श्यक छै न वकनभने उहाँ आफै खस्रो र्ा कठोर स्िानहरूलाई
समिल

गनुह
व न्ु छ

(यशैया

४२:१६)।

िर

उहाँ

आउनुहँद
ु ा

सं सारका

राजाहरूलाई चावहने जस्िा सडकहरूको आर्श्यक हुँदैन वकनभने उहाँ करुब
र्ा स्र्गवदूिहरूको रिमा चढे र आकाशबाट आउनुहन्ु छ (इजवकएल १, ९११)।

यशैयामा उल्लेचखि त्यो भवर्ष्यर्ाणी बचप्िस्मा ठदने यूहन्नाले पूरा

गरे का सिए भनेर नयाँ करारमा स्पष्ट पाररएको छ। त्यो राजमागव कुनै
भौगोसलग र्ा भौसिक नभएर आचत्मक राजमागव ियार पाने काम सियो (मिी
३:३)। उनको सन्दे श सियो: "पश्चािाप गर वकनभने परमेश्र्रको राज्य
नचजकै आइपुगेको छ" (मिी ३:२ रूपान्िररि)। जुन बचप्िस्मा यूहन्नाले

सम्पन्न गरे का सिए त्यो पापहरूलाई क्षमा ठदन पश्चािापको बचप्िस्मा सियो
(मकूवस १:४)। त्यसकारण बाटो खन्ने काम भनेको के हो ि? त्यो हो,

पश्चािाप र पापबाट फकवने चाहना जसले गदाव मासनसले परमेश्र्रको क्षमा र
उपचस्िसिको अनुभर् गनव सक्छ।
यसमवया ३१:३१-३४मा पसन त्यस्िै खालको सन्दे श गुचजएको छ:
"३१ परमप्रभु भन्नुहन्ु छ, “िी ठदन आउनेछन्, जब इस्राएलको िरानासँग र

यहू दाको िरानासँग म एउटा नयाँ करार स्िापना गनेछु। ३२ सिनीहरूका
पुखावहरूसँग मैले बाँधेको करारजस्िै यो हुनेछैन, जब मैले सिनीहरूलाई हािमा
समािेर समश्रदे शबाट डोर्याएर ल्याएको सिएँ।” परमप्रभु भन्नुहन्ु छ, “सिनीहरूले

मेरो करार भङ्ग गरे , यद्यवप म सिनीहरूका वपिा सिएँ।” ३३ परमप्रभु भन्नुहन्ु छ,

“िी ठदनपसछ म इस्राएलको िरानासँग यो करार बाँध्नेछु, सिनीहरूका मनमा

मेरो व्यर्स्िा राचखठदनेछु, र सिनीहरूका हृदयमा त्यो लेचखठदनेछु, र म
सिनीहरूका परमेश्र्र हुनेछु, र सिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। ३४ ‘परमप्रभुलाई
चचन’ भनेर अब उसो कुनै मासनसले आफ्नो सछमेकीलाई र्ा आफ्ना दाजुभाइलाई
ससकाउनेछैन। वकनवक सानादे चख सलएर ठू लासम्म सिनीहरू सबैले मलाई
चचन्नेछन्,” परमप्रभु भन्नुहन्ु छ। “वकनवक सिनीहरूका अपराधहरू म क्षमा
ँ ”
गनेछु, र म सिनीहरूका पाप फेरर कवहल्यै सम्झनेछैन।

यो सन्दे श सनर्ावसनबाट फकेर आएका यहू द हरूको सनचम्ि सियो।

परमेश्र्रको सनचम्ि आचत्मक बाटो ियार पानव िी मासनसहरूलाई पयावप्ि समय
ठदइएको सियो। परमेश्र्रको सनचम्ि बाटो ियार पानुभ
व नेको आचत्मकरूपमा
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आफ्ना भचत्कएको, सबसिएको परमेश्र्रसँगको सम्बन्धलाई सुधानुव हो भनेर
सिनीहरूले बुझ्नु परे को सियो। िाजा र्ा नयाँ आचत्मक जीर्न सुरु गनव
चाहनेहरूलाई परमेश्र्रले प्रसिज्ञाहरू

ठदनुभएको यसमवयाको त्यस र्चनमा

उल्लेख गररएको छ: उहाँले ठदनुहन
ु े नयाँ करारमा उहाँका व्यर्स्िा र्ा दश

आज्ञाहरू सिनीहरूको हृदयमा राख्नुहन
ु ेछ। असन उहाँ सिनीहरूको परमेश्र्र हुने
प्रसिर्द्धिा उहाँले व्यक्त गनुह
व न्ु छ। सिनीहरूले उहाँ र उहाँको चररत्रलाई
चचन्नेछन् वकनवक उहाँले सिनीहरूलाई क्षमा ठदइसक्नुहन्ु छ।
यशैया

४०:६-८

ध्यानपूर्क
व

पढ्नुहोस्।

आशाको सनचम्ि परमेश्र्रको िी र्चनहरूले कसर

िाँस

जस्िै

ओइसलने

हौसला िपाईँले पाउन

सक्नुहन्ु छ? कसमा हाम्रो आशा, भरोसा राख्नुहन्न
ु भनेर िी पदहरूले हामीलाई
सिकव गराउँछ?

३. सुसमाचार प्रचारकको जन्म (यशैया ४०:९-११)
यशैया ४०:९-११मा कस्िो खालको िट्नाको र्यान गररएको छ?

हेनह
वु ोस्, "९ ससयोनलाई शुभ समाचार सुनाउने हो, सिमी अग्लो पर्विमा जाऊ।

यरूशले मलाई शुभ समाचार सुनाउने हो, जोरसँग सिम्रो सोर उचाल, सोर उचाल,
नडराऊ।

यहू दाका

नगरहरूलाई

भन, “हे र, सिमीहरूका

परमेश्र्र

यह ीँ

ु न्ु छ!” १० हे र, परमप्रभ ु परमेश्र्र पराक्रमसाि आउँदैहन
हुनह
ु हु न्ु छ, र उहाँको

हािले शासन गनुह
व न्ु छ। हेर, उहाँको इनाम उहाँससिै छ, र उहाँको प्रसिफल
उहाँकै

सािमा

छ।
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उहाँले

आफ्नो

बगाललाई

गोठालाले

झैँ

ँ ालोमा सलनुहन्ु छ, र सिनीहरूलाई
चराउनुहन्ु छ। उहाँले िुमाहरूलाई आफ्नै अग
आफ्नै हृदयको नचजक बोक्नुहन्ु छ। उहाँले स-साना बच्चा भएकालाई चावहँ
सबस्िार-सबस्िार डोर्याउनुहन्ु छ।"

पसछ यरुशलेमको सनचम्ि सुभ समाचार सुनाउने व्यचक्त पुरुर् भएको

यशैयाले बिाउँ छन् (यशैया ४१:२७, यशैया ५२:७)। िर यशैया ४०:९मा

ु न्ु छ!" भन्ने िोर्णा गने व्यचक्त पुरुर् नभएर स्त्रीको आर्ाज
"परमेश्र्र यहाँ हुनह
भएको आभास् ठदन्छ। त्यो आर्ाज पहाडबाट सनकासलएको स्र्र हो भन्ने िथ्य

वहब्रू भार्ाले ठदन्छ। भजन ६८मा दाउदले परमेश्र्रको स्िुसि र प्रशंसा गदवछन्
वकनभने उहाँले "एकलो मासनसलाई परमेश्र्रले पररर्ारमा बसाल्नुहन्ु छ। उहाँ
कैद हरूलाई मुक्त गर आनचन्दि िुल्याउनुहन्ु छ,
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िर बागीहरूचावहँ िामले डढे को भूसममा र्ास गछवन"् (भजन ६८:६)। यहाँ
दाउदले िी शब्दहरू इस्राएल हरूलाई इचजप्टको दासत्र्बाट छु ट्कारा ठदइएको
हुनाले प्रयोग गररएको सियो भने यशैयाले त्यह वर्र्यबस्िु दोस्रो "इचजप्ट"को
दासत्र्बाट छु ट्कारा ठदने िोर्णालाई सम्बोधन गरे को आभास् ठदएको छ। त्यो
हो बसबलोनको युद्धबन्द बाट फवकवनु।
त्यसै बीचमा यशैया ४०:३-५का पदहरू नयाँ करारले बचप्िस्मा ठदने
यूहन्नालाई सम्बोधन गरे को दे खाउँ छ। उनले ख्रीष्टको सनचम्ि बाटो ियार पाने

