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अझ बिढ चाहना

यस अध्यायका मूल पदह : योना १-४, यिमर्या २५:५, इिजएल १४:६,
ूकाश २:५, लूका ९:५१-५६ र यहू दा १-२५।

यस अध्यायको मूल सार पद: "तर िननवे सहरमा एक लाख बीस हजारभन्दा
ब ता मािनसह
गाईबःतुह

छन्, जसले दािहने र दे ॄे हातै िचन्न सक्दै नन्, र त्यसमा धेरै

पिन छन्। के मैले त्यस ठू लो सहरको िनिम्त िफबी नग ?ँ ”

(योना ४:११)।

बाइबलमा धेरै घतलाग्दा कथाह

छन्। ितनीह मा योनाको कथा

पिन अत्यन्तै घतलाग्दो छ। योना, परमेँवरको अगमवक्ता रे , परमेँवरले नै
व्यिक्तगत पमा बोलाउनुभएको- अब के? परमेँवरको बोलाहतबाट उनी

भाग्छन्। अिन अत्यन्तै नाटिकय पाराले उनको िदमागलाई पिरवतर्न पािरिदन्छ
र परमेँवरले जे भ ुभयो सो गछर्न,् तर केको लािग? परमेँवरको साक्षी ब
बोलाइएको योनाको सन्दे श सुनेर मािनसह

ु ाट जोगाइन्छ तर योनाको गुनासो?
िबनाश हुनब

पँचाताप गछर्न ् र ितनीह

यहाँ परमेँवरकै अगमबक्ता भएका व्यिक्तले बेचैनता र अशान्ती र

िदग्दारीपना परमेँवरसँग िचच्याउँछन्, "त्यसकारण, हे परमूभ ु परमेँवर मेरो

ज्यान िलनुहोस् िकनभने मलाई त बाँच्नुभन्दा मनुर् नै असल छ!" (योना ४:३
पान्तिरत)।

योनाको कथा कुनै मनगढन्ते वा काल्पिनक होइन िकनभने येशू

आफैले पिन उनको कथालाई यसरी सम्बोधन गनुभ
र् एको िथयो, "३९ उहाँले

ितनीह लाई जवाफ िदनुभयो, “दुंट र व्यिभचारी पुःताले िचन्ह खोज्दछ। तर
यस पुःतालाई योना अगमवक्ताको िचन्हबाहे क अ

िचन्ह िदइनेछैन। ४०

िकनिक जसरी योना ठू लो माछाको पेटिभऽ तीन िदन र तीन रात िथए, उसरी
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नै मािनसको पुऽ पिन पृथ्वीको गभर्मा तीन िदन र तीन रात रहनेछ। ४१
िननवेका मािनसह

न्यायको िदनमा यस पुःताको साथ खड़ा हुनेछन्, र

यसलाई दोषी ठहराउनेछन्, िकनिक ितनीह ले योनाको ूचारमा पँचा ाप

गरे थे, तर हे र, योनाभन्दा महान् कोही यहाँ छ" (म ी १२:३९-४१)। हो, येशू

ु न्ु छ! तर यिद उहाँ योनाभन्दा महान् हुनभ
ु एन भने उहाँ
योनाभन्दा महान् हुनह

हाॆो मुिक्तदाता हुन सक्ने िथएन।

योनाको बेचैनता र अशािन्तपनाबाट हामी के िसक्न सक्छ

यस

अध्यायमा हामी िनयाल्नेछ ।
१. भगुवा अगमवक्ता

वाःतिवक पमा भ े हो भने योना अत्यन्तै सफल ूचारक िथए। यस

कुरालाई हामीले अचम्म मा ै पछर्। तर त्यसै बखत सु मा परमेँवरको

बोलाहतलाई आनकानी गन ूचारक पिन िथए। योनाले जे गिररहे का िथए
परमेँवरको अचानक बोलहतले उनको काममा ठू लो

पमा बाधा आएको वा

हःतक्षेप भएको िथयो। परमेँवरको जुआ आफ्नो काँधमा बोकेर उहाँको जुआ

सिजलो र हलुको छ (म ी ११:३०) भनेर प ा लगाउनुको स ा उनले आफ्नै
िवौाम खोजे

त्यो पिन परमेँवरले जानु भ े ठाउँमा नगइकन िवपिरत

िदशातफर् भागेर।

परमेँवरले उनलाई कहाँ जानु भनेर बोलाउनुभएको ठाउँमा नगएर

उनी कहाँ गए जहाँ उनले शािन्त र िवौामको आशा गरे का िथए? उनको िनिम्त
त्यो कितको राॆो भयो त? हेनह
र्ु ोस्, योना १ "१ परमूभ ुको यो वचन अिम ैका
छोरा योनाकहाँ आयो: २ “त्यस ठू लो सहर िननवेमा जा, र त्यसको िव

ूचार गर,् िकनभने त्यसको दुं

मा

ाइँ मेरो सामु आएको छ।” ३ तर योना

परमूभ ुबाट भागे र तशीर्शितर लागे। ितनी तल योप्पा सहर गए, र त्यहाँ ितनले

तशीर्शमा जाने एउटा जहाज भे ाए। परमूभ ुबाट भाग्न तशीर्श जानलाई

जहाजमा भाड़ा िदएर ितनी चढ़े । ४ तब परमूभ ुले समुिमा एउटा ठू लो बतास
ँ ी चल्यो िक त्यसले जहाजलाई नंट गलार्जःतै
चलाउनुभयो, र यःतो ूचण्ड आध

भयो। ५ सबै नावीकह

डराए, र ूत्येकले आफ्नो दे वताको पुकारा गर्यो।

अिन ितनीह ले जहाज हलु ो बनाउनलाई व्यापारका मालह

समुिमा फाले।

तर योनाचािहँ जहाजको तल्लो तलामा गएका िथए, र त्यहाँ ितनी भ ुसुक्क
िनदाए। ६ जहाजका कप्तान ितनीकहाँ आएर भने, “कसरी सुत्न सकेको! उठे र
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ितॆा परमेँवरलाई पुकार। शायद उहाँले हाॆो ख्याल राख्नुहन
े र हामी नंट
ु छ

हुनछ
े ै न ।” ७ तब नावीकह ले आपसमा भन्न लागे, “आओ, यस आपि को

िजम्मावार को रहेछ, सो जान्नलाई हामी िच ा हाल ।” ितनीह ले िच ा हाले, र
िच ा योनाको नाउँमा पर्यो। ८ तब ितनीह ले ितनलाई सोधे, “हामीलाई भन,

हामीमािथ यो आपत् ल्याउन को िजम्मेवार छ? ितॆो काम के हो? ितमी कहाँबाट
आएका हौ? ितॆो दे श कुन हो? ितमी कुन जाितका हौ?” ९ ितनले जवाफ िदएर

भने, “म एक िहॄू हुँ, अिन म ःवगर्का परमेँवरको आराधना गदर्छु, जसले समुि
र जिमन दुवै बनाउनुभयो।” १० यस कुराले ितनीह

डराए र ितनलाई सोधे,

“ितमीले के गरे का छौ?” (अिघ नै यो कुरा बताएका हुनाले ितनी परमूभ ुको
सामुन्नेबाट भागेका रहेछन् भन्ने ितनीह लाई थाहा िथयो।) ११ समुिका

झन्-झन् ूचण्ड हुँदैिथए। यसैले ितनीह ले सोधे, “ितमीलाई अब

छालह

हामीले के गरे देिख समुि हाॆा िनिम्त शान्त होला?” १२ ितनले जवाफ िदए,

“मलाई उचालेर समुिमा फािलदे ओ, र समुि शान्त हुनछ
े । िकनिक मेरै

ँ ी चलेको हो भन्ने म जान्दछु ।” १३
कारणले गदार् ितमीह मािथ यो ूचण्ड आध

तापिन जहाजलाई िकनार लगाउनलाई ती मािनसह ले सकेसम्म िखयाए, तर

ितनीह ले

सकेनन्, िकनिक

ितनीह का

िव

मा

समुि

झन्-झन् खराब

हुँदैगयो। १४ यसकारण ितनीह ले परमूभ ुमा पुकारा गरे र भने, “िबन्ती छ, हे

परमूभ ु, यस मािनसको ज्यान िलएको कारण हामीलाई मनर् नपरोस्, र एक
िनद ष मािनसका हत्याको दोष हामीलाई नलागोस्, िकनिक हे परमूभ ु, तपाईंलाई

