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ए"सड खनाएर ग*रएको आबमण,  

आ1सय ुमे6चेःनी 
(क:ो, अ<ृका) 

 
बा1जा @वेला आइतबारे चचEका पाःटर "थए। उनी 

अ<ृका महादेशको ूजाताि1ऽक गणत1ऽ क:ो भRे देशमा 
बःदथे। जब उनले आइतबारे चचE छोडेर सेभे1थ-डे एडभेि1टःट 
चचEमा बिT तःमा "लए तब उनकU ौीमती र छोरा उनीसँग धेरै 
*रसाए। Zय"तमाऽ नभएर "तनीह[ले उनलाई ए"सड छक] र मानE 
समेत खोजे। 

  सो घ_नाप"छ बा1जाको अनहुार सदाको "नि@त कु[प 
भयो तर उनले आ`नो aयान भने जसो तसो बचाए। आज उनी 
चचEको तलब न"लइकनै काम गन] साधारण एडभेि1टःट पाःटर 
भएका छन।् जब उनी ूचार गछEन ्तब हलुका हलु मा"नसह[ 
उनको वचन सRु ज@मा ह1ुछन ् <कन<क उनको Zयो गवाहc 
अZय1तै ूभावकारc बनेको छ। 

   “सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEमा सि@म"लत हनु पाएकोमा म 
परमेँ वरको जय गछुE। <कनभने शैतानलाई हराइएको छ।" 
खशुी हदैु बा1जाले भने। 

   सन २०१३मा अ<ृकाको दिiणपूवEको "लकासी सहरमा 
सेभे1थ-डे एडभेि1टःट ूचार समूहले साबEज"नक[पमा ससुमाचार 
ूचार अ"भयान चलाएको "थयो। Zयसबेला बा1जा प"न Zयसमा 
सहभागी हनु पगेु। एडभेि1टःटको िशiाू"त आक<षEत भएर उनी 
ःथानीय सेभे1थ-डे एडभेि1टःट <फ"लप लेमन यनुभ"सEटcको 

१ 

कथा 
१ 

 



 

पाःटरcय ता"लम ःकूलमा भनाE भए। Zयसप"छ उनले आ`नो 
आइतबारे चचE छोडेर एडभेि1टःट हनेु "नधो गरे।  

   एक mदन एडभेि1टःट चचEमा बिT तःमा "लएर उनी घर 
फक] का "थए। बाटोभ*र येशूको शिnको ूशंसा गदp आइरहेका 
"थए। घरपगेुप"छ जब उनी घर"भऽ पःन लागेका माऽै के "थए 
उनको ठूलो छोरोले उनलाई झ@टेर एक भाडो सs`यू*रक 
ए"सडले उनको अनहुार र शरcरमा tा<पmदए।उनले केहc देu न 
सकेनन ्पोलेको पीडाले िचvयाएर उनी भwुमा ढले। 

   उनले "तनीह[को परुानो चचE Zयागेकोले बा1जाकU ौीमती 
र छोरा *रसले चरु भएक◌ा "थए। Zयसकारण उनलाई Zयसैबेला 
मान] षडय1ऽ "तनीह[ले गरेका "थए। यो कुरो इःट क:ो 
य"ुनयनको अzयi रोबटE एस. महुनेुले यी लेखकलाई सनुाए।“तर 
भा{यवस अच@म त*रकाले बा1जाको aयान बाँvयो" उनले 
भने।उनी िचvयाएकोले "छमेकUह[ उनको घरमा आए र उनलाई 
अःपतालमा लगे। उनको जीवन खतम भयो भ"न डा6टरह[ले 
ठानेका "थए। उनको एउटा आखँा कामै नला{ने भयो र उनको 
शरcरको ूायजसो सबै छाला खइु"लएका "थए। उनलाई 
अःपतालको <वशेष कोठामा उपचार ग*रयो। उनलाई शरcरमा 
छाला टाँःने र Tलािःटक सजEरcको उपचार ग*रयो।  

  उनलाई हमला गरेप"छ उनकU ौीमती र छोरा बेप|ा 
भए। प"ुलसले "तनीह[लाई खोजेका "थए। 

    बा1जालाई ज"तसकैु पीडा भएताप"न उनी अःपतालमा धेरै 
बःदैनथे। उनको यो दखु} अनभुव चचE र ससुमाचारcय ूचारको 
अ"भयानह[मा सनुाउ◌ँथे। उनको मनपन] बाइबलको अंश यशैया 
४३:१-३मा लेिखएको पदह[ सबैलाई सनुाउन मनपराउँछन ्“1 
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"तमीलाई स<ृ� गन] र आकार mदनहुनेु परमेँ वरले अ<हले यःतो 
भRुह1ुछ, हे याकूब, हे इॐाएल,  "नडराऊ, मैले "तमीलाई उ�ार 
गरेको छु। मैले "तॆो नामै "लएर बोलाएको छु, "तमी मेरो हौ। 
2 "तमी ग<हरो पानीबाट भएर जाँदा म "तमी"सत हनेुछु। "तमी 
नदcह[बाट जाँदा Zयसको बाढcले "तमीलाई डवुाउने छैन। "तमी 
आगोको बीचबाट भएर जाँदा जs नेछैनौ न त आगोको aवालाले 
"तमीलाई पोsनेछ। 3 <कनभने म परमूभ ु "तॆो परमेँ वर हु,ँ 
इॐाएलका प<वऽ परमेँ वर, "तॆो उ�ारकताE हु।ँम "तमीलाई 
छुटकारा mदन "मौदेश, "तॆो स�ामा इ"थयो<पया र सेबा देशह[ 
mदनेछु।" ([पा1त*रत)।   
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चार हजार यरुोको उपहार 

"भ*रयाटो फरेइरा  

(पो�ुEगल, यरुोप) 
 

    एक mदन शबुबारको "बहान िचताउँदै निचताएको एउटा 
कmठन समःया देखाप� यो। पो�ुEगलको हाॆो आरो{य अथाEत ्
ःवाः�य संःथा "भटासालसु वेलनेस से1टरको घरको न6सा 
बनाउने इि1ज"नयरले यो ज�रc खबर हामीलाई mदए “तपाwह[को 
घरह[का बादEलcह[मा बारह[ राu न अZय1तै ज�रc छ <कनभने 
Zयहावाट कोहc खःयो भने ठूलो समःया आइ पनE स6छ।" 

   उनले भनेको कुरा mठकै "थयो भनेर हामीलाई थाहा 
"थयो। एलेन जी �ाइटको "बचारले ू*ेरतले "भटासालसु भवन 
हामीले बनाएका "थय�। उहाँको सsलाह अनसुार यो ठाउँ 
“ूभावको के1ि<व1द"ु हनेु उ�ेँयले बनाइएको "थयो।  सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःट चचEको मूsयमा1यतालाई समेटेर यो ठाउँले नी"तगत, 
पेशागत र आिZमक गणुह[लाई उचा"लरहेको "थयो। यो ठाउँ 
यरुोपको पोच ुEगलको राजधानी "लसबनबाट क*रब ११५ माइल वा 
१८५ <कलो"मटर उ|रमा रहेको पनेला पहाडको टुTपोमा 
चारै"तरबाट देिखने ग*र ःथापना भएको "थयो। Zयो भवन र Zयहाँ 
भएका घरह[को बादEलcह[मा बार हाsन ४,००० यरुो अथाEत ्
अमे*रकन डलर ४,९०० ला{छ भनेर घरको न6सा बनाउने 
इि1जनयरले भनेका "थए।  

  मैले मuुय खजा� चीलाई सोध�, “के हामीसँग Zयऽो पैसा 
छ र?" “अहँ हामीसँग Zय"त पैसा छैन" उनले जवाफ mदए। 
मलाई सा॑ै िच1ता ला{यो। तर अचानक मलाई पारा च�ो। 
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होइन, यो कसको काम हो? मैले सोच�। यो त मेरो काम 
होइन। यो त परमेँ वरको योजना अनसुार बनाइएको के1ि हो। 
अ"न हामी कमEचारcह[को सभा बःय�। मैले Zयो कुरा सबैलाई 
सनुाए,ँ “बार हाsन आवँयक पन] पैसा परमेँ वरले नै 
जटुाउनहुनेुछ। Zयसकारण के हामी बार हाsन मीलवालालाई 
भन�? के तपाwह[ यसमा सहमत हनुहु1ुछ?" सबैले सहमत भएर 
टाउको हsलाए। अ"न मैले ूाथEना गर� “हे ूभ ु हामी बारह[ 
हाsन मीलवालालाई अ॑ाउनेछ� <कनभने "तनीह[को धेरै 
आवँयकता छ।" 

    मील पसलमा हामीले बारह[ हाsन अडEर ग� य�। Zयसको 
पाँच mदनप"छ बधुवारको mदन मैले एउटा इमेल पाए।ँ Zयो लेu ने 
मा"नसलाई मैले क<हsयै प"न भेटेको "थइँन। उनले लेखेका "थए, 
“डा6टर साहेब मैले भखEरै तपाwको "भटासालसु बै�को खातामा 
४,००० यरुो ज@मा गर� भनेर भR चाह1छु।" “परमेँ वरको जय 
होस"्म अZय1तै ह<षEत भएर िचvयाए।ँ अ"न मैले गत शबुबार 
भएको घ_नाह[ उनलाई सनुाए।ँ अ"न उनले तरु1तै जवाफ mदए, 
“डा6टर साहेब, Zयो पैसा तपाwको Zयहc कामको "नि@त भनेर 
"निँ चत भइसकेको छ। शबुबार "बहान जब म उठ�  तब मेरो 
mदमागमा तपाwको आरो{य के1िलाई सहयोग गन] कुरा mदमागमा 
खेs न पगेुको "थयो। तपाwको संःथामा म क<हsयै प"न आएको 
छैन। तर पैसा पठाउन ुपन] कुरो मेरो मनमा ला"गरअ यो। मेरc 
ौीमती माि1लन ्जःती "थइनन।् मैले छोटो ूाथEना गर� “हे ूभ,ु 
यो पैसा पठाउने कुरो मेरो मनमा तपाwले राu नभुएको भए Zयहc 
चाहना मेरc ौीमतीको �दयमा प"न रािखmदनहुोस।्" “मैले ूाथEना 
ग*र स6ने"बि|6 कै मेरc ौीमती मेरो अ<फसमा आइन ् र सो"धन ्
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“<ूय पनेलामा भइरहेको आरो{य भवन "नमाEणको बारेमा 
तपाwलाई थाहा छ होइन? Zयसलाई हामीले सहायता गनुEपछE 
जःतो ला{छ।" “उनको कुरा मलाई <वँ वासै लागेन। मेलै सोध�, 
क"त mदनपुलाE?" "४००० यरुो mदए ह1ुछ होला" उनले जवाफ 
mदइन।् 

   यो पाठ मेरो "नि@त अZय1तै मह�वपूणE हनु गएको छ। 
हामीसँग पैसा "सिzदयो भनेर हामीले काम गनE छाडेको भए 
परमेँ वरमा"थ भरोसा राखेर पाइने आिशष हामीले गमुाउने "थय� 
होला। यहाँ खास महZव बारको होइन तर हामीले उहाँको 
काममा उहाँमा"थ भरोसा राu दै चsनपुन] कुरा महZवपूणE हो । 
Zयो काम स@पR गनE उहाँले नै सहयोग गनुEह1ुछ भRे कुरा Zयो 
घ_नाले ःप� देखाएको "थयो। 

    डा6टर "भराटो फ*रएरा "भटासालसु वेलनेस से1टरको 
"नद]शक हनुहु1ुछ। 
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  जापा"नज पाःटरले ३०,००० डलर पाउँछन ् 

आ1�य ुमेकचेःनी (जापान) 
 
   जापानको राजधानी टो<कयोमा रहेको चचEको पानीको "बल 
धेरै आएप"छ Zयस चचEका अगवुाह[ अलमलमा परे। Zयो 
पानीको "बल गत म<हनाको भ1दा दो�बर "थयो। आमानमुा 
सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEका अगवुाह[ले खाने पानी <वभागमा 
गएर पानीको "बल Zय"त धेरै कसरc आयो भनेर सोधपछु गरे। 
खोaदै जादा "तनीह[ले यो भे�ाए <क चचEको तल"तर पानीको 
पाइप फुटेको रहेछ र Zयहाँबाट धेरै पानी "निःकरहेको "थयो। 
पानीको पाइप ममEत गनE अस@भव भएकोले जमीनमा"थ नै पानीको 
पाइप हाsन खानेपानी <वभागले "तनीह[लाई सsलाह mदयो। 
ज"मनमा"थ पाइप "बtाएर पानी sयाउनलाई ७० लाख यन 
अथाEन ्अमे*रकU डलर ७०,००० ला{�यो। 

    फे*र चचEका अगवुाह[ले अक� ठूलो खचE  यहोनुE परेको 
"थयो। सन ्२०१८मा जापानको १६१ ःथानह[मा ससुमाचारcय 
कायEबम संचालन गन] "नणEय ग*रएको "थयो। Zयस मzये 
"तनीह[को चचE प"न Zयसमा परेको "थयो। Zयसको "नि@त 
"तनीह[ले १ करोड ६० लाख यन अथाEत १ लाख साठ¡हजार 
डलर उठाएर ज@मा गनुEपदE�यो। 

   अझ चचEका सदःयह[ले त ससुमाचार ूचारको कायEबम 
गनE आफूह[को सहमत नभएको बताएका "थए। Zयसको ला"ग 
पैसा धेरै ला{ने र धेरै मेहनत गनुEपन] भएकोले Zयस कायEबममा 
"तनीह[ले जोश जाँगर देखाएनन।् आमानमुा चचEको मuुय एsडर 
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6वायोइिच "मयाजाकUले आ`नो दखेुसो पोखाए “यो समय अZय1तै 
तनावपूणE भएको "थयो।" 

    चचEका संचालकह[ भेला भएर पानीको पाइपको "नि@त 
ूाथEना गरे। ूाथEना सकेर चचEको सह पाःटर आ`नो अ<फसमा 
गए।Zयहाँ उनको अ<फसको टेबलुमा ३० लाख यन अथाEन ्
३०,००० डलर कसैले छोडेर गएको भे�ाए। 

   दिiण को*रयाबाट आएको ूभकुो "नि@त काम गन] 
कमEचारc ॑ाले सो कुरा थाहा पाए र अ[ चचEका संचालकह[लाई 
अZय1तै खशुी साथ सनुाए। अक� साबथमा अक� चचEमा 
आमानमुा चचEमा चा<हने पाइपको आवँयकताको बारेमा उनले 
सनुाए। पाःटरको टेबलुमा "तस लाख यन कसरc  आयो भनेर 
उनले सोधे र कसैबाट सहयोग गनE स<क1छ भने सहयोग गनुEहोस ्
भनेर अनरुोध गरे। 

    जब भेटc स�लन ग*रयो Zयस भेटcको झोलामा कसैले 
दश लाख यन अथाEत ् १०,००० डलर भएको खाम खसालेर 
सबैलाई छ6 क पारे। 

    पैसा पाएप"छ चचEका अगवुाह[ अZय1तै खशुी भएप"न 
पैसा mदनेले के ग*ररहेको "थयो सो राॆोसँग नबझुी Zयऽो पैसा 
mदए अहो माऽ भ"नरहे। भेटc ग"नसकेप"छ Zयऽो पैसा कसले 
mदयो भRे "तनीह[ले थाहा पाए। Zयो भेटc Zयस चचEमा प<हलो 
पटक आउने पाहनुाले mदएकU "थइन।् चचEका अगवुाह[ले 
"तनलाई सटुु6 क बोलाएर सोधे, “होइन, तपाwले Zय"तको पैसा 
mदने नै "नणEय गनुEभएको "थयो त?" 

    “<हजो रा"त मैले एउटा सपना देख�। Zयो सपनामा इसाई 
चचEमा च1दा mदन मलाई कसैले भ1यो। म येशूलाई <वँ वास 
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गmद¢न। म कुनै चचEमा प"न जाR न त चचEह[ कहाँ छन ्भनेर 
नै मलाई थाहा छ। Zयसकारण म इसाई चचE खोaदै <हँडेकU "थए ँ
तब मैले तपाwको चचE भे�ाए"ँ <वँ वासै गनE नस<कने ग*र उनले 
आ`नो कुरा रािखन।् Zयो दस लाख यन चचEमै राu न उनले िज�ी 
ग*रन।् 

    साबथ प"छ ती म<हला फे*र क<हsयै प"न देखा प*रनन।् 
प<हला कसले ३० लाख यन पाःटरको टेबलमा राखे भRे कुरा 
"तनीह[ले क<हsयै प"न थाहा पाएनन।् यसरc अच@म त*रकाले 
चचEमा चा<हने पानीको नयाँ पाइप "बvछाउने पैसा चचEले ज@मा 
गनE सफल भयो। Zय"तमाऽ नभएर ससुमाचारcय कायEबमको 
"नि@त प"न "तनीह[ले आवँयक पैसा उठाए। अच@म त*रकाले 
आएका च1दा र बिT तःमाह[ भएको कारणले Zयस चचEको 
आिZमक वातावरणमा प*रवतEन आएको � हाले यस लेखकलाई 
सनुाए। आमानमुा चचE जापानको सबभ1दा ठूलो एडेभि1टःट चचE 
हो। Zयहाँ ९०० जना सदःयह[ छन।् 

   "स�ुमा Zयहाँका मा"नसह[ नकाराZमक "थए अ<हले 
"तनीह[ जोिशला भएका छन।् "तनीह[ले थाहा पाएका छन ् <क 
परमेँ वर जी<वत हनुहु1ुछ" हँ"सलो हुँदै हाले सनुाए। 
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परमेँ वरको "नि@त काम गन]  

कमEचारcह[को ला"ग पैसा 
होरािशयो *रaजो, (दिiण अमे*रका) 

 
     हाॆो योजना अZय1तै ठूलो वा महZवाकांiी "थयो: 
ससुमाचार नपगेुका देशह[मा २५ जना दिiण अमे*रकाबाट 
ःवयंसेवक द@प|ीह[ पठाउने हाॆो योजना "थयो। 

   दिiण अमे*रका "ड"भजनको अzयi इट�न कोहलरले 
“"म"सने*रज टु द वsडE" कायEपऽ दिiण अमे*रका ॄािजलको 
राजधानी ॄा"स"लयामा रहेको चचEको मuुयालयमा ूःततु गदp 
"थए। Zयसबेला दिiण अमे*रका भ*रका ८० जना सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःट अगवुाह[ सहभागी भएका "थए। यो सन ्२०१४को 
कुरो हो। Zयो कायEपऽ मैले अZय1तै चासो मानेर स"ुनरह�। 

    <वशेष गरेर मzयपूवE एिशयाका चचEह[ले सामना 
ग*ररहेका चनुौ"तह[को बारेमा पाःटर कोहलरले सनुाए। Zयहाँ 
मानवीय र आ"थEक ॐोतको अभाव भएको प"न उनले वताए। 
हाॆो "ड"भजनले २५ जना <ववा<हत द@प|ीह[लाई Zयहाँ पठाउन 
स6छ। "तनीह[लाई पाँच वषEस@म चा<हने सबै खचE हाॆो 
"ड"भजनले बेहोनE स6छ भनेर प"न उनले सनुाए। "तनीह[लाई 
चा<हने घर खचE, जानआउने खचE र बीमाको "नि@त प"न दिiण 
अमे*रका सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEले िज@मेवारc "लन स6छ भRे 
उनको िज<कर "थयो। स[ुमा चा<हने आ"थEक सहयोगको "नि@त 
उनले हामीसँग अनरुोध गरे। Zयहाँ भेला भएका हामीह[ कुनै न 
कुनै क1फरे1स वा चचEको "नकायका अzयi "थय�। म से1शल 
वेःट अज]<टना "मसनको अzयi "थए।ँ हाॆो iेऽ सानो "थयो र 
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हामीसँग थोरैमाऽ पैसा "थयो। हाॆो खचEको "नि@त हामीले 
अज]ि1टना य"ुनयन क1फरे1समा भर पनुEपरेको "थयो। 

    ह◌ाॆो चचEको सदःयह[को आधारमा आ"थEक सहयोग 
जटुाउन ूयास ग*रयोस भनेर पाःटर कोहलरले सझुाव mदए। 