ु न्ु थ्यो जो उहाँका जनहरूको
िोर्णा गरे का सिए। येशू अनन्ि र्चन हुनह
ु एको सियो (यूहन्ना १:१४)।
बीचमा भौसिकरूपमा उपचस्िि हुनभ

बचप्िस्मा ठदने यूहन्नाले भन्दा अचि नै येशूको आगमनको शुभसन्दे स

अरूहरूले पसन बोलेका सिए।

सिनीहरूमा सबभन्दा पवहले बृद्ध सससमयोन र

हन्ना सिए। जब बालक येशूलाई मचन्दरमा समपवण गनव उहाँका बुबा र आमाले

ल्याएका सिए िब त्यसबेला िी बृद्धहरूले बालक येशूलाई हािमा सलएर
उहाँको बारे मा सम्बोधन गरे का सिए (लूका २:२५-३८)। यशैयाले िोर्णा
गरे को जस्िै िी दुई र्ृद्धाहरू पुरुर् र स्त्री सिए। सससमयोनले इस्राएललाई

सान्त्र्ना र ढाढस मसीह यी नै हुन ् भनेर पवहल्याएका सिए (लूका २:२५,२६
"२५ यरूशलेममा चशसमयोन नाउँ भएका एक जना मासनस सिए। उनी
इस्राएलका सान्त्र्नाको आशा गने धमी र भक्तजन सिए, र पवर्त्र आत्मा

ु न्ु थ्यो। २६ “परमप्रभुका ख्रीष्टलाई नदे खेसम्म सिमी मनेछैनौ”
उनीमासि हुनह
भन्ने प्रकाश उनले पवर्त्र आत्माबाट पाएका सिए")।

यशैयाको भवर्ष्यर्ाणी अनुसार अगमर्ाणीनी हन्ना मचन्दरमा दे खा
पनुप
व सन

सं योग

सिएन।

उनले

सार्वजसनकरूपमै

प्रभु

आउनुभयो

भनेर

यरुशलेमको पहाडमा रहेको मचन्दरबाट परमेश्र्रका जनहरूलाई िोर्णा गरे की
सिइन्: "३६ आशेरको कुलमा फनुएलकी छोर
अगमर्ाठदनी सिइन्, जो कुमार

हन्ना नाउँ की एउट

अर्स्िामा वर्र्ाह गरे र सािै

र्ृद्ध

र्र्व मात्र

श्रीमान्सँग बसेकी सिइन्। ३७ असन वर्धर्ा रहेर सिनी चौरासी र्र्व पुगेकी
सिइन्। सिनले मचन्दर छोडदै नसिइन्, िर उपर्ास र प्रािवनासाि रािठदन
उपासना गदवसिइन्। ३८ त्यह

बेला सिनले आएर परमेश्र्रलाई धन्यर्ाद

ठदइन्, र यरूशलेमका उद्धारको प्रिीक्षा गने सबैलाई बालकको वर्र्यमा भसनन्"
(लूका २:३६-३८)। येशूको बारे मा सुसमाचार फैलाउने जन्मस्िल यह

मचन्दरमा िी बृद्धाद्वारा भएको सियो भनेर हामीले िाहा पाउँ छौँ। त्यस
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सुसमाचार य सन्दे श भनेको मासनसलाई मुचक्त ठदन येशू ख्रीष्ट आउनुभयो भन्ने
खुशीको खबर हो। पसछ त्यह सुसमाचार सुनाउने असभभारा अकी स्त्रीलाई
येशूले सुम्पन्नु भएको सियो। त्यो सिइन्, मेर

मग्दसलनी जसले येशूको

पुनरुत्िानको सबजयको खबर चेलाहरूलाई सुनाउने अर्सर पाएकी सिइन्
(यूहन्ना २०:१७,१८)। यो काम उनले चेलाहरूको माझमा सम्पन्न गरे की
सिइन्। यसैद्वारा यस पृथ्र्ीमा उहाँको सुसमाचार प्रचार गनव सुसनचश्चि भएको
सियो। मासनसको भौसिक शर रर िाँस जस्िै हो िर परमेश्र्र य र्चन भौसिक
ु न्ु छ। हेनह
शर र सलएर आउनुहन
वु ोस्, यशैया ४०:६-८
ु ेचाह ीँ अनन्िको हुनह
फेरर "६ एउटा आर्ाजले भन्छ, “करा।” असन मैले भने, “म के भनेर कराऊँ?”

“सबै प्राणी िाँसजस्िै हुन,् र सिनका सबै गौरर् िाँसको फूलजस्िा। ७ िाँस
ओइलाउँ छ, फूल झररहाल्छ, वकनभने परमप्रभुको सास िीमासि फुवकन्छ।
्
सनश्चय नै मासनसहरू िाँस नै हुन।

८ िाँस ओइलाउँ छ, फूलहरू

झररहाल्छ, िर हाम्रा परमेश्र्रको र्चन सधैँ भरर अटल रहनेछ।”

यशैया ४०:११मा ठदइएको चचत्रण कस्िो खालको छ? हेनह
वु ोस्,

"११

उहाँले

आफ्नो

बगाललाई

गोठालाले

झैँ

चराउनुहन्ु छ।

उहाँले

ँ ालोमा सलनुहन्ु छ, र सिनीहरूलाई आफ्नै हृदयको नचजक
िुमाहरूलाई आफ्नै अग
बोक्नुहन्ु छ।

उहाँले

स-साना

बच्चा

भएकालाई

चावहँ

सबस्िार-सबस्िार

डोर्याउनुहन्ु छ।" िपाईँ आफै परमेश्र्रले िपाईँलाई गोठालाले जस्िै स्याहार
गनुभ
व एको वर्र्यमा सोच्नुहोस्। त्यसबाट िपाईँले के ससक्नुभयो? परमेश्र्रले
िपाईँलाई कसर डोर्याउनुभयो सो िपाईँले सचम्झन वकन अल छ?
४. दयालु सृवष्टकिाव (यशैया ४०:१२-३१)

ु न्ु छ भन्ने वर्र्य यशैया
परमेश्र्र कृपालु, दयालु र सबवशचक्तमान हुनह

४० कसर

चचत्रण गदवछ? हेनह
वु ोस्, यशैंया ४०:१२-३१ "१२ कसले

ु मा अिर्ा आफ्नो सबिाले आकाशलाई नापेको छ?
पानीलाई आफ्नो अँजल
कसले

पृथ्र्ीको

माटो

डालोमा

भरे को

छ

अिर्ा

पर्विहरू िराजूमा

र

डाँड़ाहरूलाई काँटामा जोखेको छ? १३ कसले परमप्रभ ुको मन बुझेको छ,
अिर्ा उहाँको सल्लाहकार भएर उहाँलाई चशक्षा ठदएको छ? १४ बुवद्धको

प्रकाशको सनचम्ि परमप्रभ ुले कसससि सल्लाह सलनुभयो र कसले उहाँलाई ठीक
बाटो ससकायो? कसले उहाँलाई ज्ञान ससकायो, अिर्ा समझको मागव दे खायो?
१५ जासि-जासि ि बाल्ट नको एक िोपो पानीजस्िै छन्। सिनीहरू िराजूमा
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टाँससएका