जःतो इच्छा लागेको िथयो सो गनुभ
र् एको छ।” १५ तब ितनीह ले योनालाई
उचालेर समुिमा फािलिदए, र उलको समुि शान्त भइहाल्यो। १६ यो दे खेर ती
मािनसह ले परमूभ ुको अत्यन्तै भय माने, र ितनीह ले परमूभ ुको िनिम्त

बिलदान चढ़ाए र उहाँमा भाकल गरे । १७ तर योनालाई िनल्न परमूभ ुले

एउटा ठू लो माछा जुटाउनुभयो, र तीन िदन र तीन रातसम्म योना त्यस माछाको
पेटिभऽ रहे।"

परमेँवरले

भ ुभएकै

िबपिरत

िदशातफर्

योना

भाग्छन्।

उनले

परमेँवरसँग आफूले के गिररहे को सो पिन बताउँदैनन् न त ःपि करण नै

िदन्छन्।

कितपय

अगमबक्ताह लाई

जब

परमेँवरले

बोलाउनुभयो

ितनीह ले उहाँसँग तकर् गरे का िथए (उदाहरणमा हे नह
र्ु ोस् ूःथान ४:१३)।

तब

यो पिन घतलाग्दो छ िक परमेँवरको िनिम्त बोल्न उनलाई गिरएको
आ ान यो पिहलो पल्ट होइन। उनको बारे मा २ राजा १४:२५मा यसरी
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लेिखएको छ, "परमूभ ु इॐाएलका परमेँवरले आफ्ना दास गात-हे पेरका
अिम ैका छोरा योना अगमवक्ता ारा भन्नुभएको वचनअनुसार लेबोहमातदे िख

अराबाको समुिसम्म इॐाएलका िसमाना फेिर िःथर गन ितनी नै िथए।"

त्यसबेला

परमेँवरले

जे

भ ुभयो

यसबेलाचािहँ उनले नाईँ रे ! िकन?

सो

योनाले

गरे को

दे खाउँछ।

तर

ई.पू. आठ शताब्दीितर योनाले इॐाएलमा सेवाकायर् गिररहे का िथए।

त्यसबेलाको इितहास र पुरातत्विवदह का लेख अनुसार पौरािणक मध्यपूवम
र् ा
नव-असेिरयाका शासकह ले शासन गिररहे का िथए। ितनीह ले मािनसह लाई
अत्यन्तै बुरतिरकाले दबाएर शासन गरे का िथए। त्यसको ७५ वषर्पिछ नव-

असेिरयन राजा सेनहरे बले यहू दामा आबमण गरे का िथए। इॐाएल र सामिरया

असेिरयाको काबुमा बीस वषर् पिहले िथए। राजा हे िजिकया असेिरयाको
िब

मा खडा भएका ःथानीय राज्यह को गठबन्धनमा सामेल भएको िथए।
आफूले

अब

गरे का

िन ु र

व्यवहारको

लेखाजोखा

गन

समय

तयार हुनपु रे को िथयो। राजा हे जिकयाको दिक्षणमा रहे को

असेिरयाका जनह

अत्यन्तै बिलयो र मह वपूणर् िकल्ला भएको सहर लािकशलाई असेिरयाका

सै िनकह ले बुरतिरकाले हमला गरे र ध्वःत बनाएका िथए। त्यसको िववरण

बाइबलमा (२ राजा १८, यशैया ३६), असेिरयाका ऐितहािसक दःतावेज र
िननभेमा रहे को सेनहरे बको दरवारमा कोरे का िचऽह ले नै ितनीह
िन ु र

िथए

सहरह का

भनेर
दुई

हामीलाई
लाखभन्दा

बताउँदछ।
विढ

िकल्लाले

जनताह लाई

मजबुत
यु बन्दी

कःतो

भएका

४६

बनाएर

ती

सहरह लाई ध्वःत पारे को सेनहरे बले दावी गरे का िथए भ े एउटा िशलापऽमा
छ। जब असेिरयन राजाले लािकश सहर कब्जा गरे तब हजार मािनसह लाई
यु बन्दी बनाएर यातना िदएका िथए। राजा हे जिकयाको ठू लो समथर्क लािकश
सहरका

कितपय मािनसह लाई िजउँदै छाला उप्काएर हत्या गिरएको िथयो।

बाँिक मािनसह

असेिरयामा दास बनाएर काम गनर् लगेका िथए।

त्यसबेलाको

समयमा

अमान्य

भएतापिन

असेसिरयाका

शासकह

अत्यन्तै अचािक्ललाग्दो िन ु र िथए। अिन त्यस बुर दे शको राजधानी िननभेमा

सन्दे श िदन परमेँवरले योनालाई पठाइरहनुभएको िथयो। योना जान नचाहेको

कुरामा अचम्म मा प
ु न कुरो त िथएन।
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परमेँवरबाट भाग्नु? के तपाईँले पिन किहल्यै त्यःतो गनुभ
र् एको छ?

यिद छ भने तपाईँको िनिम्त कित राॆो भयो? त्यस भ ुलबाट तपाईँले के पाठ

िसक्नुभयो?

२. तीन िदने िवौाम

परमेँवरबाट भागेपिछ वा उहाँले िदनुभएको िजम्मेवारलाई पन्छाउँदै

आफू आराम गनर् अन्तै सुटुक्कै लुकेर जान्छन्। तर ितनी त झन समःयै

समःयामा पो परे । उनी जहाज चढे र जहाजको मुनी मज्जासँग सुतेर बःछन्।

तर त्यो सुताइ क्षिणकको िथयो। परमेँवरले अलौिकक ढं गले

उनको

आरामलाई हःतक्षेप गनुभ
र् यो। हुरीबतास पठाउनु भएर उनको िवौामलाई
बाधा पुर्याउनुभयो। जहाजका मािनसह ले उनकै कारणले िवप ी आएको

भनेर ठम्याए र उनकै अनरोधमा उनलाई जहाजबाट फ्याँिकयो। तर पानीको

िचहानबाट उनलाई बचाउन परमेँवरले ठू लो माछा पठाउनुभयो।

जब उनी माछाको पेटिभऽ तीन िदन सुरिक्षत हुन वाध्य पुर्यायो र
मान ती तीन िदन उनको िनिम्त यःतो िवौामको अवसर िथयो िक उनी

परमेँवरमािथ नै भर पनुक
र् ो िवकल्प नभएको उनले भे ाएका िथए।
किहलेकाही ँ हामीलाई पिन त्यःतै वातावरणमा जािकन पुग्छ जब सं सारको
कुनै थोकले होइन येशूलेमाऽ हाॆो आवँयकता पूरा गनुह
र् न्ु छ भ े हामीलाई

आत्म ानमा पुर्याउँछ।
गिररहेका

माछाको पेटिभऽ तीन िदनसम्म पौडी खेलेर सास फेरे र बाँच्न सं घषर्

भ े होस

योना परमेँवरको आवँयकता र उहाँमािथ भरोसा राख्नुपन रहेछ
अचानक खोल्दछ। त्यसबेला समु को गिहर्याइमा तैिररहेको

पेटिभऽबाट योनाले ूाथर्ना गदर्छन्। (हो, कोही पिन मािनस
परमेँवरबाट कही ँ भाग्न सक्दै नन्। आफ्ना पिरवार, दे श, इःटिमऽ वा िवँवासी
माछाको

जनह बाट भाग्न सक्लान् तर परमेँवरबाट कोही पिन लुक्न सक्दै नन्-भजन
१३९:७-१२-अनुवादकको थप)। योनाको ूाथर्ना कःतो िथयो र केको बारे मा
उनले ूाथर्ना गरे का िथए? हेनह
र्ु ोस्, योना २:१-९ "१ योनाले माछाको
पेटिभऽबाट परमूभ ु आफ्ना परमेँवरलाई ूाथर्ना गरे । २ ितनले भने,