   तर सबै क1फरे1स र "मसन "नकायह[ आ"थEक [पमा 
स@पR भएका छैनन ्भनेर मैले सोच�। फे*र चचEमा "नय"मत[पमा 
आउने आ"धका*रक सदःयह[ र क<हलेकाहc ¥माऽ आउने 
सदःयह[मा भएका "भRता प"न समःया कै [पमा "थए।कसैले 
मेरो "मसनमा १०,००० चचEका सदःयह[ छन ्भनेर आकँडामा 
भ"नएताप"न केवल ५,००० माऽै "नय"मत�पमा ूZयेक साबथमा 
चचE जा1छन।् 

     ःवयंसेवकह[लाई पठाउने ूःतावमा मैले प"न ू"त¦ा 
गनुEपरेको "थयो। मेरो मटुु ढुकढुक भयो। हामीसँग भएका 
चचEका सदःयह[को अनपुातमा बजेट "नकै कम "थयो। तर ती 
सदःयह[कै आधारमा मैले ू"त¦ा गनुEपरेको "थयो। Zयसको अथE 
हामीमा हनेु आय ययले धाRै नस6ने ग*र मैले ठूलो ू"त¦ा 
गनुEपरेको "थयो। हामीले बेहोनE स6छ� <क स6दैन� भनेर सोzन 
हाॆा खजाँ� ची प"न म सँग "थएनन।् Zयो "नणEय म आफैले गनE 
सकेको "थइँन। तैप"न मैले ूाथEना गर� र हाॆो चचEको जनसंuया 
१०,००० को अनपुातमा सहयोग गन] बचन mदए।ँ अ"न मैले 
खजा� चीलाई एसएमएस गर� “ के गन] हामीले हाॆो भाग अनसुार 
खचE बेहोनp पछE।" “ह1ुछ" भनेर उनले त[ु1तै खबर पठाए। 
Zयस आयोजनामा उनले प"न साथ mदन चाहेका "थए। 

    दईु हT ता प"छ मेरो अ<फसमा मलाई आँ चयE च<कत पान] 
कुरोले मलाई पिखEरहेको "थयो। एक जना चचEको सदःयले 
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नसोचेकै बेलामा केहc ज{गाजमीन बेचे र उनले दशांसको ठूलो 
रािश चचEमा बझुाए। Zयो दशांस "ड"भजनले "म"सनेरc कामको 
स[ुको "नि@त मागेको भ1दा "तन गणुा बढc "थयो। 

   जसले दशांस mदए उसैले प<हला धेरै फाइदा उठाए भRे 
कुरामा म <वँ वःत छु। दिiण अमे*रकU "ड"भजनले स�ु गरेको 
ससुमाचार सनुाउने महZवाकाँiी आयोजनाबाट sयाएको आिशष 
सबभ1दा धेरै से1शल अज]ि1टना "मसनका चचEका सदःयह[ले पाए 
भनेर म दावी गनE चाह1छु। 

    होरेिशओ *रजोले से1शल वेःट अज]1टाईन "मसनको 
अzयi भएर "तन वषE काम गरेका "थए। अ"न सन ्२०१६मा 
उनी अज]ि1टनाको *रभर Tलेट य"ुनभ"सEटcको अzयiमा "नयnु 
भएका "थए। सो <वँ व<व¨ालयबाट माजयुट भएका "तन जना 
द@प|ीह[ <वदेशमा परमेँ वरको "नि@त ःवयं सेवक भएर काम 
ग*ररहेका छन।्   
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िज�ीवाल ौीमतीआ1�य ु

मेकचेःनी 
(इःट <टमरु, मा*रटाम दिiणपूवE एिशया) 

 
जे"ल1डो योयाओ इःट <टमरुका साह ु यापारc "थए। उनी 

इःट टुमरुको लोसपालो आइतबारे चचEमा जाने गथ]। तर जब 
आइतबार होइन श"नबार नै बाइबलले "सकाएको साबथ हो भनेर 
<वँ वास गरेप"छ आइतबार चचE जान छो©ने कुरा उनले आ`नी 
ौीमतीलाई सनुाए। 

   “तपाw बहलुाउनभुयो <क 6या हो? प<हला तपाwले नै दईु 
वटा Zय"त ठूला पसलह[ श"नबार ब1द गनुEभयो अब फे*र तपाw 
त चचE नै छो©ने भनेर भRुह1ुछ <कन?" 

  “मैले बाइबलमा सZय कुरो भे�ाए" भनेर जे"ल1डोले 
सनुाए। तर उनकU ौीमती डsुसले उनको कुरा सRु चा<हनन।् “ 
Zयसोभए अबदेिख तपाw आ`नै बाटोमा <ह©नहुोस ् र म मेरै 
बाटोमा <ह©छु" उनले ध@6याउदै भ"नन।् "तनले आ`नो 
ौीमानको "नि@त खाना पकाउन प"न छो"डन ्  क<हलेकाहc ¥ त 
घर"भऽ चकुुल लगाएर "तनले आ`नो ौीमानलाई घरमा पःन प"न 
mदइनन।् 

   जे"ल1डोले [दै ूाथEना गरे, “होइन, मलाई यो के 
भइरहेको छ? मैले बाइबलमा सZय कुरो भे�ाए ँर Zयसको पालना 
गदाE मेरc ौीमती त मलाई नै Zया{न खोिaछन।् बाइबलले 
"सकाएको साबथ पालन गदाE मैले यो कःतो ह<वगत सहनपुरेको 
हो यो?" 
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    "बहान "बहानै डsुस ठूलो "बशाल बजारमा जाि1थन ् तर 
जे"ल1डो घरमा सानो छोरोलाई ःयाहार गरेर बःथे। अ"न 
mदउँसोदेिख रा"त ९ बजेस@म जे"ल1डो पसलमा काम गनE जा1थे। 
Zयसबेला भने उनकU ौीमती घरमा आएर सानो छोरोलाई 
ःयाहा"थEन।् 

   एक mदन "बहान जे"ल1डोले यो ूाथEना गरे, “हे ूभ,ु मैले 
मेरो आइतबारे चचE छो©न ु नै पछE भने मेरो जीवनमा  कुनै 
अच@मको काम गरेर छोडाउनहुोस।्" 

  जब Zयो mदन mदउँसो जे"ल1डो पसलमा गए तब Zयहाँ 
उनकU ौीमती डsुस बाइबल प<ढरहेको देखेर उनी च<कत भए। 
उनी केवल चचEमाऽ जाि1थन ् तर बाइबल क<हsयै प"न 
पढmदन"थन।् उनले ूकाश १२ अzयायमा उsलेिखत ªी र 
शैतान[पी अिज:रको बारेमा प<ढरहेकU "थइन।् “<ूय, "तमीले 
पढेको "तमीले बिुझन� भने म "तमीलाई  याuया गरेर बझुाउन 
चाह1छु" जे"ल1डोले भने। डsुसले आ`नो हात डेःकमा बजा*रन।् 
Zयसले माहकह[को zयान उनी"तर मो«ो। तब �ँदै डsुसले 
भ"नन ्“ती आइतबारे <बिँ चयनह[ले हामीलाई <कन झटु बोले? 
यो सZय कुरा "तनीह[ले हामीबाट <कन लकुाए?" 

  जे"ल1डोले आ`नी ौीमतीलाई अ:ालोमादp मनमनमै 
परमेँ वरलाई ध1यवाद mदंदै ूाथEना गरे “मेरो ूाथEना सRुुभएकोमा 
ध1यवाद ूभ।ु आज मैले अच@मको काम देख�।" 

    अ"न Zयो साता श"नबारको mदन प<हलो पsट पूरै प*रवार 
सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEमा गए। प"छ जे"ल1डो र उनकU 
ौीमती डsुस दवैुले एडभेि1टःट चचEमा बिT तःमा "लए। वषE 
४२का जे"ल1डोले भने "तनले आ`नो काममा परमेँ वरको म<हमा 
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गरेको हनुाले उहाँले <वँ वासै गनE नस<कने गरेर आिशष 
mदनभुएको छ।"तनीह[ले आ`नो "बशाल बजारमा र6सी, जाँड, 
चरुोठ, कफU र िचया समेत बेvन छोडे। आ`ना कमEचारcह[को 
"नि@त "तनीह[ले "नयम प"न प*रवतEन गरे। कमEचारcह[लाई 
तलबमाऽ होइन खाने बःने प"न  यवःथा ग*रmदए। हरेक <वहान 
र बेलकुा परमेँ वरको आराधना गनE "तनीह[ले ती 
कमEचारcह[लाई बोलाए। ह¬ाको एक mदन बेलकुा बाइबल 
अzययन गनE प"न "तनीह[लाई अनरुोध गरे। ूZयेक mदन 
जे"ल1डो यसरc ूाथEना गछEन ्“मेरो यो  यापारको ध1धा तपाwको 
म<हमाको "नि@त ूयोग गनE चाह1छु। तपाw"तर मा"नसह[ 
sयाउन मलाई सहयोग गनुEहोस।्" 

   पसलका कमEचारcह[ बाइबल अzययन गनE थालेप"छ 
छ6 क पनE थालेका छन।्"तनीह[ जे"ल1डोसँग यसो भ1छन ्
“बाइबलबाट तपाwले के "सकाइरहनभुएको छ? यो त साँिv चकै 
सZय पो रहेछ।" 

    आफूले आशा गरे भ1दा धेरै परमेँ वरले उनको 
 यापारलाई आिशष mदनभुएको छ भनेर जे"ल1डोले खशुी हदैु यी 
लेखकलाई सनुाए।  
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ौापबाट मिुn 

चान"मन च:ु 

(मzयपूवE एिशया) 
 

मzयपूवEको <व<व¨ालयमा भनाE हनेु समयमा सनी र 
सलमाको भेट भएको "थयो। "तनीह[ Zयस <वँ व<व¨ालयको 
ूथम वषEमा अzययन गनE भनाE भएका "थए। एिशयाबाट आएकU 
सनी “वाsडन"सयन <व¨ाथ®" "थइन।्Zयो <वँ व<व¨ालय 
एडभेि1टःट चचEको "म"डल इःट र नथE अ<ृका य"ुनयन "भऽ 
पदEछ। सलमा चाहc ¥ ःथानीय <व¨ाथ® "थइन ्जो येशूलाई <वँ वास 
नगन] घरमा हकु] कU "थइन।् 

  ती दईु यवुतीह[ छोटो समयमै साथी भए। "तनीह[ 
एउटै 6लासमा जा1थे र एउटै "छमेकU टोलमा बःदथे। आ`नो 
साथी त एडभेि1टःट इसाई पो रै"छन ्भनेर सलमाले चाँडै नै थाहा 
पाइन।् इसाईह[बाट पि1छएर बःनपुछE भनेर उनलाई 
"सकाइएको "थयो। तर सनी aयादै दयाल ुर इमा1दार "थइन।् 

  जब "तनीह[को "मऽता ब¯दै गयो तब सनी बसेको ठाउँमा 
एक mदन शबुबार आराधना सेवामा भाग "लन सलमालाई सनीले 
अनरुोध ग*रन।् Zयो अनरुोधलाई उनले प"न ःवीका*रन।् उn 
सतस:मा अ[ एडभेि1टःटह[लाई प"न सलमाले भे<टन।् 
"तनीह[को "मऽवत ःवभाव र मन खोलेर गन] छलफल अ"न 
बानी  यवहार सलमालाई मन प� यो। अ"न ूZयेक शबुबार 
उनीप"न अ[सँगै भजन गाउन ूाथEना गनE था"लन।् 

    एक वषEप"छ सनीले सलमालाई एडभेि1टःट चचEमा आउन 
आमह ग*रन।् Zयो उनले ःवीका*रन।् तर उनका प*रवार र 
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साथीह[ले भने उनको कडा आलोचना गरे। “"तमी Zयहाँ <कन 
गयौ?" एक जनाले सोzयो। “Zयसको मतलब के "तमी 
<बिँ चयन भयौ ?" अक�ले सोzयो। 

     सलमा यmद "तमी इसाई भयौ भने "तमीलाई ौाप ला{छ 
भनेर उनको प*रवारले उनलाई चेतावनी mदए। सलमालाई िच1ता 
त लागेको "थयो तर चचEमा भने गइ नै र<हन।् यवुायवुतीह[को 
गी"तसमूह 6वायरमा भाग "लन पाउ◌ँदा उनी रमाएकU "थइन ्साथै 
ःवाः�यको से"मनारह[मा प"न उनले भाग "लन थालेकU "थइन।् 
उनको एडभेि1टःट साथीह[ले उनको "नि@त प"न ूाथEना गनE 
थाले। 

  एक शबुबार स:"तको समयमा सवैजनाले येशूको 
जीवनीको "भ"डयो हेरे। Zयसप"छ ू*ेरतको पःुतक अzययन गनE 
सलमाले अनरुोध ग*रन।् “उनको अनरुोधले मलाई अच@म 
बनाएको "थयो <कनभने वषEभ*र नै उनले बाइबल प¯न चासो 
देखाएकU "थएन," सनीले भ"नन।्  

   सलमा हरेक हT ता हनेु बाइबल अzययनमा स*रक भइन।् 
तर बिT तःमा "लने <वषयमा भने चासो नभएको कुरा उनले गरेकU 
"थइन।् उनको कारण आ`नो प*रवारमा ौाफ पलाE भनेर उनी 
िचि1तत "थइन।् 

   एक साबथ म<हलाह[को <वशेष स:"तमा सलमा प"न 
स*रक भइन।् Zयसबेला ूZयेक म<हलाले मटुुको आकार भएको 
काडEमा लेिखएको बाइबलको पद पढेर zयान गनE भनेका "थए। 
उनले ूाथEनापूवEक एउटा काडE "लइन ्र Zयहाँ के लेिखएको रहेछ 
भनेर प<ढन।् Zयसमा लेिखएको "थयो, “ूभ ुयेशूमा <वँ वास गर। 
"तमी र "तॆा घरप*रवारले मिुn पाउनेछ" (ू*ेरत १६:३१)। 
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   यो प<ढसकेप"छ उनको प*रवारमा हनेु ौापको बारेमा 
िच1ता गनE आवँयक नभएको उनले महससु ग*रन।् अ"न Zयसै 
भेलामा उठेर आफू बिT तःमा "लन राजी भएको कुरा उनले 
सबैलाई सनुाइन।् 

   “यो कथाको अ1Zय भएको होइन तर स[ुमाऽ भएको हो" 
सनीले सनुाइन।्“मेरो अzययन सकेप"छ मैले यहc¥ बःने सरु 
कसेको छु। सलमा जःता  यिnह[लाई जीवनपयE1त साथी 
बनाउन सकँु भRे मेरो योजना छ। उनी जःतै अ[ मा"नसह[ 
प"न आउन ्भनेर मैले परमेँ वरसँग ूाथEना ग*ररहेकU छु" सनीले 
आ`नो योजना यी लेखकलाई सनुाइन।् 

    (यस कथाका लेखक "म"डल इःट र नथE अ<ृका 
य"ुनयनको संचार "नद]शक हनुहु1ुछ ) 
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यगुा1डाका रा°प"तलाई उपहार 

आ1सय ुमेकचेसनी 
(यगुा1डा, अ<ृका) 

 
जब म सेभे1थ-डे 

एडभेि1टःट चचEको <वँ व 
अzयi टेड <वsसन 
ब"सरहेको यगुा1डाको 
होटलमा आइपगु� 
Zयसबेला उनी धा"मEक 
<कताबह[को बारेमा 
सोvदै "थए। Zयहाँ चचEका 
अ[ अगवुाह[ प"न 
"थए। उहाँह[ यगुा1डाको 
रा°प"त योवेरc मसुाभेनीलाई भे_ने तरखरमा "थए। Zयसबेला 
चचEका अगवुाह[लाई पाःटर <वलसनले यो सनुाए “रा°प"तको 
"नि@त मसँग "बशेष कलम छ। Zयस कलममा सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःट चचEको नाउँ र छाप छ। तर तपाwह[सँग उहाँलाई 
mदने केहc <कताबह[ छन?्" 

    “मेरो कोठामा एउटा सानो र<:न ःटेTस टु बाइःट छ" 
मैले भन�। आ`नो घडी हेरेर  पाःटर <वsसनले मा"थ कोठामा 
गएर Zयो <कताब "छटो sयाउन अनरुोध गनुEभयो। म हतपत 
उ6लेर कोठामा गए।ँ Zयो <कताब मैले <कन सटुकेसमा हाल� 
भनेर मलाई प<हलै अच@म लागेको "थयो। दईु हT ता अगा"ड 
याऽाको "नि@त जब मैले सटुकेस "मलाउँदै "थए ँतब बबुाले मलाई 
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अ[लाई mदन "मsने केहc <कताब लाने सोच छ <क छैन भनेर 
मलाई सोzनभुएको "थयो। अ[लाई mदन केहc <कताब नलाने 
भनेर मैले बबुालाई जबाफ mदए।ँम [स जाँदा पाँचवटा ःटेTस टु 
बाइःट भRे पःुतक मैले साथमा लगेको "थए ँ Zयसबेला ती 
<कताबह[ू"त चासो देखाउने मा"नस भे_न मलाई धेरै गा॑ो 
भएको "थयो भनेर मैले बबुालाई भन�। 

   “जे भएप"न अ[लाई mदन केहc <कताबह[ "तमीले लान ु
बेस हनेुछ" भनेर बबुाले भRुभयो। अ"न आनाकानी गरेर 
टे6सासको कUन सहरमा रहेको एडभेि1टःट बकु से1टरमा 
पाँचवटा ःटेTस टु बाइःट <कताब <कन�। तर ती <कताबह[ले 
माऽ बबुाको िच| बझेुन। “"तमी नयाँ बाइबल प"न ला1छौ 
<क?" भनेर बबुाले फे*र सोzनभुयो। ूायजसो जब म याऽामा 
जा1छु तब म नयाँ बाइबल <क1छु <कनभने कसैले ूवचन mदन 
अनरुोध गरेमा म Zयसैबाट प¯छु र Zयसप"छ अ[लाई mद1छु 
<कनभने म मेरो मोबाइलमा रहेको बाइबल नै प¯न �चाउँछु। 
जब म ूवचन mद1छु तब मोबाइल हातमा "लएर ूवचन mदन भने 
मलाई मनपदpन। तर अ<हले मलाई बाइबलको आवँयकता छैन 
<कनभने कहc¥ प"न ूवचन mदने मेरो योजना छैन। तर बबुाले 
बाइबल लान मलाई सsलाह mदइरहनुभुयो। Zयसकारण कालो 
छालाको खोल भएको 1य ु <क:स जे@स भजEन मैले <कन�। Zयो 
बाइबल मैले स@झ�। अ"न पाःटर <वलसनलाई Zयो बाइबल र 
ःटेTस टु बाइःट sयाइmदए।ँ 

  केहc समयप"छ नै हामी यगुा1डाको राजधानी अनटबेमा 
रहेको रा°प"त भवनमा गय�। Zयहाँ रा°प"त मसुाभेनीले हामीलाई 
हाmदEक ःवागत गनुEभयो। कुरै कुरामा उहाँले अ[ ूँ नह[को 
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साथै एडभेि1टःटह[ श"नबारको mदन <कन सावथ पालना गछEन ्
भनेर पाःटर <वलसनको साम ुू± रा²भुयो । Zयसबेला पाःटर 
<वsसनले उहाँलाई छोटो बाइबल अzययन mदनभुयो र एडभेि1टःट 
<व¨ाथ®ह[को "नि@त साबथमा परciा mदननुपन] "नयम बनाउन 
अनरुोध गनुEभयो। यो <वषयलाई प"छ हेछुE भनेर रा°प"त 
मसुभेनीले पाःटर <वलसनलाई आँ वःत पानुEभयो। 

     पाःटर <वsसनले एडभे1टःट नाउँ खोपेको कलम उपहार 
ःव�प रा°प"तलाई टबाए र भRुभयो “यस कलम³ारा तपाwले 
रा°को मह�वपूणE कागजह[मा सहc गनE स6नहु1ुछ र अझ <वशेष 
गरेर बाइबलमा तपाwलाई मन पन] पदह[कोम"ुन धक� ताR 
स6नहु1ुछ।" अ"न उहाँले मैले sयाएको बाइबल र ःटेTस टु 
बाइःट उपहार ःव[प mदनभुयो। उहाँले पाहनुाह[ले देखून ्भनेर 
बाइबल उचाsनभुयो (फोटोले देखाउँछ)। 

