वत त्रसँग िव ाम वा
आराम

८

यस अध्यायका मूल पदह : मकूर्स २:१-१२, १ राजा १८, १ राजा १९:१८, म ी ५:१-३, यशैया ५३:४-६ र २ राजा २:११।

यस अध्यायको मूल सार पद: "ूभ ु नै मेरो ज्योित र मेरो उ ारकतार् हुनहु न्ु छ:

म कोिसत डराउने र? मेरो जीवनको बल वा िकल्ला परमेँवर हुनहु न्ु छ: म
कोिसत भयिभत हुने र?" (भजन २७:१

पान्तिरत)।

यस सं सारमा मानव शरीरमा येशू रहनुहँद
ु ा उहाँको सेवाकायर्मा भेिटने
ूायजसो मािनसह िबरामी िथए र किहलेकाही ँ त मनर् लागेका वा मरे काह
येशूकहाँ िनको पािरन र दु:खक

पिन हुन्थे। ितनीह

िबसाउन उलर

आउँथे। ितनीह ले उहाँलाई जिहले पिन खुला दयले सम्मान गथ।
किहलेकाही ँ उहाँले केवल बोल्नुमाऽ हुन्थ्यो, र ितनीह पूरै िनको
हुन्थे। किहलेकाही ँ उहाँले िबरामीह लाई छु नुहन्ु थ्यो, र अचम्म तिरकाले िनको
हुन्थ्यो। किहलेकाही ँ उहाँले जानु भनेर अर्हाउनुहन्ु थ्यो, र जाँदा जाँदै ितनीह
िनको

हुन्थे।

यहू दीह लाई,

येशूले

यहू दी

पु षह लाई,

नभएका

अ

जाित

ीह लाई,
वा

केटाकेटीह लाई,

िवदे शीह लाई,

धनी

मािनसह लाई र गिरबह लाई िनको पानुभ
र् एको िथयो। उहाँले कुनै जातभात,

धमर्, ठू लो सानो, धनीगिरब, वणर्, दे शीिवदे शी,
सबैलाई िनको पानुभ
र् एको िथयो। कु

ितरःकृत मािनसह

ीपु ष नभनी उहाँकहाँ आउने

रोगी र अन्धा जःतो समाजबाट

पिन उहाँको पहुँचभन्दा बािहर िथएन। अझ उहाँले सबै

िबमार भन्दा चक िबमार "मृत्युलाई" पिन िनको पानुभ
र् यो।
येशूले गनुभ
र् एको िविभ

उदाहरणह

च ाइ कामह मा दुई अत्यन्तै फरक
यस अध्यायमा हामी हे नछ । एउटाचाही ँ एक जना मािनस यःतो

िबमार भएको िथयो िक ऊ येशूकहाँ आफै आउन पिन सकेको िथएन। अक
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च ाइमा त्यस व्यिक्तलाई िनको पानुभ
र् एको िथयो िक बािहरी पमा केही िबमार

दे िखन्दै नथ्यो। तर दुवै परमेँवरको समयमा ितनीह

उहाँको तिरका अनुसार।

िनको भए र त्यो पिन

जब हामी िपडा र क बाट राहत पाउने वा िवौाम पाउने िवषयमा

हामी खोजनीित गछ

तब हामी सबैलाई छे िडएको ूँनको बारे मा ध्यान

िदनेछ , जुन हाॆो येशूभक्तको जीवनमा कुनै न कुनै तिरकाले अनुभव गरे का

हुन्छ । िवरामीह को लािग ूाथर्ना गदार् त्यसको जवाफ नपाउँदा हामीलाई के

हुन्छ? यःतो पिरिःथतमा हामी कसरी िवौाम पाउने वा शान्त हुन?
े
१. िवौाम िदने वा आराम िदने च ाइ

यिद हाॆो शरीरलाई आराम किहले चािहन्छ भने हामी िबरामी भएको

बेलामा चािहन्छ। हामीलाई शारीिरक िवौाम चािहन्छ तािक हामी रोगसँग

लड्न

सक । र ूायजसो हामीलाई मानिसक िवौाम पिन चािहन्छ।
किहलेकाही ँ सामान्य घा खोकी वा टाउको दुख्ने बेलामा पिन आराम भए
हुन्थ्यो भनेर हामी चाहन्छ । हाॆो शरीरले आराम माग्दा हामी आराम गदर्छ
र अनेक कुराह

गनुप
र् न भनेर पिन सोिचरहे का हुन्छ तर त्यसबेला हामी गनर्

नसक्ने अवःथामा रहन्छ ।
किहलेकाही ँ हामी गिम्भर िबरामी हुन्छ र मलार् जःतो पिन होला र
हाॆो डाक्टरी िरपोटर्ले के भन्ला भनेर िचन्ता पिन गछ (जःतै कोिभडको

समयमा िपिसआरको िरपोटर्)। अिन त्यसै बेला ूायजसो हामी सोध्छ यो सबै

िकन भयो। के हामीले हाॆो शरीर परमेँवरको मिन्दर हो भनेर थाहा पाउँदा

पाउँदै पिन त्यसलाई वेवाःता गदार् हामी िबरामी भएका ह र वा अःवःथ

जीवनशैली अपनाउँदा? वा वीस वषर् अिघ खान नहुने लागु पदाथर् खान्दा भएको

हो र? वा हामी चािहनेभन्दा बिढ वजन वा मोटोपना भएर िहँिडरहे कोले हो
िक? वा कसै ले थाहा नपाएको गुपच ुपको पापले गदार् परमेँवरले हामीलाई

सजायँ िदइरहनुभएको हो िक?

मकूर्स २:१-४ पढ्नुहोस्।

यहाँ के भइरहेको छ? "१ केही िदनपिछ

उहाँ कफनर्हम
े २
ु फकर्नुभयो, अिन मािनसह ले उहाँ घरमा हुनहु न्ु छ भन्ने सुन।
अिन यित धेरै मािनसह

जम्मा भए िक ितनीह

त्यहाँ अटाएनन्, यहाँसम्म िक

ढोकाको बािहर पिन ठाउँ भएन, र उहाँले ितनीह लाई परमेँवरको वचन ूचार

गदहुनहु न्ु थ्यो। ३ अिन चार जनाले बोकेको एक जना पक्षाघातीलाई िलएर
मािनसह

उहाँकहाँ आए। ४ भीड़को कारणले येशूको निजक त्यस मािनसलाई
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ु एको ठाउँको मािथको छाना खोले, र
पुर्याउन नसक्दा ितनीह ले उहाँ हुनभ

उघािरएको ठाउँबाट पक्षाघातीलाई त्यो सुतेको खाटसमेत तल ओ॑ािलिदए।"

पक्षाघात भएको मािनस िकन िबरामी िकनभयो भ े कुरालाई हामी

केवल छ्वाःसमाऽ थाहा छ। एलेन जी

ाइटको पुःतक द िडजाएर अभ

एजेजको पृ॰ २६७-२७१मा उसको पृ भूिमको बारे मा केही थाहा िदइएको

छ। आफूले जे नगनुप
र् न िथयो त्यही काम जानाजानी त्यस पक्षाघात भएको
मािनसले गरे को िथयो। उसको पापी र ॅ