“मैले

आफ्नो स ंटमा परमूभ ुमा पुकारा गर, र उहाँले मलाई जवाफ िदनुभयो।

िचहानको गिहराइबाट सहायताको िनिम्त मैले पुकार, र तपाईंले मेरो बन्दन

ध्यानिसत सुन्नुभयो। ३ तपाईंले मलाई समुिको गिहराइिभऽ, समुिको मुटुिभऽै
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फािलिदनुभयो, र ूवाहह

मेरा चारै ितर घुमे। तपाईंका सबै छालह

लहरह ले मलाई डुबाए। ४ मैले भन, ‘म त तपाईंको

र

िंटबाट िनकािलएको

छु , तैपिन म फेिर तपाईंको पिवऽ मिन्दरितर हेनछु ’। ५ डुबाउने पानीले मलाई

तसार्यो, समुिको गिहराइ मेरो चारै ितर िथयो,
समुिका झ्याउह

मेरो टाउकोभिर बेहेिरएका िथए।

६ म त डाँड़ाह का

फेदीसम्मै तल डुब, पृथ्वीले मलाई सदाको िनिम्त थुिनिदयो। तर हे परमूभ ु मेरा

परमेँवर, तपाईंले मेरो ज्यानलाई खाल्डोबाट उठाएर ल्याउनुभयो।

७ “जब

मेरो ूाण गिलसकेको िथयो, तब मैले, हे परमूभ ु, तपाईंलाई सम्झ, र मेरो ूाथर्ना

तपाईंकहाँ उ

ो, तपाईंको पिवऽ मिन्दरिभऽै पुग्यो। ८ “जस-जसले व्यथर्का

मूितर्ह ितर मन लगाउँछन्, ितनीह ले पाउनुपन अनुमहबाट ितनीह

विञ्चत

हुन्छन्। ९ तर म त धन्यवादको ःतुितसिहत तपाईंमा बिलदान चढ़ाउनेछु।
मैले जे भाकल गरे को छु , सो म पूरा गनछु ।
उ ार परमूभ ुबाटै हुन्छ।”
समुिको छालमा तलमािथ र अत्यन्त गिहर्याइ र अत्यन्तै खतरापूणर्

वातावरणमा योना पिररहे का िथए। त्यःतो िभषण पिरिःथितमा योना ूाथर्ना गनर्
पुग्छन् र परमेँवरको पिवऽःथानितर नजर राख्दै उनी ूाथर्ना गद "तपाईँको
पिवऽ मिन्दर" भनेर त्यसको चाहना व्यक्त गदर्छन्। यहाँ के भइरहे को छ?

यहाँ योनाको ूाथर्नाको केन्ििवन्दु परमेँवरको मिन्दर िथयो र हाॆो

ूाथर्नाको केन्ििवन्दु पिन मिन्दरै हुनपु दर्छ। परमेँवर पाउने ःथान केवल एक

ठाउँमाऽ तोिकएको छ भनेर पुरानो करारले बताउँछ, त्यो हो पिवऽःथानमा
(ूःथान १५:१७, २५:८)। परमेँवरको पिवऽःथान नै ूाथर्नाको केन्ििवन्दु

र उहाँसँग सं वाद गन थलो हो।

तर योनाले य शलेम मिन्दरको बारे मा चचार् गरे को हामी पाउँदैन ।

्
तर ःवगर्मा भएको पिवऽ मिन्दरको बारे मा उनी कुरा गछर्न।
उनले यो

महसुस गदर्छन्, "“जब मेरो ूाण गिलसकेको िथयो, तब मैले, हे परमूभ,ु

तपाईंलाई सम्झ, र मेरो ूाथर्ना तपाईंकहाँ उ

ो, तपाईंको पिवऽ मिन्दरिभऽै

पुग्यो" (योना २:७)। ःवगर्मा भएको पिवऽमिन्दरमा नै उनको आशाको
अिःतत्व

भएको

िथयो

िकनभने

त्यहाँबाट

गराउनुभएको मुिक्त सत्य पमा आउँदछन्।
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परमेँवर

र

उहाँले

उपलब्ध

योनाले अन्तमा आएर यो सत्य आत्म ानलाई उनले बुझ्दछन्। उनले
परमेँवरको अनुमहलाई अनुभव गरे का िथए। उनलाई उ ार गिरएको िथयो।

जब उनलाई माछाको मुखबाट ओिक्लिदयो तब उनले आफू भगुवा भएतापिन

परमेँवरको ूेमलाई बुझ्न सके। यताउती बरािलएर गएतापिन उनको लािग

सुरक्षा भ ु नै परमेँवरको इच्छालाई खोज्नु हो

त्यसकारण, अन्तमा परमेँवरले िदनुभएको काम उनले गनर् िनणर्य

् उनी िबदे शी राज्य र दु
गछर्न।

नै दुं

ाईँले भिरएको िननभेमा िवँवासलाई

बोकेर जान्छन्। िवदे शी अगमबक्ता आएर ितनीह

कःतो खराब िथए र

ितनीह ले के गन भनेर ितनीह लाई ूचार गदार् उनलाई मन नपराउन
सक्छन् तर अब उनलाई त्यसको पवार्ह भएन।
हो, किहलेकाही ँ केही कुराह को ताजा

जानुपन

हुन्छ। माछाको पेटबाट

ि कोण बुझ्न हामी कतैकतै

अलौिकक ढं गले उ ार गिरएका योनाको

कथा अचािक्ललाग्दो हुन सक्छ तर तपाईँ पिन आफ्नो िनयिमत पिरिःथितबाट
िनक्लेर जान किहलेकाही ँ िकन आवँयकता पदर्छ तािक कुनै नौलो कुरालाई
अक

ि कोणले तपाईँले हेन र् सक्ने गराउँछ?

३. लआय पूरा हुन्छ
इॐाएलको सहरको तुलनामा िननभे एकदम ठू लो सहर िथयो। यसको

ु ो वचन
िबशालतालाई योना ३:३ले यसरी वणर्न गिरएको छ "योनाले परमूभक
पालन गरे र िननवेमा गए। अब िननवे एक अत्यन्तै ूख्यात सहर िथयो। त्यो
हे नल
र् ाई तीन िदन लाग्दथ्यो।"
योना ३:१-१० पढ्नुहोस्। जब उनले ूचार गरे तब त्यहाँका दु

मािनसह को ूितिबया कःतो िथयो? अ लाई परमेँवरको बारे मा गवाही िदन
ूयास गनर् बममा योनाको कथाबाट हामीले के पाठह

र्ु ोस्,
िसक्न सक्छ ? हेनह

"१ तब परमूभ ुको वचन दोॐो पल्ट योनाकहाँ आयो: २ “त्यस ठू लो सहर
िननवेमा जा, र म जे समाचार ितमीलाई िदन्छु , सो त्यहाँ घोषणा गनु।
र् ” ३ योनाले

परमूभ ुको वचन पालन गरे र िननवेमा गए। अब िननवे एक अत्यन्तै ूख्यात

सहर िथयो। त्यो हेनल
र् ाई तीन िदन लाग्दथ्यो। ४ पिहलो िदन योना सहरिभऽ
पसे। ितनले यसो भनेर घोषणा गरे , “अबको चालीस िदनमा िननवे नंट हुनछ
े ”

५ िननवेका मािनसह ले परमेँवरमा िवँवास गरे । ितनीह ले उपवासको

घोषणा गरे , र ितनीह का ठू ला-साना सबैले भाङ्मा लगाए। ६ जब त्यो खबर
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िननवेका राजाकहाँ पुग्यो, तब उनी आफ्नो िसं हासनबाट उठे , उनले आफ्नो

राजपोशाक फुकाले र भाङ्मा लगाएर खरानीमा बसे। ७ तब उनले िननवेमा

यसो भन्ने घोषणा गरे । “राजाको र भारदारको उदीर्अनुसार: कुनै मािनस वा
पशु, गाई-गो

वा भेड़ाबाभा, कसैले केही खानेकुरा नखाओस्, न त केही िपओस्।

८ तर मािनस र पशुले भाङ्मा लगाऊन्, र परमेँवरमा पुकारा ग न्। ितनीह

आफ्ना कुमागर्बाट फकूर्न्, ितनीह ले गन उपिव त्याग ग न्। ९ कसले
जान्दछ? परमेँवरले मन नरम गनुह
र् ोला र दया गरे र आफ्नो भयानक रीसबाट
फकर्नुहोला। यसरी हामी नंट हुनछ
े ै न ।” १० ितनीह ले के गरे र कसरी
ितनीह