धू लोजस्िै

छन्।

उहाँले

ि

टापूहरूलाई

मससनो

धू लोजस्िै

जोख्नुहन्ु छ। १६ र्ेद का दाउराको सनचम्ि लेबनान प्रशस्ि हुँदैन, न ि त्यसमा
भएका पशुहरू होमबसलको सनचम्ि प्रशस्ि हुन्छन्। १७ सारा जासिहरू उहाँको

सामुन्ने केह पसन होइनन्। उहाँले सिनीहरूलाई बेकामका र केह न केह का
ठान्नुहन्ु छ। १८ िब सिमीहरू परमेश्र्रलाई कसससि िुलना गनेछौ? अिर्ा

केको प्रसिरूपससि उहाँको िुलना गनेछौ? १९ मूसिव ि कार गरले ढालेर
बनाउँछ। सुनारले त्यसमा सुनको जलप लगाउँछ र त्यसको सनचम्ि चाँद का
ससक्रीहरू बनाउँछ। २० यस्िो भेट

चढाउन नसक्ने साह्रै गर बले चावहँ

नकुहुने काठ छान्छ। उसले आफ्नो सनचम्ि खोपेको मूसिव नहचल्लने गर
बसाल्नलाई कुनै एक सनपुण कार गरलाई खोज्छ।

२१ के सिमीहरूले जानेका छै नौ? के सिमीहरूले सुनेका छै नौ? के यो

कुरो सिमीहरूलाई सुरुदे चख नै भसनएको छै न? के पृथ्र्ीको जग बसालेको

बेलादे चख नै सिमीहरूले बुझेका छै नौ? २२ उहाँ पृथ्र्ीको पररसधभन्दा मासि

ु न्ु छ, र पृथ्र्ीका मासनसहरूचावहँ फटे ङिाजस्िै छन्। उहाँले
वर्राजमान हुनह
आकाशलाई पदावझैँ वफँजाउनुहन्ु छ, असन त्यसमा र्ास गनवलाई पालझैँ त्यो

फैलाउनुहन्ु छ। २३ उहाँले राजकुमारहरूलाई बेकामका बनाइठदनुहन्ु छ, र
पृथ्र्ीका

शासकहरूलाई

छररनासािै ,

सिनीहरूले

रद्द

िुल्याउनुहन्ु छ।

जसमनमा

जरा

२४

हाल्नासािै ,

सिनीहरू

रोवपनासािै ,

उहाँले

सिनीहरूलाई

ँ ीले सिनीहरूलाई भ ुसजस्िै
फुवकठदनुहन्ु छ र सिनीहरू ओइलाइहाल्छन्, र आध
उड़ाएर लै जान्छ।

२५ “सिमीहरू मलाई कोससि िुलना गनेछौ? अिर्ा को मसमान छ?”

ँ ा मासि उठाएर आकाशलाई हेर,
परमपवर्त्र भन्नुहन्ु छ। २६ सिमीहरूका आख
यी सबै कसले बनाएका हुन?् उहाँले नै होइन र, जसले पुजलाई एक-एक गर

ल्याउनुहन्ु छ र प्रत्येकलाई नाउँ काढ बोलाउनुहन्ु छ। उहाँको ठू लो शचक्त र
शचक्तशाल सामथ्यवको कारण सिनीहरूमध्ये एउटै पसन हराउँदैन।

२७ हे याकूब, िँ वकन भन्छस्? हे इस्राएल, िँ वकन यस्िो गुनासो

पोखाउँछस्? “मेरो बाटो परमप्रभ ुदे चख लुकेको छ, परमेश्र्रले मेरो र्ास्िा

गनुभ
व एको छै न।” २८ के िँलाई िाहा छै न? के िैं ले सुनेको छै नस्? परमप्रभ ु
ु न्ु छ, पृथ्र्ीको पल्लो छे उसम्मका सृचष्टकिाव हुनह
ु न्ु छ।
सदासर्वदा परमेश्र्र हुनह
ु न्ु छ, र कसै ले पसन उहाँको समझलाई नाप्न
उहाँ न ि िवकि न है रान हुनह
सक्दै न? २९ उहाँले िवकिहरूलाई बल ठदनुहन्ु छ, र कमजोरहरूको शचक्त
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बढाइठदनुहन्ु छ। ३० युर्क पसन दुबल
व र िवकि हुन्छन्, र जर्ान मासनसहरू

ु ो आशा गनेहरूको बल फेरर नयाँ हुनेछ।
िाकेर लोटछन्। ३१ िर परमप्रभक

सिनीहरू गरुडझैँ मासि-मासि उडनेछन्, र दगुरेर पसन सिनीहरू िाक्नेछैनन्।
सिनीहरू वहँडनेछन् िापसन मूच्छाव पनेछैनन्।"

यशैया ४० अध्यायभरर परमेश्र्रमा दया, करुणा र शचक्त एकै स्र्रले
बुसनएका छन्। परमेश्र्रका जनहरूलाई उद्धार गनव िी गुणहरूको आर्श्यक
सियो। उहाँले सिनीहरूलाई मुक्त गनव चाहनुहन्ु छ वकनभने उहाँ दयालु
ु न्ु छ। त्यो काम गनव उहाँ सक्षम् हुनह
ु न्ु छ वकनभने उहाँ सबवशचक्तमान
हुनह
ु न्ु छ। करुणा र्ा दया (यशैया ४०:१-५): त्यो परमेश्र्रबाट उद्धार गररने
हुनह

सान्त्र्नाको र्चन, सबवशचक्तमान (यशैया ४०:३-८): त्यो परमेश्र्रको मवहमा
र कुनै पसन मानर्ीय शचक्तभन्दा अपार हो। मानर्ीय कमजोरको सबपररि
परमेश्र्रको शचक्त महान् छ, दया, करुणा: (यशैया ४०:९-११): उद्धार गने

ु न्ु छ, शचक्त (यशैया
सुखद खबर। परमेश्र्र उहाँका जनहरूका गोठाला हुनह
ु न्ु छ। उहाँलाई कसैससि दाँज्न सवकँदै न।
४०:१२-२६): उहाँ सृवष्टकिाव हुनह
ु न्ु छ, दया (यशैया ४०:२७-३१): उहाँ सृवष्टकिाव
उहाँ अिुलनीय सृवष्टकिाव हुनह
ु एको है चशयिले कमजोर र मूच्छाव हुनेलाई शचक्त ठदनुहन्ु छ।
हुनभ

परमेश्र्रको मवहमा र उहाँको अपार शचक्तको व्याख्या गरे पसछ

(यशैया ४०:३-८) यशैयाले उहाँको शचक्त र उहाँको अपारको बुवद्ध ििा
ज्ञानको बारे मा यसर

वर्स्िृिरूपमा व्याख्या गछवन ् वक मासनसहरूका सबै

फुसिवहरू हाँसो जस्िो हुन जान्छ (यशैया ४०:१२-१७)। पृथ्र्ी र त्यसका
भागहरूलाई यशैयाले आफ्नै अलङ्काररक र जोचशलोपूर्क
व
सम्बोधन गरे र
्
प्रश्नहरू खडा गछवन।
झट्ट हेदाव परमेश्र्रले अय्यूबलाई जर्ाफ ठदनुभएको
जस्िो दे चखन्छ (अय्यूब ३८-३९)।
जर्ाफ ठदनै पने यशैयाको प्रश्नको जर्ाफ के हो ि: "परमेश्र्र जस्िो

अरू को छ र (यशैया ४०:१८ रूपान्िररि)?"।

अय्यूबलाई जस्िो यशैयाको सनचम्ि पसन जर्ाफ त्यह छ, त्यो हो,

ु न्ु छ र्ा उहाँलाई कसैसँग दाँज्न
"कोह पसन छै न"। परमेश्र्र अिुलनीय हुनह

सवकन्दै न। िर यशैयाले आफ्नो प्रश्नलाई पौराचणक समयमा मानेका मूसिवहरू

नै परमेश्र्र हुन ् भन्ने त्यस समयका मासनसहरूको धारणालाई औल्ीँ याउँ छन्
(यशैया ४०:१९,२०)।
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यस मासमलालाई सलएर यशैयाले जर्ाफ ठदन्छन्। मासनसले बनाएका
मूसिवहरूलाई परमेश्र्रसँग दाँज्नु मूखि
व ापूणव दे चखन्छ नै। िर मासनसहरूले
सनश्चय गरे र िाहा पाउन् भनेर परमेश्र्रको वर्शेर्िाको बारे मा उनले वर्स्िृि

