१

पहिचानको सङ्कट

यस अध्यायका मूल पदहरू: यशैया १:१-९, यशैया १:१०-१७, यशैया
१:१८, यशैया १:१९-३१ र यशैया ५:१-७।

यस अध्यायको मूल सार पद: "परमप्रभ ु भन्नुहन्ु छ, “अब आओ, हामी सँगसँगै
बसेर आफ्ना कुराको छलफल गरौं। तिमीहरूका पापहरू तसन्दू रे रङ्गका भए
िापतन िी हहउँजस्िै से िा हुनेछन। तिनीहरू गाढा रािा रङ्गका भए िापतन िी
ऊनजस्िै से िा हुनेछन" (यशैया १:१८ रूपान्िररि)।

एक ददन म युरोपको आयरल्याण्डको गाउँ मा आफ्नो कारमा घुम्दै

तिएँ। त्यस गाउँ को बाटोको दायाँबायाँ झाङ्गहरू तिए। त्यस बाटोमा जाने
बाटो छे क्दै गाईहरू आउँ दै तिए। त्यसबेला गाईहरू हेने गोठालो तिनीहरूसङ्ग
तिएन। िै पतन तिनीहरू आफ्नो मातलकको गोठमा सुरु सुरु गए र आफ्नो
मातलक को हो सो तिनीहरूलाई िाहा भएको कारणले आआफ्नो जाने ठाउँ
तिनीहरूलाई िाहा भएको तियो।

मानौँ कोही सानो दठटो ठू लो बजारमा जान्छ र अचानक आफू

आमाबाट अलतगएको महसुस हुन्छ। ितसिएर अकस्माि ऊ कराउँ छ "मेरो
ममी हरायो!" आफू कहाँ छ र आफ्नो आमा कहाँ छ सो उसलाई िाहा
नभएपतन आफ्नो आमा खोज्दै ऊ जान्छ। त्यस बजारमा सयौँ आमाहरू
हहँतडरहको हुन्छ िर तिनीहरूको बीचमा आफ्नो आमा को हो भनेर उसले
चचन्छ र उनलाई पहिन पुग्छ।

दु:खलाग्दो कुरो ि यो छ हक आयरल्याण्डको गाउँ को िी गाईहरू

कहाँ जाने िाहा तियो र हुलमा त्यस केटाले आफ्नी आमालाई चचनेको हुन्छ

िर यहू दा वा इस्राएलीहरू आफूहरू कुन परमेश्वरको छत्रछायाँमा छ सो

ु न
तिनीहरूले तबसे का तिए। स्वगिमा तबराजमान हुनह
ु े परमेश्वरलाई तिनीहरूले

१

वेवास्िा गरे को कारण तिनीहरू परमेश्वरका तबशेष करारका जनहरू हुन भन्ने
सत्य वा सही पहहचान गुमाएका वा तबसे का तिए। तिनीहरूको भन्डाफोर गदै
परमेश्वर यसरी तबलाप गनुह
ि न्ु छ "२ हे आकाश, सुन! हे पृथ्वी, कान िाप!

हकनहक परमप्रभुले भन्नुभएको छ, “मैले छोराछोरीहरूलाई पालनपोषण गरे र
हुकािए,ँ िर तिनीहरू मेरो हवरुद्धमा अटे री भएका छन। मेरै तबरुद्धमा उठे का

छन ३ गोरुले आफ्नो मातलक चचन्छ, र गधाले आफ्नो स्वामीको डू ँड़ चचन्छ,
िर इस्राएलले मलाई चचन्दै न, मेरा जनहरूले बुझ्दै नन।”

(यशैया १:२-३

रूपान्िररि)।

आफ्नो तबरुद्धमा गएका र आफूलाई तबसे का जनहरू आफूतिर

फकािउन परमेश्वरले कस्िो प्रयास गनुह
ि न्ु छ भन्ने कुरोलाई यस अध्यायमा
हेनेछौ।

१. हे स्वगि, हे आकाशहरू, हे पृथ्वी! (यशैया १:१-९)

यशैयाको पुस्िक यसैको लेखकलाई छोटो पररचचय ददँ दै सुरु हुन्छ।

आफू आमोजको छोरा, आफ्नो सन्दे शको स्रोि परमेश्वरले ददनुभएको दशिन र
आफ्नो हवषयबस्िु यहू दा र यसको राजधानी यरुशलेम भनेर चचनारी ददँ दै
पुस्िक अचघ बढ्दछ। यशैया यहू दाका चार राजाहरूको समयमा तिए।
यशैयाले

सम्बोधन

गरे को

हवषयबस्िु

उनकै

समयकालको

उनकै

दे शबासीहरूलाई तियो। तिनीहरूको नाजुक अवस्िा र तिनीहरूको भहवष्यको
बारे मा अगमबक्ताले सम्बोधन गरे का तिए।

कुन राजाहरूको राज्यकालमा आफू सहिय रहे को िाहा ददँ दै यशैयाले

आफ्ना तसतमि श्रोिाहरूलाई सम्बोधन गरे को तियो। उनले आफ्नो पुस्िक
ऐतिहातसक, राजनैतिक र केही तनचश्चि समयसँग गाँसेर लेखेका तिए। उनले
सम्बोधन गरे को समयकाल २ राजा १५-२० र २ इतिहास २६-३२लाई
समेिेको हामी पाउँ छौँ।

यशैया १:२ पढ्नुहोस। उनको सन्दे शको मूल सार के हो? परमेश्वर

आफैले के भतनरहनुभएको छ? यही खालको परमेश्वरको मातमिक भावना पहवत्र
इतिहासभरर कसरी हामी दे ख्छौ? के परमेश्वरको यही तबलाप आज इसाई

चचिलाई पतन सम्बोधन गरे को छै न भनेर के हामी भन्न सक्छौँ? िपाईँ इसाई

ु एको छ भनेर दावी गनुह
हुनभ
ि न्ु छ िर आत्मआलोचना गरे र यस ममिलाई

व्याख्या गनि खोज्नुहोस: "हे आकाश, सुन! हे पृथ्वी, कान िाप! हकनहक

२

परमप्रभ ुले भन्नुभएको छ, “मैले छोराछोरीहरूलाई पालनपोषण गरे र हुकािए,ँ िर
तिनीहरू मेरो हवरुद्धमा अटे री भएका छन।"

यशैयाले आफ्नो सन्दे श कस्िा शब्दहरूबाट सुरु गछिन, सोच्नुहोस "हे
आकाश, सुन! हे पृथ्वी, कान िाप!" (यस्िै खालको ममि दे हायका पदहरूले
व्यक्त गदिछन "१९ आज म स्वगि र पृथ्वीलाई तिमीहरूका हवरुद्धमा साक्षी
राख्दछु ..." व्यवस्िा ३०:१९, "...तिनीहरूका हवरुद्ध आकाश र धिी साक्षी

राख्नेछु।" व्यवस्िा ३१:२८)। भौतिक आकाश र पृथ्वीले सुन्न सक्छन वा
बुझ्न सक्छन भनेर परमेश्वरले भन्न खोज्नुभएको ि होइन। िर उहाँले आफ्नो
सन्दे शलाई जोरसँग व्यक्त गनि िी शब्दहरू प्रयोग गनुभ
ि एको तियो।

पौराचणक मध्यपूवक
ि ा राजा जस्िै हहटाइटको सम्राटले आफूभन्दा

कमजोर

राजासँग

राजनैतिक

सम्झौिा

गदििे

िब

आफ्ना

दे विाहरूलाई

पुकादििे। यदद सम्झौिा उलङ्घन भएमा िी दे विाहरूले िाहा पाउनेछन र
उलङ्घन गनेलाई िी दे विाहरूले दण्ड ददनेछन भनेर जोर गनि तिनीहरूलाई
साछी

राखेको

आभास

ददइन्थ्यो।

जब

सारा

राजाहरूका

सबोच्च

राजा

परमेश्वरले मोशाको समयमा आफ्ना जनहरूसँग सम्झौिा वा करार बाँधे
उहाँले कुनै दे वीदे विाहरूलाई साछीकोरूपमा सम्बोधन गनुभ
ि एको तिएन। आफू
ु एकोले उहाँले आकाश, स्वगि र पृथ्वीलाई
एकमात्र सत्य परमेश्वर हुनभ
साछीको तनचम्ि सम्बोधन गनुभ
ि एको तियो, मानौँ तिनीहरूले दे वीदे विाहरूले

खेल्ने भनेर हवश्वास गररएको भूतमका िी आकाश र पृथ्वीले पूरा गरोस

(व्यवस्िा ४:२६ले त्यस कुराको पुहि गदिछ "म आजको ददन स्वगि र
पृथ्वीलाई तिमीहरूका हवरुद्ध साक्षी राख्िछु ,...)।
यशैया १:१-९ पढ्नुहोस। आफ्नै शब्दहरूमा यहू दाका पापहरूको
बारे मा िलको हरफहरूमा लेख्नुहोस। तिनीहरूको पापले के नतिजाहरू ल्याए
त्यो पतन हेनह
िु ोस। यहू दाको दोष के तियो र त्यसले गदाि उनलाई के भयो?