आफ्ना कुमागर्बाट फकर आए भन्ने परमेँवरले दे ख्नुभयो। तब

उहाँलाई दया आयो, र ितनीह लाई सवर्नाश गछु र् भनी गनुभ
र् एको धम्कीअनुसार
उहाँले गनुभ
र् एन।

त्यस ठू लो सहरमा तलमािथ गद योनाले परमेँवरको चेतावनीको

त्यहाँका मािनसह लाई घोषणा गछर्न,् "अबको चािलस िदनमा िननेभ सहरको
सवर्नाश हुनेछ!" (योना ३:४)। उनको सन्दे शको िवषयबःतु िनणार्यक िथयो।
उनले अ

के के वचनह

ूचार गरे त्यसको िवःतृत िववरण हामीलाई थाहा

छै न य िप उनको त्यो सन्दे श सु

चाहने मािनसह का कानह मा पदर्छ र

िननभेका सारा जनसमूदाय एक भएर उनको चेतावनीलाई िवँवास गदर्छन्।
पूिवर्य दे शको चलन अनुसार नै िननभेका राजाले यःतो उदीर् जारी
गदर्छ िक उनको

दय पिन पिरवतर्न भएको िथयो भनेर दे खाइएको िथयो।

ूत्येक मािनस र पशुसमेतले उपवाश बःनु र शोक मनाउनु भनेर राजाले
अध्यादे श जारी गदर्छन् (पशुले कसरी शोक मनाए र उपवास बसे त्यस पदले

हामीलाई भनेको छै न)। राजा आफ्नो िसं हासनबाट तल ओलर्न्छन् र जिमनको

माटो बसेर भाङ्मा ओढ्छन्। यसले राजा कितसम्म झुकेका िथए भनेर
दे खाउँदछ।

राजाको आदे शमा के तत्वह

समावेश भएका छन्, िक उनी

दयदे िख

र्ु ोस्,
नै पँचाताप गनुर् भनेको के हो सो उनले बुझक
े ा िथए भनेर दे खाउँदछ? हेनह

योना ३:६-९ र त्यसलाई तुलना गरे र

अ

पदह

पिन। "६ जब त्यो खबर

िननवेका राजाकहाँ पुग्यो, तब उनी आफ्नो िसं हासनबाट उठे , उनले आफ्नो

राजपोशाक फुकाले र भाङ्मा लगाएर खरानीमा बसे। ७ तब उनले िननवेमा
यसो भन्ने घोषणा गरे । “राजाको र भारदारको उदीर्अनुसार: कुनै मािनस वा
पशु, गाई-गो

वा भेड़ाबाभा, कसैले केही खानेकुरा नखाओस्, न त केही िपओस्।
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८ तर मािनस र पशुले भाङ्मा लगाऊन्, र परमेँवरमा पुकारा ग न्। ितनीह

आफ्ना कुमागर्बाट फकूर्न्, ितनीह ले गन उपिव त्याग ग न्। ९ कसले
जान्दछ? परमेँवरले मन नरम गनुह
र् ोला र दया गरे र आफ्नो भयानक रीसबाट
फकर्नुहोला। यसरी हामी नंट हुनछ
े ै न ।”, यिमर्या २५:४-६ "४ परमूभ ुले

आफ्ना सबै दास, अगमवक्ताह लाई यसो भनी घरीघरी पठाउनुभए तापिन
ितमीह ले सुनन
े ौ, अथवा ितमीह ले ध्यान िदएनौ। ५ ितनीह ले भने, “ितमीह

हरे क आफ्नो खराब चाल र खराब व्यवहारदे िख फकर्, र परमूभ ुले ितमीह

र

ितमीह का िपता-पुखार्ह लाई सदासवर्दाको लािग िदनुभएको दे शमा बःन

पाउँछौ। ६ पराई दे वताह का सेवा र पूजा गनर्लाई ितनीह का पिछ नलाग।
ितमीह का हातले बनाएका कामबाट मलाई रीस नउठाओ। तब म ितमीह को

ँ ” , इिजएल १४:६ “यसकारण इॐाएलको घरानालाई
केही नोक्सानी गनछै न।

भन्, ‘परमूभ ु परमेँवर यसो भन्नुहन्ु छ: पँचा ाप गर! आफ्ना मूितर्ह दे िख
फिकर्आओ, र आफ्ना सबै िघनलाग्दा व्यवहारह

पिरत्याग गर!" र ूकाश २:५

"यसकारण कहाँबाट ितमी खसेका छौ, सो सम्झ, र पँचा ाप गर, अिन ितमीले
पिहले गरे का काम गर, नऽता म ितमीकहाँ आएर, ितमीले पँचा ाप गरे नौ भने,
ितॆो सामदान त्यसको ठाउँबाट हटाउनेछु।"

जुन आदे श राजाले िदए त्यसमा ठीक ईँवरीय िशक्षाले भिरएको
िथयो। त्यसमा पँचाताप भनेको के हो सो दे खाइएको िथयो। जब योनाले

ूचार गरे का िथए पिवऽ आत्माले पिन िननभेका मािनसह को
गिररहे को हुनपु दर्छ जसले गदार् ितनीह का

दयह

दयमा काम

पिग्लएका िथए।

इॐाएलीह लाई दे खाइएको, सुनाइएको र अनुभव गराइएको परमेँवरको
अगुवाइ र कोमलताका कथाह
ितनीह ले

िननभेका मािनसह लाई थाहा िथएन। तै पिन

योनाको सन्दे शलाई सकारात्मक प महण गरे । वाःतिवक पमा

ितनीह ले भिनरहे का िथए जुन अत्यन्तै ूभावकारी िथयो, "परमेँवरको दया र
क णामा

हामी

आफूह लाई

लम्पछार

पार ,

हामीह का

काम

र

उपलब्धीह मा होइन! परमेँवरको भलाई र उहाँको अनुमहमा हामी पूरा
भरोसा राख ।"

तर अनौठो कुरो त यो िथयो िक परमेँवरको अनुमह जुन आफूले

व्यिक्तगत पमा अनुभव गरे तापिन त्यो केवल केही िसिमत जाित वा व्यिक्तको
लािगमाऽ िथयो भनेर योनाले बुझेका िथए।
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येशूभक्तको जीवनमा पँचाताप िकन िनणार्यक अनुभव हुनपु दर्छ? हामी
हाॆा पापह बाट पँचाताप गनुर् भनेको सही

पमा के हो? कितपय समयमा

त्यही पाप हामी बारम्बार दोहोर्याइरहेका हुन्छ र त्यसको िनिम्त पँचाताप
गिररहन िकन ज री छ?
४. बोिधत, बेचैन सुसमाचार ूचारक

दुभार्ग्यवस योनाको कथा अध्यया ३ बाट टुं िगन्दै न।

योना ४:१-११ पढ्नुहोस्। योनाको समःया के िथयो? उसको कमजोरी

ःवभावबाट हामीले के पाठ िसक्न सक्छ ? हेनह
र्ु ोस्, "१ तर योनालाई यो सा॑ै
मन परे न, र ितनलाई रीस उ

ो। २ अिन ितनले परमूभ ुलाई यसो भनेर

ूाथर्ना गरे , “हे परमूभ ु, म आफ्नो घरमा छँदै के मैले यही कुरा भनेको िथइनँ
ँ
तपाईं
र? यसैकारणले त तशीर्शमा भागेर जान मैले आतुरी गरे को िथए।
अनुमहकारी र क णामय, रीस गनर्मा धैयव
र् ान्, दयामा ूशःत, र दु:ख िदनुमा
ँ ३ अब हे परमेँवर,
ु ी हुनहु न
बेखश
ु े परमेँवर हुनहु न्ु छ भनी मैले जानेको िथए।