   Zयसैबेला मैले अZय1तै उ|ेिजत भएर ःकाइपमा बबुालाई 
बोलाएर भन� “प<वऽ आZमाको आवाज सRुुभएकोमा तपाwलाई 
ध1यवाद छ। 

   अब म जहाँ गएप"न नयाँ बाइबल र केहc ःटेTस टु 
बाइःटह[ "लएर जाने गछुE। 
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भ"लबल खेलेर ससुमाचार ूचार 

<वलसन "मजापोग ु

(नेपाल) 
 

  मान बहादरु राई र उनका प*रवार भारतको "समानामा 
जो"डएको ूदेशको एउटा गाउँमा बःदछन।् उनको घर व*रप*र 
छवटा माटाका भाँडाह[ रािखएका "थए। ती भाँडाह[ द�ु 
आZमाह[ रहून भनेर रािखएका "थए। जब आमाले भात 
पकाउँ"थन ् तब उनले केहc भात ती भाँडाह[मा रािखmदि1थन।् 
Zयो भात ती द�ु आZमाह[ले खा1छन ् भनेर उनी <वँ वास 
ग"थEन।् यmद कुनैmदन एउटा भाँडोमा खानेकुरा राu न <व"सEएमा पूरै 
प*रवारलाई खाएको कुरा अपच वा अ[ कुनै नराॆो रोगले 
सताउँनेछ भनेर उनी डराउँ"थन।् 
   मानबहादरुका बाबआुमा गाउँकै ूuयात झाँबU "थए। 
गाउँका कोहc मा"नसह[मा रोग "बमार ला{यो भने "तनीह[ 
मानबहादरुको घरमा झारफुकका ला"ग आउँथे। "तनीह[ले 
त1ऽम1ऽ गरेर द�ु आZमा धपाएर रोग "नको पानE स6छन ्भRे 
गाउँलेह[मा <वँ वास "थयो। "तनीह[ले नदेिखएको परमेँ वर 
येशूको त नाउँ प"न सRु चाहेका "थएनन।् "तनीह[ त देिखने 
काठको, फलामको वा ढु:ाको देवताह[लाई माऽ पूजा गनE 
मनपराउँथे। 
     एक mदन १८ वषEको मान बहादरु कामगरेर घर फ<क¢ दै 
"थयो एउटा घरमा क1याकेटcबाट बालक ज1मेको कथा कसैले 
भ"नरहेको उसले स1ुयो। यःतो हुँदै नहनेु कथा कसले प<ढरहेको 
छ भनेर उसले अच@म मा1यो। अ"न कथा प<ढरहेको घरमा 
पःयो। Zयहाँ एक जनाले कालो <कताब प<ढरहेको उसले देuयो। 
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Zयहाँ घरेल ुस:"त भइरहेको "थयो। स:"तप"छ मानबहादरुले Zयो 
<कताब प¯ने  यिnसँग कःतो अनौठो कुरा "सकाइरहेको भनेर 
<ववाद गय�। पाहनुा भएर आएका सेभे1थ-डे एडभेि1टःट पाःटरले 
मान बहादरुसँग वाद<ववाद गरेनन ् ब[ मसु6ु क हाँसेर भो"ल 
बेलकुा प"न आउन आम1ऽण गरे। एक ह¬ाको बाइबल अzययन 
प"छ मान बहादरुले प"न बाइबल पायो।  बाइबलमा लेिखएको 
कुरा आ`नो धमEसँग न"मsने भएकोले Zयो गलत पःुतक हो भनेर 
ूमािणत गरेर देखाउन मानबहादरुले बाइबल प¯न थाsयो। तर 
उसले ज"त बाइबल प�ो Zय"त नै उसमा येशू नै जी<वत 
परमेँ वर हनु ् भRे कुराको <वँ वास जा{यो। अ1तमा उसले 
आ`नो �दय येशूलाई सिु@पयो। 
  जब उसले मैले त येशूलाई <वँ वास गर� भनेर बबुालाई सनुायो 
तब उसका बबुाआमा *रसले चरु भए। "तनीह[ले आ`नो 
छोरालाई बेःसरc कुटे र घरबाटै "नकालc mदए। 
    मानवहादरुकU आमा रातभ*र रोइन।् भो"लपsट आ`नो 
छोरो कहाँ छ उसलाई खोजेर एउटा पाठो mदएर भएप"न बोलाइ 
mदन ुभनेर साथीलाई अनरुोध ग*रन।् मान बहादरु Zयो पाठो पाएर 
अZय1तै खशुी भयो र ूाथEना गय� । ूाथEना गरेप"छ Zयो पाठो 
बेचेर भ"लबल र जालc <कR भ"न मन"भऽ कसैले उसलाई 
घvघचायो। पाँच गाउँको बीच चौरमा उसले भ"लबल खेsन भ"न 
जालc टाँ{यो र Zयहा ए6लै प"न खेsन थाsयो। अ"न केहc 
यवुाह[ Zयता"तर आएर "तनीह[ प"न उसँग खेsन "मsछ <क 
भनेर भR थाले। “ह1ुछ आऊ, तर "तमीह[ सवैले बाइबलको 
पद क´ठ गनुEपछE" भRे शतE मान बहादरुले राuयो। 
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  ती जवानह[ खशुीसाथ ती बाइबलका पदह[ क´ठ गदp 
भ"लवल खेsन थाले। जब "तनीह[ खेsन थाले Zयसप"छ गाउँका 
अ[ यवुाह[ प"न थ<पए र बाइबलको पद क´ठ गदp भ"लबल 
खेsदै ननE थाले। जब एउटा खेल स<कयो तब अक� खेल प"न 
स[ु गनE मानबहादरुसँग ती यवुाह[ले अनरुोध गरे। “ह1ुछ , तर 
"तमीह[ले परमेँ वरको बारेमा गीत प"न "स6नपुछE" भनेर 
मानबहादरुले भ1यो।यसरc केहc समयप"छ नै ती यवुाह[ले 
बाइबलका धेरै अंशह[ क´ठ गरे र भजनह[ प"न गाउन थाले। 
    जब मैले बाइबल "सकाउने कiा संचालन गछुE भनेर 
सनुाए तब प<हलो mदनमै उसले आ`नो कथा मलाई भ1यो। 
Zयसबेला उसले उसँग रहेका "तन जना यवुाह[लाई प"न मसँग 
िचनायो। “ती भाइह[ले भ"लबल खेलेरै ससुमाचार सनेुका "थए। 
"तनीह[ले येशूलाई महण गरेका छन ् र "तनीह[ प"न बाइबल 
"सकाउने कायEकताE हनु चाह1छन"् उसले भ1यो। 
  घरबाट "नका"लएको मानबहादरु जो फोटोमा ह"सलो 
महुार "लएर ब"सरहेको छ, धा"मEक म1थमा "नपूणE त छैन। तर 
परमेँ वरको सदा र<हरहने राaयमा रहन नयाँ नयाँ प*रवारह[ 
बनाउन आ`नो गाउँमा ऊ स<बय छ। 
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[सका अनाथह[लाई "सकाउँदै 

आ1�य ुमेकचेसनी 
(�स) 

 
     Zयहाँ असाzयै ठूलो चनुौ"त देखा परेको "थयो। ५९वषEकU 
नाटाsया बलानले [सको अनाथलयबाट दईु जना स साना 
दाजभुाइह[लाई आ`नो घरमा sयाएकU "थइन।् उनी "तनीह[का 
बaयै बनेकU "थइन।् "तनीह[लाई जी<वत परमेँ वरको बारेमा 
कसरc "सकाउने भRे कुरामा उनी अलमलमा परेकU "थइन।् 

    १० वषEको दा"नल र उसको ९ वषEको भाइ "न<कटालाई 
ज«ाँहा बाबलेु मन] ग*र <प_�यो। बाबकुो द ुयEवहार सहन 
नस6ने भएकोले कसैले "तनीह[लाई �सको एउटा अनाथालयमा 
रािखmदएका "थए। "तनीह[को आमाको मZृय ुभइसकेको "थयो। 
   नाटाsयाको ौीमान ् याकोभ अवकास ूा¬ सेभे1थ डे 
पाःटर "थए। "तनीह[ले ती बालकह[लाई धमEपऽु पाsन आ`नो 
घर ओबोले1ःकमा sयाएका "थए।  ४,६०० जनसंuया भएको यो 
सहर �सको राजधानी माःकोको दिiण भागमा पदEछ। यो 
माःकोबाट ७० माइल वा ११५ <कलो"मटर टाढा पदEछ। 
ूZयेक एडभेि1टःटले टुहरुालाई पाsनपुछE भने एडभेि1टःट चचEको 
सह संःथा<पका एलेन जी �ाइटले गरेको अनरुोधबाट ूभा<वत 
भएर "तनीह[ले ती टुहरुा बालकह[लाई घरमा sयाएका "थए। 
बाबआुमा बनेका योकोभ र नाटाsयाले परमेँ वरसँग "भऽी मनदेिख 
ूाथEना गरे <क "तनीह[को जीवनमा परमेँ वर ूकट होऊन।् 
    एकmदनको कुरा हो उनीह[को जीवनमा अ<ूय घ_ना 
घ�ो। दा"नल र "न<कटासँग दईुवटा परुाना साइकल "थए। 
एउटा दयाल ु "छमेकUले ती साइकलह[ "तनीह[लाई mदएका 
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"थए। ती केटाह[ साइकल च¯न असाzयै मन पराउँथे। तर 
साइकल "ल`टबाट सात तला मा"थ रहेको कोठामा लान भने ती 
केटाह[ पराउँदैनथे। ती साइकल प<हलो तलाकै भरे: "नर 
रािख1�यो। बबुाले "तनीह[लाई Zयसो नगनुE भनी सझुाव mदएका 
"थए। तर "तनीह[ले बाबकुो कुरा सनेुनन।् एक mदन "तनीह[को 
साइकल हरायो Zयसप"छ ती केटाह[ बेःसरc रोए 
   “परमेँ वरसँग सहायताको "नि@त ूाथEना गर�" आमा 
नाटाsयाले भ"नन।् <वहानको आराधनामा उनले ूाथEना ग*रन ्“हे 
Tयारो ूभ ुसाइकल चोन] केटाह[लाई ती साइकल फकाEउन म�त 
गनुEहोस।्" अ"न केटाह[ले प"न ूाथEना गरे। 
    "तनीह[ रहेको गाउँमा केवल एउटामाऽ ःकूल "थयो। 
ःकूलकै केटाह[ले ती साइकल चोरेको हनुपुछE भRे आमालाई 
लागेको "थयो। उनी Zयहc¥ ःकूलमा गइन ् र हेडमाःटरको 
अनमु"त "लएर उनले Zयो सूचना ःकूलका "भ|ाह[मा टाँ"सन:् 
Zयस ःकूलका केहc केटाह[ले आमाबाब ु नभएका दईु जना 
दाजभुाइका साइकलह[ चो*रएका छन।् कृपया ती साइकल 
फकाEइmदनहुोस।्" 
     "तन mदनस@म "बहान  बेलकैु ती आमा र दाजभुाइह[ले 
ूाथEना ग*र नै रहे।  
  अ"न कसैले तलबाट घि1ट बजायो। एक जना प�ुषले 
तल आएर साइकल लान बोलए। जब आमा तल आउन ुभयो 
तब एक जना अप*रिचत मा"नसले नयाँ र मह:ो बाइसाइकल 
हातले समाती रहेको उनले देिखन।् “जब एक कiा प¯ने मेरो 
छोरोलाई "लएर म ःकूलमा गए तब मैले तपाwको सूचना पढ�। 
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मेरो छोरो अ<हले सानै छ Zयसकारण यो साइकल तपाwलाई नै 
mदने "नणEय गर�। कृपया "लनहुोस"् उनले भने। 
   दाज ु दा"नलले Zयो ठूलो साइकल पायो र Zयस mदन 
बेलकुा “ूभ ुयःतो राॆो साइकल mदनभुएकोमा तपाwलाई धेरै धेरै 
ध1यवाद छ" भनेर उसले ूाथEना ग� यो। "न<कता प"न खशुी नै 
"थयो तर आ`नो  प"न साइकलन भइmदएको भए ह1ु�यो भRे 
उसले चाहेको "थयो। आमाले भ"नन ् “लौ यसको "नि@त प"न 
ूाथEना गर�।"  "न<कताले प"न साइकल पाओस ् भनेर ती 
प*रवारले धेरै mदनस@म ूाथEना गरे। 
   एक mदन "बहान तलबाट फे*र घ1टc बजाएर कसैले 
वोलाएको "तनीह[ले सनेु "तल आउनहुोस ् र साइकल 
"लनहुोस।्" आमा तल आउँदा त क<हsयै निचनेको मा"नसले 
अक� मह:ो साइकल पो sयाएको रहेछ। आ`नो एक कiामा 
प¯ने छोरोको "नि@त Zयो साइकल ठूलो भएकोले Zयो उपहार 
mदन sयाएको भनेर Zयस मा"नसले भ1यो। "न<कताको खशुीको 
"समा नै रहेन। “हाॆा ूाथEनाह[ सRुुभएकोमा परमेँ वरलाई धेरै 
ध1यवाद mदन चाह1छु। मेरा छोराह[ले प"न परमेँ वरलाई िचR 
सकून ्भ"न म ूाथEना गदEछु" नाटाsयाले यी लेखकलाई सनुाइन।् 
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आबखािजयामा "तन चेतावनीह[ 

 आ1�य ुमेक्चेःनी 
(आवखािजया, यरुोिशया) 

 
सो"भयत गणत1ऽ जिजEयाबाट छुटेर गएको रा° 

आखािजयाको सखुमुी सहरको बा<हरc बजारमा µयालेि1टना 
ड"म<शन फटाफट <हँ©दै "थइन।् उनी आ`नो प*रवारको "नि@त 
रोटc वनाउन मकैको <पठो खोaदै"थइन।् उनीसँग धेरै पैसा 
"थएन। उनी वसेको सहर सखुमुीमा एक म<हनास@म गहृय�ु हुँदा 
Zयस ठाउँमा खानेकुराको ग@भीर अभाव भएको "थयो। 
µयालेि1टनाले कपडाको झोलामा सकेुको मकै बेिचरहेकU एक 
म<हलालाई भे<टन।् तर Zयो <कR उनीसँग पैसा "थएन। 
µयालेि1टना चपुचाप mठ: उ"भएर मेरो प*रवारलाई कसरc खान 
mदने होला भनेर सोिचरहेकU "थइन।् 

   अचानक कसैले उनको बायाँ काँधमा <हकाEएर ग@भीर 
आवाजमा भ1यो “भाsया यहाँबाट "छटो "नःकU।" अच@म मा1दै 
उनले पछा"ड हे*रन ् Zयहाँ कोहc प"न "थएन। एक "छन त 
µयालेि1टना अकमक प*रन,् तर उनले आ`नो ौीमान ्पाभेल र 
१६ वषEको छोरो नताशालाई सि@झन।् उनको ौीमान ्सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःट पाःटर "थए। µयालेि1टनाले मकै बेिचरहेकU 
म<हलालाई लाला<यत भएर हे*रन।् फे*र पछा"ड कुममा कसैले 
<हकाEएर “यहाँबाट झ� गइ हाल" भRे आवाज आयो। केहc न 
केहc नराॆो हनेुवाला छ जःतो देखेर उनी बजारबाट बा<हर 
"निःकन खोिजन ्तर उनी आ`ना दईु जना "छमेकUह[ यरुc र 
टाइ"सयालाई वोलाउन भ"न रो<कइन।् उनले Zयसबेला परालको 

१९ 
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कुचोह[ बेिचरहेकU म<हलालाई देिखन ्र सो"धन ्“क"त हो?" तर 
तेॐो पsट प"न कसैवाट कुममा हात राखेर “भाsया यहाँबाट 
अ<हले नै तरु1त "नःकU हाल" भRे आवाज फे*र आयो। Zयसप"छ 
µयालेि1टना Zयहाँवबाट भा"गन।् दईु "मनेट प"छ उनको िशरमा"थ 
ब1दकुका गोलcह[ उ"डरहेको उनले देिखन।् फे*रप"न अक� 
दईुवटा गोलcह[ उडे। µयालेि1टना मरेतsुय भएर जहाँको Zयहc¥ 
घोTटो परेर ल"डन।् एक "छनमै सहरको बजारभ*र ठूलो बम 
प©केको आवाज आयो। µयालेि1टनाले बजारबाट धवुाँको मःुलो 
बादल जःतै उ"डरहेको देिखन।् Zयहc बजारबाट धलुोह[ प"न 
उ"डरहेका "थए। आखँाभ*र आसँ ुझारेर ूाथEना गदp "तनी घर"तर 
दग*ुरन ्“ूभ ुमलाई बचाउनभुएकोमा ध1यवाद। तर म को हुँ र? 
मलाई <कन रiा गनुEभयो?" 

  के<ह समयको अ1तरालप"छ µयालेि1टना Zयहc बजारमा फक] र 
आइन।् Zयहाँ बमले ज"मनमा ठूला Tवालह[ वनाएका "थए। 
उनी जहाँ उ"भएर मकै र कुचोलाई लाला<यत भएर हेदp "थइन ्
Zयहाँको ज"मनमा प"न दईु वटा ठूला Tवालह[ उनले देिखन।् 

   यो घ_ना सन १९९३मा भएको "थयो। Zयो कुराको 
स@झना गदp उनी यशैया ४३:२पदलाई याद ग"छEन ् जहाँ 
लेिखएको छ “जब "तमी पानीह[बाट जा1छ� म "तमी"सत हनेुछु। 
"तमी नदcह[बाट जाँदा Zयहाँको वाढcले "तमीलाई डवुाउने छैन। 
जब "तमी आगोमा पछ¶ Zयसले "तमीलाई जलाउनेछैन। यसले 
"तमीलाई पोsने छैन" ([पा1त*रत)। 

    गोलावारc आगो जःतै हो जसले मा"नसलाई पोsछ। “तर 
परमेँ वरले ू"त¦ा गनुEभएको छ “म "तमीसँग हनेुछु" उहाँसँग 
<हँडेर उहाँको "नि@त िजएर हामीले उहाँलाई नै हाॆो सरुiाको 
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िज@मा mदएका ह1ुछ�। हाॆो स@पूणE जीवन नै उहाँको सेवाको 
"नि@त सम<पEत गरेका  छौ। येशू यस संसारमा <कन आउनभुयो 
त? एलेन जी �ाइटको भनाइ अनसुार उहाँ सेवा गनE आउनभुएको 
हो। हाॆो जीवनको लआय नै सेवा गनुE हो" ढु6 क हुँदै 
µयालेि1टना यी लेखकलाई सनुाउँ"छन।् 
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सखुी प*रवारको रहःय 

आ1�य ुमेक्चेःनी 
(िज@बावे, अ<ृका) 

 
हेजेल मोयोको "नि@त घर खशुीयालcपूणE "थएन। उनको 

बबुा र6सीले <टsल ह1ुथे। आमाबबुा ज<हले घमासान झगडा 
गथ]। "तनीह[ अ<ृकाको िज@बावेको सानो गाउँ {वा1डामा 
रह1थे। आ`नो घरमा प"न सखु शाि1त भए कःतो ह1ु�यो होला 
भनेर हेजेल सोvने गदE"थन।् 

   जब हेजेल १४ वषEकU भइन ् तब उनले एउटा "नणEय 
ग*रन ् जसले गदाE उनको घर सदाको "नि@त प*रवतEन भएको 
"थयो। उनको कारणले घरमा <व"भR घ_नाह[ भयो जसले 
घरमा आमूल प*रवतEन sयाएको "थयो। सवEू थम त, उनी चचEमा 
जान था"लन।् अ[ बालबा"लकाह[ आइतबारको mदन चचEमा 
गएको उनले देखेकU "थइन ् र उनी प"न Zयहा जान चाहेकU 
"थइन।् आ`नो नौ वषEको भाइलाई डो� याएर उनी चचEमा गइन।् 
उनले बा॑ कiा सकेप"छ कहाँ प¯ने होला भनेर खोिजनी"त गन] 
बममा एउटा अखबारमा सोलसुी य"ुनभ"सEटcको <व¦ापन देिखन।् 
यो <वँ व<व¨ालय सेभे1थ-डे <व<व¨ालय "थयो र Zयो उनको 
घरबाट टाढा "थयो। Zयहाँ बसमा चढेर जाँदा साढे दईु घ´टा 
ला{�यो। जब <व<व¨ालयबाट <व¨ाथ®ह[ भनाE गनE उनको 
गाउँमा आए तब उनले "तनीह[लाई भेटे। Zयस <व¨ालयमा जान 
उनी राजी भइन।् उनको बबुाले प"न उनको पढाइ खचE बेहोनE 
म� जरु गरे। 