फेरर त्यसै वखि पद ९मा के आशाको हकरण िहपएको छ? हेनह
िु ोस "१
यहू दाका राजाहरू, उचज्जयाह, योिाम, आहाज र हहजहकयाका शासनकालमा
यहू दा र यरूशले मको हवषयमा आमोजका छोरा यशैयाले दे खेका दशिन।

२ हे आकाश, सुन! हे पृथ्वी, कान िाप! हकनहक परमप्रभ ुले भन्नुभएको छ,

“मै ले छोराछोरीहरूलाई पालनपोषण गरे र हुकािए,ँ िर तिनीहरू मेरो हवरुद्धमा

अटे री भएका छन। ३ गोरुले आफ्नो मातलक चचन्छ, र गधाले आफ्नो
स्वामीको डू ँड़ चचन्छ, िर इस्राएलले चचन्दै न, मेरा मातनसहरूले बुझ्दै नन।” ४

३

हाय, पापी जाति, दोषले लाददएका मातनसहरू, दुष्ट काम गनेहरूका बच्चा,
ु ाई त्यागेका छन, तिनीहरूले
भ्रष्टाचार गनेहरूका सन्िान। तिनीहरूले परमप्रभल
इस्राएलका

परमपहवत्रलाई

हेला गरे का छन, र उहाँतिर

आफ्नो हपदठउँ

फकािएका छन। ५ तिमीहरूले हकन अझै हपटाइ खानुपछि ? हकन तिमीहरू अझै
अटे री बतनरहन्छौ? तिमीहरूका सारा चशरमा चोट लागेको छ, र सारा हृदय
पीतडि भएको छ। ६ पैिालादे चख टु पीसम्मै चोट नभएको कही ीँ छै न।
चोटै चोट, डामहरू र खुल्ला घाउहरू मात्र छन। िी न ि सफा गररएका न
बाँतधएका, न िेलले नरम बनाइएका छन। ७ तिमीहरूको दे श उजाड़ छ।
तिमीहरूका सहरहरू आगोले डढाइएका छन। तिमीहरूको जतमन तिमीहरूकै
सामुन्ने हवदे शीहरूले नाङ्गो पारररहेछन, परदे शीहरूले नाश पारे झैँ त्यो उजाड़
पाररएको छ। ८ तसयोनकी छोरीचाहहँ दाखबारीको छाप्रोजस्िै , खरबू जाको
मचानजस्िै र घेररएको सहरजस्िै भएकी छ। ९ यदद सविशचक्तमान परमप्रभ ुले

हाम्रा तनचम्ि केही बाँचेकाहरू नछोडनुभएको भए ि हामी सदोमजस्िै हुनेतियौं,
हामी गमोराजस्िै हुनेतियौं।"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२. कुहहएका धातमिक ररतितििीहरू (यशैया १:१०-१७)
अब्राहमकै समयमा सोदोम र गमोरा नि भएर तिनीहरूको अचस्ित्व नै

खिम भइसकेको तियो, िैपतन सोदोम र गमोराको नाउँ ददएर इस्राएलीहरूलाई

परमेश्वरले हकन सम्बोधन गनुभ
ि एको होला? परमेश्वरले के कुरा औल्ीँ याउन

खोज्नुभएको तियो? हेनह
िु ोस, "हे सदोमका शासकहरू हो, परमप्रभ ुको वचन
सुन! हे गमोराका मातनस हो, हाम्रा परमेश्वरको कानून ध्यान ददएर सुन!"
(यशैया १:१०)।
-------------------------------------------------------------------------अब यशैया १:११-१५ पढ्नुहोस। मातनसहरूलाई यहाँ परमेश्वरले

के भतनरहनुभएको छ? आफू धमाित्मा छु भनेर दे खाउन र परमेश्वरलाई

ररझाउन तिनीहरूले आराधना गदाि परमेश्वरको मचन्दरमा गरे का हवतभन्न धातमिक
ररतितििीहरूलाई उहाँले ठाडै हकन अस्वीकार गनुि गनुभ
ि एको तियो? हेनह
िु ोस

"११ परमप्रभ ु भन्नुहन्ु छ, “तिमीहरूका बतलदानहरूको िुप्रो मेरो तनचम्ि के काम
लाग्छ? म ि भेड़ाहरूका होमबतल र पाले का मोटा पशुहरूका बोसोका

४

होमबतलदे चख अघाएको छु । साँढे (वा राँगा), िुमा र बोकाहरूको रगिदे चख म

ँ १२ जब तिमीहरू मसँग भेटनलाई आउँछौ, तिमीहरूले चढाएका
प्रसन्न हुन्न।
ँ नहरू खुट्टाले कुल्चीतमल्ची गनि कसले
यी िोकहरू कसले चाहन्छ र? मेरा आग

तिमीहरूलाई भनेको छ र? १३ व्यििका बतलहरू नल्याओ। तिमीहरूको धू प ि
मेरो तनचम्ि चघनलाग्दो छ। औ ंसी, शबाि, र सभाहरूका सािसािै तिमीहरूका

ँ
दुष्ट जमघटहरू म सहन सचक्दन।
१४ तिमीहरूका औ ंसीका ददनहरू र
ठहराएका चाड़हरूलाई मेरो हृदयले घृणा गछि। िी ि मेरो तनचम्ि भार भएका
छन। िी बोक्दा-बोक्दा म िाकेको छु । १५ तिमीहरूले प्राििनामा आफ्ना
ँ ा तिमीहरूदे चख छोप्नेछु। तिमीहरूले ज्यादै प्राििना
हाि पसादाि, म मेरा आख
ँ तिमीहरूका हाि रगिले भररएका छन।"
गदाि पतन म सुन्नेछैन।

------------------------------------------------------------------------जुन हािहरूले परमेश्वरलाई बतल चढाए र िी हािहरू उचालेर ठू ला
ठू ला स्वरहरूले प्राििना गरे िी हािहरू रगिै रगिले भररएका तिए। धमिकै
नाउँ मा हकन नहोस, हहँसा र अरूलाई दवाएका तिए र तिचोतमचो गरे का तिए
("३ तिनीहरू भन्छन, ‘हामीहरू उपवास बस्यौं, र हकन िपाईं दे ख्नुहन्ु न?
हामीहरू हवनम्र भयौं, र हकन िपाईं ध्यान ददनुहन्ु न?’
उपवासको

ददनमा

तिमीहरू

आफ्नै

इच्छा

पूरा

“िापतन तिमीहरूका

गदिछौ, र

तिमीहरूका

कामदारहरू सबैलाई तिमीहरू शोषण गदिछौ। ४ तिमीहरूका उपवासको ददन
लड़ाइँ

र

झगड़ामा

सुतनने

आशा

अन्त्य

हुन्छ

र

एउटाले

अकािलाई

दुष्ट

मुक्काले

हहकािउँछौ। तिमीहरू आजको जस्िो उपवास बसेर तिमीहरूको सोर स्वगिमा
गनि

सक्दै नौ"

यशैया

५८:३-४)।

जब

िी

मातनसहरूले

परमेश्वरसँग करार बाँतधएका जनहरूप्रति दुव्यिवहार गरे का तिए तिनीहरूले
सारा इस्राएलीहरूका रक्षकलाई नै आिमण गररएको ठहररएको तियो। जब

कुनै मातनसले कुनै अरू मातनस जोसुकै होस तिचोतमचो गछि, शोषण गछि,
हेप्छ, पाप गछि, दुव्यिवहार गछि, हेला गछि र माछि त्यस मातनसले परमेश्वरकै
हवरुद्धमा िी पाप र अधमि गरररे हा तिए। “जसले मातनसको रक्तपाि गछि,
मातनसबाटै त्यसको रक्तपाि हुनेछ, हकनभने परमेश्वरले मातनसलाई आफ्नै
स्वरूपमा बनाउनुभएको हो" उत्पचि ९:६। यस भनाइको िात्पयि जब एक

जना मातनसले अको मातनसलाई माछि उसले परमेश्वरको स्वरुपलाई मारे को
ठहछि)।

५

मचन्दरमा आराधनामा गररने सबै ररतितिति, बतलप्रिा र हवतभन्न
हवतधहरू परमेश्वरआफैले स्िापना गनुभ
ि एको तियो (लेबी १-१६)। िी सबै
गररने हवतधहरू यरुशलेमकै मचन्दरमा गनि उपयुक्त ठहर्याइको तियो (१ राजा
८:१०,११)। िर जे ररतितिति वा प्रिाहरू चलाएिापतन परमेश्वरले िी
मातनसहरूसँग गनुभ
ि एको करारको पररतधतभत्र रहेर गनुप
ि थ्यो। इस्राएलीहरूसँग
परमेश्वरले बाँध्नुभएकै करारको कारण उहाँ तिनीहरूसँग पहवत्र मचन्दर वा
आराधना स्िलमा रहन सम्भव भएको तियो। त्यसकारण हवतभन्न ररतितितिहरू,
तबधीहरू, पशुबतलहरू, चाडबाडहरू र उपासना अिािि प्राििनाहरूको औचचत्य
त्यसबेलामामात्र हुन्थ्यो जब तिनीहरू उहाँ र उहाँको करारप्रति बफादार भएको
कारणले व्यक्त गदििे। जब करार बाँतधएका अरू जनहरूप्रति अन्याय,

अत्याचार र शोषण गदिछन र त्यसपतछ पछु िो पतन गदै नन िब िी मातनसहरू
धमिको खोल ओढे र धातमिक औपचाररक पूरा गनि तबतभन्न पशुबतलहरू चढाउँ छन
र धातमिक हियाकलाप गछिन परमेश्वरको सामु तिनीहरूले झुठो हियाकलाप
गरररहेको ठहररएको तियो। परमेश्वरको सामु अरूलाई अत्याचार गरे र धमिको
नाउँ मा जतिसुकै अरूको अगातड धमाित्मा दे खाइिापतन त्यस्िा मातनसहरू
पाखण्डी र फिाहा ठहररएको हुन्छ। औपचाररकिा पूरा गनि तिनीहरूले गररने

कुनै पतन पशुबतल वा धातमिक ररतितिति गदिछन त्यसको औचचत्य केही
नभएकोमात्र हुँदैनन त्यो ि परमेश्वरको सामु पाप नै गरररहेको ठहछि (बििमान
सन्दभिमा भन्ने हो भने, औपचाररकरूपमा प्रभुको प्राििना भनेर मातनसलाई ददएको

प्राििना दोहोर्याउने, हिपि प्राििना गरे र ददन सुरू गने वा बाइबलका केही
हरफहरू पढ्ने चचिमै जान हकन नहुन यदद त्यस मातनसले अरूसँगको

सम्वन्धमा कठोर हुन्छ भने उसको इसाईत्व परमेश्वरले अस्वीकारमात्र गनुह
ि न्न
त्यसलाई पाप भनेर उहाँले ठहर्याउनुहन्ु छ हकनभने उसले परमेश्वरको गलि
चचत्रण

अरूको

सामु

दे खाइरहेको

हुन्छ-अनुवादक)।

िी

इस्राएलीहरूले

मचन्दरमा गने अनेकौँ ररतितिति, तबतधहवधान गरे र वा चाडवाड मनाएर आफूहरू
परमेश्वरप्रति

बफादार

भएको

भनेर

ि

दे खाएका

तिए

िर

तिनीहरूको

आतनवानी, जीवनशैली र अरूप्रति गररने असमान, अन्याय र शोषण गने
व्यवहारले परमेश्वरसँगको करार भङ्ग गरररहेको तिनीहरुले प्रमाचणि गरररहेका
तिए।
यशैया १:१६,१७ पढ्नुहोस। आफ्ना जनहरूलाई के गर भनेर

परमेश्वरले

आदे श

ददइरहनुभएको

तियो?