मेरो ूाण िलनुहोस्, िकनभने मेरो िनिम्त बाँच्नुभन्दा त मनुर् नै असल छ।” ४ तर
परमूभ ुले जवाफ िदनुभयो, “के रीस गनर् ितॆो हक छ र?” ५ तब योना

र् ि को एउटा ठाउँमा गएर बसे। ितनले
सहरबाट िनःकेर त्यस सहरका पूवप

त्यहाँ एउटा छाूो बनाए, र त्यस सहरलाई के हुँदोरहेछ सो हेनल
र् ाई त्यसैको
छायामा बसे। ६ तब परमूभ ु परमेँवरले एउटा लौका उमानुभ
र् यो, र योनाको

िशरमा त्यो छाया होस् र ितनको दु:खहरण होस् भनेर त्यसलाई बढ़ाउनुभयो।
यसैले लौकाको कारण योना अत्यन्तै खुशी भए। ७ तर भोिलपल्ट िबहान
उज्यालो हुँदा परमेँवरले एउटा कीरालाई खटाउनुभयो, र त्यसले

त्यस

लौकालाई खाइिदयो, र त्यो ओइलाइहाल्यो। ८ सूय र् उदाएपिछ परमेँवरले
पूवद
र् े िख पोल्ने बतास चलाइिदनुभयो, यितसम्म िक घाम टन्टलापुरिसत योनाको

टाउकोमा पर्यो र ितनी मूच्छार् परे , र मन इच्छा गरे र भने, “मेरो िनिम्त

बाँच्नुभन्दा त मनुर् नै असल छ।” ९ तर परमेँवरले योनालाई भन्नुभयो, “के

लौकाको कारण िरसाउनु ितॆो हक छ?” ितनले भने, “मेरो हक छ। म

म ञ्जेलसम्मै िरसाउँछु।” १० तर परमूभ ुले भन्नुभयो, “ितमीले नःयाहारे को

अथवा नउमारे को यस लौकाको लािग यित िचिन्तत भयौ। एकै रातमा बकयो, र

एकै रातमा नंट पिन भयो। ११ तर िननवे सहरमा एक लाख बीस हजारभन्दा
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ब ता मािनसह
गाईबःतुह

छन्, जसले दािहने र दे ॄे हातै िचन्न सक्दै नन्, र त्यसमा धेरै

पिन छन्। के मैले त्यस ठू लो सहरको िनिम्त िफबी नग ?ँ ”

आफूले

ूचार

सन्दे शले

गरे को

ठू लो

सफलता

पाएकोले

योना

परमेँवरसँग पो िरसाँउदो रहे छ। सबैले आफूलाई मूखर् भन्ला भनेर योनाले

िचन्ता गदर्छन्। उहाँको अगमवक्तासँग परमेँवरले समय िलएर कुरा गनुभ
र् एको

हामी दे ख्दछ । िननभे सहर आफूले भनेको अनुसार ध्वःत नभएकोले उनी
सानो बच्चा जःतो िरसले उृन्छन्।
परमेँवरका सत्य भक्तह

वा अगमवक्ताह

पिन केही कुरामा बढ्नु

र आफ्ना कमजोरी हटाउनु आवँयक छ भ े कुरा योनाको कथाबाट
बुझ्नुपदर्छ।
"आफ्ना दु

कामह बाट िननभे सहरका मािनसह

खरानी र भाङ्मा

ु ाट बचाउनु
ओढे र पँचाताप गदार् परमेँवरको लआय त्यस सहरलाई ध्वःत हुनब
िथयो सो पूरा भएको िथयो। परमेँवरको अचम्मको अनुमह थाहा पाएपिछ

खुशी हुनपु नमा योना पिहलो हुनपु दर्थ्यो। तर आफूलाई झुठो ूचारक वा
अगमबक्ता भनेर मािनसह ले िगल्ला गन सम्भाव्यताूित उनी िचिन्तत भएर

उनको िदमाम त्यसै मा खेलाउन िदएको िथयो। आफ्नो इज्जत र ूित ालाई
जोगाउन उत्सुक भएको योनाले त्यस दु
मूल्यतालाई

भ ुलेका

२७१बाट

पान्तिरत।

आफ्नो

िथए।"-एलेन

धै यत
र् ा

उहाँको

जी

सहरमा भएका मािनसह को महान्
ूोफेट

ाइट,

अगमवक्ताूित

एण्ड

िक स्,

दे खाउनुभएको

पृ.

अत्यन्तै

अचम्मलाग्दो छ। आफ्नो अनुमहलाई दे खाउन उहाँले योनालाई ूयोग गन

उहाँको िनयत िथयो। जब उनी भाग्छन् तब उहाँले हुरीबतास पठाउनुभएर

र् न्ु छ तािक उनी उहाँितर फकर्ु न्। अब योनाले
उनलाई माछाको पेटिभऽ पानुह
भनेको अनुसार सहर नाश नभएकोले िरसले च ुरमुर भएको र खराब मनिःथितले

अ ा जमाएको योनालाई उहाँले भ ह
ु न्ु छ: "के ितमी िरसाउनु उिचत छ?"

(योना ४:४

लूका

पान्तिरत)।

९:५१-५६

पढ्नुहोस्।

यसमा

िदएको

िववरणमा

योनाको

ँ कसरी िमल्दछ? हेनह
कथासग
र्ु ोस्, "५१ उहाँको ःवगार्रोहणको िदन निजकै
आइपुग्दा उहाँले य शलेमितरै जाने अठोट गनुभ
र् यो। ५२ अिन उहाँले समाचार

लाने मािनसह लाई पिहलेबाटै पठाउनुभयो। ितनीह

गए, र उहाँको िनिम्त सबै

कुरा तयार पानर्लाई सामरीह को एउटा गाउँमा पसे। ५३ तर य शलेमितर
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जाने उहाँको

ढ़ िवचार थाहा पाएर ितनीह ले उहाँलाई ःवागत गरे नन्। ५४
याकूब र यूहन्नाले भने, “ूभ ुज्यू, के तपाईं

तब यो दे खेर उहाँका चेलाह

चाहनुहन्ु छ िक ःवगर्बाट आगो बसार्एर ियनीह

भःम होऊन् भनी हामी आ ा

गर ?” ५५ तर फकर उहाँले ितनीह लाई हप्काउनुभयो। ५६ अिन उहाँह
अक

गाउँितर जानुभयो।

्
"परमेशवरले
सं सारलाई यःतो ूेम गनुभ
र् यो उहाँले आफ्नो एकमाऽ

पुऽलाई िदनुभयो तािक जसले उहाँलाई िवँवास गछर् त्यो नाश नहुन ् तर उसले
अनन्त जीवन पाउन्" (यूह ा ३:१६

पान्तिरत)। वा योनाको िदमागमा

परमेँवरले यो राख्नुहन्ु छ "के त्यस महान् िननभे सहरूित म दया नदे खाउँ?
त्यहाँ एक लाख बीस हजारभन्दा बेसी मािनसह

छन् जसलाई के दायाँ हात

वा बायाँ हात (वा के ठीक के बेठीक छ) सो छु
कितपय बःतुह

४:११

ाउन सक्दै न र त्यहाँ

पिन छन् के ितनीह ूित मैले क णा नदे खाउने?" ( योना

पमान्तिरत)। हामी कित भाग्यमानी वा आभारी हुनपु दर्छ िक

मािनसह को

दय, िदमाग र िनयतह लाई जाँच्ने, मूल्या न गन र ठे गानामा

ु न्ु छ।
लगाउने आिखरमा परमेँवरनै हुनह

परमेँवरमा भएको दया, क णा, धैयत
र् ा र सहनशीलता अ लाई

दे खाउन हामीमा पिन हुन हामी कसरी िसक्ने? अथार्त ् कमसेकम केही हदसम्म

ती गुणह लाई कसरी आत्मसात् गन?
५. जाने आउने भएको सडक

योना आवँयकताभन्दा बिढ समःया भएको व्यिक्त दे िखन्छ। िननभे
सहर खतरापूणर् िथयो। तर योनाको कथामा परमेँवरको िनिम्त िननभे समःया
भएको दे खाइएको छै न। त्यहाँका मािनसह ले योनाको सन्दै श बुझ्छन् र