जीवनले उसलाई िबमारमा पारे को

िथयो। धमर्का गु ह ले उसलाई पापको पिरणामले त्यस व्यथा लागेको हो
भनेर ठम्याएका िथए। आफ्नै पापको कारण उसले आफूमािथ रोग ल्याएको

िथयो र त्यसलाई िनको हुने कुनै उपाय िथएन।

यस खालको मनिःथित ूायजसो सामान्य हुन सक्छ। कितपय

समयमा कसले

पाप वा अपराध गर्यो भ े कुरामा हामी बढी चासो

दे खाइरहे का हुन्छ । यिद कसै ले अपराध

गर्यो भने उसले त्यसको मोल
ितनुप
र् छर् भ े कुरामा हामी िजिकर गदर्छ । यिद कही ँ दुघट्
र् ना भयो भने त्यो

दुघट
र् ना गराउनेले मोल ितनुप
र् छर् वा उसको िव

मा मु ा हाल्नुपछर् भनेर हामी

सुिरन्छ । तर जब हामी िबरामी हुन्छ वा कोही िबरामी हुन्छ भने कसै लाई

दोष िदइरहँदा त्यसले िबरामी िनको हुँदैन।

परमेँवरको सृि को सु को योजनामा िपडा, दु:ख, क , रोगव्याधी

जःता शरीरलाई दु:ख िदने तत्वह

समावेश भएका िथएनन्। यस सं सारमा

पापले हःतक्षेप गरे पिछमाऽ रोग िभिऽयो। त्यसै कारण परमेँवरले हामीलाई

कसरी ःवःथ रहनुपछर् भनेर ःवाःथ आचारसं िहता वा नीितह

िदनुभएको छ

तािक हामी अिहले नै गुणःतर जीवन िबताएर रमाइलो गनर् सक । तर िततो
सत्य यो पिन हो िक जबसम्म हामी यस पापले क्षतिबक्षत भएको सं सारमा
रिहरहन्छ तबसम्म हामी जितसुकै सुःवाःथ नीित अपनाएर चलेतापिन हामी

सध ःवःथ नै रिहरहनेछ भ े ग्यारे न्टी वा कबुल गनर् सिकँदै न।

तर हामीले पाएको शुभसमाचार त यो हो िक चाहे हामी ःवःथ रह

वा िबरामी होऔ ँ परमेँवरले हामीलाई िवौाम वा आराम िदन सक्नुहन्ु छ।
हामीह को िबमार हाॆै कारणले होस् वा अक वेवाःताको कारणले होस्, वा

बं शजले होस् वा यस पापी सं सारमा रिहरहे कोले सजायँ पाइरहे कोले होस्

हामीलाई कसरी आराम वा िवौाम िदने भ े कुरा परमेँवरलाई थाहा छ।
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याद गनुह
र् ोस्, कोही िबरामी भयो भने िकन के कारणले कसको

कारणले भयो भनेर खोजनीित गरे र दोष िदइरहनु आवँयक छै न। फेिर
त्यसैवखत के कारणले िबमार भयो त्यो थाहा पाउन सिकयो भने त्यसले िनको
पान उपाया प ा लगाउन िनणार्यक भूिमका कसरी खेल्न सक्दछ?

२. जरै देिख उपचार

छाना उघारे रै मािथबाट पक्षाघात भएको मािनसलाई येशूको सम्मुख

ँ ाह
ओराल्दछ। त्यसबेला सबैका आख
भएको मािनसलाई

येशूितर लगाउँछन्। पापले क्षितिबक्षत

येशूले िनको पानुह
र् न्ु छ होला? उहाँले के िबरामी िनको हुने

बोिल बोल्नुहन्ु छ होला?

येशूले त्यस पक्षाघातलाई कसरी िनको पानुभ
र् यो? पिहलो कुरो येशूले

उसलाई के गनुह
र् न्ु छ? हेनह
र्ु ोस्, मकूर्स २:५-१२ "५ येशूले ितनीह को िवँवास

दे खेर त्यस पक्षाघातीलाई भन्नुभयो, “ए छोरा, ितॆा पापह
त्यहाँ केही शाःऽीह

क्षमा भए।” ६ तर

बिसरहेका िथए, र आफ्ना मनमा यसो भनेर िवचार

गिररहेका िथए, ७ “यस मािनसले िकन यसरी बोल्दछ? यो त ईँवर-िनन्दा हो।
केवल एक, अथार्त ् परमेँवरले बाहेक अ

अिन ितनीह

कसले पाप क्षमा गनर् सक्छ?” ८

आपसमा यसरी िवचार गदछन् भन्ने येशूले तु न्तै आफ्नो

आत्मामा थाहा पाएर ितनीह लाई भन्नुभयो, “िकन ितमीह
िवचार गदछौ? ९ पक्षाघातीलाई ‘ितॆा पापह

आफ्ना मनमा यःतो

क्षमा भए’ भन्नु, िक ‘उठ, ितॆो

खाट उठाएर िहँड़’ भन्नु, कुनचािहँ सिजलो छ? १० तर मािनसको पुऽलाई
पृथ्वीमा पाप क्षमा गन अिधकार छ भनी ितमीह ले जान।” तब उहाँले त्यस
पक्षाघातीलाई भन्नुभयो, ११ “म ितमीलाई भन्दछु , उठ, ितॆो खाट उठाऊ, र घर
जाऊ।” १२ त्यो उ

ो, र तु न्तै खाट उठाएर सबैका सामुन्नेबाट गइहाल्यो।

यहाँसम्म िक, सबै जना आँचयर्-चिकत भए, र “हामीले यःतो त किहल्यै दे खेका

छै न ” भन्दै ितनीह ले परमेँवरको मिहमा गरे ।"

कितपय समयमा रोगको लक्षण दे खा नपरे सम्म हामीमा रोग छ भनेर

थाहा पाउँदैन र अझ कितपय समयमा रोग नै केवल लक्षणमाऽ हो भनेर
हल्का पाराले सोच्दछ । रोगको लक्षणलाई हटाउन सक्य भने हामी िनको

हुन्छ

भनेर हामी सोच्छ । तर येशूले रोगलाई अक तिरकाले हे नभ
र्ु एको

िथयो। सबै रोग र क को जरो के हो सो उहाँलाई थाहा छ। त्यसकारण
उहाँले त्यस जरोलाई पिहले सम्हाल्न चाहनुहन्ु छ।

११८

यस पक्षाघातको मािमलामा येशूले रोगलाई नै तुरन्तै लिक्षत गरे र

िनको पान गरे र सम्बोधन गनुह
र् ु । तर उहाँले त्यस रोगको जरो के हो जसले

गदार् यस मािनसलाई अत्यन्तै िचिन्तत बनाएको िथयो त्यसमा िसधै हा ुहन्ु छ।
आफ्नो रोगभन्दा पिन आफ्नो अपराधको दोष र परमेँवरबाट टाढा हुन गएको

भारी त्यस पक्षाघात मािनसले बोकेको िथयो। यस पापले क्षतिवक्षत भएको

सं सारमा जुनसुकै शारीिरक क

झेल्नुपरे तापिन यिद मािनसले परमेँवरमािथ

भरोसा राख्छ र उहाँमा आराम िलन्छ भने उसले त्यस क लाई सहन सक्ने

हुन्छ। त्यसकारण रोगको जरामा नै येशूले हा ुहन्ु छ र पिहले उहाँले उसलाई

क्षमा िदनुहन्ु छ।

जब येशूले उसलाई क्षमाको बोिल बोल्नुभयो तब धमर्का गु ह को

िदमागमा धक्का पदर्छ। ितनीह ले उहाँसँग परमेँवरलेमाऽ क्षमा िदन सक्ने
अिधकार भएको तर उहाँले कसरी त्यो अिधकार ूयोग गनुभ
र् यो भनेर
मनमनैबाट ःपि करण माग्दछन्।
मकूर्स