६

येशूले

मिी

२३:२३-२८को

िुलनामा िी पदहरू कसरी सान्दतभिक भएका छन? जुन सन्दभिमा वा कुन
मातनसहरूलाई िी वचनहरू परमेश्वरले ददनुभएिापतन त्यहाँ लेचखएको सन्दे श
हामीलाई पतन लागुहन्न
िु ोस "१६ आफूलाई धोएर चोखो पार। मेरो
ु र? हेनह
नजरबाट तिमीहरूका दुष्ट कामहरू फातलदे ओ! खराबी गनि छोड़। १७ भलाइ
गनि तसक! न्याय खोज, अत्याचारमा परे काहरूलाई प्रोत्साहन दे ओ, टु हरु ा-

टु हरु ीको रक्षा गर, हवधवाको पक्षमा बोतलदे ओ।", मिी २३:२३-२८ पतन
"२३ “तधक्कार तिमीहरूलाई, शास्त्री र फररसी हो, ढोंगीहरू! हकनहक तिमीहरू

पुदीना र सूँप र जीराको दशांश ददन्छौ, िर व्यवस्िाका गहहकला हवषयहरू,
अिािि न्याय, दया र हवश्वासको अवहेलना गरे का छौ। तिमीहरूले दशांश ददने
काम गनुप
ि नेतियो, अतन िी गहहकला हवषयहरूको अवहेलना नगनुप
ि नेतियो। २४
अन्धा अगुवा हो, तिमीहरू भ ुसुना चाल्दछौ, िर ऊँटलाई चाहहँ तनतलहाल्दछौ।

२५ “तधक्कार तिमीहरूलाई, शास्त्री र फररसी हो, ढोंगीहरू! हकनभने तिमीहरू
कचौरा र िालको बाहहरपहट्ट माझ्दछौ, िर तभत्रपहट्ट भने िी लोभ र असं यमले
भररएका हुन्छन। २६ अन्धा फररसी हो, पहहले कचौरा र िालको तभत्रपहट्ट
सफा पार, र तिनको बाहहरपहट्ट पतन सफा होस। २७ “तधक्कार तिमीहरूलाई,
शास्त्री

र

फररसी

हो, ढोंगीहरू!

हकनहक

तिमीहरू

चून

लाइराखेका

चचहानहरूजस्िा छौ, जो बाहहरपहट्ट सुन्दर दे खा पछिन, िर तभत्रपहट्ट भने मरे का
मान्छे हरूका हाड़हरू र सबै अशुद्धिाले भररएका हुन्छन। २८ यसरी नै
तिमीहरू पतन बाहहर भने मातनसहरूका सामुन्ने धमी दे खा पदिछौ, िर तभत्र भने
कपट र दुष्टिाले भररएका छौ।"

३. क्षमाको हवषयमा हववाद (यशैया १:१८)
यशैया १:१८ पढ्नुहोस। त्यसपतछका केही पदहरू पतन पढ्नुहोस।

यस पदलाई धेरै पटक पढ्नुहोस। अतन यहाँ परमेश्वरले के भतनरहे को छ

त्यस मातमलामा िपाईँको के धारणा वा हवश्वास छ त्यो िलको हरफमा व्यक्त

गनुह
ि ोस। हेनह
िु ोस, "परमप्रभ ु भन्नुहन्ु छ, “अब आओ, हामी सँगसँगै बसेर आफ्ना
कुराको छलफल गरौं। तिमीहरूका पापहरू तसन्दूरे रङ्गका भए िापतन िी
हहउँजस्िै सेिा हुनेछन। गाढा रािा रङ्गका भए िापतन िी ऊनजस्िै हुनेछन।"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

७

यहू दाका मातनसहरूले करारको सम्झौिालाई िोडेको सबूद प्रमाण
परमेश्वरले पाउनुभएकोले तिनीहरूलाई उहाँले दोषी ठहर्याउनु भएको तियो

(यशैया १:२-१५)। त्यो दोष िाहा पाउँ दा पाउँ दा पतन तिनीहरूले त्यसको

दण्ड नभोतगकन आफूहरूलाई सुधानि परमेश्वरले आह्वान गनुभ
ि एको तियो
(यशैया १:१६,१७)। परमेश्वरको त्यस आग्रहमा आशा पल्हाइ ददएको
तियो। नत्र, हकन दोषको सजायँ भोग्न पचखिरहे को अपराधीलाई आफ्नो जीवन
सुधानि अवसर ददइन्छ ि? मृत्यु दण्डको तनचम्ि पचखिरहेको मातनसले कसरी
"हपतडिलाई उद्धार गनि सक्छ, टुहरु ाको पक्षमा बोल्न सक्छ र हवधवीको तनचम्ि

वकालि गनि सक्छ?" (रूपान्िररि)। िर जब परमेश्वरले "आऊ, हामी
छलफल गरौँ। तिम्रो र मेरो बीचमा के कचकच छ, सो तछनोफानो गरौँ"

(यशैया १:१८ रूपान्िररि) भनेर आह्वान गनुह
ि ँद
ु ा उहाँले आफ्ना जनहरूसँग
िकि गनि चाहनुभएको, तिनीहरू आफ्ना दुि बाटोहरूबाट पछु िाव गरुन भन्ने

उहाँको इच्छा भएको दे खाइएको तियो। मातनसहरू जतिसुकै पतिि भएिापतन

ु एको उहाँको
तिनीहरूलाई फेरर आफ्नो हहस्सा बनाउन परमेश्वर राजी हुनभ
त्यस मातमिक आह्वानले दे खाउँ दछ।

िी मातनसहरूलाई परमेश्वरले भतनरहनुभएको तियो "तिम्रा पापहरू
जतिसुकै गाढा रािो भएिापतन तिनीहरूलाई सेिो बनाइने छ।" तिनीहरूका
पापहरू हकन रािा भए? रािो रगिको रङ्ग हो। िी धमी जाति भनेर दावी गने
र दे खावटी धमिकमि गने मातनसहरूका हािहरू मातनसहरूलाई हत्या, हहँसा,

आिङ्क मच्चाएर रािा भएका तिए (यशैया १:१५)। त्यसको तबपररि सेिो शुद्ध
र पहवत्रिाको रङ्ग हो। त्यसमा रगिको कुनै दाग हुँदैन। यहाँ परमेश्वरले
तिनीहरूलाई

आफ्ना

जीवनका

पाइलाहरूलाई

पररवििन

गनि

अबसर

ददइरहनुभएको तियो। जब राजा दाउदले बेिचशबाको श्रीमानलाई हत्या गरे र
उनलाई आफ्नो हाि पादाि परमेश्वरले िोक्नुभएको दण्डप्रति ठू लो प्रायचश्चि
गदाि उनले त्यही शब्दहरू प्रयोग गरे का तिए (भजन ५१:७,१४ "७ हहसपले
ु ोस, र म हहउँ भन्दा सेिो
मलाई शुद्ध पानुह
ि ोस, र म शुद्ध हुनेछु। मलाई धुनह
हुनेछु।...१४ हे परमेश्वर, हे मेरा उद्धारकिाि परमेश्वर, मलाई रक्तपािको
दोषबाट छु टकारा ददनुहोस, र मेरो मुखले

िपाईंका धातमिकिाको स्िुति

गाउनेछ")। यशैया १:१८मा अनुग्रही प्रेतमलो परमेश्वरले उहाँका जनहरूलाई
क्षमा ददने चजहकर गरररहनुभएको तियो।

८

जब

परमेश्वरले

उहाँका

जनहरूलाई

क्षमा

प्रदान

गने

प्रस्िाव

राख्नुहन्ु छ िब त्यसबाट तिनीहरूका मागिहरू पररवििन होस भन्ने उहाँको तभत्री
चाहना

व्यक्त

गनुभ
ि एको

तियो।

हेनह
िु ोस

यशैया

१:१८दे चख

यशैया

४४:२२सम्म।
उहाँका जनहरूको तबरुद्धमा परमेश्वरले ददनुभएको गचम्भर चेिावनीका
शब्दहरूको लक्ष्य के हो अब हामी केलाउन सक्छौँ। उहाँले आफ्ना
जनहरूलाई अस्वीकार गने वा फाल्ने होइन िर आफूतिर फकािउने उहाँको

इच्छा तियो। जब उहाँले िी मातनसहरूलाई क्षमाको प्रस्िाव ददनुभएको तियो
त्यसबेला तिनीहरू नैतिकरूपमा आफूहरूलाई सफा वा शुद्ध गनि (यशैया
१:१६,१७) उहाँले आह्वान वा अहपल गरररहनुभएको तियो। परमेश्वरले

आह्वानद्वारा आफ्नो चाहनालाई मातनसको सामु प्रस्िुि गदाि उहाँ आफ्ना
जनहरूको

पक्षमा

कतिसम्म

ु न्ु छ
हुनह

भनेर

हकटान

गररएको

तियो।

तिनीहरूलाई उहाँले ददनुभएको क्षमादानले नै तिनीहरूको जीवनमा आमूल

पररवििन गने शचक्त परमेश्वरमा छ भनेर दे खाइएको तियो। यहाँ यतमिया
३१:३१-३४मा "नयाँ करारको" तबऊहरूको बारे मा भहवष्यवाणी गरे को हामी
दे ख्न सक्दछौँ। यहाँ नयाँ हृदयको आधार नै परमेश्वरले ददनुहन
ु े क्षमा हो

जसबाट उहाँसँग नयाँ सम्बन्ध स्िाहपि हुन सकोस ("३१ परमप्रभु भन्नुहन्ु छ,
“िी ददन आउनेछन, जब इस्राएलको घरानासँग र यहू दाको घरानासँग म एउटा
नयाँ करार स्िापना गनेछु। ३२ तिनीहरूका पुखािहरूसँग मैले बाँधेको

करारजस्िै यो हुनेछैन, जब मैले तिनीहरूलाई हािमा समािेर तमश्रदे शबाट

डोर्याएर ल्याएको तिएँ।” परमप्रभु भन्नुहन्ु छ, “तिनीहरूले मेरो करार भङ्ग गरे ,

यद्यहप म तिनीहरूका पति (नेपाली अनुवादमा हपिा) तिएँ।” ३३ परमप्रभु
भन्नुहन्ु छ, “िी ददनपतछ म इस्राएलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूका

मनमा मेरो व्यवस्िा राचखददनेछु, र तिनीहरूका हृदयमा त्यो लेचखददनेछु, र म
तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु, र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन। ३४ ‘परमप्रभुलाई
चचन’ भनेर अब उसो कुनै मातनसले आफ्नो तछमेकीलाई वा आफ्ना दाजुभाइलाई
तसकाउनेछैन। हकनहक सानादे चख तलएर ठू लासम्म तिनीहरू सबैले मलाई
चचन्नेछन,” परमप्रभु भन्नुहन्ु छ। “हकनहक तिनीहरूका अपराधहरू म क्षमा