ु न्ु छ भनेर कसैले वर्र्ाद गनव
व्याख्या गछवन ् र परमेश्र्र पवर्त्र सृवष्टकिाव हुनह
नसवकने िकव प्रस्िुि गछवन ् (यशैया ४०:२१-२१)।
यशैयाको

सन्दे शलाई

मासनसहरूले

ठदएको

जर्ाफमा

सिनीहरूको

मनचस्िसि कस्िो सियो भनेर पद २७ले कसर दे खाउँछ? ("हे याकूब, सिमी

वकन भन्छौ? हे इस्राएल, सिमी वकन यस्िो गुनासो पोखाउँछौ? “मेरो बाटो
परमप्रभ ुदे चख लुकेको छ, परमेश्र्रले मेरो र्ास्िा गनुभ
व एको छै न।” यशैया
४०:२७)। यस्िै खालको मनचस्िसि हामीमा पसन हुने दोर् छै न र?

आर्श्यक भएको सान्त्र्ना परमेश्र्रका जनहरूलाई ठदने उहाँको

सन्दे शको लक्ष्य हो। दु:खकष्ट पाएर अन्यौल र सनरुत्साह भएका अय्यूबलाई
जस्िै सिनीहरूलाई पसन परमेश्र्रको चररत्रको बारे मा त्यस्िै खालका मनचस्िसि
भएको सियो।

यस बुँदामा ठदएका पदहरू हेनह
वु ोस्। िी पदहरूमा परमेश्र्र दयालु,

ु न्ु छ भनेर पसन
करुणामय र शचक्तकोमात्र चचाव गदै न उहाँ सृवष्टकिाव हुनह

सम्बोधन गररएको छ। यो सत्य बुझ्न वकन महत्त्र्पूणव छ? प्रत्येक हप्िामा
आउने साबिले त्यस सनणावयक वर्र्यलाई मजबुि बनाउन कसर

सहयोग

गदवछ?
५. मूसिवपूजासँग समस्या (यशैया ४०:१९,२०)
परमेश्र्रको ठाउँ मा मासनसको हािले बनाएका सृजना गरे का र्ा
बनाएका मूसिव ििा कलात्मक चचत्र, आकाश, धिी र पानीका जीर्हरूलाई

पूजा गनुव र्ा परमेश्र्र भनेर ढोग्दा आफूलाई त्यस मूसिव र्ा कलालाई झादाव

परमेश्र्रको चचिमात्र होइन उहाँसँग हुने वर्शेर्, सनजी र पारस्पररक सम्बन्ध
पसन नाश हुन्छ (प्रकाश २०:४,५, यशैया ४२:८)। त्यसकारण अगमर्क्ता र्ा

परमेश्र्रका र्चन सुनाउने व्यचक्तहरूले मूसिव पूजालाई आचत्मक व्यसभचार भनेर
खुलेयाम सम्बोधन गछवन ् (यसमवया ३:६-९, इजवकएल १६:१५-१९)।

मूसिवहरूलाई यशैयाले यशैया ४१:२९मा कसर चचत्रण गररएको छ?

सिनीहरूको बारे मा यहाँ के भसनरहे को छ त्यो िपाईँले कसर

बुझ्नुहन्ु छ?

जुनसुकै मूसिव, मासनसले बनाउने आकृसिको बारे मा यहाँ चचत्रण गररएको कस्िो
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ठीक भएको िपाईँले पाउनुहन्ु छ? हेनह
वु ोस्, "हेर, िी सबै झू टा हुन!् सिनीहरूका

्
काम केह मोलका छै नन्। सिनीहरूका मूसिवहरू हार्ा र अलमल मात्र हुन।"
र यशैया ४४:९-२० "९ मूसिवहरू बनाउने सबै व्यिव हुन,् र सिनीहरूले

मूल्यर्ान् सम्झेका र्स्िुहरू मूल्यह न छन्। सिनीहरूको पक्षमा बोल्नेहरू अन्धा
छन्, ििा सिनीहरू अबोध भएर आफू शमवमा परे का छन्। १० कसले दे र्िा

बनाउँछ, अिर्ा खोपेको मूसिवलाई ढालेर बनाउँछ, जसबाट त्यसलाई केह लाभ
हुँदैन। ११ त्यो र त्योजस्िा सबै लाजमा पनेछन्। कार गरहरू केर्ल

् सिनीहरू एकसाि भेला भएर खड़ा होऊन्। सिनीहरू
मासनसहरू मात्र हुन।
िससवनेछन् र लचज्जि हुनेछन्। १२ लोहारले एउटा औजार सलन्छ र भ ुङिामा

काम गछव , त्यसले िनले वहकावएर मूसिवको आकार सनकाल्दछ। त्यसले आफ्नो
बसलयो पाखुराले त्यो काम गदवछ। त्यो भोकाउँछ, र त्यसको बल िटछ।

त्यसले पानी वपउँदैन र त्यसलाई भाउन्न छु टछ। १३ ससकमीले सूि िानेर
सीसाकलमले चचन्ह लाउँछ। त्यसले रामोले चचल्लो पारे र त्यसको आकार

सनकाल्छ, र परकालले त्यसमा चचन्ह लगाएर पूजा कोठामा राख्नलाई मासनसको
सबै सुन्दरिाको रूपमा त्यसको आकार सनकाल्छ। १४ त्यसले दे र्दारु काठ
अिर्ा धू पी र्ा फलाँटको रूख च ुन्यो, र र्नका अरू रूखहरूसँग त्यसलाई
बढन ठदयो। अिर्ा त्यसले सल्लाको रूख लगायो र र्र्ावको पानीले त्यसलाई
बढायो। १५ िब त्यो मासनसलाई जलाउनका सनचम्ि दाउरा हुन्छ, र त्यसले
त्यसबाट केह सलएर आफै त्यसको आगो िाप्छ। त्यसले त्यो जलाएर रोट

पकाउँछ। िर त्यसले एउटा दे र्िा पसन बनाएर त्यसलाई पुज्छ। त्यसले

त्यसबाट मूसिव बनाउँछ, र त्यसको अगासड़ िोप्टो पछव। १६ त्यस काठको

आधा भाग त्यसले आगोमा जलाउँछ, त्यसमासि त्यसले आफ्नो खानेकुरा
पकाउँछ, त्यसै बाट त्यसले मासु भ ुटछ र खान्छ। त्यसले आगो पसन िापेर
ँ ” १७ त्यसको बाँकी भागबाट
भन्छ, “अहा! म िासिए,ँ मैले आगो दे ख्न पाए।

त्यसले एउटा ईश्र्र बनाउँछ, त्यसको मूसिव। त्यसको सामुन्ने त्यो िोप्टो परे र
त्यसलाई पुज्छ, र त्यसलाई प्रािवना गछव र भन्छ, “मलाई बचाउनुहोस्, वकनवक
ु न्ु छ।” १८ सिनीहरू केह जान्दै नन्, सिनीहरूले केह
िपाईं मेरा ईश्र्र हुनह

ँ ामा ले प लाइएको छ, यसै ले सिनीहरूले दे ख्न
बुझ्दै नन्। सिनीहरूका आख

सक्दै नन्, सिनीहरूका मन बन्द गररएका छन्, र सिनीहरूले बुझ्न सक्दै नन्।
१९ कसै ले बसेर वर्चार गदै नन्, यसो भन्नलाई कसै ससि ज्ञान अिर्ा समझ

छै न, “मैले त्यसको आधा भाग दाउराको रूपमा प्रयोग गरें । त्यसै को आगोमा
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ँ के त्यसको बचेको भागबाट मैले
मैले रोट पसन पोलें । मैले मासु भ ुटे र खाए।
चिनलाग्दा िोक बनाउने? के मैले नै रूखको ठु टाको सामुन्ने िोप्टो पने ?” २०
त्यसले खरानी बुकाउँछ, धोखाबाजी हृदयले त्यसलाई भ्रममा पाछव। त्यसले

आफ्नो प्राणलाई बचाउन सक्दै न, न ि भन्न सक्छ, “के मेरो दावहने हािमा
भएको चीज झू टा होइन र?”