कथा 
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    सोलसुीमा हेजेल गीत गाउने समूहमा सि@म"लत भए। 
Zयस समूहका <व¨ाथ®ह[लाई उनले साबथको बारेमा धेरै 
ूँ नह[ ग*रन।् Zयस समूहको एक जना भखEरै <ववाह गरेको 
पाःटर "थयो। उनको नाउँ इ"लट 1याट:ा "थयो। एक mदन 
उनले हेजेललाई लिiत गदp सबैको साम ुभने “यस केटcलाई म 
मेरो छोरc बनाउन चाह1छु। ूZयेक बधुवार उनले ूभलुाई िचनून 
भनेर म ूाथEना र उपवास बःनेछु।" 

   Zयस समूहको अक� पाँच जनाले प"न ती पाःटरको कुरा 
मनपराए र उनीसँग ूाथEनामा सि@म"लत भए। हेजेल प"न Zयहc 
ूाथEनामा सहभागी भइन।् "तन म<हनास@म "तनीह[ उपवास बसे 
र ूाथEना गरे। अ"न सोलसुी <वँ व<व¨ालयले सा¬ा<हक ूाथEना 
सभाको आयोजना ग� यो। Zयो सभा प"छ हेजेलले ब"¬ःमा 
"लइन।् 

   जब हेजेल २३ वषEकU भइन ्तब उनलाई पाःटर इ"लटले 
एलेन जी �ाइटको पःुतक मेसेaस टु यो: <पपलु mदए। 
प*रवारलाई कसरc सखुी बनाउने भनेर Zयहाँ लेिखएका 
सsलाहदेिख उनी ूभुा<वत भइन।् उनको प*रवार सखुी होओस ्
भRे उनले चाहेकU "थइन।् “*रसाहा बाबआुमासँग कसरc कुरा 
गन] भनेर मैले Zयस पःुतकमा "सक� । कुनै <वषयबःतमुा छलफल 
गनुEप� यो भने बाबआुमासँग कसरc कुरा गन] भRे प"न "सक� । 
<वशेष गरेर आ`नो बाबआुमालाई कसरc आदर गन] सो मैले Zयस 
पःुतकबाट "सक� " उनले यी लेखकलाई सनुाइन।् Zयस पःुतकमा 
भएको उनको मनपन] अंश प.ृ ३३१मा यसरc लेिखएको छ “धेरै 
यवुायवुतीह[ले सZय जानेका छन ् अथाEत परमेँ वरलाई िचनेका 
छन ्भनेर दावी गछEन ्तर क"तपयले बाबआुमालाई mदनपुन] आदर 
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र ःनेह mदँदैनन।् "तनीह[ आ`ना बाब ुर आमालाई थोरैमाऽ ूमे 
देखाउँछन।् "तनको चाहनालाई वाःता गदpनन ् र "तनीह[लाई 
आदर गनE असफल ह1ुछन।् बाबआुमाह[को िच1तालाई "तनीह[ 
वाःता गदpनन।्" 

   जब Zयस पःुतकमा भएका सsलाहलाई "तनले माR 
था"लन ् तब हेजेलको घरमा खिुशयालc छाउन थाsयो। अ"न 
छु�ीमा घर आउँदा हेजेलले सZु न ु अिघ बाबआुमालाई बाइबल 
प¯न र ूाथEना गनE आमह ग*रन।् "तनीह[ले प"न सहम"त 
जनाए। एक mदन बेलकुा आमाले हेजेललाई बाइबल प¯न र 
ूाथEना गनE अनरुोध ग*रन।् अ"न पूरै प*रवारले हरेक "बहान र 
बेलकैु परमेँ वरको आराधना गनE थाले। अब Zयस घरमा खसुी 
छाएको छ। आ`नो प*रवारले बिT तःमा लेओस ् भनेर हेजेलले 
ूाथEना ग*ररहेकU "छन।् “अब हामी सखुी प*रवारमा छ�। यःतो 
खालको प*रवार सध̧ होस ्भनेर मैले चाहेको "थए"ँ हेजेल खशुी 
हुँदै सनुाउँ"छन।् 
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परमेँ वरको <हसाब 

आ1�य ुमेक्चेःनी 
("भयतनाम) 

 
     जानी बेकर साउथ अ<ृकाको सनुौलो केश भएका एक 
भलादमी एडभेि1टःट कायEकताE "थए। उनलाई "भयतनामको 
राजधानीमा "बस लाख अमे*रकU डलरको लागतमा सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःट चचEको “सहरमा ूभाव पान] सामदुा<यक के1ि" भवन 
ःथापना गनE ठूलो िज@मा लगाइmदएको "थयो। यःतो खालको 
"नकाय दिiणपूव® एिशयाकै प<हलो "थयो। 

    बेकरले "भयतनामको राजधानी हनौइमा Zयस "नकायको 
"नि@त सहुाँउदो ज{गा खोaन कडा मेहनत गनुEपरेको "थयो। जब 
उपयnु ज{गा भे<�1�यो तब Zयसको मोल बीस लाख डलर भ1दा 
मा"थ गएर "तस देिख चा"लस लाख डलर मा"ग1�यो। 

   उनी "स:ापरुमा रहेको एडभेि1टःट चचEको साउथ एिशया 
य"ुनयन "मसनको मuुयालयमा काम गदEथे। उनी अzयiको 
<वशेष सहायकको [पमा काम गदEथे। ूाथEना गदp उनले 
"स:ापरुबाट हनौइमा धेरै पsट ओहोर दोहोर गरे। “क"त पsट  
"भयतनाममा गए ँ Zयसको ग1ती नै मसँग छैन। सायद १५देिख 
२० पsट होला" बेकरले यी लेखकलाई भने। 

   सन ् २०१४मा <वँ व एडभेि1टःट चचEको अzयi टेड 
एन.सी. <वsसनले हनौईमा मा"नसह[को सेवा गनE सामदुा<यक 
के1ि "नमाEण गनE सहयोगको "नि@त अनरुोध गरेप"छ बेकरलाई 
Zयस कामको "नि@त "नयnु ग*रएको "थयो। <वsसन Zयस बखत 
"भएतनममा ऐ"तहा"सक ॅमणमा "थए। उहाँले हो िच "म1ह 
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सहरमा सावEज"नक ससुमाचारcय कायEबमको नेतZृव गनुEभएको 
"थयो। Zयस iेऽमा "भयतनामीह[लाई सेवा परु ्याउन उsलेखनीय 
सामूदा<यक सेवा के1ि ःथापना गनुEपन] ूःताब राu दै Zयसको 
"नि@त आवँयक आ"थEक सहयोग जटुाउने बाचा उहाँले mदनभुएको 
"थयो। तर उहाँले जटुाउनहुनेु सहयोग ५० ू"तशत छ भने अक� 
५० ू"तशत साउथ ए"सया-पा"स<फक र साउथ ए"सया य"ुनयन 
"मसनले जटुाउनपुन] समझदारcमा उहाँले वचन mदनभुएको "थयो। 
अ1तमा <वँ व एडभेि1टःट चचEले दस लाख डलर mदयो भने 
"ड"भजन र य"ुनयनले पाँच पाँच लाख डलर mदएका "थए। 

    तर बाकेरले आफूसँग भएको पैसा अनसुारको ज{गा पाउन 
सकेनन।् पाउँदा प"न <क त अ"त मह:ो <क त नराॆो ठाउँको 
ज{गा ह1ु�यो। Zयसले गदाE ज{गा <कRे मनिःथ"त नै त<ुहन 
लागेको "थयो। 

    अ"न साथीको साथीले बेकरलाई िचनाइmदयो। Zयस 
साथीको साथीले घरज{गाको कारोबार र धेरै तलाका घरह[को 
"नमाEण गन] काम गदE�यो। उनीसँग ज{गा "थयो जहाँ साततले 
घर "नमाEण गदp "थए। उनले ज{गा र "नमाEण स[ु भएको घर 
बेvन चाहेका "थए। Zयसको "नि@त उनले केवल १८ लाख 
डलरमाऽ मागेका "थए। जब बेकरले Zयो ठाउँ देखे तब आ`नो 
योजनाको "नि@त Zयो अZय1तै सहुाउँदो ठानेका "थए। 

    तर कमEचारcत1ऽ र अ[ <बयाकलापले गदाE ज{गा <कR 
म<हन�स@म <ढलो भएको "थयो। Zयसै बखत अक� मा"नस आएर 
बेकरले भ1दा धेरै पैसा mदएर घर <कRे ूःताब राuयो। बेकर 
भने ूाथEना गदp रहे। तर बेvने  यिn नयाँ मा"नसको धेरै पैसा 
mदने ूःताबमा फसेन। एडभेि1टःटह[को योजना समाजको 
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<हतको ला"ग हनेु भएकोले Zयो ज{गा कमै मूsयमा भएप"न 
एडभेि1टःटलाई नै "बबU गन] उनले "नधो गरे। 

    जब मे २२, २०१८मा <वँ व एडभेि1टःट चचEको अzयi 
<वsसन र अ[ अगवुाह[ले साततले भवनको उ» घाटन गरे तब 
बेकरको खशुीको "समा नै रहेन। Zयस घरमा पःुतक पसल, 
ःवाःथ<हतको "नि@त खानेकुरा <कRे पसल, अ¼मजेी वा अ[ 
"बदेशी भाषा "सकाउने ःकूल, स<:त ःकूल, "नरोगी बनाउने 
के1ि, आसा "भयतनाम अ<फस र दईु वटा चचEको "नि@त सभाघर 
हनेुछ। 

    “मैले सोचे भ1दा प"न अZय1तै अच@म त*रकाले परमेँ वर 
काम गनुEभयो। उहाँले हामीले ूाथEना गरे भ1दा धेरै mदनभुयो। 
यसको ौेय, म<हमा र स@मान उहाँलाई नै छ" बेकरले खशुी हुँदै 
यी लेखकलाई सनुाए। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२४ 

३६ 



 

स�ुिचत होइन तर ठूलो आखँाले 

जीवनको मानिचऽ वा योजनालाई हेन ुE 
आ1�य ुमेक्चेःनी, (सडुान, अ<ृका) 

 
  झ´डै mदनmदनै भने जःतो पाँच सदःयीय एउटा प*रवार 
दिiण सडुानको राजधानी जबुामा रहेको सेभे1थ-डे एडभेि1टःट 
प*रसरमा आएर खानेकुरा मा{द�यो। Zयसबेला डा6टर <पटर 
<फ1वायले Zयस प*रसरमा सानो म"ुनकU सेभे1थ-डे एडभेि1टःट 
ःवाःथ संःथा चलाउँदै "थए। उनी "म"सनेरc डा6टर "थए। 
उनको प*रसरमा आएको प*रवारको मागू"त के गन] होला भनेर 
उनी अलमलमा परेका "थए। 

    एक mदन उनले जनु प*रवार उनकहाँ खाना मा{न 
आउँ�यो Zयहc¥ प*रवारको घरमा जाने "नणEय गरे। Zयो प*रवार 
उनकहाँ mदनmदनै खास गरेर <कन आउँछ भनेर उनले जाR 
चाहेका "थए। जब उनी Zयस प*रवारको घरमा पगेु तब Zयहाँ जे 
देखे Zयो देखेर उनको मनमा ठूलो चोट प� यो। बाब,ु आमा, दईु 
छोरcह[ र छोराले पालै पालो खाना खा1थे। बाब ुर छोरा एक 
mदन खा1थे भने आमा र छोरcह[ अक� mदन खा1थे। Zयस mदन 
बाब ुर छोरा भने भोकै ह1ु�ये। 

   Zयो ½ँय देखेर <पटर आ`नो घरमा आए। उनी 
अज]ि1टनाका "थए भने उनको ौीमती नताशा साउथ ओसे<टयामा 
ज1मेकU "थइन।् यो प<हलाको सो"भयत [सको भाग "थयो। 
<पटरले आफूले देखेको कहालcला{दो ½ँय आ`नी ौीमतीलाई 
सनुाए। उनले भने “हामी केवल ःवाःथको काममा माऽ zयान 
mदइरहेका छ�। तर हाॆा व*रप*र रहेका मा"नसह[लाई Zयो भ1दा 
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अ[ नै थोकको खाचो रहेको कुरालाई हामीले वाःतै गरेन�। 
ःवाः�य सेवा असल हो तर समूदायको "नि@त आधारभतू 
कुराह[को प"न खाँचो छ भनेर हामीले महससु गनुEपछE। 
"तनीह[लाई सफा पानी, खाने कुरा, लामख�ेु आउन नmदने झलु 
र पानी बो6ने भाँडाह[ चा<हएको रहेछ।" 

     तर "तनीह[को व*रप*र रहेका मा"नसह[को आधारभतू 
आवँयकता पूरा गन] iमता आफूसँग "थएन। <पटर र नताशाले 
ूाथEना गरे।  अ"न अमे*रकाको मuुयालयमा रहेको आसा 
हेड6वाटEरमा एक लाख पचास हजार डलरको सहयोग मा{न 
पऽाचार गन] भ"न <पटरले "नणEय गरे। यःतो आयोजनाको "नि@त 
उनले प<हले क<हsयै प"न ूःताब लेखेका "थएनन।् तर आसाले 
उनको ूःताब ःवीका� यो र Zयसको "नि@त आ"थEक सहयोग वा 
बजेट mदने "नणEय ग� यो। अ"न छोटो समयमा नै मनुकुU सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःट ःवाः�य ि6ल"नक आसा जबुा ूोजे6ट वा 
प*रयोजनाको नाउँले ूच"लत भए। 

    सानो ि6ल"नक "बःतार भएर अ[ सेवाह[ प"न संचालन 
गनE था"लयो। "तनीह[ले खानेकुरा, अ[ आवँयक सामानह[ र 
पानी सफा गन] उपकरणह[ <वतरण गनE थाले। आपतकालमा 
सहयोग गन] "नकाय प"न "तनीह[ले ःथापना गरे। Zयो 
आयोजनाको "नि@त एक लाख पचास हजार डलरबाट एक वषEमै 
"बस लाख डलरको बजेट हनु प{ुयो। “मलाई त छ6 क 
ला"गरहेको छ। जब हाॆो zयान मा"नसह[मा राuछ� र 
"तनीह[को आवँयकताू"त संवेदनशील ह1ुछ� तब "तनीह[लाई 
सहयोग गन] प*रयोजनाको <वकास गनE स6छ�" <पटरले भने। 
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   <पटरको जीवनमा प"न आमूल प*रवतEन आयो। आसाले 
उनलाई अमे*रकाको सेभे1थ-डे एडभेि1टःट <वँ व<व¨ालय आ1¾य ु
य"ुनभ"सEटcमा अzययन गनE पठायो। Zयहाँ अ1तरा<°य <वकासको 
<वषयलाई "लएर माःटर "डमी हा"सल गरे। अ"न उनले धेरै 
अ1तरा<°य सहयोगी संःथाह[मा काम गरे। ती संःथाह[मा 
आसा, डे"नश *र`यजुी काउन"सल, वsडE "भजन र य"नसेफ "थए। 
उनले जोडEन, लेबनान, बो"ल"भया, साउथ ओसेिशया र [सी 
गणत1ऽ चेच"नयाका देशह[मा प"न काम गरे। 

   तर उहाँको यो ठूलो कामह[ सानैदेिख स[ु भएको 
"थयो। एउटा प*रवार <कन mदनmदनै खान मा{न आउँदो रहेछ 
भRे उनको Zयो चासोले "बशाल प*रयोजना स�ु भयो। “Zयो 
भ1दा अिघ मेरो स@पूणE जीवन मा"नसह[को ःवाः�य उपचार 
गनEमा  यःत "थयो। मेरो ि6ल"नकको सानो कोठाभ1दा का<हरको 
संसार प"न हेन ुEपद� रहेछ भनेर मलाई थाहा "थएन" ३९ वषEका 
<पटरले उनले अzययन गरेको अज]ि1टनाको *रभर Tलेट 
एडभेि1टःट य"ुनभ"सEटcका संवाददातालाई अ1तवाEताE mदँदै भने। 

   “तपाwसँग के छ र तपाwले के गनुEपछE भRेमाऽमा तपाw 
zयान नmदनहुोस।् मा"नसह[को आवँयकता के हो Zयसमा प"न 
zयान mदनहुोस।् अ"नमाऽ तपाw येशूको जःतो च*रऽ देखाएर 
अ[को सेवा गन]  यिn वR स6नहुनेुछ" अZय1तै रमाइलो 
त*रकाले <पटरले सनुाए। 
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बाइबल बो6ने सह*रयाह[ 

अलेहा1सो गोनजालस ्6यरुार 

(पे[, दिiण अमे*रका) 
 

जब अलेहा1सो १८ वषEको  भयो तब ऊ एक कiामा 
भनाE भयो। क"तले १८ वषEको उमेरमा उसले ःकूल स�ुगरेछ 
प"न भने। सन ् १९८०मा पे�को काकोलो गाउँमा रहेको 
ःकूलमा जान थालेको "थयो। Zयहाँका गाउँलेह[ले आ`ना 
छोराछोरcह[लाई पढाउन ु भ1दा खेतबारcमा काम गराउन ु
मह�वपूणE ठानेका "थए। 

एक mदन अलेहा1सोको ःकूलको साथीले एउटा रे"डयो 
sयायो। Zयसमा उसले संसारको अ1तको समयमा के हनेुछ भनेर 
सनुाउने आिZमक कायEबम बिजरहेको "थयो। Zयो कायEबम सनेुर 
उसको मनमा खलुदलुc भयो र फे*र सRुे "बचार ग� यो। 

   एक mदन रे"डयो कायEबम चलाउने गन] ससुमाचार 
ूचारकले अलेहा1सोको ःकूलको र:शालामा बेलकुा ससुमाचार 
ूचार कायEबम आयोजना गरे जहाँ बाइबलस@ब1धी थप ¦ान 
पाउने उसको धोको परुो भएको "थयो। जब  ूचारकले येशूको 
आगमन चाँडै हनेुछ भनेर बतायो तब उसको �दय खशुीले 
गदगद भयो। 

   गाउँका अ[ मा"नसह[ले प"न ससुमाचार सनेुर रमाइलो 
मानेका "थए। कायEबम आयोजकह[ले "तनीह[को "नि@त Zयहाँ 
एउटा चचE ःथापना ग*रmदए।  जब जब खेतबारcको कामबाट 
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फुसEद ह1ु�यो तब-तब अलेहा1सोर र उसका साथीह[ आइतबार 
चचEमा जा1थे। 

  चचEका चार जना अगवुाह[ले गाउँका मा"नसह[ले 
बाइबल "स6ने ठूलो चासो देखाएको देखे। गाउँका सबैलाई 
बाइबल mदने "नणEय ती अगवुाह[ले गरे। ती अगवुाह[ले 
निजकैको कःको (ठाउँको नाउँ) गाउँमा एक घ1टा लगाएर 
बाइबल <कR खोजे। तर Zयहाँ बाइबल बेv ने कुनै प"न पसल 
भे�ाएनन।् 

   बाइबल <कR नपाएकोमा ती चार जना अगवुाह[ हतास 
र "नराश भएका "थए। एकmदन "बहान कःकोको ढु:ेनी बाटोमा 
मा"नसह[को लःकर एउटा भवनमा गइरहेको देखे। "तनीह[ 
सबैको हातमा बाइबल "थयो। Zयो भवन सहरको बाइबल बेv ने 
ठूलो पसल रहेछ भनेर ती अगवुाह[ प"न "तनीह[को प"छ 
लागे। Zयो सेभे1थे-डे एडभेि1टःट चचE रहेछ। मा"नसह[ साबथ 
ःकूलमा जाँदै "थए। 