ँ ” ३५ परमप्रभु यसो
गनेछु, र म तिनीहरूका पाप फेरर कहहल्यै सम्झनेछैन।
भन्नुहन्ु छ: जसले ददन उज्यालो पानिलाई सूयि तनयुक्त गनुह
ि न्ु छ, र रािी प्रकाश

ददनलाई चन्रमा र िाराहरूलाई आज्ञा गनुह
ि न्ु छ, जसले छालहरू गजािउनलाई

९

समुर

चलाउनुहन्ु छ– उहाँको

नाउँ

सविशचक्तमान

परमप्रभु हो।"

यतमिया

३१:३१-३५)।

हामी रािो भएर सुरू गछौँ वा हाम्रा हािहरू रगिले तभचजएको भएर

सुरु गछौँ त्यसले गदाि क्षमा पाउनुपने ऋणलाई च ुक्ता गनि हामी आफैले
कहहल्यै पतन केही गनि सक्दै नौँ। जब हामी अत्यन्िै नम्र र सोझो भएर

हामीलाई क्षमाको आवश्यकिाको महसुस गछौँ िब परमेश्वरले जे ददनुहन्ु छ
त्यसलाई स्वीकार गनि हामी ियार हुन्छौ ।

४. खाउँ हक आफूलाई अरूले खान ददउन (यशैया १:१९-३१)

यशैया १:१९-३१मा एक हवशेष हवषयबस्िु कोररएको छ। यो हवषय

सम्पूणि बाइबलभरर दे खापरे को छ। यो हवषय कस्िो महत्त्वपूणि छ जसले

ु टक वा
बाइबललाई नै ओगेटेको छ? परमेश्वरले उहाँका जनहरूलाई टे बल

छलफल गनि आह्वान गनुि भएपतछ त्यो हवशेष हवषय उहाँले प्रस्िुि गनुभ
ि एको

तियो। ध्यान ददएर पढ्नुहोस "१९ यदद तिमीहरू राजी र आज्ञाकारी भयौ भने,
तिमीहरूले यस दे शका असल-असल कुरा खान पाउनेछौ। २० िर तिमीहरू

इन्कार गछौ र अटे री हुन्छौ भनेिा, तिमीहरू िरवारले काहटनेछौ।” हकनहक
परमप्रभ ुकै मुखले यो कुरा भन्नुभएको हो।

२१ हेर ि, हवश्वासयोग्य सहर कसरी एउटी वेश्या भई ि! उहहले
त्यो न्यायले पूणि तियो। त्यसमा धातमिकिाले वास गथ्यो, िर अब ि त्यो
हत्याराहरूले भररएको छ! २२ तिम्रो चाँदी मैला भएको छ, तिम्रो दाखमद्यमा
(फलको शुद्ध रस)

पानी तमसाइएको छ। २३ तिम्रा शासकहरू अटे री, र

चोरहरूका सािी भएका छन। तिनीहरू सबैलाई घू स मन पछि , र उपहारको

पतछ दौड़न्छन। तिनीहरू टु हरु ा-टु हरीहरूको पक्ष तलँदैनन। हवधवाहरूको उजूर
तिनीहरूकहाँ पुग्दै न। २४ यसै कारण प्रभ,ु सविशचक्तमान परमप्रभ,ु इस्राएलका

शचक्तशाली परमपहवत्र भन्नुहन्ु छ, “मेरा दुश्मनहरूदे चख म मुक्त हुनेछु, र मेरा

शत्रुहरूतसि साटो तलनेछु। २५ मेरो हाि तिम्रो हवरुद्धमा फकािउनेछु, तिम्रो
मैला जम्मै फातलददनेछु, र तिम्रा सबै अशुद्धिा हटाइददनेछु। २६ म तिम्रा
न्यायकिािहरूलाई पहहले को जस्िै , र तिम्रा सल्लाहकारहरूलाई सुरुमा जस्िै

फेरर तनयुक्त गनेछु। त्यसपतछ तिमी धातमिकिाको सहर र हवश्वासयोग्य सहर
कहलाइनेछस।”

२७ न्यायतसि तसयोनको छु टकारा हुनेछ, र पश्चािाप गने

त्यहाँका बातसन्दाहरूको छु टकारा धातमिकिातसि हुनेछ। २८ िर अटे रीहरू र

१०

पापीहरू दुवै एकसाि टु हिनेछन, र परमप्रभ ुलाई त्याग्नेहरूचाहहँ नष्ट हुनेछन।
२९ “तिमीहरूले अति प्रसन्न गरे का पहवत्र फलाँटका रूखहरूको कारण
तिमीहरू शमिमा पनेछौ, र तिमीहरूले च ुनेका बगैँ चाहरूको कारण तिमीहरू
लचज्जि हुनेछौ। ३० पाि ओइलाइसकेको फलाँटको रूख र पानी नभएको
बगैँ चाजस्िै

तिमीहरू

हुनेछौ।

३१

शचक्तशाली

मातनसचाहहँ

सनपाटका

धुस्नुजस्िै , र त्यसको काम आगोको चझल्काजस्िै हुनेछ। िी दुवै एकैसाि
जल्नेछन, र कसै ले त्यस आगोलाई तनभाउनेछैन।”

यशैया १:१९,२०मा कुन िकि तमलाएर िी वाक्यहरू बनेको छ सो

हेनह
िु ोस। यदद मातनसहरू स्वइच्छाले परमेश्वरप्रति बफादार वा आज्ञाकारी

हुन्छन भने तिनीहरूले तिनीहरू रहेको दे श वा भूतमबाट असल कुरा वा
उत्पादनहरू खान सक्नेछन (यशैया १:१९)। िर तिनीहरू परमेश्वरले
उपलब्ध गराउनुभएको क्षमादान र पून:स्िािपनालाई सरासर अश्वीकार गर्यो वा
लत्याइ ददयो र उहाँको हवरुद्धमा गएर दुि नै भइरहन चाह्यो वा खराब काम
गरररहन रुचायो भने तिनीहरूलाई िरवारले खानेछन (यशैया १:२०)। त्यो
तनणिय ि तिनीहरूको हो परमेश्वरको होइन। उहाँले जबरजस्िी उहाँको गुण,
भलाई, धातमिकिा, चररत्र कसैलाई पतन लाड्नुहन्न
ु । परमेश्वरलाई हवश्वास गने

वा उहाँको जस्िो चररत्र हुने हक नहुने रोज्न स्वहववेक वा चेिनाको
स्विन्त्रिाको व्यचक्तगि हक मातनसलाई नै सुचम्पएको छ। मातिका पदहरूमा
आचशषको उपभोग गनि चाहन्छ भने परमेश्वरको

सिि मान्नुपने दे खाइएको छ

भने नमानेमा कस्िो खालको श्राप तिनीहरूलाई पनेछ भनेर पतन स्पस्टरूपमा
उल्लेख गररएको छ।

यशैया १मा ददएको परमेश्वरको आह्वान र चेिावनी कुनै नौलो

तिएन। मोशाले व्यवस्िा ३०:१९,२०मा उल्लेख गरे का वचनहरूलाई नै
दोहोर्याएर लागु गरे को तियो। जब परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई इचजप्टको
दासत्वबाट छु टाएर राष्ट्रको मान्यिा ददनुभएको तियो िब उहाँले तिनीहरूसँग
यो करारको स्िापना गनुभ
ि एको तियो "१९ आज म स्वगि र पृथ्वीलाई
तिमीहरूका हवरुद्धमा साक्षी राख्िछु , हक मैले तिमीहरूका अतग जीवन र मृत्यु,
आचशष र श्राप राखेको छु । अब जीवन नै रोज, िाहक तिमीहरू र तिमीहरूका

बालबच्चाहरू चजउन सक, २० र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गदै ,
उहाँका आज्ञा मान्दै र उहाँसँगै लीन बन्दै बाँचचरहो। हकनहक परमप्रभु नै

ु न्ु छ, र तिमीहरूका पुखाि अब्राहाम, इसहाक र याकूबतसि
तिमीहरूको जीवन हुनह

११

उहाँले ददन्छु

बनाउनुहन
ु ेछ।"

भनी शपि खानुभएको दे शमा उहाँले तिमीहरूलाई दीघािय ु

मोशाले उच्चारण गरे का िी शब्दहरू केलाएर हेनह
िु ोस। यो पतन याद

गनुह
ि ोस, मातनसलाई रोज्ने मध्यम मागि त्यहाँ उल्ले ख गररएको छै न। जीवन

पाउन चाहनुहन्ु छ हक मृत्यु रोज्नुहन्ु छ, आचशषहरू चाहनुहन्ु छ हक श्रापहरू-यी
दुईको बीचमा कोही पतन मातनस मध्यम मागी भएर चल्न छु ट ददइएको
पाइन्दै न। वििमान पररप्रेक्ष्यमा पतन हामीलाई एउटै मागि च ुन्न हकन अवसर
ददइएको छ? िी दुईको बीचमा कुनै खालको सम्झौिा हकन हुन सक्दै न?