२:८,९

पढ्नुहोस्।

धमर्का

भार

बोक्ने

ती

शा ी

वा

धमर्ग ु ह लाई उहाँले के च ुनौित िदनुहन्ु छ? ितनीह को िनिम्त मािनस होइन

धमर् ठू लो िथयो। यहाँ येशूले कुन खास िवषयमा सम्बोधन गद हुनहु न्ु छ?
हेनह
र्ु ोस्, "८ अिन ितनीह

आपसमा यसरी िवचार गदछन् भन्ने येशूले तु न्तै

आफ्नो आत्मामा थाहा पाएर ितनीह लाई भन्नुभयो, “िकन ितमीह

मनमा यःतो िवचार गदछौ? ९ पक्षाघातीलाई ‘ितॆा पापह
‘उठ, ितॆो खाट उठाएर िहँड़’ भन्नु, कुनचािहँ सिजलो छ? "

आफ्ना

क्षमा भए’ भन्नु, िक

सवर्साधारण मािनसह ले जे पिन सिजलै सँग कुरा गनर् सक्छन्। तर

जब परमेँवर बोल्नुहन्ु छ तब त्यसको वजन हुन्छ। परमेँवरको शिक्तसम्प

वचनले सबै थोकको अिःतत्व हुन आएको िथयो (उत्पि

१)। क्षमा भनेको

कुनै सःतो मोलको पिन हुँदैन। यसको मोल ठू लो हुन्छ। मािनसलाई क्षमा

िदन परमेँवरको पुऽले बूसमा ठू लो मोल च ुकाउनुभएको िथयो। मािनसको
जीवनमा क्षमा पिछ अ
आफ्नो

क्षमा

िदने

सबै गुणह

शिक्त

र

कम मह वको

वाःतिवकताको

पक्षाघातलाई िनको पान िनणर्य गनुह
र् न्ु छ।

ूदशर्न

हुन्छ। अिन येशूले
गनर् उहाँले

त्यस

परमेँवरले हाॆो दयको रोग पिहले िनको पानर् चाहनुहन्ु छ। र
किहलेकाही ँ उहाँले शारीिरक च ाइ तुरन्तै गनुह
र् न्ु छ जःतै यस पक्षाघातीको
ँ
मािमलामा गनुभ
र् यो। वा किहलेकाही हामी शारीिरक पमा पूरै िनको भएको
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अनुभव गनर् पुन त्थानको िबहान नहुञ्जेल पिखर्नपु न हुन्छ। जेभएतापिन हाॆो
मुिक्तदाताले उहाँको ूेम, अनुमह र क्षमाशीलतामा िवौाम िलएको चाहनुहन्ु छ।

अिहले पिन हामी जुनसुकै क मा पिररहे को भएतापिन उहाँले हामीलाई आराम

िदन चाहनुहन्ु छ।

िनको पािरने हाॆो ूाथर्नाको जवाफ अिहले नपाएतापिन हामी उहाँमा

कसरी िवौाम र शािन्त पाउन सक्छ ? त्यो पिन अिहले नै?
३. पिरिःथितबाट भाग्नु
िवँवःवाःथ

सं गठनले

सं सारमा

ूत्येक

वषर्

तीस

करोडभन्दा

मािनसह लाई नदे िखने तर ूायजसो सबैलाई लाग्ने रोगको बारे मा जानकारी
िदएको छ। त्यो रोगको लक्षणह

बािहिर पमा दे िखन्दै न। त्यो रोग हो

उदािसनता वा नैराँयता। यही रोगले गदार् यस सं सारले जताततै अ

रोगह को भार पिन बोिकरहनु पिररहे को छ।

ूयाजसो इसाई धमर्मा उदािसनताको बारे मा चचार् गिरँदैन। िकनभने

कोही मािनस उदास भयो भने उसको िवँवास कम रहे छ भने मािनसह ले
ँ
ँ छन्। आिखरमा के सबै इसाईह
औल्याउ

खुशी र आनन्द जःता गुणह ले

भिरभराउ हुनपु न होइन र? तब परमेँवरसँग ठीक सम्बन्ध नभएकोले
इसाईह

उदािसन हुन पुगेको होइन र?

धेरैजसोलाई यो थाहा छ िक यो सत्य होइन। परमेँवरूित बफादार

हुने र िवँवासमा बिलयो हुने इसाईह

पिन बेलाबेलामा उदास हुन सक्छ।

जत ितनीह ले नसोचेको अिूय घट्नामा पछर् वा त्यससँग मानिसक सं घषर्

गिररहन्छन् तब ितनीह लाई उदािसनता वा नैराँयताको बादलले घेन र् सक्छ।

त्यसले ितनीह मा िवँवासको कमजोरी वा परमेँवरमािथ भरोसा नभएको भ

िमल्दै न। फेिर भजनसं मह पढन् हामी सुझाव िदन्छ । त्यसमा परमेँवरका
जनह ले दु:ख पाएर अनेक पीडा, क

पाइन्छ।

र सुतार् भोगेको िचत्कारह

पढ्न

किहलेकाही ँ हामीमा उदािसनता िबःतारै र च ुपचापसाथ घुिसरहे को

हुन्छ। जब त्यसले बिलयो गिर पिबन्छ अिनमाऽै हामी उदािसनताको रोगले
सताएको महसुस गदर्छ । किहलेकाही ँ भावनात्मक चोट वा शारीिरक घट्नाले

गदार् तुरन्तै उदािसनको पञ्जामा पनर् सक्छ । परमेँवरको धरोहर मािनएको
बफादारी र िवँवािसलो एिलया पिन कामल पहाडको घट्ना पिछ अत्यन्तै
थिकत, पेलान र मनोवै ािनक र शािरिरक पमा घिॐन पुगेका िथए।
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आफ्नो ूाथर्नाको ूत्यु रमा परमेँवरले आकाशबाट आगो पठाउनुभएर

आफ्नो बिल भंम पानुभ
र् एको अचम्मको काम एिलयाले दे खेका िथए। तीन
वषर्सम्म पानी नपरे र खडेरी भएको जिमनमा पानी परे र सबैलाई खुशी तुल्याएको

उनले दे खेका िथए। तर यजबेलको धिम्कलाई सहन नसकेर उनी भाग्नुपदार्
उनको ूितिबया कःतो िथयो? हेनह
र्ु ोस्, १ राजा १९:१-५ "१ अब एिलयाले

गरे का सबै काम र ितनले सबै अगमवक्ताह लाई तरवारले मारे को कुरो

आहाबले ईजेबल
े लाई सुनाइिदए। २ यसकारण ईजेबल
े ले एिलयाकहाँ यसो भनेर

एउटा समाचारवाहक पठाइन्, “जसरी तले उनीह को ूाण िलइस्, त्यसरी नै

भोिल यही बेलासम्म तेरो ूाण पिन मैले िलइनँ भने, दे वताह ले मलाई त्यःतै वा
त्योभन्दा बढ़ी व्यवहार ग न्।” ३ एिलया डराए, र आफ्नो ूाण बचाउनलाई