् (सृि कतार् परमेँवरलाई िवँवास नगन वा आःथा
तुरन्तै पश्चाताप गछर्न।
नराख्नेह लाई आफू कःतो दु

रहे छ भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै पिन त्यसलाई

सुधार गन नैितक वाध्यता आफूमा नभएको ठान्दछन्। तर बेला बेलामा

सङ्कट वा महामारी जःतो आपद आएको बेलामा आफू सुधािरन चाहे कोचािहँ
दे खाउँछन्। तर यस कथामा योनाको चेतावनीूित सं वेदनशील भएर अित बुर
नाउँ चलेका िननभेका मािनसह

्
पँचाताप गछर्न।
यो सहर आधुिनक

इराकको मोसुल भ े क्षेऽमा पछर्। यु मा ध्वःत भएको िननेभे अिहले
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भग्नावशेष

थुूोमा

पुिरएको

छ।

अथार्त ्

पँचाताप

गरे का

िननभेह ले

पँचातापलाई िनरन्तरता नदे खाएको दे िखन्छ-अनुवादकको थप)।
जेभएतापिन हाॆो कथाको मूल पाऽ र ूचारक योनाको सन्दे शले
िननभेह

पँचाताप गरे तापिन योनाले ितनीह को पँचातापको फाइदा उठाएर
दयह

ितनीह का

सृि कतार् परमेँवरितर जागृत गराउने भूिमका उनले

खेलेको दे िखन्दै न। यस िननभेको िमशन कथामा योना कमजोर तथा ूगितशील

नभएको ूचारक भएको दे खाउँछ। परमेँवरले आनाकानी गन अगमवक्ता
योनालाई

िननभेमा

मािनसह माऽ

काम

गनर् खटाउनु भएको

परमेँवरको

सन्दे श

सु

िथयो

आवँयक

िकनभने
िथएन

िननभेका

उनले

पिन

व्यिक्तगत पमै परमेँवरको ूेम र अनुमहको अनुभव गनर् आवँयक िथयो।
नयाँ करारको एउटा छोटो पऽ यहू दा पढ्नुहोस्। "परमेँवरको ूेममा
हामी रिहरहन" (यहू दा २१) आ ान गिरएको छ। त्यसको अथर् के हो?

हेनह
र्ु ोस्, "१ येशू भींटको दास, याकूबको भाइ यहू दाबाट– बोलाइएकाह , अथार्त ्

परमेँवर िपतामा िूयह

र येशूको िनिम्त भींटमा सुरिक्षत रािखएकाह लाई:

२ कृपा, शािन्त र ूेम ितमीह मा ूशःत हुँदैजाओस्।

३ िूय हो, हामी सबै

सहभागी भएका उ ारको िवषयमा लेख्न म सा॑ै उत्सुक भएको छु , त्यसैले

सन्तह लाई सदाकालको िनिम्त सुिम्पएको िवँवास रक्षा गर भन्ने िनवेदन गनर्
ितमीह लाई लेख्न मैले आवँयक ठाने। ४ िकनिक धेरै अिघदे िख नै दण्डका
भागीदार ठहिरएका कोही-कोही मािनसह
पिससकेका छन्। ियनीह

गुप्त

ईँवरहीन मािनसह

पले ितमीह का माझमा

हुन,् जसले हाॆा परमेँवरको

अनुमहलाई िवलािसतामा पिरणत गरे का छन्, र हाॆा एकमाऽ ःवामी र ूभ ु, येशू
् ५ ितमीह ले यी सब कुरा एक पल्ट जानेकै िथयौ,
भींटलाई इन्कार गछर्न।

तापिन अिहले म ितमीह लाई याद िदलाउन चाहन्छु , िक िमौदे शबाट बचाएर
ल्याइएका मािनसह मध्ये िवँवास नगनह लाई परमूभ ुले पिछबाट नंट

पानुभ
र् यो। ६ आफ्नो अिधकारको मयार्दा कायम नराखेर उिचत वासःथान त्याग्ने

ःवगर्दूतह लाई उहाँले पातालको अन्धकारमा न्यायको त्यस ठू लो िदनसम्म
अनन्त बन्धनमा राख्नुभएको छ, ७ जसरी सदोम र गमोरा र ितनका आसपासका
सहरह , जुनह
ितनीह

व्यिभचार गरे र अःवाभािवक कामवासनामा फसेका िथए,

अनन्त अिग्नको दण्ड भोगेर उदाहरण बनेका छन्। ८ त्यसै गरी

सपना दे ख्ने यी मािनसह ले आफ्ना शरीरलाई अशु

तुल्याउँछन्, अिधकार

्
इन्कार गछर्न ् र ःवगीर्य ूाणीह को िनन्दा गछर्न।
९ तर ूधान दूत
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ँ िववाद गदार् त्यसलाई
िमखाएलले पिन मोशाका लाशको िवषयमा िदयाबलससग

ँ ाई हप्काऊन्” भनेथे। १० तर
िनन्दापूणर् दोष लाउन साहस नगरी “ूभ ुले तल

आफूले नबुझक
े ा कुराह को ियनीह
ूाकृितक

ानले जान्ने कुराह

ठ ा गछर्न,् र िनबुिर्

पशुह ले झ

ारा नै ियनीह को िवनाश हुन्छ। ११

ितनीह लाई िधक्कार छ! िकनिक ितनीह

कियनको चालमा िहँ छन्, लाभको

१२ ितमीह का ूीितभोजमा ियनीह

् िकनिक ियनीह
हुन।

खाितर बालामको भूलमा फःदछन् र कोरहको िविोहमा जःतै नंट हुन्छन्।
कल

ख्याल राखी धन्दै नमानी बेसरी खान्छन् र िपउँछन्। ितनीह

आफ्नै माऽ
बतासले

उड़ाइलैजाने पानीिवनाको बादलसरह छन्, िहउँदका फलहीन वृक्षजःता, जो दुई

पल्ट मिरसकेका र जरै समेत उखेिलएका हुन्छन्। १३ ितनीह

समुिका उलर्दा

ँ उकेल्छन्। यी
छालह जःतै हुन,् जसले ितनीह का आफ्नै िनलर्ज्जताको फीज

बि एका िदशाहीन ताराह जःता छन्, जसका िनिम्त पातालको अन्धकार
अनन्तको लािग रािखएको छ। १४ आदमदे िख सात पुःताका हनोकले पिन यी

मािनसह का िवषयमा यःतो अगमवाणी बोलेका िथए, “हेर, परमूभ ु आफ्ना
असं ख्य

पिवऽ

ँ
जनह सग

आउनुभयो, १५

सबैको

इन्साफ

मािनसह लाई दण्ड िदन, जसले अधािमर्क रीितले भिक्तहीन कायर्ह
र ती भिक्तहीन मािनसह लाई दण्ड िदन जसले उहाँको िव

गनर्, सबै

गरे का छन्,

मा कठोर कुरा

बोलेका छन्।” १६ फतफताउनेह , असन्तोषीह , आफ्ना कुइच्छाअनुसार
िहँ नेह , घमण्डी कुरा बोल्नेह
गनह

र लाभको िनिम्त मािनसह को चापलूसी

् १७ तर िूय हो, ितमीह ले चािहँ हाॆा ूभ ु येशू भींटका
यी नै हुन।

ूेिरतह ले अिघबाटै भनेका कुराह

सम्झ। १८ ितनीह ले भनेका िथए,

“आिखरी समयमा आफ्नै भिक्तहीन वासनाको पिछ लागेर िगल्ला गनह

हुनछ
े न्।” १९ फूट हाल्नेह , सांसािरक मािनसह

मािनसह

्
ियनै हुन।

र पिवऽ आत्मा नभएका

२० तर िूय हो, ितमीह चािहँ ितमीह को अित पिवऽ िवँवासमा

ढ़

हुँदैजाओ र पिवऽ आत्मामा ूाथर्ना गर। २१ आफैलाई परमेँवरको ूेममा राख

र अनन्त जीवनको िनिम्त हाॆा ूभ ु येशूको कृपाको ूतीक्षा गर। २२ दोधारमा

हुनह
े लाई दया दे खाओ, २३ अ लाई आगोबाट तानी िनकालेर बचाओ, कसै-

कसैलाई दया दे खाउँदा होिशयार गर, पापमय ःवभाव ारा िबटुिलएका वःऽसमेत
घृणा गर। २४ अब, जसले ितमीह लाई पापमा फःनदे िख बचाउन सक्नुहन्ु छ, र
जसले ितमीह लाई आनन्दसिहत उहाँकै मिहमाको सामने िनंकल
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ूःतुत गनर्