मोशाले व्यक्त गरे का िी वचनहरूले चेिावनी, आचशष र श्रापहरूलाई
सं चक्षप्िरूपमा वणिन गदिछ। िी भावनाहरू व्यक्त गदै परमेश्वर र मातनसको
बीचमा भएको करारको सं रचनालाई व्यवस्िा २७-३०मा टुङ्ग्याउँ छन (यही
सन्दभि लेबी २६सँग पतन िुलना गनुह
ि ोस)। करारमा यी ित्व वा नीतिहरू
समावेश भएका छन (१) यसमा परमेश्वरले तिनीहरूको तनचम्ि के गनुभ
ि एको
छ त्यसको लेखा हववरण, (२) करारलाई तनरन्िरिा ददन सििहरू र आज्ञाका
सम्झौिाहरू मान्नुपने (३) कुनै गोप्य वा रहस्यमय ढँ गले गररएको सम्झौिा वा

करार नभएर साछीहरू भएका करार र (४) यदद मातनसहरूले मानेमा
आचशषहरू र नमानेमा वा करारलाई उलङ्घन गरे मा भोग्नुपने श्रापहरू।

परमेश्वरसँग वा कुनैसँग गररने कुनै पतन सम्झौिा वा करारमा सििहरू
राचखएको हुन्छ।

जब इस्राएली राष्ट्रमामात्र होइन परमेश्वरले हवश्वास नगने राष्ट्रहरूको

बीचमा

राजनैतिक

सन्धी

हुन्छ

िब

िी

ित्वहरू

पाइएको

बाइबलका

हवद्वानहरूले भेट्टाएका छन। उदाहरणमा पौराचणक हहट्टाइट राज्यहरूको बीचमा
भएका राजनैतिक सम्झौिाका कागजहरूमा िी सििहरू उल्लेख गररएको
पाइएको तियो। त्यसकारण जब परमेश्वरले इस्राएलीहरूसँग करार बाँध्नुभयो
िब तिनीहरूले नै िाहा पाएका र बुझेका सििहरूको ढाँचा उहाँले उपयोग
गनुभ
ि एको तियो। जब करार वा सम्झौिा गरे र परमेश्वर र तिनीहरूको बीचमा

हुने पारस्पररक सम्बन्धमा पस्न तिनीहरू राजी हुन्छ िब त्यस सम्झौिा वा
करारको स्वभाव र त्यसलाई माने र नमाने पाइने नतिजालाई जोर गरे र उहाँले

प्रभावकारी ढङ्गमा प्रस्िुि गनुभ
ि एको तियो। परमेश्वरसँग गररएको सम्झौिा वा
करारलाई मान्दा पाउने फाइदाहरू हाम्रो तनचम्ि आश्चयिजनकनै छन। िर
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तिनीहरूले त्यो सम्झौिा वा करार भङ्ग गरे मा तिनीहरू पहहलाको भन्दा झन
तगने श्राप तिनीहरूमाति िोपररने भएको तियो।

ु न्ु छ भनेर दावी गनुभ
िपाईँ येशूभक्त हुनह
ि एको छ। िपाईँको आचत्मक

जीवन यात्रामा के िपाईँले

पतन माति उल्लेख गररएका आचशषहरू र

श्रापहरूका नीतिहरूको अनुभव गनुभ
ि एको छ?
५. चेिावनी समावेश भएको प्रेम गीि (यशैया ५:१-७)

यशैया ५:१-७मा एउटा नैतिक किासँग जोतडएको गीि छ। त्यसको

अिि के हो? हेनह
िु ोस "१ मैले प्रेम गरे को उनको दाखबारीको हवषयमा म
एउटा गीि गाउनेछु। एउटा अत्यन्ि मतललो डाँड़ामा मेरा हप्रयको एउटा
दाखबारी तियो। २ तिनले त्यो खने र त्यसका ढु ङ्गाहरू हटपेर फ्याँके, र
त्यसमा तिनले सबैभन्दा असल दाख रोपे। त्यसको माझमा तिनले एउटा
मचान बनाए र त्यहाँ तिनले एउटा कोल पतन खोपे। िब असल दाख फल्छ
हक भनेर तिनले आशा गनि लागे, िर त्यसमा खराब दाख पो फल्यो।

३ “अब हे यरूशलेमका बातसन्दाहरू र यहू दाका मातनसहरू हो, म र
मेरो दाखबारीको बीचमा इन्साफ गररदे ओ। ४ मेरो दाखबारीको तनचम्ि मैले

नगरे को चाहहँ के रहेको होला, जो अरू बढिा मैले गनुप
ि नेतियो? असल दाख पो
फल्छ हक भनेर आशा गरे को ि हकन त्यसले खराब दाख मात्र फलायो? ५

अब म मेरो दाखबारीलाई के गनेछु, सो तिमीहरूलाई भन्नेछु: म त्यसको बार
उखेतलददनेछु, र त्यो नष्ट हुनेछ। म त्यसको पखािल भत्काइददनेछु, र त्यो

कुल्चीतमल्ची गररनेछ। ६ त्यसलाई म उजाड़ भूतम पाररददनेछु। त्यो न ि
तछमतलनेछ न गोतड़नेछ, िर त्यसमा तसउँड़ी र काँढाहरू उम्रनेछन। त्यसमा
पानी नपरोस भनेर बादललाई पतन म आज्ञा गनेछु।” ७ सविशचक्तमान

परमप्रभ ुको दाखबारी इस्राएलको घराना हो, र यहू दाका मातनसहरू उहाँको
आनन्दको बगैँ चा हो। उहाँले न्यायको आशा गनुभ
ि यो, िर रक्तपाि पो भयो,
धातमिकिाको आशा गनुभ
ि यो, िर सङ्कष्टको रुवाबासी पो सुतनयो।"
त्यस

अतििकिाको

अिि

पद

७को

केवल

अचन्िम

हरफमामात्र

बुझाइएको छ। आफ्नो अवस्िा व्यचक्तगिरूपमै हेरेर वा आत्मआलोचना गरे र
आफ्नो सत्य वा सही पररचस्ितिलाई बुझोस र स्वीकार गररयोस भनेर

परमेश्वरले अतििकिा प्रयोग गनुभ
ि एको तियो। अत्यन्िै स्नेहपूवक
ि परमेश्वरले
यही नीति प्रयोग गनुभ
ि एर राजा दाउदकहाँ उहाँ नचजक हुन खोज्नुभएको तियो
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("१

परमप्रभुले

नािान

अगमवक्तालाई

दाऊदकहाँ

पठाउनुभयो, र

तिनी

दाऊदको उपचस्ितिमा हाचजर भएर तिनले भने, “एक पल्ट एउटा सहरमा दुई
जना मातनस तिए, एक जना धनी र अकोचाहहँ गरीब। २ धनी मातनसका धेरै
भेड़ाबाख्राका बगाल र गाई-गोरुका बिान तिए, ३ िर त्यो गरीब मातनसको
आफूले हकनेको एउटा सानो पाठीबाहेक आफ्नो भन्ने केही तिएन। उसले
त्यसलाई आफैले पालनपोषण गर्यो, र आफ्नै घरमा आफ्नै छोराछोरीसँग त्यो

हुक्यो। त्यसले उसकै िालमा खान्थ्यो, र उसकै कचौरामा हपउँ थ्यो, र उसकै
काखमा सुत्दथ्यो। त्यसलाई उसले आफ्नो छोरीलाई जस्िै गथ्यो। ४ एक
ददन एउटा परदे शी त्यस धनी मातनसको घरमा आयो, अतन त्यस धनी मातनसले
पाहुनालाई आफ्नै बगाल र बिानबाट केही ददने मन गरे न, िर त्यस गरीब
मातनसको पाठी ल्याएर त्यस पाहुनाको तनचम्ि भोजन ियार गर्यो।” ५

दाऊदलाई त्यस कुराले साह्रै रीस उठ्यो, र तिनले कराएर भने, “जीहवि
परमप्रभुको नाउँ मा म भन्दछु , हक यस्िो काम गने मातनस मृत्युको योग्य छ! ६
त्यसले दयामाया नगरे र यस्िो काम गरे बापि त्यस पाठीको साटो चार गुणा
तिनुप
ि छि।” ७ िब नािानले दाऊदलाई भने, “त्यो मातनस िपाईं नै हो! परमप्रभु
इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहन्ु छ: ‘मैले तिमीलाई इस्राएलमाति राजा अतभषेक

गरें । मैले तिमीलाई शाऊलको हािबाट छु टाएँ। ८ मै ले तिमीलाई तिम्रा
मातलकको घर र त्यसका पत्नीहरू तिम्रै हुनलाई ददएँ। मैले तिमीलाई इस्राएल

र यहू दाका घरानाहरू ददएँ। अतन यतिले नपुगेको भए म तिमीलाई अरू धेरै
ददनेतिएँ। ९ िर तिमीले उहाँको दृचष्टमा जे खराब तियो त्यो गरे र हकन

परमप्रभुको वचनलाई िुच्छ ठान्यौ? तिमीले हहिी उररयाहलाई िरवारले मार्यौ,
र तिमीले त्यसकी पत्नीलाई आफ्नी बनाउन ल्यायौ। तिमीले त्यस मातनसलाई
अम्मोनीहरूको िरवारले मनि ददयौ। १० तिमीले मलाई िुच्छ ठानेको हुनाले
र हहिी उररयाहकी पत्नीलाई तिमीले आफ्नी पत्नी िुल्याउनलाई लगेको
हुनाले, तिम्रो घरानाले कहहल्यै िरवारबाट हवश्राम पाउनेछैन’। ११ “परमप्रभु
भन्नुहन्ु छ: ‘म तिम्रो आफ्नै घरानातभत्रबाट तिमीमाति हवपद ल्याउनेछु। म
तिम्रा पत्नीहरूलाई तलएर तिम्रै आँखाको सामुन्ने तिम्रो नचजकको मातनसलाई
ददनेछु, र त्यो ददउँ सै तिनीहरूतसि सुत्नेछ। १२ तिमीले जे गर्यौ त्यो गुप्िमा

गर्यौ, िर म योचाहहँ सारा इस्राएलले दे ख्ने गरी ददनको उज्यालोमा गनेछु’।”
१३ िब दाऊदले नािानलाई भने, “मैले परमप्रभुको हवरुद्धमा पाप गरें ।”
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नािानले तिनलाई जवाफ ददए, “परमप्रभुले िपाईंको पाप लतगददनुभएको छ।
िपाईं मनुह
ि न
ु ेछैन।" २ शमूएल १२:१-१३)।

यशैया ५:१-७लाई "प्रेम गीि" (रूपान्िररि) भनेर परमेश्वरले आफ्ना

जनहरूप्रति उहाँको अतभप्राय वा चाहनालाई प्रकट गनि सुरु गनुभ
ि एको तियो।
िी मातनसहरूप्रति उहाँको सम्बन्ध उहाँको चररत्रबाट आरम्भ भएको तियो, जुन
प्रेम हो (१ यूहन्ना ४:८ "प्रेम नगनेले परमेश्वरलाई चचन्दै न, हकनभने परमेश्वर

ु न्ु छ")। प्रेमको बदला प्रेम नै हुनपु छि िर हवरोह होइन। त्यो
प्रेम हुनह
तिनीहरूबाट उहाँले अपेक्षा गनुभ
ि एको तियो। उहाँले स्वाददलो अङ्गुर रोप्नुभएको

तियो िर त्यसको बदलामा त्यहाँ ि जङ्गली वा खान नहुने हवषाधी अङ्गुर पो
फल्यो। हहब्रू भाषामा यसलाई गन्हाउने अङ्गुर भतनन्छ।

परमेश्वरले सम्बोधन गनुभ
ि एको "मेरो बगैँ चामा अरू धेरै के गनुि पथ्यो

जुन के मैले गरे को छै न र?" (यशैया ५:४ रूपान्िररि)को अिि के हो?
परमेश्वरप्रति

आभाररि

मातनसहरूलाई

उहाँले

के

गनुह
ि न
ु ेछ

सो

अगातडका पदहरूमा उहाँले भन्नु हुन्छ "५ अब म मेरो दाखबारीलाई के गनेछु,
सो तिमीहरूलाई भन्नेछु: म त्यसको बार उखेतलददनेछु, र त्यो नष्ट हुनेछ। म
त्यसको पखािल भत्काइददनेछु, र त्यो कुल्चीतमल्ची गररनेछ। ६ त्यसलाई म