  ती अगवुाह[ साबथ ःकूल कायEबममा बसे र चचEको 
सेवाकायEबममा प"न भाग "लए। "तनीह[लाई "म"लजलुc खाना 
खान "न@Zयाइयो र Zयसप"छ चचEका मा"नसह[सँग mदउँसो 
बाइबल अzययन गनE आमह ग*रयो। ती मा"नसह[ बाइबल 
अzययन गनE पाउँदा धेरै खशुी भए। जब बाइबल अzययन गरेर 
फक]  ती मा"नसह[ले भने "ए, हामीले संसारको अ1Zयको बारेमा 
समाचार त केवल आधामाऽ जानेका रहेछ�। ती मा"नसह[लाई 
त सबै कथा थाहा रहेछ।" 

Zयसैबेला ती मा"नसह[ले एडभेि1टःट हनेु "नणEय गरे। 
"तनीह[ले गाउँका मा"नसह[लाई बाइबलले देखाएको सबै  कथा 
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सनुाउन एडभेि1टःट पाःटरसँग अनरुोध गरे। "तनीह[सँग चचEका 
अ1य दईु जना मा"नसह[ गाउँमा गए र अक� mदन अथाEत ्
आइतबार "तनीह[को चचEमा ूचार गरे।  

   अलेहा1सोZयस आइतबार चचEमा जान सकेन <कन<क Zयो 
mदन ऊ खेतबारcमा काम गदp"थयो। तर उसको साथीले उसलाई 
अक� आइतबार चचE नजान ुभ1यो। चचE त सेभे1थ-डे एडभेि1टःट 
भयो र अक� श"नबारमाऽ सेवाकायE ह1ुछ। 

   अलेहा1सो के भएछ भनेर श"नबार चचEमा गयो। उसले 
सनेुको नयाँ सZयू"त उसलाई <वँ वास ला{यो। अदनको बग̧चामा 
परमेँ वरले mदनभुएको "नद]शन र सात� mदन साबथ माRुभनेको 
च�थो आ¦ाू"त उसको <वँ वास जा{यो र उप"न सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःट भयो। 

  १९ वषE भएको अलेहा1िोले ःकूल नजाने "नधो ग� यो र 
पूरा समय खेतबारcमा नै काम गनE थाsयो। उसले भेटेज"त 
सबैलाई येशूको आगमन चाँडै हुँदैछ भनेर सनुाउन थाsयो। 

उसको कामले अZय1तै राॆो न"तजा sयायो। अलेहा1सो प©ुको 
"थयो र धेरै प¯न लेu न जाँदैन�यो। उसले ३० वषE"भऽमै ६वटा 
चचEह[ ःथापना ग� यो। सन ्१९८५मा उसको बिT तःमा भएको 
केहc समयमै उसले एउटा प<हलो चचE ःथापना ग� यो। अ"न 
ूZयेक "तनदेिख पाँच वषEमा उसले एउटा चचE ःथापना ग� यो। 
उसले ःथापना गरेको चचEमा ऊ जान क<हलेकाहc ¥ पाँच घ1टास@म 
<हँ©�यो। उसको स<बयता र ूभावमा ८०० जना भ1दा बेसी 
मा"नसह[ले ूभलुाई <वँ वास गरे र बिT तःमा "लए। 

    आ`नो गवाहcले मा"नसह[ले परमेँ वरलाई <वँ वास गनE 
पगेुकाले ऊ परमेँ वरको अलेहा1सो ूशंसा गदEछ। कःको भRे 
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सहरमा एक साबथ "बहान बाइबल बोकेर जाने 
एडभेि1टःटह[ू"त आ`नो आभार  यn गदEछ। 

"जब हामी चचE जा1छ� तब बाइबल बोकेर चचE जान ुधेरै 
असल कुरा हो <कनभने Zयसले गदाE हामीह[ इसाई ह� भनेर 
अ[ मा"नसह[ले देu दछन।् यmद कःको भRे सहरका सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःटह[ले बाइबल बोकेर चचE नगएको भए मेरो गाउँका 
मा"नसह[ले सZय चचEको बारेमा क<हsयै थाहा पाउने "थएन" 
उसले खशुी  यn गदp भ1यो। 

उसको गाउँमा ५०० जना मा"नसह[ छन।् Zयहाँ 
ूायजसो  एडेि1टःटह[ छन।् ३०० जना बिT तःमा "लएका 
एडभेि1टःटह[ छन।् 
   

-लेखक, आ1�य ुमेक्चेःनी  
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चचE ःथापना गदाEको डर 

¿गुो सा1ज, ६४ 

(पारा{वे, दिiण अमे*रका) 
 
    जब पारा{वेको राजधानी हसनुःयनको "छमेकU गाउँह[मा  
चचE ःथापना गनE चचE पाःटरले ¿गुो सा1जलाई अनरुोध गरे तब 
उनी डर◌ाए। ¿गुो अहसनुःयनले एडभेि1टःट हिःपतलको बीमा 
क@पनीको "नद]शक भएर २० वषE काम गरेका "थए। उनी 
सहरको सबभ1दा ठूलो के1िcय सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEमा 
रहेका चचEका सदःयह[सँग बीमाको काम गदEथे। Zयस चचEमा 
३०० जना सदःयह[ "थए। तर उनले चचEभ1दा बा<हर क<हले 
कतै प"न काम गरेका "थएनन।् 

"मलाई डर लागेको "थयो। म ए6लैले चचE चलाउन 
स6ने iमता मसँग "थयो जःतो लागेको "थएन। 

   ¿गुोले आ`नी ौीमतीसँग यसबारे कुरा गरे। उनले 
एडभेि1टःट डेµलपमे1ट *र"लफ एजे1सीमा काम गरेकUले अ[ 
आःथाका मा"नसह[सँग काम गन] केहc अनभुव उनमा "थयो। 
Zयसकारण उनी नयाँ चचE ःथापना गन] मा"मलामा सहयोग गनE 
म� जरु भइन।् 

¿गुोले धेरै हT तास@म ूाथEना गरे। उसको घरको 
निजकैको ि1वभा सायो"नया गाउँमा चचE ःथापना गनE 
<हिचकचएकोमा नमaजा ला"गरहेको "थयो। Zयसकारण प"छ गएर 
नयाँ ठाउँमा चचE खडा गन] ूयासमा आफूले सहयोग गन] सहम"त 
जनाए। 

कथा 
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   "प<हला त ह नराॆो मानेकोले चचE स�ु गरेको "थए।ँ तर 
केहc मा"नसह[को सहयोगले हामीले काम ग� य�। हामी यहाँ 
आय�, हामीले यहाँ के आवँयकता "थयो Zयसको जाँचबझु ग� य� 
र हामीले काम गनE स�ु ग� य�" उनले भने। प<हला त हामीले 
सानैबाट काम स�ु गरेका "थय�" ¿गुोले भने। ¿गुोले एउटा घर 
बहालमा "लए। Zयस घरलाई "ूभावको के1ि" भ"नयो। केहc 
गोÀीह[को आयोजना ग*रयो, जसमा ःवःथकर खानाको प*रकार 
बनाउन "सकाउने र धुॆ पान रो6ने  कायEबमह[ "थए। Zयसको 
"नि@त अःपतालका केहc <वँ वासी साथीह[ले साथ mदए। उनी र 
चचEका अ[ सदःयह[ले छर"छमेकUलाई साथी बनाए। 

   "छमेकU र टोलह[मा नयाँ सामदुा<यक के1िको बारेमा 
खबर फै"लयो। चचEका एक जना सदःयले फेसबकुका फोटोह[ 
राखेर Zयस के1िको बारेमा जानकारc mदयो। ःथानीय 
एडभेि1टःटसँग स@बि1धत होप vयानल रे"डयो 1यभुो <टय@पले 
सामूदा<यक के1िको बारेमा <व¦ापन ग� यो।  

   सन ् २०१५ प"छ ूभावको के1िले ूZयेक श"नबार 
"नय"मत [पमा "एक mदन संसारबाट बा<हर" भRे कायEबमको 
थालनी ग� यो। 

   "यो हT ताको एक mदन हो जब मा"नसह[ तनावबाट 
ःवत1ऽ भएर आ`ना mदमागह[ बाइबलमा लगाउन µयाउँछन।् 
हामी गीतह[ गाउँछ� र संगसंगै बाइबल अzययन गदEछ�। जो 
मा"नसह[ हामीह[को ःवाः�य कायEबमह[मा सहभागी भएका 
"थए "तनीह[ले हामीह[ बाइबलको कारणले ःवःथ भएको 
"तनीह[ले देu न पाउँथे। "तनीह[ प"न परमेँ वरसँग ूाथEना स�ु 
गनE थाsदछन"् खशुी भएर ¿गुोले बताए। 
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   जब मा"नसह[ले बाइबल अzययन गनE थाले तब Zयसमा 
भएका ःवाः�यका सsलाहह[ देu दा "तनीह[ छ6 क परेको 
"तनीह[ले बताए। असल ःवः�य जीवन उिचत र संत"ुलत खाना 
र ूाथEना³ारा ःवःथ जी<वन "बताउन स<क1छ भनेर "तनीह[ले 
"सकेका "थए। बाइबलका पदह[मा "तनीह[को मन पन] पद ३ 
यूहRा २ हो, जसमा लेिखएको छ "हे <ूयह[ हो "तमीह[ सबै 
कुरा र ःवाः�यमा आZमामा जःतै स@पR होस।्" अक� मन पन] 
पद <फ"लTपी ४:७ हो जसमा भ"नएको छ "समझले नै µयाउन 
नस<कने परमेँ वरको शाि1 तले "तमीह[का �दय र "तमीह[का 
मनलाई येशूमा रiा गन]छ।" 

    सन ्२०१६मा ूभावको के1ि भवनमा चारपsट चोरह[ले 
ऐनाका Áयालह[ फुटाए र Zयहाँ भएका मेच, टेबलु र 
इले6शो"नक उपकरणह[ चोरेर लगे। Zयसले गदाE Zयहाँ हनेु 
कायEबमह[मा वाधा भयो। Zयसप"छ कायEबमह[ ¿गुो कै 
घरमा हनु थाsयो। 

   Zयहc वषE <वँ व एडभेि1टःट चचEले ते� ह� साबथ ःकूलमा 
संकलन गरेको भेटcले सामदुा<यक भवनलाई चचEमा प*रणत गनE 
सहयोग ग� यो। Zयस पैसाले ःथानीय एडभेि1टःट चचEले 
सामदुा<यक भवन के1ि <क1यो। Zयसमा थप ःथलह[को "नमाEण 
गरेर अझ सरुिiत बनाए। 

"नयोभासाखो"नया सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचE र सामदुा<यक 
के1ि सन ् २०१८मा खो"लयो। ती ःथानह[को संचालनको  
ला"ग आ`नै पाःटर Zयहाँ खटाइयो। ¿गुो चचEको सबEसाधारण 
अगवुा नै भइरहे। Zयसमा आफू एकदम खशुी भएको  उनले 
बताए। 
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वषE ६४को ¿गुो भ1दछन ् "मैले एडभेि1टःट चचEको 
"नि@त २० वषE काम गर� तर केहc वषE यता म सबभ1दा खशुी 
भएको छु, <कन<क मैले संसारका मा"नसह[को "नि@त प"न काम 
गनE पाए।ँ प<हला मैले चचEमै भएका मा"नसह[को "नि@त काम 
गदEथ�। अ<हले म कुरामाऽ होइन कामै गरेर देखाइरहेको छु र 
परमेँ वरको ूमे नयाँ त*रकाले देखाइरहेको छु। मेरो जीवनमा 
परमेँ वरले खटाउनभुएको काम मैले ग*ररहेकोछु जःतो मलाई 
ला"गहेको छ।" 
    

लेखक: आ1�य ुमेक्चेःनी 
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योग र zयानमा नपाएको शाि1त 

गःुटाभो जे"भएर काबालेरो, ४० 

(पारा{वे, दिiण अमे*रका) 
 
   एक जना अzयािZमक ग�ुले गःुताभो र उसको साथीलाई 
एउटा कोठामा ल{यो। Zयो कोठामा मरेका मा"नसह[सँग कुरा 
गनE Zयस ग�ुले "तनीह[लाई Zयहाँ लगेको "थयो। यो कोठा 
पारा{वेको राजधानी असनुँयनमा "थयो। 

Zयस अzयािZमक ग�ुले "तनीह[लाई भ1यो, ""तमीह[को 
केहc ूँ न छ भने मरेका आZमाह[ले "तमीह[लाई जवाफ 
mदनेछन।्" 

गःुताभोसँग धेरै ूँ नह[ "थए र "तनीह[को जवाफ 
उसलाई चा<हएको "थयो। उसले mदनको दईु पटक संःकृत म1ऽ 
फुकेर zयान गनE थाsयो र रातभ*र सZु ने कोिशश ग� यो। <वहान 
एक घ1टा र बेलकुU एक घ1टा उसले zयान गरेर समय 
"बतायो। उसमा धेरै तनाव र उदा"सनता "थयो। ती तनाव र 
उदा"सनता मेटाउन zयान गन] कदम उसले चालेको "थयो। Zयस 
<बयाकलाप केहc समयस@म त रमाइलो नै भयो र मनमा शाि1त 
भएको जःतो भएको "थयो। तर zयान प"छ उसमा भएको तनाव 
झन सय� गणुा aयादा बढेर पो आयो। 

 मरेका मा"नस भनाउँदाह[सँग कुराकानी गनE ला{दा 
उसलाई धेरै ध6 का भएको महससु ग� यो। उसले अनेक� 
अचाि6ल र डराला{दो आवाजह[ स1ुयो। Zयहाँ िचvयाएको 
आवाजह[ "थए। मा"नसह[ <हँ"डरहेका र गायब भएको उसले 

कथा 
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देuयो। <यनीह[ त शैतानका दूतह[ वा द�ुआZमा हनु भनेर 
उसले सोvयो। "तनीह[देिख गःुताभो त"सEन थाsयो। 

  गःुताभो डराएको देखेर Zयो ग�ुले भ1यो, "नडराऊ। 
"तनीह[ले "तमीलाई केहc गदpनन।् "तनीह[ले "तॆो mदमाग र 
मनलाईमाऽ जाँvनेछन।्" 

  Zयो अनभुव प"छ गुः्ताभोले आ`नो जीवनलाई पछा"ड 
फक] र हे� यो। उसका बाबआुमा आइतबार चचEमा जा1थे। 
"छमेकUको अनरुोधप"छ उसलाई सेभे1थ-डे एडभेि1टःट ःकूलमा 
१२को उमेरमा भनाE ग*रएको "थयो। Zयस ःकूलमा हनेु बाइबल 
कiाह[मा उसको चासो "थएन। जसोतसो उसले Zयस ःकूलमा 
बा� ह कiा "सzयायो। Zयस ःकूलबाट "नःकेको एक वषEप"छ 
बा<हरका साथीह[ले उसलाई नराॆो बाटोमा <हँडाए। उसले 
जाँडर6सी र लागपुदाथEह[ खान थाsयो। 

 श"नबार र आइतबार अथाEत ् "बदामा उसले गाँजा, 
जाँडर6सी र कोकेन जःता लागपुदाथE सेवन गनE थाsयो। प"छ 
उसमा झन ् तनाव फक] र आयो। उसलाई टाउको दuु ने र 
वाकवाकUले सताउन थाsयो। ऊ मनोवै¦ा"नककहाँ सहायताको 
"नि@त गयो। मनौवै¦ा"नकले उसलाई भारतको एक जना 
धमEग�ुकहाँ गएर zयान गनE "सक भनेर सsलाह mदइन।् 

   गःुताभोको एक देवताको मि1दरमा एक जना साधसँुग भेट 
भयो। उn धमEग�ुले उसलाई zयान गनE र योग गनE "सकाए। 
Zयसबेला Zयस धमEग�ुले संःकृतबाट नबÁुने श�दह[ बार@बार 
उvचारण गरेर zयान mदन लगाए। Zयसले उसलाई आराम mदन 
स6नपु�य�। उसले उसको mदमागलाई खा"ल पारेर शाि1त हनेु 
ठाउँमा मन ला{न mदएर शरcरलाई हलकुो पानुEप�य�। 
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   केहc समय त उसलाई राॆ ैभएको जःतो लागेको "थयो 
तर फे*र अनेक� तसाEउने आवाजह[ उसले सRु थाsयो र 
zयानम{न भएको बेलामा अनेक� च"तEकलाह[ उसले देu न 
थाsयो। zयानम{नभएको बेलामा ऊ अचेत ह1ु�यो र उसको 
चेतनालाई नै लÂ पा*रmदएको ह1ु�यो। 

"म त झन बहलुा भएको जःतो पो हनु थाल�। मलाई 
झन कसैको सहायताको "नि@त आवँयकता भएको महससु गर�" 
गःुताभोले भ1यो। 

उसले अzयािZमक ग�ुसँग सहयोग मा{यो तर मरेका 
ठा"नएका मा"नसह[लाई भे_न mदएर उसलाई झन ् तसाEउन 
थालेको "थयो। उसलाई के ग�ँ के ग�ँ भएको बेलामा उसलाई 
एडभेि1टःट ःकूलमा बाइबल पढेको याद आयो। उसले 
एडभेि1टःट पाःटर र एडभेि1टःट मान"सक ःवःथकम®सँग 
सहायता मा{यो। "तनीह[ले उसँग ूाथEना गरे र zयान, योग, र 
गाँजा जःतो लाग ु पदाथEह[ खान छो©न सsलाह mदए। अ"न 
गःुताभो ूZयेक साबथ चचE जान थाsयो। 

zयान र योग त रो6न उसलाई सिजलो भयो। तर 
श"नबार र आइतबार लागपुदाथE छो©न उसलाई धेरै गा� हो भएको 
"थयो। गःुताभोले आ`नो शरcरसँग संघषE ग� यो। उसले ूाथEना 
ग� यो र बाइबल पढेर Zयसबाट आड "लन थाsयो। एक रात 
सZु न नसकेको बेलामा उसले यशैया २६:३ दावी ग� यो। Zयसमा 
भ"नएको छ "तपाwले उसलाई "स� शा1तमा राu नहुनेुछ जसको 
mदमाग तपाwमा राu दछ <कनभने उसले तपाwमा"थ भरोसा 
राu दछ" ([पा1त*रत)। उसले <फ"लTपी ४:१३को ू"त¦ालाई 
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प"न दावी ग� यो। Zयसमा लेिखएको छ "मलाई बल mदनहुनेु 
भी�³ारा म सबै थोक गनE स6छु। 

   लाग ुपदाथE खान छोडेप"छ Zयसको लतमा फे*र सकसक 
ला{न थाsयो। उसका  परुाना साथीह[ले "तनीह[सँग घलु"मल 
गनE आमह गरे। तर उसले य"मEया २०:११ दावी गरेर 
"तनीह[सँग नला{ने ूयास ग� यो। Zयसमा लेिखएको छ " तर 
परमूभ ु एक शिnशालc यो�ाझ̧ म"सत हनुहु1ु छ, यसैले मलाई 
सताउनेह[ ठेस खाएर लोÄ नेछन ्। "तनीह[ ममा"थ <वजयी 
हनेुछैनन ्। "तनीह[ सफल हनेुछैनन ्, र "तनीह[ सा॑ै लाजमा 
पन]छन ्। "तनीह[को अनादर क<हs यै "बसEइनेछैन।" 

गःुताभोले आ`नो �दय येशूलाई mदयो र ३४ वषEको 
उमेरमा उसले बिT तःमा "लयो। " म मेरो पीडालाई "नको पान] 
कसैको खोिजमा "थए।ँ कोहc मा"नस छ <क भनेर मा"नसको प"छ 
प"छ लाग�। चचEमा म परमेँ वरको छोरो हुँ भनेर मैले ¦ान पाए।ँ 
उहाँले मेरो जीवनलाई ःवत1ऽ पानुEभयो।" 

  बिT तःमा प"छ इसाई zयानको बारेमा "भ"डयो हे� यो र Zयस 
अनसुार चsने उसले "नणEय ग� यो। Zयसमा प<हले उसले योग र 
zयान गदाE "सके जःतो zयान गन] त*रका ला{यो। संःकृतका 
लवजह[ दोहो� याउनकुो स�ा बाइबलमा भएका वचनह[ 
दोहो� यारहनपुदE�यो।Zयसको न"तजाल उसलाई झन ध6 का भयो। 