जब मासनसहरूले कुनै मूसिव र्ा दे र्ीदे र्िाका आकारहरूलाई पूजा

गछवन ् िब शचक्तशाल भगर्ानलाई पूजा गरररहे को भनेर ठान्दछन्। अिावि ् िी

्
आकृसि र्ा मूसिवहरूद्वारा परमेश्र्रलाई पूजा गरररहे को भनेर वर्श्र्ास गछवन।
सृवष्टकिाव परमेश्र्रको उपासना नगरर अरू कुनै दे र्ीदे र्िा र्ा हािले बनाएका
मूसिव र्ा बस्िुहरूलाई पूजा गदाव परमेश्र्रको पवहलो आज्ञा भङ्ग गरे को ठहछव:

"मेरो अगासड सिमीहरूको अरू कुनै दे र्ीदे र्िाहरू हुन्दै न" (प्रस्िान २०:३)।

ु न्ु छ भनेर मनचस्िसिले उपासना गछव भने
यठद कुनै मूसिवलाई सत्य परमेश्र्र हुनह
त्यो परमेश्र्रले सरासर अस्र्ीकार गनुह
व न्ु छ। पौराचणक इस्राएलमा सुनको
बाछालाई परमेश्र्र यह

हो भनेर पूजा गरे का सिए (प्रस्िान ३२:४,५)।

परमेश्र्रलाई पशु र्ा अरू कुनै जन्िुजनार्रमा झानुव उहाँको बेइज्जि गनुव हो

ु न्ु छ सो कसैलाई पसन िाहा छै न (व्यर्स्िा ४:१५वकनभने उहाँ कस्िो हुनह
१९)। परमेश्र्रको अपार, असससमि, अिुलनीय मवहमा र महानिा कुनै िोक

र्ा बस्िुले प्रसिसनसधत्र् गनव सक्दै न। िर मूसिवलाई नै परमेश्र्र भनेर पूजा गदाव

उसले परमेश्र्रको ठाउँ सलन खोचजएको हुन्छ। त्यसलाई पूजा गनुक
व ो अिव
परमेश्र्रको पवहलो र दोस्रो आज्ञाहरूलाई ठाडै उल्लङ्घन गररएको ठहछव।
परमेश्र्रका

जनहरूलाई

मूसिवको

आर्श्यक

छै न

वकनभने

सिनीहरूसँग

उहाँको र्ास्िवर्क शेवकनाह र्ा ज्योसिको उपचस्िसि भएको हुन्छ। जब
इस्राएल हरू मरुभूसममा यात्रा गरररहेका सिए सिनीहरूसँग परमेश्र्रको पवर्त्र
बासस्िान र्ा पाल पसन हुन्थ्यो र त्यसमासि परमेश्र्रको ज्योसि मासिमासि
प्रत्यक्षरूपमा िैरररहेको हुन्थ्यो। िर मूसिवलाई नै ढोग्नपुग्दा परमेश्र्रको
उपचस्िसिको सट्टामा उसलाई ढोगेको र उहाँको र्ास्िवर्क उपचस्िसिलाई
अस्र्ीकार गरे को ठहथ्यो।

आज हाम्रो चचवमा कुनै पत्िर र्ा काठको मूसिव नहोला िैपसन कस्िो

खालको मूसिवहरूको सामना हामीले गनुप
व रररहे का छौँ? के चचवमा िाहै नपाउने
गरर मूसिव िुसेको हुन्छ ि? यठद हुन्छ भनेर कसर ?
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"धेरै वक्रचस्चयन हुँ भनेर दार्ी गनेहरूले परमेश्र्रभन्दा अरू कुनैको
सेर्ा गरररहेको हुन्छ। हाम्रो सृवष्टकिाव परमेश्र्रले हाम्रो सम्पूणव समपवणिाको
अपेक्षा गनुह
व न्ु छ। हाम्रो पवहलो सनष्ठा उहाँमा हुनपु छव। हामीले जे गछौँ यठद

परमेश्र्रलाई ठदइनुपने हाम्रो प्रेम त्यसलाई ठदइन्छ र्ा उहाँलाई गनुप
व ने सेर्ामा
हस्िक्षेप गछव भने त्यो हाम्रो सनचम्ि मूसिव हुन जान्छ।"-एलेन जी ह्वाइट, द
एससडए बाइबल कमेन्टर , ठे ल

२, पृ. १०११-१०१२बाट रूपान्िररि।

(यस मासमलामा पार्लले ि झन ठोकेरै भन्दछन् "१८ मैले धेरै पल्ट बिाएका

मासनसहरूका बारे मा फेरर पसन म सिमीहरूलाई रुँदै भन्दछु वक सिनीहरू
ख्रीष्टका क्रूसका शत्रुहरूजस्िै जीर्न सबिाउँ छन्। १९ वर्नाश सिनीहरूको

अन्त्य हो, पेट सिनीहरूको ईश्र्र हो, र सिनीहरू आफ्ना शमवमा गौरर् गदवछन्,
र सिनीहरूको मन सांसाररक कुरामा लासगरहन्छ"

(वफसलप्पी ३:१८-१९)-

अनुर्ादकको िप)।
पौराचणक समयमा होस् र्ा आजको समयमा होस् मूसिवलाई सजाएर
पूजा गनुव आकवर्वि हुन गएका सिए र छन् पसन। मूसिवलाई सुनचाँद को गहनाले
सजाएर र आकवर्वि ििा महँगो लुगा लगाइ ठदनु भनेकै भौसिकिाप्रसि आकवर्वि
हुन ु हो। आफ्नो इच्छा र्ा मनोभार्लाई पूरा गने भनेर मूसिवपूजकहरूले िी
मूसिवहरूलाई शचक्तशाल

भगर्ानको रूपमा पूजा गछवन र िी मूसिवहरूले

् यसले
सिनीहरूलाई सन्िान ठदन्छन् र्ा सम्पन्न बनाउँ छन् भनेर वर्श्र्ास गछवन।

आफूलाई चावहएको धमवको सृजना गरे र पूजा गनुभ
व सनन्छ। यो कुनै अनौठो छ
र?