भागे। जब ितनी यहू दाको बेशबामा पुग,े तब ितनले आफ्नो चाकरलाई त्यही ँ
छाड़े , ४ र आफूचािहँ म भूिममा एक िदनको बाटो गए। ितनी अिॆसको एउटा

झाड़ीमा आइपुग,े र त्यसमुिन बसेर आफ्नो मृत्युको िनिम्त ूाथर्ना गनर् लागे।
ितनले भने, “हे परमूभ ु, मेरो ूाण िलनुहोस्, मैले पूरै भोिगसक। म त मेरा िपता-

पुखार्ह भन्दा असल छै न!ँ ” ५ तब ितनी त्यही झाड़ीमुिन ढल्के र भ ुसुक्कै

िनदाए।"

चौिवस घन्टासम्म एिलयाको समय अत्यन्तै कठोर िथयो। त्यसमा

पिन उनमािथ िन ु र मृत्यको धिम्कले उनलाई ठू लो आघात पारे को िथयो।
त्यस

पिरिःथितमा

उनी

उदास

हुने ःवभािवकै िथयो। बाल दे वताका
ँ
पुजारीह लाई मादार् एिलया त्यही िथए। कितलाई त उनले आफ्नै हातले
मारे का पिन िथए होलान् (१ राजा १८:४०)। धमर्को रक्षा गन काममा आफू

लाग्दा लाग्दै पिन रानीले उनलाई मान धिम्क पाउनु उनको िनिम्त ठू लो

आघात भएको िथयो। उनको आित्मक जीवनको अनुभवमानै ठू लो चोट पुगेको

िथयो।

अब के गन? उनी आफ्नो ज्यान बचावको िनिम्त भाग्न थाल्छन्।
किहलेकाही ँ हाॆो ःवादलाई रमाउन मनपन खानेकुरोितर भाग्छ । हािमह को
थकान र पेलानलाई राहत िदन हामी सुत्न खोज्छ । किहलेकाही ँ हामी नयाँ

साथीलाई खोज्न थाल्छौ, वा नयाँ कामको पिन खोिज। अझ कुनै एकान्त
ठाउँमा जान भाग्न पिन खोज्छ । आफ्नो बेचैन मनलाई साम्य पानर् हामी अझ

धेरै कामह

पिन गनर् खोज्छ वा ितनीह मा खटछ पिन। हामीका भएका

आनन्द र िवौाम सुकेर गएकोले हामी आकुलव्याकुल हुन्छ । कितपय त
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सुत्ने औषधीह

खाएर हामीमा भएका िपडाह लाई साम्य पानर् खोज्छ । तर

ती सबै केवल लक्षणह लाई मुकुण्डोमाऽ लगाइिदन्छ। बािहिर पमा ठीक

भएको दे खाउँछन् तर िभऽी मानिसकतामा धिमराले खाइरहे को हुन्छ। िविभ

तत्वह ितर भाग्ने ूिबयाले हाॆो समःया समाधान हुँदैन ब
पादर्छ।

झन झन जिटल

४. भाग्दा भाग्दै थािकएको

एिलया भाग्दा भाग्दै थाकेको हुन्छ र उनी भाग्नै नसक्ने अवःथामा

् उनको यो ूाथर्ना कामल पहाडमा बाल
पुग्छन्। उनले फेिर ूाथर्ना गछर्न।

दे वताका पूजाहारीह लाई च ुनौित िदने खालको ूाथर्नाभन्दा फरक िथयो।

त्यसबेला उनको ूाथर्ना िवँवासले खाँिदएको िथयो र परमेँवरले त्यसबेला

उनको ूाथर्ना तुरन्तै जवाफ िदनुभएको िथयो (१ राजा १८:३६,३७)। बाल
दे वताका सारा पुजाहारीह

र अगमवक्ताह , राजाका दरवारका सदःयह

र

साधारण जनसमुदायको सामु एिलयाले सरल र च ुनौितपूणर् आपतकािलन ूाथर्ना
उनले गरे का िथए।

ँ
अब रानीको धिम्कबाट भागेर िनराश भएर परमेँवरसग
आफ्नो

जीवनको अन्त्यको िभष माग्दै छोटो ूाथर्ना गदर्छन्। उनले भन्छन् आफू
आफ्ना पूखार्ह भन्दा असल छै न। उनले त्यसो िकन भनेका िथए? हेनह
र्ु ोस्

१

राजा १९:४ "आफूचािहँ म भूिममा एक िदनको बाटो गए। ितनी अिॆसको

एउटा झाड़ीमा आइपुग,े र त्यसमुिन बसेर आफ्नो मृत्युको िनिम्त ूाथर्ना गनर्
लागे। ितनले भने, “हे परमूभ ु, मेरो ूाण िलनुहोस्, मैले पूरै भोिगसक। म त

मेरा िपता-पुखार्ह भन्दा असल छै न!ँ ”
गरे को

जब थाकेर एक िछन आरामको महसुस एिलयाले गछर्न ् तब आफूले

नराॆो

कामले

अपराध

गरे को

महसुस

हुन्छ

(सायद

बालका

अगमवक्ताह लाई जोशले मारे कोले होला जुन परमेँवरको आदे शै िथएन-

अनुवादक)। जब आकाशबाट आगो वषर बेदी र त्यसमा भएको बिललाई

भंम गिरयो त्यसबेला उनले इॐाएलमा ठू लो आित्मक जागरण ल्याउने अवसर

िमलेको िथयो। सारा इॐाएलमा उनले सुधार ल्याउन सक्थ्यो। चािहएको

बेलामा उनी भाग्नुपदार् उनले मािनसह लाई िनराश पारे को उनले महसुस

गरे का िथए। अब उनले केही गनर् पिन उनमा शिक्त िथएन। अब उनले

आत्मआलोचना

गरे र

आफ्नो

िपडा

परमेँवरको
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सामु पोख्छन्।

उनका

जनह को इितहास राॆैसँग जानेकोले आफू पिन ितनीह भन्दा कम छै न भनेर
ःवीकादर्छन्। आफू को हो भनेर उनी महसुस गनर् पुगेको हुन्छ।
यथाथर्मा हामी को पो रहे छ

भनेर आत्मआलोचना गरे र थाहा

पाउनुपदार् हामीलाई िपडा हुनसक्छ होइन त? हामी परमेँवरूित धन्यवादी
ँ ाले हे छुर्
हुनपु छर् िक हाॆो पापको बाबजुद पिन उहाँले हामालाई येशूको आख

भनेर ूित ा गनुभ
र् एको छ। यो भन्दा अ

ठू लो आशा हामीमा के हुनसक्छ

र? अझ िवँवास ारा हामीले भी को धािमर्कतालाई हामीले दावी गनर् सक्छ ।
हे नह
र्ु ोस् िफिलपी ३:९ "सम्पूणर्

पले म उहाँमा भएको पाइन सकूँ।

व्यवःथामािथ आधािरत भएको मेरो आफ्नै धािमर्कता होइन, तर मेरो धािमर्कता

यही हो, जो भींटमािथ िनभर्र हुन्छ, जुनचािहँ िवँवास ारा परमेँवरबाट आउने

धािमर्कता हो।"

य िप, उदािसनताले आत्मग्लानी भएर अन्धकारको भ ुमरीमा हामी पनर्

सक्छ । कितपय समयमा हाॆो मृत्यु नै त्यसबाट राहत िदन्छ भ े सोचमा
पुग्दछ ।

अस

एिलयाको मािमलामा त्यही भएको िथयो। जे भयो उनको िनिम्त

भएको िथयो। उनले परमेँवरसँग पुकादर्छन्, "अब जे भयो भयो।

मलाई पुग्यो। अब मेरो ज्यान िलनुहोस्। म त मेरा बाबुह भन्द असल छै न!"

