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भूिमका
बेचैनको िनिम्त चैन वा िवौाम

आकाशमा हवाई जहाज शान्तसँग उिडरहे को िथयो। अिन अचानक
पाइलटले माइकबाट सबैले सु े गरे र यो जानकारी िदए। हवाई जहाज ठू लो

ँ ी तरे र जानुपन जानकारी िदँदै उनले भने: "तपाईँह
आध

िसटह को पेटी बाँध्नुहोस्। हामीह
हिल्लनेछ तर तपाईँह

बिसरहनुभएको

आिँ ध भएर जानुपदार् यो जहाज धेरै

ु ोस्।" त्यित
आआफ्नो िसटमा सुरिक्षत भएर शान्त हुनह

भनेपिछ पाइलटको आवाज च ुप रअयो।

ँ ीिभऽ घुःदै िथयो तब जहाज
एकैिछनपिछ जब हवाई जहाज ठू लो आध

भयानक तिरकाले हिल्लन थाल्यो। िशरमािथ भएका सामान राख्ने ठाउँह
खोल्न थाले; याऽुह

तनावमःत भएर डरले िसटह मा कडा भएर बःन

थाले। िवशेष गरे र नराॆोसँग हिल्लन्दै रहे को जहाजको पछािडबाट डरले कोही
िचच्याएको आवाज सबैले सुने। जहाजका पखेटाह

खोलेकोले र त्यो जहाज

जिमनमा धःन पुग्ने भयाभव अनुभव केहीले गनर् थाले। सबै याऽुह

तनावमःत र डरले छटपिटरहे का िथए। सबै जना, तर एक जना सानी केटी
ु मा रहे को कापीमा केही
बाहे क। त्यो केटी आफ्नो िसटको अगािडको टे बल
िचऽह कोद िथइन्। उनले किहलेकाही ँ आफ्नो झ्यालबाट बािहर हे थीर्न ् र
बािहर ठू लो ठू लो िबजुली चम्केको उनले हे िथर्न ् र "ओ" भिन्थन् तर फेिर
च ुपचाप आफ्नो िसटमा बसेर िचऽ कोनर् थािल्थन्।
उिडरहे को हवाई जहाजको

याऽा किहल्यै निसि ने जःतो भएको

केही बेरमै जहाज आफ्नो लिक्षत ःथानमा ओलर रोक्यो। जब जहाज जिमनमा

सकुशल रोक्यो त्यसबेला याऽुह

सबै जना खुशीले ताली बजाए। त्यो सानी

केटी पिन आफ्नो झोला बोकेर जहाजबाट बािहर िनःकन उिभरहे की िथइन्।

त्यसै बेला एक जना याऽुले उनलाई उनी डराइनन् िक भनेर सोध्यो। हवाई
जहाज नराॆोसँग हिल्लरहे को बेलामा उनी कसरी च ुपचाप रहन सकेको होला?

"मलाई डर लागेको छै न" त्यो केटीले भिनन् "मेरो
ु न्ु छ।"
मलाई थाहा छ उनले मलाई घर लग्दै हुनह

ु न्ु छ, र
बुबा पाइलट हुनह

बेचैन, अशािन्त र डर ूायजसो सँगसँगै जान्छन्। हामी यस सं सारमा

छ जहाँ हामीह

चौिबसै घन्टा व्यःत भइरहे का हुन्छौ जसको फलःव प

हाॆो जीवनमा बेचैन वा अशािन्त र डरले अ ा जमाइरहे का हुन्छन्। हामीमध्ये

कसले यःता कुराह सँग स षर् गरे का छै न र? डर, िचन्ता र अब भिवंयमा
के होला? िवगतको समय िबित गयो, बतर्मानमा अिहले छ तर भिवंयितर हे दार्
हामीमा ूँन नै ूँनह को ओइरो लािगरहे को पाउँछ । यःतो अिःथर

सं सारमा हामीले पाइरहने जवाफ सध हामीले चाहे को जःतो नहुन सक्छ।

समयमै ितनुप
र् न ःकूलको फी वा कर ितनर् सक्छौ िक सक्दै न

वा हाॆो

ँ ीमा हामी बच्न सक्छ
वैवािहक जीवनमा आइरहे को तलमािथको आध

िक

सक्दै न भ े िचन्ताले हामीलाई हल्लाइरहे को हुन्छ नै। हामीले परमेँवरलाई
कितपल्ट बराबर िनराश पारे तापिन