परमेश्र्रको दोस्रो आगमनको ठीक अचि र जब एसलयाले ठदएको
सन्दे श अनुसार परमेश्र्रको बाटो ियार पारे र उहासँग समल्नु अचि प्रत्येक
मासनसलाई यशैयाको समयमा जस्िो सनणवय गनुप
व ने हुन्छ: के िपाईँले सृवष्टकिाव
परमेश्र्रको उपसना गनुह
व न्ु छ र्ा अरू कसैको (प्रकाश १३,१४) वकनभने
हामीले आचखरमा कसै न कसै को पूजा गररनै रहे का हुन्छौँ।
उपसं हार:

िप जानकार : "परमेश्र्रको बारे मा सह जानकार नहुँदा यशैयको समयमा
आचत्मक ज्ञान अन्धकार सियो। मासनसहरूको सृवष्टकिाव नै पाप, दु:ख, कष्टको

सृजनहार हुन ् भनेर सैिानले धेरै समय अचिदे चख नै सिनीहरूलाई भुलाइरहे को
सियो। सैिानको पासोमा परे र धोखा पाएका मासनसहरूले परमेश्र्र कठोर र
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बलपूर्क
व
भचक्त र सेर्ाको असुल गने हुन ् भनेर वर्श्र्ास गरररहेका छन्।
मासनसहरूको

सानोसिनो

पाप

नै

वकन

नहुन ् परमेश्र्रले

कडा

आँखाले

भनेर

सैिानले

ु न्ु छ सािै मासनसमा भएको पापले गदाव
हेरररहनुहन्ु छ र दोर् ठदन ित्पर हुनह
परमेश्र्रले

उसलाई

सहयोग

गने

नैसिक

र्ाध्यिा

छै न

मासनसहरूलाई सनराशको भूमर मा पारररहे को छ। स्र्गवको व्यर्स्िा नै प्रेम हो
भन्ने नीसिलाई धोखेर्ाजको नाइकेले अकै गलि सन्दे श ठदएर मासनसहरूलाई

परमेश्र्रको चखलाफमा ठड्याइरहेको छ। परमेश्र्रले मासनसहरूको आनन्द र
सुखी चाहनुहन्न
र उहाँले बोक्नै नसक्ने आज्ञाहरू बोक्न लगाउनुहन्ु छ र
ु
सिनीहरूबाट

भाग्न

पाए असल

हुन्छ

भन्ने खालका

सन्दे शहरू

सैिानले

ठदइरहे को पाउँ छौँ। परमेश्र्रका दश आज्ञाहरू पालन गनव सवकँदै न (र्ा यो
पुरानो इस्राएल हरूलाई ठदइएको व्यर्स्िा हो, हामी नयाँ करारमा छौँ र
त्यसको पालन गनुव पदै न भनेर इसाईहरूले नै ससकाइरहे को पाइन्छ), िी
आज्ञाहरूलाई उलङ्घन गदाव दण्ड पाइन्छ र त्यो जबरजस्िी मासनसहरूलाई
लाठदएको हो भन्ने आरोपहरूलाई सैिानले बढो चलाखीका साि फैलाइरहे को
हुन्छ।"-एलेन जी ह्वाइट, प्रोफेटस एण्ड वकङ्गस, पृ. ३बाट रूपान्िररि।
चचन्िनमनन:
अ.

यशैया ४०:१२-३१को सन्दे श आफ्नै शब्दहरूमा उिानुह
व ोस्।

ु मा अिर्ा आफ्नो
हेनह
वु ोस, " १२ कसले पानीलाई आफ्नो अँजल
सबिाले आकाशलाई नापेको छ? कसले पृथ्र्ीको माटो डालोमा
भरे को छ अिर्ा पर्विहरू िराजूमा र डाँड़ाहरूलाई काँटामा

ु ो मन बुझेको छ, अिर्ा
जोखेको छ? १३ कसले परमप्रभक

उहाँको सल्लाहकार भएर उहाँलाई चशक्षा ठदएको छ? १४
ु े कसससि सल्लाह सलनुभयो र
बुवद्धको प्रकाशको सनचम्ि परमप्रभल
कसले उहाँलाई ठीक बाटो ससकायो? कसले उहाँलाई ज्ञान
ससकायो, अिर्ा समझको मागव दे खायो?

१५ जासि-जासि ि

बाल्ट को एक िोपो पानीजस्िै छन्। सिनीहरू िराजूमा टाँससएका
धू लोजस्िै

छन्।

उहाँले

ि

टापूहरूलाई

मससनो

धू लोजस्िै

जोख्नुहन्ु छ। १६ र्ेद का दाउराको सनचम्ि लेबनान प्रशस्ि हुँदैन,

न ि त्यसमा भएका पशुहरू होमबसलको सनचम्ि प्रशस्ि हुन्छन्।
१७ सारा जासिहरू उहाँको सामुन्ने केह पसन होइनन्। उहाँले

१६६

सिनीहरूलाई बेकामका र केह न केह का ठान्नुहन्ु छ। १८ िब

सिमीहरू परमेश्र्रलाई कसससि िुलना गनेछौ? अिर्ा केको
प्रसिरूपससि उहाँको िुलना गनेछौ? १९ मूसिव ि कार गरले ढालेर

बनाउँछ। सुनारले त्यसमा सुनको जलप लगाउँछ र त्यसको
सनचम्ि चाँद का ससक्रीहरू बनाउँछ। २० यस्िो भेट

चढाउन

नसक्ने साह्रै गर बले चावहँ नकुहुने काठ छान्छ। उसले आफ्नो
सनचम्ि खोपेको मूसिव नहचल्लने गर बसाल्नलाई कुनै एक सनपुण

कार गरलाई खोज्छ। २१ के सिमीहरूले जानेका छै नौ? के
सिमीहरूले सुनेका छै नौ? के यो कुरो सिमीहरूलाई सुरुदे चख नै
भसनएको छै न? के पृथ्र्ीको जग बसाले को बेलादे चख नै सिमीहरूले

बुझेका छै नौ? २२ उहाँ पृथ्र्ीको पररसधभन्दा मासि वर्राजमान
ु न्ु छ, र पृथ्र्ीका मासनसहरूचावहँ फटे ङिाजस्िै छन्। उहाँले
हुनह
आकाशलाई पदावझैँ वफँजाउनुहन्ु छ, असन त्यसमा र्ास गनवलाई
पालझैँ

त्यो

बेकामका

फैलाउनुहन्ु छ।

बनाइठदनुहन्ु छ,

र

२३

उहाँले

पृथ्र्ीका

राजकुमारहरूलाई

शासकहरूलाई

रद्द

िुल्याउनुहन्ु छ। २४ सिनीहरू रोवपनासािै , छररनासािै , सिनीहरूले

जसमनमा जरा हाल्नासािै , उहाँले सिनीहरूलाई फुवकठदनुहन्ु छ र
सिनीहरू

ओइलाइहाल्छन्, र

ँ ीले
आध

सिनीहरूलाई

भ ुसजस्िै

उड़ाएर लै जान्छ। २५ “सिमीहरू मलाई कोससि िुलना गनेछौ?
अिर्ा को मसमान छ?” परमपवर्त्र भन्नुहन्ु छ। २६ सिमीहरूका

ँ ा मासि उठाएर आकाशलाई हेर, यी सबै कसले बनाएका
आख
हुन?् उहाँले

नै

होइन

र, जसले

पुजलाई

एक-एक

गर

ल्याउनुहन्ु छ र प्रत्येकलाई नाउँ काढ बोलाउनुहन्ु छ। उहाँको
ठू लो शचक्त र शचक्तशाल सामथ्यवको कारण सिनीहरूमध्ये एउटै

पसन हराउँदैन। २७ हे याकूब, िँ वकन भन्छस्? हे इस्राएल, िँ

वकन यस्िो गुनासो पोखाउँछस्? “मेरो बाटो परमप्रभ ुदे चख लुकेको
छ, परमेश्र्रले मेरो र्ास्िा गनुभ
व एको छै न।” २८ के सिमीलाई

िाहा छै न? के सिमीले सुनेको छै नौ? परमप्रभ ु सदासर्वदा परमेश्र्र

ु न्ु छ, पृथ्र्ीको पल्लो छे उसम्मका सृचष्टकिाव हुनह
ु न्ु छ। उहाँ
हुनह
ु न्ु छ, र कसै ले पसन उहाँको समझलाई
न ि िवकि न है रान हुनह

नाप्न सक्दै न? २९ उहाँले िवकिहरूलाई बल ठदनुहन्ु छ, र
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कमजोरहरूको शचक्त बढाइठदनुहन्ु छ। ३० युर्क पसन दुबल
व र
िवकि हुन्छन्, र जर्ान मासनसहरू िाकेर लोटछन्। ३१ िर