(१ राजा १९:४

पान्तिरत)।

हामीलाई खुशीको खबर त यो छ िक परमेँवरले एिलयालाई दोष

िदनुह ु । हामीलाई िनको पान महान् च ाइकतार्लाई हाॆा िपडाह

जब हामी उदािसनता र व्याकुलतासँग सं घषर् गछ

परमेँवरलाई हाॆो सं घषर् थाहा छ।

थाहा छ।

तब हामीलाई भन्दा

"कितपय समयमा हाॆो उ ारकतार्को अनुहार हामीमािथ िनहुिरएर

पिररहे को कुनै उल्लेखनीय ूमाण नहोला। अझ भ े हो भने हाॆो जीवनको

सं घषर्मा त्यःतै भइरहे को अनुभव गदर्छ । उहाँको ूतआय ःपशर् हामीलाई

अनुभव नहोला। तर उहाँको हात हामीमािथ उहाँको ूेम र कोमलताले भिरएर

रािखरहनुभएको छ।"-एलेन जी
पान्तिरत।

ाइट, ःटे प्स टु बाइःट, पृ॰ ९७बाट

परमेँवरलाई थाहा छ र बुझ्नुहन्ु छ िक एिलया भागेर पुग्ने ठाउँ धेरै

टाढा छ (१ राजा १९:७)। हाॆो बारे त्यो पिन उहाँलाई थाहा छ र
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ु न्ु छ तािक हामी भाग्नबाट रोक । अिन उहाँले
किहलेकाही ँ उहाँ पिखर्नह

हःतक्षेप गनर् सक्नुहन्ु छ।

कितपय समयमा पानीमा डुिबरहे को मािनस अत्यन्तै अन्यौलमा परे र

आफूलाई उ ार गन मािनससँग पिन िभडन्त गिररहे को हुन्छ। अिन त्यस

सुरक्षा िदन मािनस केही समय पिछ हट्छ तािक त्यस डुिवरहे को मािनस अचेत

हुन्छ अिन उसलाई उ ार गनर् सिजलो हुन्छ।

दे हायका पदह मा के आशा र सान्त्वना तपाईँले पाउन सक्नुहन्ु छ?

हेनह
र्ु ोस्, भजन ३४:१७-१९ "१७ जब धािमर्क जनह ले पुकार गछर्न,् तब

परमूभ ुले

सुन्नुहन्ु छ, र

िदनुहन्ु छ। १८ चूणर्

ितनीह का

दय भएकाह

सबै

स ंटबाट

सबैका निजक परमूभ ु हुनहु न्ु छ,

िनराश भएकाह लाई उहाँले बचाउनुहन्ु छ।

िवपि

ितनीह लाई

उ ार

दर

१९ धािमर्क मािनसलाई धेरै

आइलाग्छन्, तर परमूभ ुले त्यसलाई ती सबैबाट उ ार गनुह
र् न्ु छ।",

म ी ५:१-३ "१ भीड़लाई दे खेर उहाँ डाँड़ामा उक्लनुभयो, र उहाँ बःनुभएपिछ
चेलाह

उहाँकहाँ आए। २ उहाँले मुख खोल्नुभयो र ितनीह लाई िशक्षा िदन

लाग्नुभयो: ३ “धन्य आत्मामा दीन हुनह
े , िकनभने ःवगर्को राज्य ितनीह को

हो।", भजन ७३:२६ "मेरो तन र मन दुवै िवफल होलान्, तर परमेँवर

सदासवर्दाको िनिम्त मेरो

दयको शिक्त र मेरो भाग हुनहु न्ु छ।" र यशैया

५३:४-६ "४ िनँचय नै उसले हाॆा िनबर्लताह

बोक्यो, र हाॆा दु:ख भोग्यो,

तापिन हामीले उसलाई परमेँवरबाट िहकार्इएको, उहाँबाट िपिटएको र दु:खमा

परे को सम्झ्य । ५ तर ऊ त हाॆा अपराधह का िनिम्त छे िड़यो। हाॆा

अधमर्का िनिम्त ऊ पेिलयो। हामीमा शािन्त ल्याउने दण्ड उसमािथ पर्यो, र

उसको कोरार्को चोटले हामी िनको भय । ६ हामी सबै भेड़ाझ बरािलएका छ ।

हामी हरे क आफ्नै बाटोितर लागेका छ , र परमूभ ुले उसमािथ हामी सबैको
अधमर् हािलिदनुभएको छ।"

५. िबौाम र अझ बढी

दगुरादगुर गनुप
र् रे कोले एिलया थाकेका िथए भनेर परमेँवरलाई थाहा

छ। शारीिरकभन्दा पिन मानिसक पमा एिलया थाकेका िथए भ े कुरा

परमेँवरलाई थाहा छ। उनले आफ्नो दोषको ठू लो भािर बोिकरहे को पिन

परमेँवरलाई थाहा छ। धेरै वषर्पिछ पक्षाघातले सताएको मािनसलाई येशूले
िनको पानुभ
र् एको जःतै परमेँवरले एिलयका दोषको कागज सफा गनुह
र् न्ु छ र
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िवौाम उपलब्ध गराउनुहन्ु छ। आिखरमा उनी आरामसँग सुत्न सक्छन् र
ताजा हुन्छ।

एिलयाको कथा यही ँ टु ि न्छ भ े हामीले ठानेका ह ला तर होइन।

परमेँवरले िदनुहन
ु े िवौाम िजन्दगीमा एक फेरामाऽ हुने घट्ना होइन।

हामीमा भएका नकारात्मक सोच र िबगान आिनबानीलाई िबःतारै फुट्काउँदै

ितनीह बाट ःवतन्ऽ भएर अिघ बढ्नु नै परमेँवरले हामीलाई िदनुहन
ु े िवौाम
हो। परमेँवरले कसै लाई िनको पानर् चाहनुहन्ु छ भने कितपय समयमा तुरन्तै

िनको पानर् हतार गनुह
र् ु ।

अब एिलया कहाँ गइरहेको छ र िकन? हेनह
र्ु ोस्, १ राजा १९:५-८

"५ तब ितनी त्यही झाड़ीमुिन ढल्के र भ ुसुक्कै िनदाए। तब झ ै एउटा

ःवगर्दूतले ितनलाई छोएर भने, “उठे र खाऊ।” ६ ितनले यताउता हेरे, र आफ्नो

टाउकोनेर तातो भ ुङ्मामा पोलेको एउटा रोटी र पानीको एउटा सुराही दे खे। ती

खाएर ितनी फेिर ढल्के। ७ परमूभ ुका ःवगर्दूत फेिर आएर दोॐो पल्ट

ितनलाई छोएर भने, “उठे र खाऊ, िकनिक याऽा ितॆो लािग सा॑ै लामो छ।” ८
यसैले ितनी उठे र खानपान गरे । त्यही भोजनको बल पाएर ितनी चालीस िदन र
चालीस रात याऽा गरे र परमेँवरको पवर्त होरे बमा पुग।
े "
िबौाम