  "मेरो mदमागलाई मैले "नय1ऽण गनE स<कँन र प<हलाको 
जःतै मेरो mदमाग खालc भएको जःतो ला{यो। मेरो शरcर"भऽ 
ताकत आएको जःतो ला{यो र धेरै आवाजह[ले मलाई के के 
गन] भनेर भR थाsयो" उसले भ1यो। 
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एउटा आवाजले भ1यो "अ[लाई प"न zयान गनE भन।" अक� 
आवाजले भ1यो "मि1दरलाई पैसा देऊ।" तेॐो आवाजले भ1यो 
"*रकाड�को नाउँमा zयान गर। *रकाड�लाई बल पाउन zयान 
गर।"*रकाड� भRे को मा"नस "थयो उसलाई थाहा "थएन। 

उसले zयान गदाE गदाE ऊ लÂ हनु थालेको "थयो। ऊ 
कÅाि¼मएको जःतो भयो र चsन प"न सकेन। जसो तसो Zयस 
िःथ"तबाट ऊ "नः6यो। Zयसप"छ उसका धेरै साथीह[ले उसलाई 
भ1यो <क ती आवाजह[ उसका परुानै आवाजह[ "थए जनु ्उसले 
योग र zयानमा "सकेको "थयो। 

गःुताभोले Zयसरc zयान क<हsयै नगन] "नणEय ग� यो। ब[ 
बाइबल पढेर परमेँ वरको वचनमा zयान mदन थाsयो तर प<हला 
योग र zयान गरेको जःतो होइन। Zयो ठाउँ त खतरा ठाउँ 
रहेछ। परमेँ वरले Zयस खालको zयान गनE अगवुाई गनुEहRु। 

योग जःता zयानह[ प"न मा"नसह[लाई परमेँ वरबाट 
छsने औजार भएको उसले "नंकषE "नकाsयो। 

"जब योग गदाE आफूलाई राॆो भएको अनभुव ह1ुछ तब 
कसैले प"न बाइबल  

प¯ने आवँयकता देuदैनन ्न त येशूलाई आ`नो जीवनमा 
रोaने अवसर नै। आZमाह[ले तपाwको शरcरमा काम ग*ररहको 
तपाwले ठाRुह1ुछ र Zय"त भए प{ुछ भनेर तपाw सोvनहु1ुछ" 
उसले भ1यो। 

   गःुताभो <कताब बेचेर ससुमाचार सनुाउँछन ् र 
आसनुँयनमा मसाज गन] काम गछE। 1यभुासायो"नया सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःट चचEले संचालन गरेको सामदुा<यक के1िमा स<बय 
सहभागी भएको छ। 
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   आ`ना "छमेकUह[लाई लाग ुपदाथE र zयानले जीवनलाई 
अथEमूलक बनाउन सहयोग गदpन भनेर उसले सनुाउँछन।् 

  "zयान गदाE केहc समय त रमाइलो ह1ुछ तर प"छ झन 
आफू *र|ो भएको महससु ह1ुछ। Zयसकारण जीवनको ला"ग 
एउटै समाधान छ Zयो हो येशू। जब तपाw ूाथEना गनुEह1ुछ तब 
तपाwलाई हलकुो ह1ुछ। Zयो नै साँिv चकै शाि1त हो।" ढु6 क 
हुँदै गःुताभोले सनुाउँछ। 

लेखक: आ1�य ुमेकचेःनी 
 

५३ 



 

म <कन ज1म� 
मा"सयाला मजेुती 

( उ�{वे, दिiण अमे*रका) 
 

उ�{वेको राजधानी मो1ट"भ"डयोको बस ःटपमा एक जना 
म<हला बसको ूतीiामा उ"भरहेकU "थइन।् उनको झोलामा केहc 
पैसाह[ <वशेष कामको "नि@त रािखएको "थयो। तर एक 
"छनप"छ उनी का@न था"लन।् उनी"भऽ केहc अ½ँय शिnले 
घचघचाइरहेको उनले अनभुव ग*रन।् उनी च¯नपुन] बस त आयो 
तर Zयस बसमा उनी च<ढनन।् ब� बाटो काटेर "बःकुट 
पाउरोटc आmद बनाएर बेvने पसलमा उनी गइन।् Zयहाँ उनले 
आफूसँग भएको पैसाले केहc "बःकुटह[ <क"नन।् घरको ढोकामा 
उनले आ`नो ौीमानलाई भे<टन।्  
""तमी क"त "छटो आइप{ुयौ?" उनको ौीमानले सोधे।"हो, म 
जनु काम गनE गइरहेको "थए ँ Zयो काम नगनE मैले "नणEय गर�" 
उनले जवाफ mदइन।् 
  केहc म<हनाप"छ म"ेसयला मजु�ीको ज1म भयो। 
म"ेसयाकU आमा म*रयाले Zयो mदन क<हsयै प"न आ`नी छोरcलाई 
न"बसEन ुभ"न स@झाएकU "थइन।् 

अचाि6लला{दो बाsयकाल 
 

म"ेसयला िचहानमा खेलेर ह<ुकE न।् जब उनी १८ 
म<हनामाऽ पगेुकU "थइन ्तब उनकU १८ वषEकU mददcको एउटा 
कारखानामा आगो लागेर <वयोगा1तत*रकाले मZृयभुयो। Zयस 
आगोमा २० जनाको aयान गएको "थयो। ूZयेक mदन 
म"सयलाकU आमाले उनलाई िचहानमा ल{दथी। Zयहाँ आ`नी 
जेठ¡ छोरc गाडेको िचहानको अगा"ड ब"ल1ि आसँ ु बगाएर 
�ँदथी। Zयसबेला मरेका मा"नसह[ गा<ढएर "तनीह[को 

कथा 
१७ 
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स@झनामा नाउँ लेखेर गाडेको िशलाह[को बीचमा म"सयला 
खेsदथी। Zयहाँ क"त खालc िचहानह[ "थए। म"सयलाले अ[ 
िचहानमा राखेका फूलका गvुछाह[ "लएर ती खालc िचहानह[मा 
राuदथी। 
   घरमा कोहc पाहनुाह[ आए भने आमाले म"सयलालाई 
िचनाउँदै भ1दथी "परमेँ वरले मेरc एउटc छोरcलाई लानभुयो र 
उनको स�ामा मलाई यी छोरc mदनभुयो। अ"न उनी बसःटपमा 
भएको कथा भ1दथी। हsका पाराले उनी भि1थन ्" म"सयला त 
ज1मननैु परेको "थएन।" उनको बोलcमा मःुकुराहट "थयो। 
   तर म"सयलाले आफू कुनै न कुनै�पमा दोषी भएको र 
आफू सरुिiत नभएको अनभुव गरकU "थइन।् उनकU mददcचा<हँ 
घरको ब|ी तर आफूले चा<हँ Zयःतो आदर पाएकU केटc जःतो 
उनलाई लागेको "थएन। धेरै वषEप"छ उनका बाबआुमा छु<�ए। 
म"सयला १५ वषEकU हुँदा उनले छोरा पाइन।् अ"न उनको जेठो 
दाज ु मटुुमा आघात भएर मरे। उसको मZृयलेु आमालाई झन 
ठूलो चोछ प� यो। धेरै म<हनास@म म"सयला आ`नी आमासँग 
दाजकुो िचहानमा गइन।् 
   केहc वषEप"छ म"सयलाको एकमाऽ भाइलाई प"न साइकल 
च<ढरहेको बेलामा कारले हानीmदयो र Zयसैबेला उसको मZृय ु
भयो। आमालाई Zयो खबर सनुाउन म"सयलालाई आटँ प"न 
आएन। अब आफूमाऽ Zयस आमाको घरको िजउँदो  यिn 
भएको उनले महससु गरेकU "थइन।् mददc मनुE, बाब ु  छु<�न ुर 
भाइ दघुEटनामा परेर मनुE-यी सबै म"सयलाको "नि@त  ठूलो 
<वयोगको घ_ ना "थयो। केहc म<हनाप"छ म"सयलाकU आमालाई 
पiाघात भयो र हलचल गनE नस6ने भइन।् म"सयलाले उनलाई 
उनी नम�� जेल ःयाहार ग*रन।् बाsयकालमा उनी िचहानमा 
हकु] कU "थइन ्भने अब Zयो िचहान आ`नै घरमा सरेको जःतो 
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म"सयलालाई ला"गरहेको "थयो। उनी आफैले आफू "बच"लत 
भइरहेको अनभुव गदp"थइन।् 
   एक mदन रे"डयो खोsन ला"गरहेको बेलामा उनले 1यभुो 
<टय@पो रे"डयो कायEबम सRु प"ुगन।् Zयो कायEबम ःथानीय 
सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEको होप अथाEत ्आशाको बाणी "थयो। 
रे"डयो स1ुदै गरेको बेलामा उनले पाःटरको ूवचन स"ुनन।् ती 
पाःटरको आवाजमा आफू आक<षEत भएको उनले अनभुव ग*रन।् 
उनको मन हलकुा भयो र आफूले शाि1त पाएको अनभुव ग*रन।् 
   Zयसैबेला उनले अक� रे"डयो कायEबमको पाःटरको 
आवाज प"न स"ुनन।् ती पाःटरले एडभेि1टःट चचEको 
सहसंःथापक एलेन जी �ाइटू"त आबामक भएर ूवचन mदँदै 
"थए। उनको *रसमा म"सयलाको zयान गयो। Zयो म"सयला भRे 
 यिn को होला जसू"त रे"डयोको ूचारकले भय�र आबमण 
गदEछ उनको बारेमा प¯न उनमा उZसकुता जा{यो। तर एलेन 
जी �ाइटको बारेमा लेिखएको पःुतक कहाँ पाइ1छ होला? Zयो 
उनको "नि@त समःया नै "थयो। 
   म"सयलाले पःुतकालय  र <कताब पसलह[मा गएर एलेन 
जी �ाइटको बारेमा <कताब खोिजन ् तर कसैसँग प"न उनको 
बारेमा पःुतक "थएन। 
   एक mदन उनको जेठो छोरो ज|ुा बेv ने पसलमा गयो र 
Zयस पसलको मेचमा एउटा पःुतक उसले देuयो। Zयो <कताब 
सरर हे� यो र आ`नो आमालाई भ1यो, "आमा, तपाwले 
खोिजरहेको पःुतक यो जःतो ला{छ।" 
 

परमेँ वरबाट पःुतक 
 

    म"सयलाले आ`नो हातमा Zयो पःुतक "लइन।् Zयो 
पःुतकको िशषEक "थयो "द मटे होप" अथाEत ् "महान आशा।" 

५६ 



 

Zयस शीषEकको ठ¡क तल लेिखकाको नाउँ उनले देिखन।् अ"न 
छ6 क परेर उनी का@न था"लन।् 
   "यो त मेरो जीवनमा परमेँ वरले कसरc काम 
ग*ररहनभुएको छ सो मलाई देखाउनभुएको छ। उहाँले यो 
पःुतक मलाई पठाउनभुयो!" िचvयाउँदै उनले भ"नन।् 
   Zयसबेलादेिख म"सयलाले एलेन जी �ाइटको बारेमा केहc 
प"न श�ा ग*रनन।् Zयो पःुतक प¯नभु1दा अिघ नै "उहाँमा 
मलाई बोलाउन परमेँ वरले यो पःुतक ूयोग गनुEभयो" भनेर 
म"सयलाले भ"नन।् 
   उनले आशाको बाणी रे"डयो कायEबमको आयोजकलाई 
फोन ग*रन।् Zयस कायEबमको संचालकको तफE बाट "म{वेल 
आमारोःपरे1जालाई पठायो। उनले म"सयलालाई बाइबल अzययन 
गराए। उनले ला तेय सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEमा बिT तःमा 
"लइन।् Zयो चचE सन ् २०१६को ऽैमा"सक साबथःकूलको 
भेटcको सहयोगले ःथापना भएको "थयो। अ<हले उनी Zयस 
चचEको स<बय सेभे1थ-डे एडभेि1टःट भएकU "छन।् उनी 
अ[ह[लाई बाइबल "सकाउँ"छन ्र छर"छमेकUका मा"नसह[लाई 
सहयाता ग"छEन।् उनको ूभावमा चार जनाले बिT तःमा "लएका 
छन।् 
   आ`नो जीवनको ूायजसो समयमा उनी आफू <कन 
ज1मेको हुँला भनेर सोvने ग"थEन।् तर आज उनले Zयसको 
जवाफ पाइकU "छन।्  
   "म आमाको पेटमा हुँदैदेिख परमेँ वरले मसँग काम गदp 
हनुहु1ु�यो" खशुी भएर म"सयलाले भ"नन।् उनी अ<हले ५२ 
वषEकU भइन।् "यmद मेरc आमाले मेरो  ॅणू हZया गरेको भए 
उनलाई ःयाहान] को होला? मेरो बबुालाई कसले ःयाहा�य� होला 
जो अ<हले ९४ वषEको हनुहु1ुछ र ओtानमै प*ररहनभुएको छ? 
सबै थोक सध̧ परमेँ वरको "नय1ऽणमा छ। मसँग उहाँले के 
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देu नभुयो सो मलाई थाहा छैन। उहाँले मलाई उ�ार गनुEभयो। 
उहाँको "नि@त अ[ धेरै चेलाह[ बनाउने म आशा गछुE" उनले 
भ"नन।् 
  सन ्२०१६मा ला तेजा सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचE बहालमा 
"लएको सानो घरबाट आ`नै चचE भवनमा स� यो।  

लेखक: आ1�य ुमेकचेःनी 
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परमेँ वरको "तखाE 
म*रया "स"सला ृे<यर 

(उ�{वे, दिiण अमे*रका) 
 

जब उनको ौीमानले उनलाई छोडेर गए तब "स"स"लया 
अZय1तै "बच"लत भइन।् 

  वषE ३०कU "स"स"लयाको गभाEसयमा 6यानसर भएको 
"थयो। उनी अZय1तै पीडामा "थइन।् आ`नो पीडा बढेर गएकोले 
ौीमा1 ले छोडेको होलान ्भनेर उनले सोिचन।् उनको ौीमा1 लाई 
उनले म<हन�स@म छुन प"न पाएकU "थइनन।् तर उनको आमाले 
अकp  सोचेकU "थइन।् आ`नी छोरcले सेभे1थ-डे एडभेि1टःट 
चचEमा समावेश हनेु "नणEय गरेकUले आ`नो aवाwले छोरcलाई 
छोडेको आरोप उनले लगाएकU "थइन।् धेरै वषE अिघ 
"स"स"लयाको घर रहेको उ�{वेको म"सEmदज गाउँमा सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःट चचEले ससुमाचार ूचार गरेको "थयो। Zयसैबेला उनले 
Zयस चचEमा बिT तःमा "लएकU "थइन।् बिT तःमा "लएप"छ 
"स"स"लया आ`नो ौीमानसँग रमझम गनE पाटÈह[मा गइनन ् र 
उनले जाँड र6सी प"न खान छो"डन।् 

   ""तमीले सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEमा जान थालेकोले 
"तमीले "तॆो ौीमानलाई गमुायौ" आमाले "स"स"लयालाई भ"नन।् 

 भा{यवस "स"स"लयालाई शsय<बया³ारा उपचार ग*रयो र उनमा 
भएको 6या1सरको भागलाई हटाइयो। तर उनी चचEमा जान 
छो"डन।् उनी अ[कै घरमा काम ग"थEन।् "तनवटा 
छोराछोरcह[लाई हकुाEउनपुरेकोले उनले काम नग*र हुँदैन�यो। 

कथा 
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काममा श"नवार प"न जानपुन] भएकोले उनले साबथ पालन गनE 
स<कनन।् 

   धेरै वषEप"छ उनका छोराछोरcह[ हकु] र <ववाह प"न गरे। 
तर "स"स"लयालाई आ`नो ौीमानले छोडेर गएकोले उनको िच| 
फा<टरहेको "थयो। जब उनकU आमाको मZृय ु भयो तब उनले 
जोनलाई झनै "ततो माR था"लन।् 

 
घर स"छEन ्

 
  अ"न उनी उ�{वेको राजधानी म1टे"भ"डयोमा आ`नी जेठ¡ 
छोरc, aवाw र "तन जना ना"तना"तनाह[सँग बःन गइन।्  
Zयसैबेला उनी परमेँ वरको बारेमा सोvन था"लन ्र घरको निजक 
सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचE भएको भए ह1ु�यो भनेर सोvन 
था"लन।् 

    जसरc तसरc ःथानीय एडभेि1टःट चचEले संचालन गरेको 
आशाको बाणी रे"डयो कायEबम सRु था"लन।् "मैले यो कायEबम 
कसरc सRु गए ँमलाई थाहा छैन। यो परमेँ वरकै हात "थयो <क 
मैले यो रे"डयो कायEबम सRु पगु�" खशुी भएर "स"स"लयाले 
भ"नन।् 

   एक mदन रे"डयो स"ुनरहेकै बेलामा उनको घरको 
निजकैको टोलमा एडभेि1टःट चचE रहेको थाहा पाइन।् उनी गोज 
सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEमा जनवरc १, सन ्२०१७मा <हँडेर 
गइन।् Zयो चचE औपचा*रक[पमा भखEर खो"लएको "थयो। उनले 
परमेँ वरसँग नयाँ वषEमा नयाँ जीवनबाट स[ु गनE चाहेकU "थइन।् 
उनले तरु1तै बिT तःमा "लन चाहेकU "थइन ्तर पाःटरले बाइबल 
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को ¦ानमा फे*र ताजा हनु सsलाह mदए। Zयसको पाँच 
म<हनाप"छ अथाEत ्मे १८मा उनले बिT तःमा "लइन।् 

   "Zयस mदनदेिख म धेरै खशुी छु। परमेँ वरले मेरो 
जीवनलाई प*रवतEन गनुEभयो। मेरो जीवनबाट "ततोपना र पीडा 
उहाँले हटाउनभुयो" "स"स"लयाले आ`नो खशुी  यn गदp भ"नन।् 

  परमेँ वरले उनको जीवनमा "ततोपना हटाइरहनभुएको छ भनेर 
उनलाई थाहा भयो र उनी मःुकुराउन था"लन ् चचEका 
सदःयह[ले प"न उनी खशुी भएको देu न थालेका "थए ""तमी 
आजभो"ल हँ"सलो देिख1tौ नी!" "हो, म धेरै खशुी छु" उनले 
जवाफ mदइन।् 
 

प*रवारको "नि@त ूाथEना 
 

   चचEमा फक] प"छ "स"स"लयाले आ`नी छोरc र aवाwको 
"नि@त ूाथEना गनE था"लन।् "तनीह[ले प"न येशूलाई <वँ वास 
ग�न ्भRे उनले चाहेकU "थइन।् जब उनी ूाथEना गनE था"लन ्
तब चचEको एक जना "म"सनेरc <वँ वासीले अ¼मजेी राॆोसँग 
बोलेको थाहा पाइन।् उनी ॄािजलका "थए। "स"स"लयाको aवाw 
घर तथा भवनह[को न6सा बनाउँ�यो। उसले अ¼मजेी "स6न 
चाहेको "थयो ता<क उसले बा<हर देशमा गएर काम गनE सकोस ्
तर उसलाई अ¼मजेी थाहा "थएन। Zयस ॄािज"लयन "म"सनेरcको 
अनमु"तले "स"स"लयाले आ`नो aवाwलाई आफूले चचE जाँदा 
अ¼मजेी "सकाउने िशiक भे�ाएको भनेर भ"नन।् 
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   "यो त*रकाले मैले aवाwलाई चचEमा स@पकE  गनE लगाए।ँ 
उनले चचEको पाःटरसँग र अ[सँग "मऽता कायम गरे र चचEको 
<बयाकलापमा उनले प"न भाग "लन थाले" "स"स"लयाले भ"नन।् 

   तर उनको छोरोलाई चचEमा लैजानचा<हँ धेरै गा� हो भयो। 
जब  "स"स"लयाले आ`नी छोरcलाई परमेँ वरको बारेमा कुरा 
ग*रन ्तब उनकU छोरc *रसाइन ् र भ"नन ् " के तपाwले मलाई 
चचEमा जान फे*र कर गनE ला{नभुयो?"  