उहाँ हामीलाई िनरन्तर पमा ूेम गनुह
र् न्ु छ

िक हुँदैन भ े कुरामा हामी लािगरहे का हुन्छ ।
हामीले

सामना गिररहे का वा सामना गनुप
र् न ती केही डर र

िभड्ने भनेर यस अध्ययन पुिःतकामा
िचन्ताह लाई कसरी बहादुरीपूवक
र्

खोतल्ने ूयास गनछ । भी मा िवौाम भ े यस अध्ययन पुिःतकाको

केवल

िशषर्कमाऽ होइन न त कुनै सुसमाचार ूचारको अिभयानमा आकिषर्त गन कुनै

लोगो वा शङ्केत हो। भी मा िवौाम हुन ु भनेकै येशूले आफ्ना भक्तह बाट
अपेक्षा गिरएको जीवनको िनिम्त चािहने ूित ाको मूल मन्ऽ वा सूऽ हो: "चोर
डाँकाह

चोनर् र मानर् र नाश गनर्माऽ आउँछन्। तर म आए ँ तािक

ितनीह मा जीवन होस्। त्यो पिन अत्यन्तै ूसःत वा मनग्य जीवन ितनीह मा

होस् भनेर म आए"ँ (यूह ा १०:१०
जब लेखकह ले यो

पान्तिरत)।

अध्ययन पुःतक तयार पाद िथए तब

ितनीह मा अचानक एउटा कुरो महसुस गरे । बाइबलीय िशक्षादीक्षा वा
दशर्नमा भएका सबै िवषयवःतुह मा िवौामको धारणा त जताततै बुिनरहे को
उहाँह ले भे ाएका िथए। मुिक्त, अनुमह, सृि , साबथ, मािनस मरे पिछ उसको

अवःथा, येशूको दोॐो आगमन र अ

धेरै िवषयह सँग िवौाम भ े अवधारणा

जोिडएको उहाँह ले पाउनुभएको िथयो।

जब येशूले हामीलाई उहाँकहाँ आउन र उहाँमा िवौाम पाउन िनम्तो

िदनुभएको िथयो (म ी ११:२८) तब उहाँले केवल उहाँका चेलाह लाई वा
सु मा इसाई चचर्लाईमाऽ आमन्ऽण गनुभ
र् एको िथएन। पापले लािदएका
ँ ीह लाई उहाँले दे ख्नुभएको िथयो। ती िपढ
ँ ीह
भिवंयका िपढ
अनेक

रोगले

मःत

भएका,

थिकत,

िपिल्सएका

र

पापले गदार्

सङ्घषर् नै

सङ्घषर्

गिररहनुपरे का मानव जाितलाई िवौामको ॐोतमा जानसक्नुपन आवँयकता
उहाँले महसुस गनुभ
र् एको िथयो। जब तपाईँले यस अध्ययन पुःतक अध्ययन

गनुह
र् न्ु छ तब उहाँकहाँ आएर िवौाम िलन निबिसर्न ु होला। समुच्च पमा

भ ुपदार् ःवगर्मा रहनुभएको हाॆो परमेँवर िपताको मातहतमा हामी सबै छ र
उहाँले हामीलाई िछ ै घर लानुहन
ु े छ।

उहाँह

चान्टल र जेराल्ड अन्तजार्ितय िववाह गरे र रमाइलो गिररहे का छन्।
एक जुट भएर काम गिररहे का छन्। चान्टल दिक्षण अिृकाका

हुनहु न्ु छ। उहाँ एलेन जी

ाइट इःटे टको सह-अध्यक्ष हुनहु न्ु छ। उहाँकी

र् न्ु छ
ौीमती जेराल्ड एडभेिन्टःट िरभ्यु िमिन ीमा सह-सम्पादक भएर काम गनुह

साथै आन्द्र्यु युिनभिसर्टीमा पुरानो करार र पौरिणक मध्यपूव र्

िरसचर् ूोफेसर हुनहु न्ु छ। उनी जमर्नमा जन्मेकी र हुककी िथइन्।
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