सक्नुहन्ु छ, २५ उही एकमाऽ परमेँवर, हाॆा मुिक्तदातालाई येशू भींट हाॆा

ूभ ु ारा मिहमा, ूभ ुत्व, पराबम र अिधकार युग-युग पिहलेदेिख आज र

सदासवर्दा भइरहोस्। आमेन।"

नयाँ करारको छोटो पुःतक यहू दाका लेखक यहू दाले पद २१मा

हामीलाई यो सन्दे श िदँदछन्, "आफैलाई परमेँवरको ूेममा राख (िनरन्तरता

दे ऊ) र अनन्त जीवनको िनिम्त हाॆा ूभ ु येशूको कृपाको ूतीक्षा गर"

( पान्तिरत)।
परमेँवरको ूेम र अनुमहको व्यिक्तगत पमा अनुभव गनुर् भनेको

जीवनमा केवल एक पटकमाऽ गिरने होइन। "परमेँवरको ूेममा आफूह
रिहरहे को दे खाउन" अ ितर हात फैलाउन सिकरहनुपछर्। अक

पदह मा

उनले भन्दछन् "२२ दोधारमा हुनेह लाई दया दे खाओ, २३ अ लाई

आगोबाट तानी िनकालेर बचाओ, कसै -कसै लाई दया दे खाउँदा होिशयार गर,

पापमय ःवभाव ारा िबटु िलएका वःऽसमेत घृणा गर।" अथार्त ् "दया दे खाउ"

र "आगोबाट िनकालेर अ को उ ार गर" भनेर येशूभक्तह लाई अनुरोध
गिरएको छ।

ँ सम्बन्ध छ र
यहू दा २०-२३ फेर पढ्नुहोस्। यो योनाको कथासग

हामीलाई पिन यसले के भिनरहेको छ? हेनह
र्ु ोस्, "२० तर िूय हो, ितमीह चािहँ

ढ़ हुँदैजाओ र पिवऽ आत्मामा ूाथर्ना गर।

ितमीह को अित पिवऽ िवँवासमा

२१ आफैलाई परमेँवरको ूेममा राख र अनन्त जीवनको िनिम्त हाॆा ूभ ु
येशूको कृपाको ूतीक्षा गर। २२ दोधारमा हुनह
े लाई दया दे खाओ, २३
अ लाई आगोबाट तानी िनकालेर बचाओ, कसै-कसैलाई दया दे खाउँदा होिशयार
गर, पापमय ःवभाव ारा िबटुिलएका वःऽसमेत घृणा गर।"
असेिरयनह

वा

िननभेसँग

आफ्नो

सम्बन्ध

कःतो

िथयो

वा

ितनीह को बारे मा आफ्नो सोच कःतो िथयो भनेर सोच्ने समय योनाले सायद
िदएका

िथएनन्

होला।

तै पिन

परमेँवरले

उनलाई

िननभेमा

जान

अर्हाउनुभएको िथयो। ितनीह लाई सायद योनाले मन नपराएको हुन सक्छ

तर ितनीह लाई उनले कितको घृणा गरे को िथयो सो उनलाई थाहा नभएको
हुनसक्छ। ितनीह ूित िवतृंणा भएकोले नै ितनीह कहाँ जान नप न् भनेर नै
उनी अत्यन्तै टाढा जान खोजेका िथए। (िननभेबाट टासर्स कमसेम ७२५

माइल वा १००० िकलोिमटर भन्दा बेसी छ भनेर गुगलले बताउँछ। िननभे

आधुिनक इराकमा छ भने टासर्स ् युरोपको ःपेनमा छ)। वाःतिवक पमा
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परमेँवरले योनालाई िननभेमा गएर ूचार गर भनेर अर्हाउनुभएतापिन ःवगर्मा
ितनीह

गएको उनलाई मन नपरे को हुनसक्छ वा ःवगर्मा ितनीह

आफ्नो

िछमेकी भएको सहन नसकेको पिन हुन सक्छ। परमेँवरले ूेम गन जःतो
ूेम योनाले

िसकेका िथएनन्। परमेँवरले

गनुभ
र् एको र ितनीह

िननभेका मािनसह लाई ूेम

उहाँको राज्यमा भएको उहाँको चाहनाले नै उहाँले

योनालाई िननभेमा पठाउन चाहनुभएको िथयो। तर परमेँवरले योनालाई ूेम
गनुभ
र् एकोले नै उहाँले योनालाई बोलाउनुभएको िथयो। जब परमेँवर र

योनासँगसँगै सहकमीर् भएर काम गछर्न ् तब उहाँ चाहनुहन्ु छ िक योना आफू

जःतै होस् र उहाँको चिरऽमा उनी हुक स्। परमेँवरको उ ार गन चाहनासँग
सम्बन्ध राख्दै र उहाँको इच्छा पालन गनर् सकेमाऽ योनाले सही िवौाम
पाउँछ भ े पाठ उहाँले योनालाई िसकाउन खोज्नुभएको िथयो। अ ह ितर

ँ
हात बढाउने र ितनीह लाई हामीमा भएको िवँवास र आशालाई औल्याउन

सके हामीले पिन पक्का वा सही िवौाम पाउँछ भ े महसुस गनुप
र् छर्।

अ को मुिक्तको िनिम्त तपाईँले कितको समय िदनुहन्ु छ? अझ

आित्मक पमा भ े हो भने अ लाई ूभ ुको बारे मा सुनाउँदा तपाईँको मन कःतो

हलुको भएको के महसुस गनुभ
र् एको छ? येशूमा सही िवौाम पाउने यो अनुभव
के तपाईँले गनर् चाहनुह ु ?

उपसं हार:
थप जानकारी: "जुन काम योनालाई परमेँवरले िदनुभएको िथयो त्यसमा
उनमािथ भारी िजम्मेवारी रािखएको िथयो। जुन परमेँवरले आफ्नो सेवकलाई
काम गनर् खटाउनुभएको िथयो उनलाई सम्हाली राख्न र सफलता िदन उहाँ

ु न्ु थ्यो। यिद अगमवक्ताले परमेँवरको बोलाहतलाई सरासर मानेको
सक्षम् हुनह

भए उनले धेरै दु:ख र हण्डर खानुपन िथएन र उनमा ूसःतमाऽामा आिशष

खन्याइन्थ्यो। य िप, योनाको आपदमा परमेँवरले उनलाई त्याग्नुभएन।
िविभ

क को ौृ ला भोग्नुपदार् र परमेँवरको हःतक्षेपले गदार् अगमवक्ताको

परमेँवरमािथको िवँवास र उ ार गन अिसिमत शिक्तमािथको भरोसामा
पुनजार्गरण भएको िथयो।"-एलेन जी
२६६बाट

पान्तिरत।

"अत्यन्तै

सरल

र

नॆ

ाइट, ूोफेटस एण्ड िक स्, पृ.

तिरकाले

हजार

मािनसह कहाँ

पुग्न

सिकन्छ। अत्यन्तै बुि जीिव ठािनएका, अत्यन्तै ूितभाशाली भनेर सं सारले

१९०

हे िरएका पु ष र मिहला पिन परमेँवरलाई ूेम गन मािनसको बोली सुनेर

ताजा भएको अनुभव गनर् सक्दछन्। त्यस खालका मािनसह लाई सं सारका
मािनसह ले

ितनीह को चासो बढाउन अत्यन्तै

गिहरो कुराले

आकिषर्त

गदर्छन्। त्यःतै खालको आकषर्ण ारा परमेँवरलाई ूेम गनह ले कुनै

वनावटी नगिर ःवभािवकै पमा उहाँको ूेम ूःतुत गनर् सक्दछन्।"-एलेन जी
ाइट, बाइःट अबजेक्ट लेसनस्, पृ. २३२बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ.