   अ1तमा "स"स"लयाले भ"नन ् "मैले Zयो भनेको होइन। म 
मरेप"छ जब म आखँा खोsछु तब म "तमीलाई फे*र भे_न 
चाह1छु।" उनको यो वचनले छोरcको मन छोयो। अ<हले उनी र 
उनको ौीमा1 ले बिT तःमा "लन बाइबल अzययन ग*ररहेका छन।् 

  "मेरो जीवनमा परमेँ वरले अच@मको काम गनुEभएको छ" 
ह<षEत हुँदै "स"स"लयाले भ"नन।् "स"स"लया अ<हले वषE ६० <क 
"छन।् उनी गोज सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEमा जाि1छन।् 
 

लेखक: आ1¾य ुमेकचेःनी 
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येशूको "नि@त आगो हनु ु
"म{वेल आमारोःपरा1जा 

(उ�{वे, दिiण अमे*रका) 
 

वषE ६९को "म{वेल एकदम जोशले भ*रएको "थयो। केहc 
वषE अिघ "म{वेललाई उसको साथी राल"डनो ""डनो" फनाE1डेले 
आ`नो घरमा बाइबल अzययन गराइ mदन "न@तो mदएको "थयो। 
"डनोको घर उ�{वेको राजधानी मो1टे"भ"डयोकोको ला टेया 
िजsलाको एउटा गाउँमा पदE�यो। Zयो ठाउँ अ[ ठाउँजःतो 
स@पR "थएन।् 

   जब "म{वेलले बाइबल "सकाउन "न@तो पायो तब ऊ 
खशुी भएर "डनोको घरमा बाइबल अzययन गन] टोलcमा अगवुा 
भएर स*रक भयो। उसले बाइबलमाऽ "सकाएन "डनोसँग 
क"तजनाको घरमा गएर बाइबल "सकाउन थाsयो। Zयस 
िजsलामा सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचE भवन "थएन। एक वषEप"छ 
बाइबल अzययन गन] टोलcका सहभागीह[लाई दा"नएल र 
ूकाशको बारेमा ससुमाचारcय ौृÉ लाको आयोजनामा भाग "लन 
"न@तो mदयो। Zयसबेला १६ जनाले बिT तःमा "लए। 

   "Zयस ससुमाचारcय कायEबम प"छ चचE ःथापना गन] 
हामीले "नणEय ग� य�" "म{वेलले भ1यो। "म{वेल, चचEका अ[ 
सदःयह[ र  १६ जना नयाँ सदःयह[ "मलेर एउटा घर भाडामा 
"लए जहाँ ूZयेक साबथमा आराधना कायEबमको आयोजना गरे। 
जब एडभेि1टःटह[ले "छमेकUह[लाई खाना र लगुा बाँ©न थाले 
तब चचEमा सहभागी हनेुह[को संuया ब¯ न थाsयो। बहालमा 
"लइएको घर सानो भयो। चचEको "नि@त ठूलो भवन खोaन 

कथा 
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था"लयो र समदुायमा कसरc अझ धेरै ूभाव पान] भनेर "तनीह[ले 
उपायह[ खोaन थाले।  

     चचE भवनको "नि@त समःया Zयसबेला समाधान भयो जब 
<वँ वका सेभे1थ-डे एडभेि1टःटह[ले सन ् २०१६मा उठेको 
ऽैमा"सक भेटcको केहc भाग पठाएर ला तेजा सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःट चचEले आ`नै भवन <कR सहयोग ग� यो। Zयस भेटcले 
चचE भवन र जीवनशैलc के1ि खोsन सहयोग गरेको "थयो। 

आ`नै चचE भवनमा मा"नसह[को सेवा गनE अब नयाँ 
अवसर पाएकोमा "म{वेलको हषEको "समा "थएन। 

  "हामीह[को "छमेकUको वरपर रहेका मा"नसह[ र घरवार 
"ब<हन मा"नसह[लाई सेवा गन] हाॆो योजना छ। आ"थEक 
ग"त<व"धमा कमजोर भएका धेरै मा"नसह[ हामीहरको व*रप*र 
छन"् अ1तवाEताE "लने बममा चचEको भा1सा कोठामा "म{वेलले 
भ1यो। Zयहाँ ःवःथ प*रकार बनाउने कiा संचालन गदEछ। 
 

कथा दईु 
 

येशूकहाँ मा"नसह[लाई sयाउने काम "म{वेलको यो 
प<हलो पटक "थएन। केहc समय अिघ "म{वेल र इल ूाडा 
सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEका केहc सदःयह[ म1टे"भ"डयोको 
खतरा भाग भएको झोपडप�ी बःतीमा Zयहाँका मा"नसह[लाई 
सहयोग गनE "नय"मत[पमा याऽा गदEथे। Zयहाँका मा"नसह[ 
थोऽो कागजका बाकसह[को घर बनाएर सZुदथे। 

   "हामी मzये पाँच जनाले ूZयेक साबथमा २५ जनालाई 
बाइबल "सकाय�। हामीले "तनीह[लाई खाना प"न sयाइmदय�। 
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हामी आवँयक भएका मा"नसह[कहाँ गएर "तनीह[को 
आवँयकतामा सहयोग गरेका "थय�" "म{वेलले भ1यो। 

   चचEका सदःयह[ले ४७ वयःक र ९० जना 
बालबा"लकाह[लाई "नय"मत[पमा सहयोग गरे। "तनीह[ले ती 
ग*रबह[को "नि@त घरह[ बनाइmदए जहाँ वषाEको बाढcबाट 
"तनीह[ सरुिiत भएका "थए। 

  Zयस बःतीबाट मा"नसह[ चचEमा आउन थाले। कोहc 
घोडाबाट आउँथे भने कोहc टाँगाबाट। "Zयस कामको कारणले 
२१ जनाले बिT तःमा "लए" खशुीभएर "म{वेलले  यn ग� यो। 
 

कथा तीन 
 

   उ�{वेको एडभेि1टःट डेभलोTमे1ट *र"लफ एजे1सीसँग 
"म{वेलले २७ वषE काम गरेको "थयो। उसको काममा उसले धेरै 
रमाइला अनभुवह[ बटुलेको "थयो। "तनीह[मा वाsटर नाउँ 
गरेको मा"नसको बारेमा स@झन "म{वेललाई असाzयै मन पछE। 
वाsटर घरबार <वहcन "थयो र उसका ख�ुाह[ प"न "थएनन ् र 
साथै ऊ मधमेुह रोगले सताइएको "थयो। एक mदन ऊ 
म1टे"भ"डयोको आसा के1िमा आयो। 

   वाsटरले खान पाएको "थएन र उसको सZु ने ठाउँ प"न 
"थएन। जब एकmदन सामदुा<यक भवनमा "म{वेलले खाना बनाएर 
बाँ©दै "थयो Zयसबेला वाsटर प"न आएको "थयो। "म{वेल र 
वाsटरको बीचमा राॆो िचनापच® भयो। बाsटर एक फेरा ूuयात ्
हँसाउने र छेड हाRे गीतह[ लेu ने लेखकको [पमा लोक<ूय 
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 यिn भएको "थयो। उसले लेखेका गीतह[ उ�{वेमा जनवरc र 
फेॄअुरc म<हनामा हनेु ठूलो वा<षEक जाऽामा गाइ1�यो। 

    आ`नो जीवनमा येशूले कःतो काम गनुEभयो भनेर 
"म{वेलले वाsटरलाई सनुायो। Zयसले गदाE येशूको बारेमा 
वाsटरको चासो ब�ो। 

   एक mदन खाना खाएप"छ बाsटरले सोzयो "मलाई 
बाइबलको बारेमा "सकाइmदनहुोस ्न।" 

   वाsटरको अनरुोधमा दईु जना एडभेि1टःटह[ वाsटर 
रहेको [खको पातै पात भएको चौरमा उ�{वेको 1यानो घाममा 
उसलाई बाइबल पढाउन थाले। "ऊ एकदम तेिजलो "थयो र 
उसले बाइबलको बारेमा तरु1तै "स6यो। आफू प*रवतEन हनु 
उसले चाहना ग� यो। येशूको बारेमा जानेर आ`नो नराॆो जीवन 
प*रवतEन गनE उसले इvछा  यn ग� यो। 

   उसले चरुोट, र6सी खान छो«ो साथै अ[ सबै खराब 
बानीह[मा प*रववतEन sयायो। आसा के1िमा उसले ःवःथ 
शाकाहारc खान पाएको "थयो। उसले भटमासको मास ु वा 
टोफुलाई मन पराउन थालेको "थयो। 

  एक mदन "म{वेलले साबथको बारेमा ूवचन तयार गदp 
"थयो, वाsटरले सोzयो, "तपाwले के को बारेमा ूवचन mदँदै 
हनुहु1ुछ?" 

   रे<ृजरेटरको ढोकामा भएको िचऽबाट ूरेणा पाएर 
Zयसकै आधारमा ूवचन mदन लागेको भनेर "म{वेलले जवाफ 
mदयो। Zयस िचऽमा एउटा बालकले फोहरको थुू ोबाट खाना 
बटुsदै "थयो र Zयसमा एउटा ूँ न "थयो, केको बारेमा गनुासो 
गदpछौ?"  
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   बाइबल खोलेर "म{वेले लूका ९:१३ प�ो।  Zयसमा 
एउटा कथा "थयो। चेलाह[ले येशूको ूवचन सRुे "भडलाई भोक 
ला{यो होला घर पठाइ mदनहुोस ् भनेर अनरुोध गरेका "थए। 
Zयसमा उहाँले "तनीह[लाई अ� हाउनभुएको "थयो ""तमीह[ले नै 
uवाऊ।" अ"न येशूले पाँचवटा रोटc र दईुवटा माछाबाट 
हजार�लाई अच@म त*रकाले uवाउनभएको "थयो। 

   "म{वेल खाना पकाउन  यःत भयो। Zयसबेला वाsटरले 
कागजको टुबामा केहc लेखे। कागजमा केहc लेखेप"छ वाsटरले 
"म{वेललाई Zयो कागज mदँदै भ1यो, "यmद यो उपयोगी छ भने 
तपाwले तपाwको ूवचनमा ूयोग गनEहोस।्" 

   "म{वेलले आ`नो ूवचनमा वाsटरका हरफह[ प�ो। 
ती हरफह[ले चचEका मा"नसह[को �दय छोएको "थयो र धेरै 
मा"नसह[ रोए। 

   येशूको ½<�कोणको आधारमा वाsटरले लेखेको "थयो। 
उसले लेखेको लेखमा येशूले नै कुरा ग*ररहनभुएको देखाइएको 
"थयो। Zयसमा यो स1देश "थयो, ""तमीह[ले गनुासो गदpछौ? 
<कन? हेर त "तॆो व*रप*र क"त मा"नसह[ घरबार "बहcन छन,् 
क"तको खाना नै छैन। क"तको लगुा नै छैन। तर "तॆो त बःने 
ठाउँछ, खानालाई खाना छ र लाउने लगुा छ।" अ"न वाsटरले 
आ`नै बारेमा लेखेको "थयो। 

  "अ<हले मलाई हेन ुEहोस।् जाँडर6सी खाने ज«ाँहा 
साथीह[ मेरा "थए। "तनीह[ मसँग नाचे। म ूuयात भएकोले 
"तनीह[ मकहाँ आए। अब "तनीह[ मकहाँ आउँछन ् र 
"तनीह[को समःया "लएर मकहाँ गनुासो गनE आउँछन ् र म 
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भ1छु, ""तमीह[ के गनुासो गछ¶? लौ मलाई हेर मेरो ख�ुा छैन 
र म मधमेुह रोगले सताइएको छु।" 

   धेरै म<हनाप"छ वाsटरले आ`नो �दय येशूलाई mदयो। 
जब बिT तःमाको पानी बाट ऊ "नः6यो उसले िचvvयाएर भ1यो, 
"हे ूभ ुयेशू तपाwलाई ध1यवाद छ!" 

     अ<हले प"न वाsटरको <वजयको आवाज "म{वेलले 
स"ुनरहेको छ। बिT तःमा "लएको ४५ mदनप"छ वाsटरको देहा1त 
भएको "थयो। 

   "जब हाॆो ःवगEमा रहनभुएको <पताले हामीलाई ःवगEको 
घरमा लानहुनेुछ तब वाsटरलाई भे_ने मेरो आशा छ। 
वाsटरलाईमाऽ होइन ती सबै मा"नसह[ जसलाई परमेँ वरले 
ससुमाचार सनुाउने अवसर मलाई mदनभुयो। "तनीह[ सबैलाई म 
ःवगEमा भे_न चाह1छु" "म{वेलले आ`नो आशा पोखायो। 

 
लेखक: आ1�य ुमेकचेःने 
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परोपकारcय काम गरेर ससुमाचार 

ूचार गनE जि1मएको 
माच]लो फनाE1डे, (अज]ि1टना, दिiण अमे*रका) 

 
मेरc ौीमती र मैले बvचा पाउन १४ वषE ूाथEना ग� य� 

।"यmद तपाwको इvछा हो भने हामीह[को आ`नै बvचा होस ्
नभए कमसेकम कसैलाई धमEपऽु वा धमEपऽुी पाsन सहयोग 
गनुEहोस"् हामीले ूाथEना ग� य�। 

   अःपतालको ूयोगशालामा हामीह[को बvचा ह1ुछ <क 
हुँदैन भनेर डा6टरले धेरै परciणह[ गरे। ती परciणह[को 
न"तजाले हामीह[को आ`नै बvचा हनेु संभावना अZय1तै कम 
भएको भनेर डा6टरले हामीलाई सनुाए। हामीह[को देश 
अज]ि1टनामा धमEपऽु वा धमEपऽुी पाsन ु धेरै कmठन छ भनेर प"न 
हामीलाई ःप� भइसकेको "थयो। 

   अ"न हामीह[लाई टाढा देश जहाँ ससुमाचार ूचार गनE 
मनाहc ग*रएको देशमा परमेँ वरको "नि@त काम गन] अवसर 
"मsयो। हनुस6छ, अकp  देशका बालक वा बा"लकालाई धमEपऽु 
वा धमEपऽुी पाsने अवसर परमेँ वरले हामीलाई mदनहु1ुछ होला 
भनेर हामीले सोvय�। 

   अ"न सबै कुराह[ mठक mठक "मsन आयो। 
अज]ि1टनासमेत समावेश भएको सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEको 
दिiण अमे*रका "ड"भजनले अक� देशमा पाँच वषEस@म काम गन] 
हामीह[को चाहनालाई ःवीका� यो। हाॆो देशका चचEका 
अगवुाह[ले प"न "ह1ुछ" भनेर सहम"त जनाए। जनु देशमा हामी 

कथा 
20 
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जान चाहेका "थय� Zयस देशको सरकारले प"न Zयहाँ हामीह[लाई 
काम गन] अनमु"त mदयो। 

   अ"न सबै थोक "मलेप"छ मेरc ौीमती ए"लसालाई थाहा 
भयो <क उनी गभEवती भइन।् ए"लसा ठ�ौलc पाराकU "थइन।् 
उनले भा1सा कोठामा नदेu ने गरेर 6यामरा लकुाएकU "थइन।् 
Zयसमा आफू गभEवती भएको खबर मैले सनेुप"छ मेरो ू"त<बया 
कःतो हनेुरहेछ भनेर उनी रेकडE गनE चाहेकU "थइन।् 

    एकmदन "बहानको खानेबेलामा भा1सामा उनले मलाई 
सानो बाकस mदइन।् मैले प<हला सोच� Zयो बाकस खालc "थयो। 
तर "भऽ एउटा कागज देख�। Zयसमा अःपतालबाट mदएको 
ूयोगशालाको <ववरण "थयो। Zयो मैले िझक�  र पढ�। Zयसमा 
हामीह[को बvचा भयो भनेर न"तजा लेिखएको रहेछ। 

    खशुी र अपZयारको सं"मौणले मलाई छोTयो। मलाई के 
ग�ँ के नग�ँ जःतो भयो। जब मैले "भ"डयो रेक"डE: हेर� तब म 
त कठाि¼मए झ̧ भए।ँ खशुीको अवसरमा मैले मेरc ौीमतीलाई 
अ:ालो प"न मारेको "थइन। मेरो हातमा केवल Zयो 
ूयोगशालाको *रपोटEमाऽ "थयो र मेरो िजऊ हिsलरहेको "थयो। 

   मेरो मगजमा अनेक� कुराह[को बा<ढ उलEन थाsयो। 
"अ<हले नै <कन हे ूभ?ु यो त अZय1तै अनपुयnु समयमा मेरc 
ौीमतीले बvचा पाउने खबर मैले पाए।ँ अब Zयो <वदेशी देशको 
सरकारले नआऊ भRेछ। हामीह[का चचEका अगवुाह[ले प"न 
नजाऊ भRे छन।् दिiण अमे*रका "ड"भजनले प"न नजाऊ भRे 
छ। आउनेवाला  बालक अZय1त महँगो हनेुछ र हामीह[को 
काममा बाधा हनेुछ" मैले सोच�। तर परमेँ वरको आ`नै समय 
अZय1तै उपयnु "थयो। 
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हाॆो य"ुनयन र "ड"भजनले मेरc ौीमतीको गभाEवःथाको 
मा"मलालाई "लएर हामीलाई अक� देशमा पठाउने <वषयमा 
असहम"त देखाएनन।् हामी जाने देशको सरकारलाई प"न खबर 
ग� य�। "केहc समःया छैन। हामीले बालबा"लकाह[लाई माया 
गछÊ" भनेर "तनीह[ले जवाफ mदए। 

   ससुमाचारको "नि@त ब1द भएको देशमा हामी आइपगेुको 
"तन म<हनाप"छ हाॆो छोरो इज<कएलको ज1म भयो। उसकै 
कारणले कमसेकम ८०ू"तशत ूभकुो "नि@त गवाहc mदने ढोका 
खोsयो। 

ःथानीय बा"स1दाह[ले बvचाह[लाई माया गदाEरहेछन ् भनेर 
हामीले थाहा पाय�। Zय"तमाऽ नभएर यmद "बदेशीको वvचा भयो 
भने झन असल हनेुरहेछ। जताततै मा"नसह[ले रोकेर बvचाको 
फोटो िखvने गदाE रहेछन।् बाजेबaयैह[ले बvचालाई बोकेर 
तपाwह[को बारेमा अझ धेरै जानकारc "लन चाहेको देिख1�यो र 
बvचालाई कसरc हकुाEउने भRे सsलाह प"न mदँदा रहेछन।् 

   परमेँ वरको "नि@त "बऊ रोTने अवसरह[ हामीले कsपना 
गरेको भ1दा धेरै असल भएको हामीले पाय�। हामी जहाँ जहाँ 
गएप"न मा"नसह[ इज<कएलसँग झिु@मन थाले। 

   हाॆ ै छोरोको कारणले हामी हामीह[ बसेको घरमा 
बहालमा बःनेह[सँग, बजारका मा"नसह[सँग र पाकE मा घ@ुने 
मा"नसह[सँग साथी बR प{ुय�। हामीह[को छोरोको ज1म 
mदनमा र अ[ <व"भR अवसरमा नयाँ साथीह[लाई हामीले घरमा 
"न@तो mदय�। धेरै आमाबाबहु[ले हामीह[को छोरासँग 
"तनीह[को छोराछोरcह[ खेलेको हेनE चाहना  यn गरे। हाॆो 
छोरोको साबथःकूल 6लासमा "तनीह[का छोराछोरcह[लाई प"न 
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आउन mदन उनीह[ले अनरुोध गरे। हामी बसेकै घरमा भाडा 
"लएर बसेका एउटा <ववा<हत द@प|ीको हाॆो छोरोकै उमेरकU 
छोरc "थइन।् "तनीह[ हाॆो घरमा बार@बार आउन थाले। 
हामीले "तनीह[को छोरcलाई अ¼मजेी भाषामा लेिखएको 
बालबा"लकाको "नि@त लेिखएको पःुतक उपहार mदय�। 

   जनु [पमा हामीले हामीह[को बालकलाई हकुाEय� Zयसले 
हामीले सोचेको भ1दा प"न धेरै ूभाव पारेको हामीले महससु 
ग� य�। परमेँ वरले धेरै असल छोरो हामीलाई mदनभुएको "थयो। 
Zयस बालकलाई हामी क"त अ:ालो माछÊ र माया गदाE रहेछ� 
भनेर मा"नसह[ले देखे। बालक अZय1त हँ"सलो भएको प"न 
"तनीह[ले देखे। Zयसले गदाE  यवहा*रक [पमा परमेँ वरको ूमे 
"तनीह[ले देu न पाएका "थए। 