उजाड़ भूतम पाररददनेछु। त्यो न ि तछमतलनेछ न गोतड़नेछ, िर त्यसमा तसउँ ड़ी
र काँढाहरू उम्रनेछन। त्यसमा पानी नपरोस भनेर बादललाई पतन म आज्ञा
गनेछु।”

जब हामी पाप गछौँ परमेश्वरले उहाँको सुरक्षा हामीबाट िुरन्िै

चझक्नुहन्न
ि न्न
ु र नाश गनुह
ु । उहाँले ददनुहन
ु े क्षमाको उपभोग हामीले गरोस भनेर
ु न्ु छ ("आफ्नो प्रतिज्ञाको बारे मा प्रभु हढलो गनुह
उहाँ धैयि
ि ासाि पचखिनह
ि न्ु छ भन्ने

कसै-कसै को भनाइ भए िापतन उहाँ हढलो गनुह
ि न्ु न, िर कोही पतन नष्ट नहोस,
िर सबै जनाले पश्चािाप गरून भन्ने इच्छा गरे र प्रभु तिमीहरूप्रति धैयव
ि ान

ु न्ु छ" २ पत्रुस ३:९)। जसले उहाँको प्यारलाई आफ्नो जीवनबाट जवाफ
हुनह
ददन्छ उसलाई उहाँले आफूबाट कहहल्यै अलग गनुह
ि न्न
ु । आशाको हकरण

चम्काउनुभएर उहाँको प्रेमलाई तिनीहरूले मानोस भनेर उहाँले आह्वान गनुह
ि न्ु छ
ु न्ु छ। हामीले झट्टै नाइँ भनेिापतन उहाँले हाम्रो
मानौँ उहाँ आफै आशावादी हुनह
जवाफको प्रतिहियालाई ग्रहण गनुह
ि न्न
ु , हकनभने हामी अजान, अज्ञान र पापको

धोखामा हामी छौँ भनेर उहाँलाई िाहा छ। िर परमेश्वरले हामी सुधाररयुन र
सही ििा असल बाटोमा हहँडुन भनेर अनेकौँ प्रयास गरे िापतन हामी अट्टे री भएर
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दुि बाटोमा हहँड्ने तनणिय गर्यौँ भने हामी जुनचस्ितिमा छौँ त्यही चस्ितिमा
उहाँले हामीलाई छोड्नुहन्ु छ ("दुष्ट काम गनेले दुष्ट काम गरररहोस, अश्लील

काम गनेले अश्लील काम गरररहोस, धमाित्माले धातमिक कायि गरररहोस, र

पहवत्र जनचाहहँ पहवत्र नै भइरहोस।” प्रकाश २२:११, "१८ परमेश्वरको िोध
िी मातनसहरूका सारा भचक्तहीनिा र दुष्टिाको हवरुद्ध स्वगिबाट प्रकट भएको
छ, जसले सत्यलाई तिनीहरूका अधमिले दबाइराखेका छन। १९ परमेश्वरको
हवषयमा

जान्न

सहकने

कुरा

तिनीहरूमा

प्रष्टै

छ, हकनहक

परमेश्वरले

तिनीहरूलाई त्यो कुरा दे खाइददनुभएको छ। २० उहाँको अदृश्य गुण, अिािि
उहाँको अनन्ि शचक्त र ईश्वरीय स्वभाव सं सारको सृचष्टदे चख नै बनाइएका
िोकहरूमा छलिङ्गै दे चखएको छ। यसैले हयनीहरूलाई कुनै हकतसमको बहाना
छै न।

२१ हकनहक परमेश्वरलाई चचनेर पतन तिनीहरूले परमेश्वरलाई ददनुपने

महहमा ददएनन, न ि धन्यवाद नै चढाए, िर तिनीहरू आफ्ना हवचारमा बेकम्मा
भए, र तिनीहरूको मूखि मन अझ अँध्यारो भयो। २२ बुहद्धमान छु भन्ने दाबी

गरे िापतन तिनीहरू मूखै भए, २३ र तिनीहरूले हवनाशी मातनस, चराच ुरुङ्गी,
चारखुट्टे जनावर र घस्रने जीवहरूका मूतििका रूपसँग अहवनाशी परमेश्वरको
महहमा साटफेर गरे ।
२४

कामवासनाको

यसकारण

परमेश्वरले

तिनीहरूलाई

अशुद्धिामा

छोतडददनुभयो, हक

तिनीहरूका

तिनीहरूले

हृदयका

आपसमा

आफ्ना

शरीरको अनादर गरून। २५ हकनहक तिनीहरूले परमेश्वरको सत्यिालाई
झू टसँग

साटे र

सदासविदाका

परमधन्य

सृचष्टकिािलाई

त्यागेर

बरु

सृचष्ट

गररएका िोकहरूको पूजा र सेवा गरे " रोमी १:१८-२५)।
उहाँको

आत्माको

आवाजलाई

हामीले

तनरन्िररूपमा

अस्वीकार

गरररह्यौँ भने हामी त्यस चस्ितिमा पुग्नेछौ जुन हामीले पछु िाव गने र क्षमा
पाउने समय हुनेछैन (मिी १२:३१,३२ "३० “जो मेरो साि छै न, त्यो मेरो
हवरुद्धमा छ, र जसले मसँग बटुल्दै न, त्यसले छरपष्ट पाछि। ३१ त्यसै कारण
म तिमीहरूलाई भन्दछु , मातनसहरूले गरे को हरे क पाप र ईश्वर-तनन्दा क्षमा
हुनेछ, िर पहवत्र आत्माको हवरुद्धमा गररएको तनन्दा क्षमा हुनेछैन। ३२ कसैले

मातनसको पुत्रको हवरुद्धमा केही भन्यो भने त्यसलाई क्षमा हुनेछ, िर कसैले
पहवत्र आत्माको हवरुद्धमा बोल्यो भने त्यसलाई यस युगमा र आउने युगमा
पतन क्षमा हुनेछैन")। येशूबाट फनक्क फकेर बस्नु वा उहाँको प्रेमलाई ठाडै

अस्वीकार गनुि खिरापूणि छ ("४ हकनहक तिनीहरू, जसले एक चोहट ज्योति
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पाएर स्वगीय वरदान चाखेका छन, र पहवत्र आत्माका सहभागी भएका छन, ५
र परमेश्वरको उिम वचनको र आउने युगका शचक्तको स्वाद चाखेका छन, ६
त्यसपतछ पतन हवश्वास त्याग गरी तिनीहरू पतिि भए भनेिा तिनीहरूलाई
पश्चािाप गने चस्ितिमा फेरर ल्याउनु असम्भव छ। हकनभने तिनीहरूले आफ्नै

खातिर परमेश्वरका पुत्रलाई फेरर िूसमा टाँग्छन, र खुल्लमखुल्ला उहाँको

अपमान गछिन।" हहब्रू ६:४-६ अिािि येशूलाई िुसमा टाँग्ने धमिशास्त्र जान्ने
यहू दी पचण्डि महापचण्डिहरू नै तिए भने जस्िै अहहले पतन येशूलाई िाजा िाजै

िुसमा टाँग्ने चख्रहियानहरू नै हुन जो आफूले दावी गरे को अनुसार चल्दै न।
यो खेदपूणि दावी प्रेररि पावलको हो-अनुवादकको िप)। हाम्रो आत्मतनणिय वा

स्वहववेकको स्विन्त्रिालाई परमेश्वरले कदर गनुभ
ि एकोले त्यसको चखलाफमा
परमेश्वरले केही नगने प्रण गनुभ
ि एको छ अिािि हामी नाचशयौँ, पतिि भयौँ,

चररत्रहहन भयौँ, भ्रि भयौँ, दुगि
ि ीमा पर्यौँ भने त्यसको जवाफदे हह परमेश्वर
होइन हामी नै हुन्छौ। हाम्रो स्विन्त्रिालई उहाँले हस्िक्षेप गने उहाँको चाहना
होइन।

यशैया ५:४मा परमेश्वरले व्यक्त गनुभ
ि एको धारणालाई सोच्नुहोस,
"मेरो बगैँ चाको तनचम्ि अरू धेरै के गनि सक्दछु र?" (रूपान्िररि)। िुसको

मातमलालाई हेरेर सोच्नुहोस जहाँ परमेश्वर आफै हाम्रो पापको तनचम्ि बतल
ु यो। हामीले गरररहे का उहाँको व्यवस्िा वा दश आज्ञाहरूको उलङ्घनले
हुनभ

गदाि हामीले तिनुप
ि ने पापको मोल उहाँ आफै भौतिक मानव शरीरबाट

तिररददनुभयो। यो भन्दा उहाँले अरू धेरै के गनि सक्नुहन्ु थ्यो होला? येशूको
िुसमा ध्यान गदाि त्यसले हामीलाई मुचक्तको आशा कसरी दे खाउँछ र हामी

पतन पश्चािाप गदै हामीहरूको दुिबाटोबाट फकेर पररवतििि जीवन तबिाउन
कसरी आकहषिि गदिछ?
उपसं हार:
िप जानकारी: यशैया १:४को सन्दभिमा एलेन जी ह्वाइटले यसरी व्यक्त गतछिन
"परमेश्वरका जनहरू हौँ भनेर दावी गनेहरू परमेश्वरबाट अलतगएका छन।
तिनीहरूको बुहद्ध हराएको छ र तिनीहरूको समझ भ्रि भएको छ। तिनीहरूले
धेरै टाढा हेन ि सकेन। तिनीहरूलाई पुरानो पापबाट पखातलएको तियो भन्ने ज्ञान
तिनीहरूले तबसे का तिए। तिनीहरू बेचैन र अतनचश्चिको चलखेलमा परररहे ।

तिनीहरू अन्धकारमै हहँडेर तिनीहरूले पहहले पाएका स्विन्त्र, आश्वासन र

१७

खुशीपना

तिनीहरूको

ददमागबाट

हटाउन

प्रयास

गरररहे।

तिनीहरू

परमेश्वरलाई पररक्षामा पाने अनेकौँ हियाकलापमा लागे, आफू कति न कति
महसुर छु भनेर मूख्यािइ काममा लागे र आफूहरूलाई परमेश्वरको सुरक्षा

घेराको हवरुद्धमा र उहाँका प्रयासहरूको हवपररि जाने तसहवरमा राख्न ददए।
त्यसले गदाि तिनीहरूमा भइनै रहेको तिनीहरूको पाप र अपराधको खाल्दोमा
झन झन गहहरोमा फसे। परमेश्वरको चररत्रको तबरुद्धमा बोलेको सैिानको
आवाजलाई तिनीहरूले सुने र परमेश्वर तनरङ्कुस, मायाममिारहहि र क्षमा नददने
ु न्ु छ भन्ने कुरा तिनीहरूकै जीवनशैतलबाट तिनीहरूले दे खाइददए।"कठोर हुनह

एसतडए बाइबल कमेन्टरी, ठे ली ४, ११३७बाट रूपापन्िररि।
चचन्िनमनन:
अ.