एिलयाले भाग्ने बम जारीराख्छ। यस समय एिलयाको

भगाइमा परमेँवरले साथ िदनुहन्ु छ। यस पापमय सं सारमा जीवनलाई उदास र

िनराश पाछर् भ े कुरो परमेँवरलाई थाहा छ। हाॆो भाग्न चाहने मनिःथित

उहाँलाई थाहा छ। तर हामी कता भाग्नुपन हो त्यताितर हाॆो िदशा िनदिशत

गनुह
र् न्ु छ। उदािसन जीवनमा हामीले हामीलाई नै िबनाश पान खालको बानीमा

पारे र राहत पाउन कोिसस गनुक
र् ो स ा हामी उहाँितर भागेको चाहनुहन्ु छ। जब

हामी उहाँितर भाग्न सु

गछ तब उहाँको सानो शान्त मधुरो आवाजलाई

सुनेको उहाँ चाहनुहन्ु छ (१ राजा १९:१२)। उहाँको त्यस आवाजले हामीलाई
िवौाम िदनेछ।

अब परमेँवरले लिक्षत गनुभ
र् एको ठाउँमा याऽा गनर् एिलयाको उठ्ने

बल पिन भएको िथएन। परमेँवरले उनलाई चािहने बल वा उजार् िदनुहन्ु छ र

जब उनीसँग परमेँवर बोल्नुहन्ु छ तब भोिलको िदन राॆो हुने ूित ा
गनुह
र् न्ु छ।

जब एिलया झाडीमुिन ढल्केका िथए तब आफू मनर् चाहे को व्यक्त गरे का

िथए, िकनिक उनको िनिम्त अब असल िदनह
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िसि यो भनेर सोचेका िथए।

हे नह
र्ु ोस्, १ राजा १९:९-१४ "९ ितनी त्यहाँ एउटा ओड़ारिभऽ पसे
ँ
ु ो यो वचन ितनीकहाँ आयो, “हे एिलया,
र त्यही रात िबताए। तब परमूभक

ितमी यहाँ के गदछौ?” १० ितनले भने, “सवर्शिक्तमान् परमूभ ु परमेँवरको

िनिम्त म सा॑ै जोिशलो भएको छु । इॐाएलीह ले तपाईंको करार त्यागेका
छन्, तपाईंका वेदीह

भत्काइिदएका छन्, र तपाईंका अगमवक्ताह लाई

तरवारले मारे का छन्। केवल म माऽै बाँकी रहे को छु , र अब ितनीह

मलाई

पिन मानर् खोज्दै छन्।” ११ परमूभ ुले भन्नुभयो, “पवर्तमा गएर परमूभ ुको

उपिःथितमा खड़ा हो, िकनिक परमूभ ु त्यहाँबाट जान लाग्नुभएको छ।” तब
ु ो अिगअिग एउटा ठू लो र ूचण्ड बतास पहाड़ह
परमूभक

फुटाउँदै र

ु न्ु नथ्यो। बतासपिछ भचालो
िचदआयो, तर बतासमा परमूभ ु हुनह

च ानह

ु न्ु नथ्यो। १२ भचालोपिछ एउटा आगो आयो,
आयो, तर भचालोमा परमूभ ु हुनह

ु न्ु निथयो। अिन आगोपिछ एउटा मधुरो कानेखस
ु ी
तर आगोमा परमूभ ु हुनह

आयो। १३ जब एिलयाले त्यो सुने तब ितनले आफ्नो खाःटोले मुख छोपे, र

बािहर गएर ओड़ारको मुखमा उिभए। तब एउटा आवाजले ितनलाई भन्यो,

“एिलया, ितमी यहाँ के गदछौ?” १४ ितनले जवाफ िदए, “सवर्शिक्तमान् परमूभ ु

परमेँवरको िनिम्त म सा॑ै

जोिशलो भएको छु

करारलाई त्यागेका छन्, तपाईंका वेदीह

इॐाएलीह ले तपाईंको

भत्काइिदएका छन्, र तपाईंका

अगमवक्ताह लाई तरवारले मारे का छन्। केवल म माऽ बाँकी रहे को छु , र
अब ितनीह

मलाई पिन मानर् खोज्दै छन्।”

एिलयाको िनिम्त के साँची राखेको िथयो पढ्नुहोस्, दे हायका पदह : १

राजा १९:१५, १६ "१५ परमूभ ुले ितनलाई भन्नुभयो, “ितमी जुन बाटो आयौ,

त्यही बाटो फिकर्गएर दमःकसको म भूिममा जाऊ। जब ितमी त्यहाँ पुग्छौ

् १६ तब िनम्शीको छोरो येहूलाई
तब हजाएललाई अरामको राजा अिभषेक गर।

पिन इॐाएलको राजा, र हािबलमहोलाको शाफातको छोरो एलीशालाई ितमीपिछ
्
आउने अगमवक्ता अिभषेक गर।"

र २ राजा २:११ "जब ितनीह

अिग िहँिड़रहेका िथए, तब एक्कािस एउटा अिग्नमय रथ र घोड़ाह

कुरा गद

दे खा परे , र

दुईलाई एक-अकार्बाट अलग गरे , र एिलया भ ुमरीमा मािथ ःवगर्ितर लिगए।"
एिलयाको िनिम्त सुिदनह

आउँदैछन् भनेर परमेँवरलाई थाहा िथयो।

परमेँवरको लयमा र उहाँको िबौामलाई ःवीकार गरे र िहँडे भने अगमवक्ताको

िनिम्त भलो नै हुनेछ भ े कुरो

परमेँवरलाई थाहा िथयो। तर उनको काम

तुरन्तै समाप्त भएको िथएन। राजाह लाई अिभषेक गन उनको काम बाँकी नै
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िथयो र उनको पिछ आउने अगमवक्तालाई िनयुक्त पिन गनुप
र् न िथयो।

एिलशाको बारे मा परमेँवरलाई अगािड नै थाहा िथयो। उनी एिलयाको िनिम्त
छोरा जःतै

हुनेवाला िथयो। एिलयाको िवँवास बिलयो छ भ े कुरो

परमेँवरलाई थाहा िथयो। उनलाई पिबन आउनेह लाई ःवगर्बाट आगो

पठाउन उनले ूाथर्ना गनछन् भ े कुरो उहाँलाई थाहा िथयो। राजाले उनलाई
ँ
पबन िसपाहीह
पठाएका िथए। एिलया पहाडमािथ िथए। ितनीह लाई

आकाशबाट आगो वषार्एर भंम पारोस् भनेर उनले ूाथर्ना गरे का िथए (२

राजा १:१०)। हो, िनराशको भ ुमरीमा परे र झाडीमा मन एिलयाको चाहना पूरा
नभइकन उनलाई आगोकै बग्गीह ले ःवा

तानेर ःवगर्मा उनलाई ःविगर्य

िबौाम िदइएको िथयो।

एिलयाको कथाबाट हामी के िसक्न सक्छ ? हामीलाई जुनसुकै

दु:खक , आपदिवपद र सन्ऽास आएपिन परमेँवरको शिक्तले हामी अिघ िकन
बिढरहनुपछर् र हाॆो ूयास िकन त्याग्नुह ु ?