परमप्रभ ुको आशा गनेहरूको बल फेरर नयाँ हुनेछ। सिनीहरू
गरुडझैँ

मासि-मासि

उडनेछन्,

र

दगुरेर

पसन

सिनीहरू

िाक्नेछैनन्। सिनीहरू वहँडनेछन् िापसन मूच्छाव पनेछैनन्।" यहाँ
उल्ले ख गररएका मूसिवका चचत्रणहरूलाई मासनसका आधुसनक
मूसिवहरूसँग िुलना गनुह
व ोस। आधुसनक र्ैज्ञासनक आवर्ष्कारहरू
पसन परमेश्र्रको अचम्मको शचक्तको सामु के फूसिव लाउन
सवकने खालको छ र?
आ

िाँस जस्िो ओइलाउने मानर् जीर्नको सामु परमेश्र्रको अपार
र्चनकोबारे मा गररएको र्णवनलाई सोच्नुहोस् (यशैया ४०:६८)। मृत्युदेचख िपाईँ डराउनुहन्ु छ होला। िर िपाईँमा भएको
पुनरुत्िानको

आशाले

त्यस

डरलाई

कसर

मत्िर

पानव

सक्नुहन्ु छ? हेनह
वु ोस्, अय्यूब १९:२५-२७ २५ िर म जान्दछु ,

ु न्ु छ, सबै भन्दा अचन्िम समयमा उहाँ
मेरा उद्धारक जीवर्ि हुनह
ु न
पृथ्र्ीमा खड़ा हुनह
ु ेछ। २६ असन मेरा छाला नाश गररसकेपसछ,
ँ ाले
मेरो शर रमै म परमेश्र्रलाई दे ख्नेछु। २७ म आफ्नै आख

उहाँलाई दे ख्नेछु, आफैले नै दे ख्नेछु अरू कसै ले होइन।मेरो हृदय

मसभत्रै कसि लालयि बन्छ!", दासनएल १२:२,३ " २ पृथ्र्ीको
धू लोमा सुिेका भीड़हरू उठनेछन्, केह अनन्ि जीर्नको लासग र

अरूहरूचावहँ शमव र अनन्ि सिरस्कारको लासग। ३ बुवद्धमान्हरू

आकाशको चमकजस्िै र धेरैलाई धासमवकिामा डोर्याउनेहरूचावहँ
िाराहरूजस्िै सदासर्वदै चचम्करहनेछन्।", १ कोरन्िी १५:५१५७ " ५१ हेर, म सिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु , हामी सबै
सुत्दै नौं, िर हामी सबै को पररर्िवन हुनेछ, ५२ एकै क्षणमा,
ँ ाको एक सनमेर्मा, िुरह को आचखर
आख

आर्ाजमा। वकनभने,

िुरह बज्नेछ, र मृिकहरू अवर्नाशी भएर जीवर्ि हुनेछन्। असन
हाम्रोचावहँ पररर्िवन हुनेछ। ५३ वकनवक यस वर्नाशी स्र्भार्ले

अवर्नाशी, र यस मरणशील शर रले अमरत्र् धारण गनुप
व छव।
५४ जब वर्नाशीले अवर्नाशी र मरणशीलले अमरत्र् धारण गछव ,
िब लेचखएको त्यो र्चन पूरा हुनेछ, “मृत्यु वर्जयमा सनसलएको

१६८

छ।” ५५ “ए मृत्यु, िेरो वर्जय कहाँ? ए मृत्यु, िेरो खील कहाँ?”
५६ मृत्युको खील पाप हो, र पापको शचक्त व्यर्स्िा हो। ५७
िर परमेश्र्रलाई धन्यर्ाद होस्, जसले हामीलाई हाम्रा प्रभ ु येशू

ख्रीष्टद्वारा वर्जय ठदनुहन्ु छ।" र १ िेस्सोसलसनकी ४:१३-१८
"१३ िर भाइ हो, सुसिगएकाहरूका वर्र्यमा सिमीहरू अजान बस
भन्ने

हामी

इच्छा

गदै नौं,

र

सिमीहरूले

आशा

नहुने

मासनसहरूजस्िा शोक गनुव नपरोस्। १४ वकनवक हामी वर्श्र्ास
गछौं, वक येशू मनुभ
व यो र फेरर चजइउठनुभयो र त्यसर

नै

परमेश्र्रले उहाँमा सुसिगएकाहरूलाई येशूद्वारा ल्याउनुहन
े ।
ु छ

ु ो र्चनद्वारा हामी सिमीहरूलाई िोर्णा गछौं, वक हामी,
१५ प्रभक
जो

जीवर्ि

छौं

सुसिगएकाहरूलाई

र

कुनै

ु ो
प्रभक

पुनरागमनसम्म

वकससमले

पसन

बाँचचरहन्छौं,

उसछन्नेछैनौं।

१६

वकनवक प्रभ ु स्र्यम् हुकुमको गजवनससि, प्रधान स्र्गवदूिको आर्ाज
र

परमेश्र्रका

िुरह को

सोरससि

स्र्गवबाट

ु न
ओलवनह
ु ेछ, र

ख्रीष्टमा मरे काहरूचावहँ पवहले बौररउठनेछन्। १७ िब हामी

बाँचचरहेका र छोसडएकाहरू प्रभ ुलाई आकाशमा भेटन सिनीहरूका
सािसािै बादलमा उठाइलसगनेछौं, र यसर

हामी सधैँ प्रभ ुसँग

रहनेछौं। १८ यसै कारण एउटाले अकावलाई यी र्चनहरूले
इ

सान्त्र्ना दे ओ।"

यठद यशैया ४०:१२-३१लाई िपाईँले आत्मसाि् गनव सक्नुभयो

भने िपाईमा भएको कुनै पसन िमण्ड, भाऊ खोज्ने प्रर्ृचि र
अहङ्कारलाई कसर हटाउन सक्नुहन्ु छ?

सारांश: कष्ट भोसगरहेका मासनसहरूको सनचम्ि परमेश्र्रले यशैयाबाट सान्त्र्ना
ठदनुभएको सियो। सिनीहरूको दु:खकष्टको समयको अन्त्य भइसकेको सियो।

सिनीहरूसिर परमेश्र्र फवकवरहनुभएको सियो। सिनीहरू सनराश र अन्यौलमा
पनुक
व ो सट्टा सिनीहरूले परमेश्र्रको सिनीहरूको सनचम्ि सृजना गनुह
व न
ु े शचक्तलाई
प्रयोग गरे र सिनीहरूले परमेश्र्रमासि भरोसा गनव सवकन्िे।

१६९

किा ८
साबिमा कार दुिट्
व ना हुन्छ
आना चखच्न्याकोभा, ३२, रुस
रुसको पूर्म
व ा रहे को सबकट गाउँ को आफ्नो िरमा इन्टरनेट राख्न

१६ र्र्वकी आनाले ठू लो चाहना गररन्। यो सन २००३को कुरो सियो र नयाँ
कुराबाट उनी बँचचि हुन चाहेकी सिइनन्। एक ठदन शसनबार बाबु र आमा
आफ्नो कारमा राखेर आनालाई इन्टरनेटको सनचम्ि चावहने सामान मोडेम वकन्न

जाने कुरा भयो। सिनीहरू सेभेन्ि-डे एडभेचन्टस्ट सिएन। िर आनाचाह ीँ आफ्नी
हजुर आमाबाट येशूको बारे मा सुनेपसछ एक र्र्व अचि बचप्िस्मा सलएकी

सिइन्। उनलाई िाहा सियो वक साबिमा पसल जानु गलि सियो िै पसन
उनलाई इन्टरनेट चाहेको सियो।
असन उनलाई उनलाई यो अचन्िम याद आएको सियो वक उनी िरबाट

बावहर सनस्केर कारमा पसेकी सिइन्। केभएको सियो भनेर उनको हजुर
आमाले उनलाई पसछ भसनन्। जाडोको मौसम सियो र सडक चचसोले सभजेको
सियो। त्यसबेला आनाको बुबाले कारलाई चचप्लो सडकमा सिब्र गसिमा हाँक्दै
सिए। िर अचानक कार चचप्लेर अको बाटोमा गयो जहाँ एउटा आइरहे को
ट्रकमा ठोवकन पुग्यो। त्यस दुिट
व नामा उनको बुबा र आमाको दु:खद सनधन
भयो। ट्रकको ड्राइभरको खुट्टा भाँचेको सियो। आना अचेि अर्स्िामा