िपाईँले "आफूले आफैलाई कसरी सफा गने वा धुने?" यसको अिि
के हो? हेनह
िु ोस, हफतलप्पी २:१२,१३ "१२ यसकारण मेरा हप्रय हो,
जसरी तिमीहरूले सधैँ आज्ञापालन गरे का छौ, मेरो उपचस्ितिमा मात्र

गरे जस्िो होइन, िर अब झन बढी मेरो अनुपचस्ितिमा डर र कम्पसाि
तिमीहरूको आफ्नो मुचक्तको काम पूरा गनि पररश्रम गर। १३
हकनहक तिमीहरूलाई उहाँको असल अतभप्रायअनुसार इच्छा गने र
आ.

काम गने दुवै िुल्याउनलाई परमेश्वर तिमीहरूमा काम गनुह
ि न्ु छ।"

यशैयामा उल्लेख गररएको प्रेमगीिलाई येशूले कसरी उपयोग गनुभ
ि यो,

अझ हवस्िृिरूपमा पेश गनुभ
ि यो र आफ्नै जीवनबाट त्यसको ममि
दे खाउनुभयो? हेनह
िु ोस, मिी २१:३३-४५ "३३ “अको दृष्टान्ि
सुन। कोही एक जना गृहस्िी तिए, जसले एउटा दाखबारी लगाए, र
त्यसको वररपरर बार लगाएर त्यहाँ दाख पेल्ने एउटा कोल राखे, र
एउटा मचान बनाए। िब मोहीहरूलाई त्यसको ठे क्का ददई उनी
परदे श

लागे।

३४

जब

फलको

समय

नचजक

आयो, उनले

मोहीहरूकहाँ फलको आफ्नो हहस्सा माग्न नोकरहरू पठाए। ३५
“िर

मोहीहरूले

उनका

नोकरहरूलाई

समािी

एउटालाई

हपटे ,

अकािलाई मारे , र अकािलाई ढु ङ्गाले हाने। ३६ फेरर उनले अचघको
भन्दा बढी नोकरहरू पठाए, र तिनीहरूले हयनीहरूसँग पतन त्यस्िै

व्यवहार गरे । ३७ ‘मेरो छोरालाई ि तिनीहरूले आदर गलािन’ भन्ने
सोचेर, अन्त्यमा उनले आफ्नो छोरालाई तिनीहरूकहाँ पठाए।
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३८

“िर मोहीहरूले छोरालाई दे खेर आपसमा भने, ‘यो ि उिरातधकारी

हो। आओ, त्यसलाई मारौं, र त्यसको उिरातधकार हाि पारौं।’ ३९
िब तिनीहरूले तिनलाई समािेर दाखबारी बाहहर लगे र तिनलाई
४० “यसकारण जब दाखबारीका मातलक आउँछन, िब उनले

मारे ।

िी मोहीहरूलाई के गलािन?”

४१ तिनीहरूले उहाँलाई भने, “उनले

िी दुष्टहरूलाई सविनाश गनेछन, र दाखबारी अरू मोहीहरूलाई
ठे क्कामा

ददनेछन,

बुझाउनेछन।”

जसले

उनलाई

फलको

हहस्सा

समयमा

४२ येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “के तिमीहरूले

कहहल्यै धमिशास्त्रमा पढे नौ? ‘जुन ढु ङ्गालाई भवन तनमािण गनेहरूले रद्द

गरे त्यहीचाहहँ कुनाको चशर-ढु ङ्गो बन्यो, यो परमप्रभ ुबाट भएको हो,
अतन

हाम्रो

दृचष्टमा

यो

आश्चयिमय

छ।’ ४३

“यसै कारण

म

तिमीहरूलाई भन्दछु , परमेश्वरको राज्य तिमीहरूबाट खोतसनेछ, र
एउटा यस्िो जातिलाई ददइनेछ, जसले त्यसको फल फलाउँछ। ४४

यस ढु ङ्गामाति खस्नेचाहहँ टु िा-टु िा हुनेछ, िर जसमाति त्यो ढु ङ्गा

खस्छ, यसले त्यसलाई हकच्नेछ।” ४५ जब मुख्य पूजाहारीहरू र
फररसीहरूले उहाँका दृष्टान्ि सुने, िब तिनीहरूकै हवषयमा उहाँले यो
भन्नुभएको हो भन्ने बुझे। ४६ तिनीहरूले उहाँलाई समात्न खोजे, िर
तिनीहरू

अगमवक्ता

भीड़सँग

डराए, हकनभने

मातनसहरूले

उहाँलाई

एक

हुन भनी ठान्िे।", मकूिस १२:१-१२ "१ उहाँले

तिनीहरूलाई दृष्टान्िहरूमा भन्न लाग्नुभयो: “एक जना मातनसले

दाखबारी लगाएर त्यसको वररपरर बार लगाए, र कोलको तनचम्ि
एउटा खाल्डो खने। अतन एउटा मचान बनाएर तिनले दाखबारी
मोहीहरूलाई कमाउन ददए, र आफूचाहहँ परदे श लागे। २ फसलको

समयमा तिनले िी मोहीहरूबाट केही फल तलन एक जना नोकरलाई

पठाए। ३ िर तिनीहरूले त्यसलाई पिेर हपटे र ररिै हाि पठाए।
४ फेरर तिनले तिनीहरूकहाँ अको नोकरलाई पठाए, िर तिनीहरूले
त्यसको टाउकोमा हहकािए र त्यसको बेइज्जि गरे । ५ मातलकले

अझै अकािलाई पठाए, िर त्यसलाई तिनीहरूले मारे , र अरू धेरैलाई
पतन पठाए, िर तिनीहरूले कसै लाई हपटे र कसै लाई मारे । ६
“तिनको अब एक जना तियो– तिनका हप्रय पुत्र। ‘तिनीहरूले मेरा
छोरालाई ि आदर गलािन’ भनेर सबै भन्दा पतछ तिनले उनैलाई

१९

तिनीहरूकहाँ पठाए। ७ “िर िी मोहीहरूले आपसमा भने, ‘यो ि
उिरातधकारी हो। आओ, हामी यसलाई मारौं, र हक हाम्रो नै हुनेछ।’
८ अतन तिनीहरूले
फ्याँहकददए।

उनलाई पिेर मारे , र दाखबारीको बाहहर

९ “िब दाखबारीका मातलकले के गनेछन? तिनी

आउनेछन, र िी मोहीहरूलाई नाश गनेछन, र दाखबारी अरूहरूलाई

ददनेछन। १० के तिमीहरूले धमिशास्त्रको यो वचन पढे का छै नौ?
‘जुन ढु ङ्गालाई भवन तनमािण गनेहरूले रद्द गरे

त्यहीचाहहँ कुनाको

चशर-ढु ङ्गा बन्यो, ११ यो परमप्रभ ुबाट भएको हो, अतन हाम्रो दृचष्टमा

यो आश्चयिमय छ।’ १२ त्यसपतछ तिनीहरूले उहाँलाई पिन खोजे,
हकनहक यो दृष्टान्ि उहाँले तिनीहरूकै हवरुद्धमा भन्नुभएको हो भनी

तिनीहरूले बुझे। िर तिनीहरू भीड़सँग डराएको कारणले उहाँलाई
छोड़े र गइहाले।" र लूका २०:९-१९ "९ उहाँले मातनसहरूलाई यो
दृष्टान्ि

भन्नुभयो:

“एक

जना

मातनसले

दाखबारी

लगाए, र

मोहीहरूलाई ददएर धेरै ददनका तनचम्ि परदे श गए। १० फल
पाहकसकेपतछ दाखबारीबाट केही फल तलन दाखबारीका मातलकले
आफ्नो

एउटा

नोकरलाई

मोहीहरूकहाँ

पठाए।

िर

मोहीहरूले

त्यसलाई हपटे र ररिै पठाइददए। ११ तिनले अझै अको नोकरलाई
पठाए, िर तिनीहरूले त्यसलाई पतन हपटी बेइज्जि गरे र ररिै
पठाइददए। १२ तिनले

िेस्रालाई

पतन पठाए। िर तिनीहरूले

त्यसलाई पतन घाइिे बनाएर तनकातलददए। १३ “अतन दाखबारीका

मातलकले भने, ‘अब म के गरूँ? म आफ्नो प्यारो छोरो पठाउनेछु।
शायद उसलाई ि तिनीहरूले आदर गलािन।’ १४ “िर मोहीहरूले

उसलाई दे खेर आपसमा कुरा गरे , ‘यो ि हकवाला हो। हामी यसलाई

मारौं, र सम्पचिको हक हाम्रो हुनेछ।’ १५ अतन तिनीहरूले उसलाई
दाखबारीको

बाहहर

लगेर

मारे ।

“अब

दाखबारीका

मातलकले

तिनीहरूलाई के गलािन? १६ तिनी आएर िी मोहीहरूलाई मानेछन, र
दाखबारी अरूहरूलाई ददनेछन।” मातनसहरूले यो सुनेर भने, “यस्िो

कहहले नहोस।” १७ िर उहाँले तिनीहरूलाई हेरेर भन्नुभयो, “यो

लेचखएको के हो ि? ‘जुन ढु ङ्गालाई भवन तनमािण गनेहरूले रद्द गरे ,
त्यहीचाहहँ कुनाको चशर-ढु ङ्गो बन्यो।’ १८ त्यस ढु ङ्गामाति खस्ने हरे क
चकनाचूर हुनेछ, िर जसमाति त्यो खस्छ त्यसले त्यसलाई धू लोपीठो
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पानेछ।” १९ िब शास्त्रीहरू र मुख्य पूजाहारीहरूले त्यसै बेला
उहाँलाई पिन खोजे। तिनीहरूलाई िाहा तियो हक यो दृष्टान्ि
तिनीहरूकै हवरुद्धमा भतनएको तियो िर तिनीहरू मातनसहरूसँग

डराउँिे।" हामी सेभेन्ि-डे एडभेचन्टस्ट भएको है चशयिले मातिको
इ.