उपसं हार:

थप जानकारी: "पिरिःथितह को िनरन्तर पमा पिरवतर्न हुने अवःथाले गदार्

हाॆो अनुभवमा पिन पिरवतर्न भइरहन्छ; ती पिरवतर्नह ले िक त हामीलाई
उचाल्दछ वा थचादर्छ। तर हामीले झेिलरहे को पिरिःथितह को पिरवतर्नले

परमेँवरको हाॆो सम्बन्धमा पिरवतर्न हुँदैन। उहाँ िहजो, आज र सधभिर

ु न्ु छ र सदासदा। उहाँको ूेममा हामीले कुनै ूँन नउठाइकन
समान हुनह

उहाँमािथ भरोसा राख्न उहाँले हामीलाई बुझाउन चाहनुहन्ु छ।"-एलेन जी
ाइट, इन हे भेन्ली प्लेसेज, पृ॰ १२०बाट

पान्तिरत।

"येशूितर नजर राख्दै गनुह
र् ोस्, िवँवास ारा शान्त

दयले ूाथार्ना

गनुह
र् ोस्, परमेँवरको बललाई पिबराख्नुहोस्। तपाईँमा भावुकता वा भावनाह

होस् वा नहोस्, िवँवासलाई आत्मसात् गरे र अिघ बढ्नुहोस्। ूत्येक ूाथर्ना

परमेँवरको िसं हासनमा पुगेको छ भ े कुरालाई िवँवास गरे र अिघ बढ्नुहोस्
र

हामीलाई

िदइएका

ूित ाह

किहल्यै

पिन

असफल

नहुने

भएकोले

ितनीह लाई दावी गरे र परमेँवरसँग ूाथर्ना गनुह
र् ोस्। बोझ र िदक्दारीपनाले

गदार् ल्याउने उदािसनतालाई मत्थर गनर् तपाईँको

दयमा परमेँवरको भजन

गाउनुहोस् र उहाँलाई उचाल्दै मनमनै धुन बजाउनुहोस्। मलाई नै थाहा

भएको

अनुसार वा अनुभव भएको अनुसार तपाईँलाई यो िवँवःत गराउन

चाहन्छु िक तपाईँमा ज्योित आउनेछ, उहाँको आनन्द तपाईँको हुनेछ र बादल
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र तुवाँलो हिटनेछ। अिन अन्धकार र सबै थोकलाई छायाँ

शिक्तको

दवावबाट हामी परमेँवरको उपिःथितमा हुने घाम जःतो चकमक

उज्यालोमा हामी सबै पःनेछ ।"-एलेन जी
पृ॰ २४२,२४३बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ.

आ.

जःतो ढाक्ने

मानिसक र उदािसनताले क

ाइट, सेलेक्टे ड मेसेजेज,् बुक २,

पाइरहेको मािनसलाई सहायता

गनुर्

ूायजसो धेरै गार्हो हुन्छ। यःतो िकिसमको मािनसलाई सहयोग गनर्
तपाईँको चचर्ले कःतो रणनीित खेल्न िसक्न सिकन्छ?

ँ पिन इमान्दारी हुन र मन खुलाएर कुरा गनर्मा हामी
परमेँवरसग

ूायजसो सं घषर् नै गदर्छ । भजन र पुरानो करारका अगमवक्ताह ले
लेखेका पुःतकह

ँ
हेनह
र्ु ोस्। बाइबलका लेखकह ले परमेँवरसग

खुला िदलले र इमान्दारी भएर आफ्ना भावनाह

कसरी व्यक्त गरे

सो सिमक्षा गनुह
र् ोस्। हामी िवँवासीह को बीचमा पिन इमान्दारसाथ
इ.

ई.

र खुला िदलको वातावरणमा कसरी चल्ने?

जब हामीलाई िदक्क लाग्छ र हामी उदास हुन्छ तब ूाथर्ना गनर्
पिन ूायजसो गार्है पछर्। आफ्नो लािग ूाथर्ना गनर् नसक्नेह को

िनिम्त ूाथर्ना गनबारे सोच्नुहोस्।

िवँवास भनेको नीित हो तर भावना वा भावनात्मक वा आवेशको

चलखेल होइन भ े कुरा सिम्झन िकन मह वपूणर् छ? हामी उदािसन

भय , िनराश भय , डराय र िचन्ता गर्य भन्दै मा हामीमा िवँवासको

कमी वा परमेँवरमा भरोसा छै न भ े छै न। तर केही क्षणको िनिम्त

हामी िनराश भएका हुन्छ , डराएका हुन्छ , उदािसन भएका हुन्छ र
िचिन्तत हुन्छ । हामी मानव ूाणी भएकोले कुनै न कुनै बेलामा ती
भावनाह

आउनु ःवभािवकै मा प
ु दर्छ। यःतो बेलामा जितसुकै

किठन भएतापिन परमेँवरमा िवँवास र भरोसा रािख हाॆो मनलाई

उ.

थामी राख्नुपछर् भनेर हामी कसरी िसक्ने?

पक्षाघात मािनसको कथाबाट हामीले कःतो महान् आशा पाउन
सक्छ ? हाॆो जीवनको जुनसुकै गलत शैलीले गदार् अनेक रोग र
नोक्सान हामीमा ल्याएपिन येशूले त्यसलाई ढाक्नुहन्ु छ र हामीलाई

अगािढ बढाउन सक्नुहन्ु छ भ े आत्म ान त्यस कथाबाट कसरी

िसक्ने?
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कथा ८

सकर वा फुटबल, सुप, र परमेँवर

सखाइल िसबान्दा कामरा, नुनाभ ुट, क्यानाडा

यो अन्तवार्तार् कथा हो। यसलाई दुई जनाले ूःतुत गरे
उपयुक्त हुनछ
े ।

ूःतोता: नुनाभ ुत क्यानाडाको एकदम नयाँ र ठू लो क्षेऽ
हो। यो उ र भागको

अत्यन्तै िचसो ठाउँमा छ। नुनाभ ुत क्षेऽ सन १९९९मा

सृजना गिरएको क्षेऽ हो। यो एकदम ठू लो भूमाग

ु ो
हुनक
जनसं ख्या छ। यहाँ

खह

यहाँ िहमाल पहाडह

रहे का गाउँह

साथै

फा फु माऽै

यसमा

कमै छ। यहाँका पहाडह

छन्। गाउँह

छिरएको

थोरै

पत्थर पत्थरको छ।

ूायजसो िहउँले ढाकेको हुन्छ। यहाँ

दुमग
र् छ। केवल डु ा वा हवाइ जहाजबाटमाऽ मािनसह

ती

गाउँह मा जान सिकन्छ। यो सानो एडभेिन्टःट समूहको पिन घर हो। आज
हामी ती एडभेिन्टःटह मा एक जनासँग भेटघाट गनछ । (अन्तवार्तार् िलनेितर

फकर्नुहोस्)।

तपाईँ

बताइिदनुहोस्।
सखाइल:

मेरो

नाउँ

को

ु न्ु छ
हुनह

सखाइल

हो।

र

कहाँबाट

आउनुभएको

म

िववािहत

छु

र

म

हो
दुई

सो
जना

छोराछोरीह को आमा हुँ। मेरो एउटा छोरो र एउटी छोरी छन्। म
इकालुइट ूान्तको राजधानी नुनाभ ुत सहरमा नसर्को

नुनाभ ुतमा ८,००० जित मािनसह

पमा काम गदर्छु।

छन्। हामी नुनाभ ुतको उ री भाग पण्ड

इन्लेटबाट एक वषर् पिहले सरे का िथय । त्यो क्षेऽ पिन १८०० जित मािनस
भएको सानो समाज छ।
ूःतोता:

नुनाभ ुट

मािनसह

ूान्तमा

च ुनौितह

धेरै

छन्।

घरबार

िविहन

भएका

छन् र घरे ल ु िहँसा अत्यन्तै ज्यादै छ भ े म सुन्दछु । त्यःतो

ठाउँमा एडभेिन्टःटले के गनर् सक्छ?