अस्पिाल भनाव गररयो। उनी बाँच्दै न भनेर डाक्टरले भनेका सिए। उनको
सनचम्ि हजुर आमाले उपबास बसेर प्रािवना गरे र अरू सािीहरूलाई पसन

आफूसँग आनाको सनचम्ि उपबास र प्रािवना गनव अनुरोध गररन्। िीन ठदनपसछ
आनाको होस खोल्दा डाक्टर अचम्म माने। उनी सछट्टै सनको भयो। दुई

मवहनापसछ उनी स्कूलमा जान िासलन् र अरू सािीहरूसँग दस कक्षा पास
गररन्। हजुर आमा आनाको िरमा बस्न आइन्। आनालाई चावहने शार ररक
र आचत्मक टे र्ा ठदन उनी आएकी सिइन्। उनको िर रुसको वप्रमोररया

क्षेत्रको नोशावटन्सक गाउँ मा सियो। िर आना अत्यन्िै उदाससन र आफू
अन्धकारको भुमर मा परे को महसुस गररन्। आफ्ना बाबुआमा मरे कोले आफू

दोर्ी भएको सचम्झरहे की सिइन्। उनले परमेश्र्रलाई दोर् ठदएन। उनलाई
िाहा सियो वक परमेश्र्रले मासनसलाई मानुह
व न्न
ु । िर उनलाई यो पसन िाहा
सियो वक शाबिमा पसल जानु गल्िी सियो। शसनबारको ठदन आफ्ना
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बाबुआमालाई िरमै बस भनेको भए हुने सियो भनेर ठदक्क मान्दै सिइन्।
साबि पसछ पसल गएको भए हुने नै सियो। आफ्नै दोर्को कारण आफ्ना
बाबुआमाको सनधन भएको उनले सोचचन्। जब उनी समुद्रको वकनारामा रहे को

भ्लासडभोस्टक सहरको वर्श्र्वर्द्यालयमा पढ्न गइन्। त्यो उनको िरभन्दा
टाढा सियो। त्यहाँ भएको केर्ल एउटामात्र एडभेचन्टस्ट चचवमा उनी जाचन्िन्
िर हरे क साबि उनी चचवमा जान्दै निी। हजुर आमालाई खुशी पानवमात्र उनी
चचव जाचन्िन्। उनलाई िाहा सियो वक उनी आचत्मक जीर्नलाई र्ेर्ास्िा
गरररहेकी सछन्। त्यसले गदाव उनी झन झन उदाससन भइन्। हजुर आमाले
्
उनको सनचम्ि सधैँ प्रािवना गिी। हजुर आमाले उनलाई ठदनठदनै फोन गसिवन।

"सिमीले आज बाइबल पढ्यौ?" हजुर आमाले नरम भएर सोचध्िन्।
यठद आनाले बाइबल पढे को छु भन्यो भने उनले केको बारे मा पढ्यो भनेर

चजज्ञासा राचख्िन्। "सिमीले आज प्रािवना गर्यौ? प्रािवना गनव नसबसव" हजुर
आमाले सम्झाउँ सिन्। आनाको मनमा भइरहेको दु:ख फोनबाट भन्नु भनेर हजुर

् वर्श्र्वर्द्यालयमा उनले एक
आमाले भचन्िन् र उनीसँग फोनमै प्रािवना गसिवन।
जना एडभेचन्टस्ट अध्यापक भेवटन् जसले उनलाई होमर्कवमा सहयोग गिे।
उक्त अध्यापकले आनासँग प्रािवना पसन गिे र उनको लासग प्रािवना गनव चचवका
वर्श्र्ासीहरूलाई पसन उनले अनुरोध गरे का सिए। आनाले आफ्नै बचप्िस्माको
बारे मा सचम्झन् र क्षमाको सनचम्ि प्रािवना गररन्।
एक ठदन उनले परमेश्र्रसँग यो प्रािवना गररन् "हे वप्रय प्रभु, मेरो

जीर्न गलिबाटो सिर गइरहे को मलाई िाहा छ। म अन्धकारमा चजइरहेको

छु । िपाईँसबना मेरो जीर्नको कुनै अिव छै न। चचवमा असल सािीहरू बनाउन
सहयोग

गनुह
व ोस्।

मेरो

अनुहार

ठदक्क

लाग्दो

छ।

मलाई

समलनसार

बनाउनुहोस्। मेरो मन खुला हुन ससकाउनुहोस्। प्रािवना गनव र बाइबल पढ्न
मलाई याद ठदलाउनुहोस्।"

त्यस ठदनदे चख आनाले बराबर प्रािवना गरे र परमेश्र्रसँग कुरा गनव

िासलन् र एलेन जी ह्वाइटको "द िेट कन्त्रोभसी" पढ्न िासलन्। यो पुस्िक
उनको हजुर आमाले केह समय अचि ठदएको सियो। मावटवन लुिर र अरू

सुधारर्ाद इसाईहरूले पाएको दु:ख उनले दे चखन्। अत्यन्िै दुष्टहरूलाई पसन
परमेश्र्रले क्षमा ठदनुभएको उनले महसुस गररन्। उनका केह खराब बानीहरू
पसन उनले त्यासगन्। हजुर आमाले फोन गनवको सट्टा उनैले हरे क ठदन

उनलाई फोन गनव िासलन्। उनको वर्श्र्ास बढ्दै गयो र प्रत्येक हप्िा चचवमा
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खुबै आनचन्दि भएर जान िासलन्। त्यहाँ परमेश्र्रको बारे मा अझ जान्न प्रयास
गररन्। परमेश्र्रले उनका पापहरू क्षमा ठदनुभयो भनेर उनले बुचझन्। त्यो
पापको बारे मा उनलाई िचिचाइरहनेछैन भनेर पसन बुचझन्। उनको हृदयबाट
ठू लो भार झरे को सियो।
आज आना र्र्व ३२की सछन्। उनी वर्श्र्वर्द्यालयमै अध्यापकको

् उनी पािफाइन्डरको
रूपमा काम गसछवन।

अगुर्ा पसन हो र चचवको सचचब

् दुिट्
भएर चचवको सेर्ा गसछवन।
व ना वकन भयो त्यो उनले सोच्न पसन सकेको
छै न िर अब त्यसको बारे मा उनले सुिाव गठदवनन्। "त्यो दुिट
व नाको दोर् मेरो

होइन भनेर धेरैले सम्झाउन खोजेका सिए। िर जे भएिापसन सबनाकारण हुन
सक्दै न भन्ने कुरा मलाई िाहा छ। सन्जोगले भएिापसन यो शाबिमा भएको

िथ्यलाई लुकाउन सवकन्दै न। के हुनेभएको हुन्थ्यो भनेर अवहले पसन म
सम्झन्छु । िर त्यस दुिट्
व नाले मेरो जीर्न नै पररर्िवन भएको सियो। दुिट
व ना
हुन ु भन्दा अचि मेरो जीर्न अकै सियो र दुिट्
व नापसछ मेरो जीर्न अकै भयो"
आनाले यस लेखकलाई भसनन्।

यस किा रचुँ जेल आनाकी हजुर आमा र्र्व ८०की सछन् र उनको

प्रािवनाको सनचम्ि आना आभाररि सछन्। हजुर आमा र चचवका वर्श्र्ासीहरूले
प्रािवना गदाव उनको जीर्न पररर्िवन भएको छ।
"चचवले मेरो सनचम्ि प्रािवना गरे कोमा धे रै समस्याहरू समाधान भएको

म बुझ्छु । परमेश्र्रसबनाको जीर्न केह अिव छै न" उनले िचप्छन्।

-आन््यु मेकचेस्नी
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