परमेँवरले िदनुहन
ु े मुिक्तकोलाई मािनसह ले ःवीकार गरोस् भनेर

गवाही िदन खटाउँदा परमेँवरको अगमवक्ता नै िरसाएका िथए।
योनाको यो मिनिःथितको भागलाई हामीले कसरी बुझ्ने? आफ्ना
जनह ूित परमेँवरको धैयत
र् ाको ज्वलन्त उदाहरणको बारे मा हामीले

अगमवक्ता नै भ ह
े ले आफूले पाएको

के भ ?
े परमेँवरको

आत्म ानको ज्योितको िवपिरत चल्छन् तर परमेँवर ितनीह ूित

कःतो िधरजी हुनहु न्ु छ। यसले हामीलाई पिन धैय र् हुन के िसकाउँदैन
र?

आ. परमेँवरबाट टाढा हुनह
े लाईमाऽ उहाँ उ ार गनर् चाहनुहन्ु छ होइन
तर उहाँका जनह

पिरवतर्न होस् भ े उहाँ चाहनुहन्ु छ भनेर योनाको

कथाले िसकाएको हामीले आभास् पाउँछ । हामीले परमेँवरलाई

िचनेपिन र उहाँको सत्यलाई जानेपिन हामीमा पिन नयाँ

यद र नयाँ

आत्मा कसरी पाउने? सत्यलाई जा े र सत्यले गदार् जीवन पिरवतर्न
इ.

हुने कुरामा के िभ ता छ?

यहू दाको पुःतक फेिर पढ्नुहोस्। त्यसमा अत्यन्तै मह वपूणर् सन्दे श के
छ र वतर्मान चचर्मा त्यसमा भएको सन्दे श िकन समयसापेिक्षत छ?

ई.

अ ह को मुिक्तको िनिम्त काम गदार् पाउने अनुभवले हामी आफैलाई

उ.

जुनसुकै असल कारणले गदार् वा सोच्दा योना िननभेमा नजान उिचत

पिन आित्मक पमा कसरी असल हुनसक्छ वा रमाइलो मा

सक्छ ?

दे िखएतापिन उनी कःतो गलत िथए भनेर परमेँवरले उनलाई कसरी
दे खाउनुभयो?

हामीले

पिन

अ ूित हाॆो

दे खाएको जःतै कसरी ूितिबिम्बत गनर् सक्छ ?
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गलत

भावना

योनाले

कथा १२
एक परमेँवरको िव
िनया

मा दुई जना मािनसह

मुआ , २१, अमेिरकामा रहेकी शरणाथीर्
बािहर अं ध्यारो छँदै दश वषर्की िनया

ःकूल

जान उिठन्। उनलाई िचन्ता लािगरहे को

िथयो। हरे क िदन ःकूलदे िख उनी परे सान
हुन्थ्यो।

एक

म्यानमारबाट
आएको

वषर्

अिघ

अमेिरकामा

िथयो।

ितनीह

उनको
शरणाथीर्
रहे को

पिरवार
भएर

जिजर्या

राज्यको ःकूल कडा िथयो। उनले अङ्मेजी

राॆोसँग बोल्दै नथी। उनका धेरै साथीह

पिन िथएन। र अं ध्यारोमै ःकूलमा उनी

िहँडेर जानुपथ्य । उनको बुबा रातमा काम

गनुप
र् रे कोले उनलाई ःकूल पुर्याउन सकेको िथएन। सानी बच्ची बिहनीलाई
ःयाहार गनर् आमा घरमै रहनुपदर्थ्यो। घरबाट बािहर जानुभन्दा पिहले िनया ले

ूाथर्ना गरे की िथइन्। "हे िूय परमेँवर, अक िदन पिन ःकूल सकाउन

सहयोग गनुह
र् ोस्। गु आमासँग कचकच नगनर् मलाई सहयोग गनुह
र् ोस्। जब

ःकूल जान्छु तब मलाई सुरिक्षत राख्नुहोस्। आमेन," उनले ूाथर्ना गिरन्।

आफ्नो गर्ह कालो झोला पछािड बोकेर िनया ले अंध्यारो सडकमा

पाइला टे िकन्। यिद उनी छोटो बाटो गएको भए ःकूलमा १० िमनेटमै

पुिग्थ। केही घर र ज ल भएर उनी ःकूल पुग्नुपथ्य । बाटोमा केही
केटाकेटीह

भेटेर सँगसँगै ःकूल जान सक्छ होला भनेर उनले सोिचन्।

जब ज लबीच भएर उनी जाँदै िथइन् त्यसबेला कोही केटाकेटी पिन उनले

भेिटनन्। िचसो हावा चिलरहे को िथयो र

खह

अं ध्यारो छायाँह

जःतै

िथए।
अचानक दुई जना अल्गो मािनसह
मािनसले

उनको अगािड उिभए। एक जना

सेतो कपडाको झोला उनको अगािड ल्यायो। त्यो झोला खाली

िथयो। उनको सामु झोला तेःयार्इयो। "नानी, हाॆो िनिम्त यो झोला एक िछन
बोक त!" उसले सोध्यो।
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यो अनौठो ूँन भनेर िनया ले सोिचन्। उनी केही कदम पछािड

हिटन्। ती मािनसह
अ

उनको अगािड बढे ।

केटाकेटीह

पिन छोटो बाटो भएर ःकूल गएको होलािक भनेर

िनया ले मनमा हडबडाएर सोिचन्। तर कोही पिन िथएन। उनले ती
मािनसह लाई हे िरन्। त्यहाँ दुई जना मािनसह माऽ िथए र उनी एक्लै

िथइन्। ती मािनसह

अल्गो र मोटो िथए भने उनी छोटी र सानी िथइन्। के

त्यो झोला उनले समात्ने त?

"अहँ," भनेर टाउको हल्लाउँदै उनी िचच्याइन्। पछािड फकर उनी

सकेसम्म िछटो दगुन र् थािलन्। ती मािनसह

एक जना मािनसले भन्यो। तर िनया

अचम्म माने। "नदगुर, नभाग!"

रोिकनन्। उनी डराएकी िथइन्।

केटाकेटीह लाई अपहरण गरे को कथाह

उनले सुनेकी िथइन्। उनलाई

थाहा िथयो िक ती मािनसह ले उनलाई सिजलै सँग पबन सक्छ।

"ूभ ु, मलाई सहायता गनुह
र् ोस् र बचाउनुहोस्," भनेर उनले ूाथर्ना

गिरन्। ितनीह ले उनलाई कुनै समय पिन समात्न सक्छन् भनेर सोिचन्।
आफू परमेँवरसँग सबै िठक भएको उनले चाहे की िथइन्।

"यदी मैले केही गल्ती गरे मलाई क्षमा िदनुहोस्," भनेर उनले ूाथर्ना

गिरन्। ती मािनसह

उनको पछािड लािगरहे को छ िक भनेर पछािड फकर

हे िरन्। त्यहाँ कोही पिन िथएन। उनको मन ढु कढु क भइरहे को िथयो। एक
िछनपिछ छोटो बाटो भएर केही केटाकेटीह
राहत भएको महसुस गिरन्। उनी अ

आइरहे को दे ख्दा उनलाई ठू लो

केटाकेटीह सँग ःकूल जान सकेकी

िथइन्। उनको साथमा तीन जना साना केटाकेटीह
जना मािनसह

गइसकेका िथए।

िथए। ितनीह

उिभएको ठाउँमा पुगे। त्यहाँ ितनीह

ती दुई

िथएन। ितनीह

िनया ले सं तोषको सास फेिरन्।

"हे प्यारो ूभ,ु मलाई बचाउनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद,"

उनले ूाथर्ना गिरन्। ती ठू ला मािनसह

ितनीह भन्दा ठू लो परमेँवरले िजत्नु

भएको िथयो।

(अिहले िनया ले साउथरन एडभेिन्टःट ःकूलमा दन्त िचिकत्सक

अध्ययन गदिछन्। उनी त्यही काम ारा ूभ ुको सेवा गन अठोट गरे की
िछन्)।

- आन्ड्र्यु मेकचेःनी
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