सखाइल: जब हामी पण्ड इनलेटमा आय

त्यहाँ जमैकाबाट आएको एक

एडभेिन्टःट पिरवार िथयो। जब त्यस पिरवार त्यस ठाउँ छोडे तब हामीमाऽ
एडभेिन्टःट

िथय ।

हामी

त्यस

समाजको

मुटुमै

िथय ।

मेरो

ौीमान

ँ यिद
नगरपािलकाको काम गनुह
र् न्ु थ्यो, र म त्यस सहरको एकमाऽ नसर् िथए।

१28-1

हामीले आफ्नो काम नगरे को भए त्यस सहरमा केही पिन गनर् सिकँदै नथ्यो।

तर हाॆो कामले गदार् हामी समाजमा ूिति त हुन पुग्य । हामीलाई सबैले मन

पराउँथे र सम्मान गथ। त्यस वातावरणमा सुसमाचारको िनिम्त गवाही िदन
गार्हो पिन िथयो। कितपय मािनसह ले हामीले जे भन्य

सो मा

तयार

िथए। ितनीह ले हामीह मािथ िवँवास गदर्थ्यो तर त्यसको फाइदा हामी

उठाउन चाहे का िथएन । अ ह को आःथालाई हाॆो पद र ूित ाले ूभाव

पारे को

हामीले

चाहे का

िथएन ।

हामीह को

आःथालाई

अ ह मािथ

जबरजःती लाड्न चाहे का िथएन । त्यसकारण हामी धेरै होिशयार हुनपु रे को

िथयो। तर हामीले केही न केही त गर्य । हामीले ९दे िख १२ वषर्का
केटीह को िनिम्त सकर वा फुटबल खेल्ने क्लब वा समूह खडा गर्य । त्यस

पण्ड इनलेटमा केटीह को िनिम्त सकर खेल्ने कुनै पिन क्लबह
हाॆो

क्लबले

त्यस

समाजमा

मािनसह ले ितनीह का छोरीह

धेरै

ूभाव

पारे को

िथयो।

ठू ला

सहरको सडकह मा त्यसै लआयिहन भएर

घुिमरहे को दे ख्न छोडे। हाॆा केटीह
ितनीह

असल

िथएन।

लआय िलएर अिघ बिढरहे को िथयो।

सकर क्लबमा तािलम िलन, बाँडीचडुँ ी खान र िमऽता गाँःन आउँथे।

हामीले केटीह लाई क्लबको िनिम्त चन्दा स लन गनर् पिन िसकाय ।

हामीह ले ितनीह लाई केक र खानेकुरा पकाउन िसकाय । ती केक तथा

खानेकुरा क्लबको उत्थानको िनिम्त बेिचन्थ्यो। ती केटीह लाई क्लब
ितनीह कै हो भनेर आभास् िदन चाहे का िथय तािक हामी त्यस ठाउँ छोडेपिन

ितनीह ले त्यस क्लबलाई िनरन्तरता िदओस्।

म समाजका साना बालबािलकाह लाई साथी बनाउँथे। त्यसले गदार्

पिन मािनसह

हामीूित ूभािवत भएका िथए। ितनीह का साथीह लाई

ु ा हाॆो घरमा खेल्न आउन बोलाऊ भनेर हामीले
शुबबार र शिनबार बेलक

भन्थ्य । त्यसबेला हाॆो साबथको आराधना हुन्थ्यो र बालबािलकाह लाई पिन
हामीसँग सिम्मिलत हुन आमह गथ्य ।

ूःतोता: तपाईँ पिहले रहे को पण्ड इन्लेटको तुलनामा अिहलेको इकालुइट
कःतो छ?
सखाइल: यस इकालुइटमा धेरै एडभेिन्टःट पिरवारह

छन्। हामीह मा

सेवास ित भएकोले हामी आित्मक पमा बढ्न सहयोग भएको िथयो। चचर्का
अ

साथीह लाई हाॆो िनिम्त ूाथर्ना गनर् अनुरोध गथ्य । हामी एक

आफसमा सुरिक्षत भएको महसुस गदर्छ ।
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इकालुइटमा मैले युवाह को साबथःकूल कक्षामा पावरप्वाइन्ट िसकाउँछु।

साना भाइबिहनीह ले बृ ह को सेवा गनर् र अ

दयालु कामह

गनर्

िसकाउने योजना बनाइरहे को छु ।
ूःतोता: त्यहाँको एडभेिन्टःट चचर्को िनिम्त तपाईँको सपना के छ?

सखाइल: हाॆो आफ्नै चचर् भवनको आवँयक छ। हाॆो आफ्नै चचर् भवन
नहुँदा सुसमाचारीय काममा िसिमत भएका छ । जब हामी पिहले इकालुइटमा
आएका िथय

त्यहाँ साबथमा सेवा गनर् समिपर्त भएको ठाउँ िथयो। त्यस

ठाउँबाट ूत्येक हप्ता घरबारिविहनह लाई झोल वा सुपखाना बाँ

।

साबथमा हामी सुप बाँड्न भान्सा खोल्दै नथ्य । तर साबथमा सेवास ितपिछ
िमिलजुली खाने समयमा ती घरबारिविहनह

आउन सक्छन् भनेर ितनीह लाई

थाहा छ। साबथको आराधना र भान्साको िनिम्त बहालमा िलएको घर अिहले
सानो

छ।

मेरो

घरको

बैठकमा

म

साबथ

ःकूल

चलाउँछु।

साना

भाइबिहनीह को िनिम्त साबथःकूल कायर्बम अकको बैठकमा सं चालन हुन्छ

र बालबािलकह को िनिम्त चलाउने तेॐो साबथःकूल कायर्बम अक घरमा
हुन्छ। ठू लाह

हामीले बहालमा िलएको चचर् भवनमा साबथःकूल हुन्छ।

यिद हाॆो आफ्नै उपयुक्त र सबै जना जम्मा हुन सक्ने चचर् भएको भए गजब
हुन्थ्यो।

ूःतोता: क्यानाडा दे शको दुगम
र् ूान्त नुनाभ ुटको बारे मा झल्को िदनुभएकोमा
तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ।

यस ऽैमािसक भेटीको केही भाग नुनाभुट समाजको िनिम्त नयाँ चचर् र

सामािजक सेवाको िनिम्त भवन बनाउन सहयोग िमल्नेछ। यसले नुनाभुट

समाजमा सुसमाचार सनाउन र परमेँवरको मिहमा गनर् सहयोग िमल्नेछ।
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