किाले हामीलाई के पाठहरू तसकाउँछ?

परमेश्वरले हामीलाई प्रदान गनुह
ि न
ु े क्षमादान र हामीहरूको जीवनमा

उहाँले सुधारमात्र होइन आमूल पररवििन ल्याउनेको बीचमा के

सम्बन्ध छ? पहहला के आउँछ आमूल पररवििन र क्षमा हक आमूल
पररवििन? कुन पहहला आउँछ भन्ने कुरा िाहा पाउनु हकन जरुरी छ?
ई.

माति एलेन जी ह्वाइटले भन्नुभएको "मातनसहरू आफूहरूलाई नै
परमेश्वरको उपायहरूको तबरुद्धमा उभ्याउँछन" भन्नुको अिि के हो?

सारांश: जब परमेश्वरका जनहरूले उहाँलाई हवतसिन्छन र आफूले उपभोग गनि
पाएका आचशषहरू हाम्रै प्रयासमा पाएका हौँ भनेर सोच्दछन िब तिनीहरू

उहाँसँग गररएको करार वा सम्झौिाको जवाफदे ही छन भनेर उहाँले याद
ददलाउनुहन्ु छ।
अवस्िालाई

अत्यन्िै

उहाँले

दयालु

र

औल्याउनुहन्ु छ।

करुणामय

उहाँको

प्रेम,

िररकाद्वारा

सुरक्षालाई

तिनीहरूको
लत्याउँ दा

तिनीहरूले भोग्ने हवध्वंसको बारे मा पतन उहाँले चेिावनी ददनुहन्ु छ। तिनीहरूका
घाऊहरू तनको पानि र सफा गनि आफूलाई अवसर दे ऊ भनेर परमेश्वरले
तिनीहरूलाई आग्रह गनुह
ि न्ु छ।
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किा १
पेन ड्राइभ अिािि कम्प्युटरमा भएका लेखन सामग्रीहरूलाई जम्मा गने फ्लाश
ड्राइभको तनचम्ि कचकच एतलयोना हपरोझोक, २०, रुस
एतलयोना र उनका सािीहरू बसबाट यात्रा गदै रुसको झालोस्की
एडभेचन्टस्ट हवश्वहवद्यालय फहकिँदै तिए। अचानक बसको बिी तनभ्यो र
बसतभत्र न्यानो पारररहे को िािोपना पतन आउन छोड्यो। जाडो र चचसो
मौसममा तिनीहरू यात्रा गरररहेका तिए। बस चतलरहेको समयमा तिनीहरू
गीि गाउँ दै तिए। जब बसको बिी तनभ्यो र िािोपना आउन छोड्यो िब
तिनीहरूको गीि पतन रोहकयो। तिनीहरू सबैलाई जाडो भइरहे को तियो र
तिनीहरू िाकेका पतन तिए। तिनीहरूलाई िाहा भएन बसलाई ममिि गनि
सहकन्छ हक सतमन्दै न। तिनीहरू रुसको झालोस्कीबाट बेलारुसको तमन्सक
सहरमा

फहकिँदै

तिए।

एतलयोना

झालोचस्कमै

फकिन

चाहेकी

तिइन।

झालोस्कीबाट बेलारुसको यात्रा १२ घन्टाको तियो। तिनीहरू पाँच घन्टा
यात्रा गररसकेका तिए। त्यस बसमा एतलयोनासमेि दस जना हवद्यािीहरू
तिए।

हवद्यािीहरूले हवश्वहवद्यालयमा काम गरररहेका एतलयोनाको बुबालाई
बोलाउन

तनणिय

गरे ।

उनी

बस

र

कारहरूममिि

गनि

तसपालु तिए।

हवद्यािीहरूले उनको सहयोग मागे। अको पेट्रोल पम्पमा त्यो बसलाई रोकाएर
राख्न उनले अर्हाए। उनी आफ्नो कारमा चढे र त्यस ठाउँ मा आउने कुरा िी
हवद्यािीहरूलाई सुनाए।
हवद्यािीहरू एतलयोनाको बुबा आउन चार घन्टा पखे। जब उनी
आइपुगे उनले बसलाई ममिि गनि िाल्यो। त्यो बस ममिि गनि दुई घन्टा

लाग्यो। जब िी हवद्यािीहरू पचखिरहेका तिए िब तिनीहरू एक जना अल्गो
बतलयो मातनससँग कुरा गनि िाले। त्यो व्यक्ती पेट्रोल पम्पमा काम गथ्यो।

त्यो व्यचक्त दयालु तिए। बस ममििको बेलामा पचखिरहे का हवद्यािीहरूलाई
उनले जतिमनलाग्यो त्यति जतडबुटी चचया हपउन तिए।
अन्िमा बस ममिि भयो र बस चल्न ियार भयो। त्यसबेला
हवद्यािीहरूले एतलयोनाको बुबालाई मुरीमुरी धन्यवाद ददए। अब तमन्स्कतिर
बस डगुन ि िाल्यो। िर एक घन्टापतछ एतलयोना पेट्रोल पम्पमा फहकिन ठू लो
चाहना गररन। उनले एलेन जी ह्वाइटले लेखेका "ग्रेट कन्त्रोभसी" पुस्िक
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भएको पेन ड्याइभ त्यस दयालु मातनसलाई ददन चाहेकी तिइन। अपररचचि
मातनसहरूलाई परमेश्वरको

बारे मा सुसमाचार सुनाउन एतलयोना र अरू

सािीहरूले प्रयोग गदििे।

"हामी सबै पेट्रोल पम्पमा फहकिनुपछि" एतलयोना कराइन। सबै

हवद्यािीहरू हकन भनेर कराउन िाले। "हामीले त्यस दयालु मातनसलाई
पेनड्राइभ ददनुपछि" एतलयोनाले चजद्दी गररन। "हो, पहहले नै ददनुपथ्यो" भनेर
िी हवद्यािीहरूको अगुवा खालको तनहकटा सािीले भन्यो। के गने के नगने
भनेर हवद्यािीहरू १० तमनेट छलफल भयो। त्यस दयालु मातनसलाई पेनड्राइभ

ददनुपथ्यो भनेर सबै ि सहमि भए िर फेरर फकेर जानुपछि भन्ने कुरामा
तिनीहरूले कचकच गनि िाले। िी हवद्यािीहरूमा तनहकिाले नफहकिने भनेर

चजद्दी गरे को तियो। बेलारुसतिर गइरहनुपछि भनेर तनहकिासँग समहमि हुँदै
अरूहरूले आवाज उठाए। अतन एक तछनपतछ तनहकिाले आफ्नो मन बद्लल्यो र
भन्यो "हामी फकेर जाऔ,ीँ सािीहरू हो!" "हकन?" भनेर सबैले एक स्वरमा

चचच्याए। तनहकिालाई अतलकति लाज लागेको जस्िो भयो। आफ्नो चशर

तनहुर्याएर उसले भन्यो "मेरो मोबाइल त्यही ीँ छोडेछु। त्यसले गदाि बस
फक्यो। सबै जना खुशी तियो। एतलयोना हवशेष गरे र खुशी तिइन।

तिनीहरूले त्यस दयालु मातनसलाई येशूको बारे मा गवाही ददन चाहेका तिए।
अतन तनहकिाले त्यस अल्गो र बतलयो दे चखने मातनसलाई सम्झ्यो र भन्यो,
"उसले पेन ड्याइभ तलन्दै न होला। ऊ ि इसाई होइन होला हकनभने हामी

पखी रहे को बेलामा ऊ च ुरोट िान्दै तियो।" अतन बाटोमा जाँदा जाँदै एक
घन्टासम्म त्यस मातनसले उपहार तलन्छ हक तलन्दै न भनेर िी हवद्यािीहरूले

बादहववाद गनि िाले। जब बस पेट्रोल पम्पमा आइपुग्यो एतलयोनाले सबैसँग
तमलेर प्राििना गररन "प्यारो येशू, त्यस कमिचारीको मन खोतलददनुहोस िाहक
उनले पेन ड्राइभ तलयोस र त्यहाँ भएका सामग्री पढोस।" जब बस पेट्रोल
पम्पमा फक्यो िब त्यो कमिचारी पसलबाट बाहहर तनस्क्यो। उसको हािमा
तनहकिाको मोबाइल तियो। तिनीहरू फकेर आउलाहक भनेर ऊ पचखिरहेको

तियो। एतलयोना त्यसमा मातनसको नचजक गइन। उसको अगातड आफू बुच्चे
भएको महसुस गररन िै पतन साहस गरे र उनलाई आफूले ददन चाहेको पेनड्राइभ

उसको हािमा राख्दै भतनन "यो हाम्रो उपहार तलनुहोस। हामीहरू इसाई हौँ र
हामीले येशूलाई हवश्वास गछौँ। यो उपहार िपाईँलाई ददन चाहेका तियौँ।

यसले िपाईँको जीवनमा सहयोग गनि सक्नेछ।" सबै हवद्यािीहरूको आँखा
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उसतिर तियो "उसले त्यो पेनड्राइभ तलन्छ हक?" भन्ने शङ्काले तिनीहरूको
अनुहारले दे खाउँ थ्यो। जब पेनड्राइभ पायो िब त्यस मातनस अत्यन्िै खुशी
भएर हाँस्दै

भन्यो "तिमीलाई धेरै धन्यवाद। यसमा भएको सामग्री म

पढ्नेछु।" एतलयोनालाई िाहा छै न त्यस मातनसले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार त्यस
पेनड्याइभमा भएको सामग्री पढ्यो हक पढे न। त्यसको बारे मा उनलाई चचन्िा
तिएन हकनहक "द ग्रेट कन्त्रोभसी" उसले पढ्ने हो हक होइन यो ि पहवत्र

आत्माको कुरा तियो। हवद्यािीहरूको कामचाही ीँ आफूसँग भएको सामग्री बाँड्नु
तियो।

"येशूको बारे मा अरूलाई सुनाउन डराउनुपने कारणै छै न। पहवत्र

ु न्ु छ।
आत्माको शचक्त हामीलाई िाहा छ। उहाँ शचक्तशाली परमेश्वर हुनह
मातनसहरू पतन हामीले सोचेको भन्दा दयालु र असल हुन्छन। तिनीहरू
येशूलाई चचन्न चाहेको हुन्छ।" एतलयोनाले यस लेखकलाई सुनाइन।
-आन््यु मेकचेस्नी
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