इज<कएलको ूभावकारc[पमा गवाहc बRे iमताले गदाE 
अच@मको कुरो भयो। मेरc ौीमती फे*र गभEवती भइन ्र छोरc 
ज1माइन।् 

    ःथानीय मा"नसह[को "नि@त छोरा प"न छोरc प"न हनु ु
भनेको भा{यको कुरो हो भR थाले। बाटोमा <हँ©ने जो प"न 
हामीह[को छोरा छोरc कसरc भए भनेर बझुाइmदन भनेर अनरुोध 
गनE थाले। एउटै प*रवारमा छोरा र छोरc हनुभुनेको Zयस देशका 
ःथानीय समाजको "नि@त "स� घरप*रवार भनेर <वँ वास 
ग*र1�यो। हामीले "तनीह[लाई ध1यवाद mद1�य� र भ1�य� हामी 
"स� परमेँ वरको बारेमा िचऽण गरेर देखाउँ�य�। 
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यो कःतो अच@मको गवाहc हो! 
येशूले म|ी २४:१४मा भRुभएको छ "राaयको यो 

ससुमाचार सारा संसारका रा°ह[मा गवाहcको "नि@त फै"लने छ, 
अ"न अ1Zय हनेुछ" ([पा1त*रत)। 

   हामीह[को मखुले बोsनभु1दा हामीह[को जीवनले mदने 
गवाहc अZय1तै ूभावकारc ह1ुछ। परमेँ वरले हामीह[ जी<वत 
गवाहc भएको चाहनहु1ुछ भनेर म <वँ वास गछुE। रहःयमय 
त*रकाले हामीह[ले उहाँको "नि@त गवाहc हनु उहाँले हामीलाई 
अवसर mदनहु1ुछ भRे कुरामा म <वँ वास गछुE। 

   म|ी २४:१४को वचन पूरा गनE र येशूको दोॐो 
आगमनको "नि@त तयार हनु परमेँ वरले मेरो छोरोलाई ूयोग 
ग*ररहनभुएको छ। मेरc ौीमती र मेरो भ1दा मेरो छोरोको 
मकुुटमा धेरै ताराह[ हनेु होलान ्भ"न म <वँ वास गदEछु। 

   पापीह[को "नि@त परमेँ वरको योजना ज<हले प"न क"त 
असल हुँदो रहेछ भनेर परमेँ वरले मलाई देखाउनभुएकोमा म 
अZय1त आिश<षत भएको ठा1दछु। यशैया ५५:८मा परमेँ वरले 
भRुह1ुछ "मेरा "बचारह[ "तमीह[का "बचार जःता होइनन।् 
"तॆा बाटोह[ मेरा बाटोह[ जःता होइनन"् ([पा1त*रत)। 

   हामीले यो वचन धेरै ूवचनह[मा स1ुछ� तर तपाwकै 
जीवनमा यो देिखयो भने अZय1तै गजबको हनु जा1छ। 
परमेँ वरको योजना ज<हले प"न "स� ह1छ। 

-मास]लो फनाE1डोले आ1Ëय ुमेक◌्चेःनीलाई भनेको आधारमा 
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दईु बालकह[लाई पाsन ु

वान र वा"नता 
(अ<ृका) 

 
   अ<ृकामा रहेको सेभे1थ-डे अःपतालको प*रसरमा रहेको 
वान र वा"नताको घरको ढोकामा बालबा"लकाह[ले ढकढकाई 
रहे। वान र वा"नता अज]ि1टनाबाट एक वषEको "नि@त अःपतालमा 
िच<कZसाको काममा ःवयंमसेवक भएर काम ग*ररहेका "थए। 
"तनीह[को तलब थोरै "थयो। तर "तनीह[सँग भएको भात र 
सरल खाना आ`ना भा1साकोठाबाट ती बालबा"लकाह[लाई बाँ©न 
"तनीह[ मनपराउँथे। 

   तर प"छ वान र वा"नतालाई थाहा पायो <क "तनीह[कहाँ 
आएका केहc  बालबा"लकाह[ भोकाएका "थएनन।् "तनीह[लाई 
केहc कुराको भोक भएको वान र वा"नताले महससु गरे। 

   "खानेकुरामाऽ mदएर के हामीले "तनीह[लाई सहायता 
ग*ररहेका छ� त भनेर हामीले एक आपसमा कुरा गनE थाsय�" 
वानले भ1यो। 

    बालबा"लकाह[को अवःथा जाR वान र वा"नता एक जना 
<कसोरको गाउँमा गए। Zयो <कसोरले "तनीह[को "नि@त यताउ"त 
काम ग*रmद1�यो। Zयस <कसोरको घर देखेर "तनीह[ छ6 क 
परे। उसको दईु साना भाइह[ "थए। "तनीह[ ३ र ५ वषEका 
"थए। "तनीह[ ए6लै "थए। वान र वा"नता जाडोको मौसममा 
"तनीह[को घरमा गएका "थए। Zयसबेला ती साना बालकह[ 
"बरामी "थए। 

कथा 
2१ 
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   <कशोर mदनभरc जःतो घरमा "थएन। ती बालकह[लाई 
"नय"मत[पमा औषधी uवाउन ु भनेर अ� हाउँदा Zयस <कशोरले 
uवाउन नस6ने अवःथा "तनीह[ले देखे। आ`नो घरमा एउटा 
कोठा खा"लभएकोले ती बालकह[लाई "तनीह[को अःपतालको 
प*रसरमा रहेको आ`नो घरमा sयाए। ती दाजभुाइह[ १० 
mदनस@म आ`नो घरमा रहन sयाइएका "थए। १० mदनमा 
औषधीको माऽा पूरा ह1ु�यो। Zयसप"छ ती दाजभुाइलाई 
"तनीह[कै घरमा फकाEउने वान र वा"नताको "नणEय "थयो।  

   जब ती बालकह[को ःवाः�यमा सधुार आयो तब वान र 
वा"नताले थाहा पाए <क "तनीह[का बाब ु "थएनन।् आमा कतै 
टाढा गाउँमा काम गदp "थइन ्र आ`ना बालकह[लाई हेर"बचार 
गन] iमता उनमा "थएन। तब वान र वा"नताले ती बालकह[को 
ःयाहार गन] िज@मा आफूह[ले नै "लने "नणEय गरे। ती जोडीले 
ती बालबा"लकाको "नि@त आधारभतू आवँयकतामा सहयोग गरे। 
"तनीह[लाई एडेभेि1टःट ःकूलमा भनाE गराए र साबथःकूलमा 
प"न लगे। 

   पा*रवा*रक स:"तमा ती बालकह[ले बाइबलबाट कथाह[ 
सनेु। परमेँ वरले उहाँका जनह[लाई दासZवबाट कसरc 
छुटाउनभुयो भRे जःता  आँ चयEका कथाह[ ती 
बालबा"लकाह[लाई मन परेको "थयो। "तनीह[ सानै भएताप"न 
"तनीह[ले घर ध1दामा सहयोग गनE थालेका "थए। एक mदन 
"बहान सबेरै वा"नता उÌदा त ५ वषEको बालक आ`नो 
पाइतालाको औलाह[मा उ"भएर भा1सा कोठाका भाँडाह[ माÁदै 
गरेको देिखन।् 
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   "Zयो बालक मेरc ौीमती"तर फक] र मःुकुरायो। उसलाई 
थाहा "थयो <क हामीह[ थाकेका छ� र हामी अ"ल अबेर स@म 
आराम "लउन ्भनेर उसले चाहेको "थयो" वानले भ1यो। 

 समय "बZदै जाँदा वान र वा"नताले ती बालकह[को आमालाई 
भे_ने इvछा गरे। यःता राॆा छोराह[कU आमा मायाल ु र 
आदरणीय हनुपुछE भनेर वान र वा"नताले सोचेका "थए। 

   जब वान र वा"नताको एक वषEको ःवयंमसेवकको काम 
स<कयो तब "तनीह[ आ`नो देश अज]ि1टनामा फकE न ु अिघ 
"तनीह[ले ःथानीय साथीह[लाई ती बालकह[को ःयाहार गन] 
िज@मामा लगाइmदए। 

   केहc समयप"छ वान र वा"नता फे*र काम गनE Zयहc¥ 
अःपतालमा फक] र आए। ती बालकह[को ठूलो दाज ुम*रसकेको 
र ती साना बालकह[लाई आमाले लगेको "तनीह[ले थाहा पाए। 

   धेरै समयको खोजीनी"तप"छ वानले ती बालकह[को आमा 
कहाँ "छन ् भनेर थाहा पाए। तब उनी ती बालकह[लाई र 
"तनीह[कU आमालाई वानले भे_न गए। "आमालाई भे_न ु ती 
बालबा"लकाह[का ला"ग अZय1तै आिशषमय कुरा "थयो। उनी 
अZय1त मायाल ु "थइन।् हामीले ती आमासँग केहc समय 
"बताय�। ती बालकह[ले लाज मानेका "थए <कनभने हामीले 
"तनीह[लाई धेरै समयस@म देखेका "थएन�" वानले भ1यो। 

   जब वान र वा"नताको काम गन] दोॐो अव"ध प"न स<कयो 
तब आ`नो देश फकE नभु1दा अिघ "तनीह[ले अि1तम पटक ती 
आमा र बालबा"लकाह[लाई भे_न जाने "नणEय "तनीह[ले गरे। 
वानले "तनीह[सँग एक हT ता "बताए। आमासँगको "मऽता झन 
राॆोसँग गाँ"सयो। उसले काननुी कागजह[ र केहc  यवहा*रक 
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<वषयमा सहयोग ग� यो। हT ताभ*र वा"नताले काम गनुEप�य� तर 
श"नबार आइतबार उनी ती बालकह[को घरमा जाि1थन।् 

    वान र वा"नताले ती बालकह[को प*रवारलाई स1ुदर 
त*रकाले िचऽ भएको सिचऽबाइबल भएको बाकस, प*रवारको 
ूZयेक सदःयलाई "तनीह[को आ`नै भाषाको बाइबल र एलेन 
जी �ाइट³ारा "लिखत "द मटे क1शोभस®" उपहार mदए। एउटा 
[खको म"ुन Zयस गाउँका मा"नसह[को "नि@त वान र वा"नताले 
<वशेष साबथ ःकूल र चचE कायEबम संचालन गरे अ"न "तनीह[ 
"बदावारc भए। 

    "Zयो अZय1तै रमाइलो iण "थयो <कनभने हामीले यो 
सोvय� <क Zयस iेऽमा अब हाॆो आउने जाने काम स<कयो। 
हामी ूाथEना गछÊ <क हामीले रोपेका "बऊह[लाई परमेँ वरले 
पानी हालेर हकुाEऊन"् वानले भ1यो। 

  अ<ृकामा वान र वा"नताको जनु अनभुव भयो Zयसले 
"तनीह[का �दयह[ प*रवतEन भयो। एलेन जी �ाइट केवल 
धरु1धर लेिखका र भ<वंयवnामाऽ होइनन ् तर उनी जी<वत 
आःथा भएकU  यिn "थइन ् भनेर "तनीह[ले "सके। आ`नो 
घरमा अभावमा परेका बालबा"लकाह[लाई sयाएर "तनीह[को 
ःयाहार गथ]। एलेन जी �ाइट केवल मखुलेमाऽ ूचार गन] होइन 
तर  यवहारमै आफूले ूचार गरेको कुरालाई लाग ुग"थEन।् 

   "मेरो "नि@त यो बाि1तकारc सोच "थयो। क"तपय 
समयमा "म"सनेरcह[ले मा"नसह[को बीचमा काम गदEछन ् तर 
क"तजनाले आ`ना घरह[मा "मसनको काम sयाउँछन ् त?" 
िज¦ासा राu दै वानले भ1यो। 
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   "जो "मसनेरcह[ द:ुखमा परेकाह[को सेवा गछEन ्
"तनीह[ले अ½ँय ःवगEदूतह[को सेवा ग*ररहेका ह1ुछन"् भRे 
भनाईको उsलेख गदp वा"नताले उनको मनपन] एलेन जी 
�ाइट³ारा "लिखत ""डजाएर अभ एजेज"को प.ृ ६३९लाई उ» धृत 
गछE "जब तपाwह[ले द:ुख परेको र आवँयक परेका 
मा"नसह[को "नि@त तपाwको ढोका खोsनहु1ुछ तब तपाwले 
नदेिखने ःवगEदूतह[लाई ःवागत  ग*ररहनभुएको ह1ुछ। तपाwले 
ःवगEका जीवह[लाई साथी बनाइरहनभुएको ह1ुछ। "तनीह[ले 
आन1द र शाि1तको प<वऽ वातावरण sयाउँदछन।् "तनीह[ले 
तपाwले गनुEभएको कामको बारेमा ूशंसा गदp "तनीह[ ःवगEमा 
आउँदछन ् र Zयहाँ खशुीका आवाजह[ घि1क1छन।् हामीले 
देखाएका क�णाको ूZयेक कामले ःवगEमा स: ीत बजेको ह1ुछ। 
आ`ना अZय1तै बहमूुsय धकुुटcमा रहेका "नःवाथ® सेवकह[को 
काम आ`नो "संहासनबाट परमेँ वर <पताले गRुह1ुछ।"जब वान 
र वा"नताले ती बालकह[लाई सह◌ायाता गरे Zयसबेला वान ३० 
वषEको "थयो। वानले समःत एडभेि1टःटह[ जसले ससुमाचारको 
"नि@त सेवाकायE गछEन ्तब "तनीह[ले "मसनको काम प"न घरमा 
sयाउन अनरुोध गदEछ। अ"न परमेँ वरको अनमुहले उहाँको ूमे 
मा"नसह[का �दयह[मा पःन स6छ भनेर वान <वँ वःत ह1ुछ। 

    "जनु अनभुव मैले गर� यसले मेरो जीवनमा प*रवतEन 
sयाएको "थयो। "मसन iेऽमै म "म"सनेरc भएको मैले महससु 
गर�। म "म"सनेरcको छोरा नभइकन आफू नै "म"सनेरc भएको 
अनभुव मैले गर�" "म"सनेरcका छोरा भएर हकु] को वानले यस 
लेखकलाई  यn गदEछ। 

लेखक: आ1�य ुमे6चेःनी 
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नयाँ वषEको चाहना 
"बए<शज ड िजसस सा1टना 
(ॄािजल, दिiण अमे*रका) 

 
  दिiण अमे*रकाको ॄािजल देशमा इटापा*रका नाउँ गरेको 
एउटा टाप ुछ। Zयसको व*रप*र रमणीय बालवुाको <कनारह[ 
छन।् Zयहाँ नयाँ वषEमा धेरै यवुायवुतीह[ भेला ह1ुछन।् एउटा 
नयाँ वषEको बेलकुUपख "तनीह[ {लासमा र6सी <पएर 
परमेँ वरसँग नयाँ इvछा तथा चाहनाह[को कामना गदp "थए। 

  "ूभ,ु मलाई वषEभरc आिशषह[ले भ*रmदनहुोस ्एक जनाले 
भ1यो।"ूभ ु मलाई धनी बनाउनहुोस"् अक�ले चाहना  यn 
ग� यो।"म माया गन] केटc चाह1छु" अक�ले मःुकुराउँदै भ1यो।  

  "बया<शज द िजसस सा1टानाले आराटुबा <कनारामा Zयःतै 
खालका इvछाह[ आ`ना साथीह[ले  यn गरेको स"ुनरहेकU 
"थइन।् उनी आ`नो साsभाडोर घरबाट एक घ1टा लगाएर 
ड:ुामा जाने Zयस लोक<ूय सामmुिक <कनारामा नयाँ वषE मनाउन 
गएकU "थइन।् Zयस सालभाडोर सहरमा तीस लाख जनसंuया 
छन।् जाँड र6सी र रमझम गरेर आ`नो जीवन कसरc 
सधुा*ररहेका होलान ् भनेर अच@म मानेर सोिचन।् अ"न उनी 
भि1छन:् "परमेँ वरसँग केहc माि{दन।ँ गत वषEमा परमेँ वरले 
मलाई के गनुEभयो Zयो सबैको "नि@त म ध1यवाद mदन चाह1छु। 
मैले <वँ व<व¨ालयमा प¯न छाऽबिृ| पाए ँर एउटा इि1ज"नय*र: 
क@पनीमा मेरो पढाइको ¦ानलाई  यवहारमा उतान] ता"लम गनE 
अवसर प"न पाएको छु। Zयसकारण गत वषE मलाई परमेँ वरले 
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धेरै आिशष mदनभुएको छ। Zयसू"त परमेँ वरमा आभार  यn 
गनE चाह1छु।" उनले न<हिच<कvयाइ भ"नन।् 

   सोमबार काम गनE जाँदा "बया<शजलाई स� चो भएन। 
श"नबार र आइतबारमा नयाँ वषEको "बदा मनाउँदा उनी थाकेकU 
"थइन।् 

 उनको हा<कम आना <बिःटनाले सहानभु"ूत देखाएर "बया<शजको 
निजकै ब"सन ् र आ`नो मोबाइल "नका"लन।् Zयसमा उनीसँग 
रहेको "तन "मनेटको "भ"डयो खे"लन।् 

   Zयस "भ"डयोमा एक जना पाःटरले येशूको बारेमा बोलेका 
"थए। "बया<शजले Zयसलाई चासो मानेर हे*रन।् उn पाःटर 
उनका साथीह[ जःतो गरेर बोलेको "थएन। 

   अक� mदन "बहान "बया<शजको हा<कम आना <बिःटनाले 
अक� "तन "मनेटको "भ"डयो �ाटसअ्पबाट पठाएकU उनले पाइन।् 
अक� mदन फे*र अक� छोटो "भ"डयो "बया<शजको मोबाइलमा 
आएको "थयो। "बया<शजले ूZयेक "भ"डयो हे*रन।् पाःटरको 
शा1त बोलcू"त उनले अच@म मानेकU "थइन।् उनी ज«ाँहा 
बाबसँुग बःद"थन।् उनकU आमाले पारपाचकेु गरेर बाबलुाई 
छोडेकU "थइन।् बाब ुछोरcको बार@बार कचकच ह1ु�यो। घरमा 
कचकच हनु थालेकोले नै "बया<शजले प"न रमझम पाटÈ र 
जाँडर6सी खान थालेकU "थइन।् 

  केहc mदनप"छ "बया<शजले इ1टरनेटबाट पाःटरको नाउँ हेरेर 
उनले ूवचनमा mदएका <वषयबःतहु[को बारेमा अझ जानकारc 
"लन था"लन।्  Zयो पाःटर इभान सारेभाले नोभा टे@पो 
टे"ल"भजनमा संचालन हनेु पो�ुE"गज भाषामा “इट इज *रटन“ 
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कायEबम आयोजना गदEथे। Zयो टे"ल"भजन ॄािजलसँग स@ब"धत 
सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEको होप vयानलको "थयो। 

   "बया<शजले टे"ल"भजन कायEबम “इट इज *रटन“लाई हेनE 
था"लन।् Zयो टे"ल"भजन कायEबम हेरेर पाःटरले भनेको वचन 
mठक हो <क होइन भनेर बाइबलसँग तलुना प"न गनE थालेकU 
"थइन।् जब उनले दश आ¦ाह[ र सेभे1थ-डे साबथको बारेमा 
स"ुनन ्तब उनले अZय1तै अच@म मा"नन।् साबथको बारेमा उनले 
क<हsयै प"न सनेुकU "थइनन।् 

   "तन हT तास@म टे"ल"भजन कायEबमकोसाथै बाइबल 
अzययन गनE थालेप"छ उनले आ`नो "बगतको जीवनको "नि@त 
परमेँ वरसँग iमा मा"गन।् उनले आ`नो �दय परमेँ वरको 
"नि@त खलुा ग*रन ्  र प<हलोपsट परमेँ वरले उनको ूाथEना 
स"ुनरहको उनले महससु ग*रन।् 

   "बया<शज चचE जान खोिजन।् एक जना साथीले 
आइतबारको mदन चचEमा आउन "न@तो mदइन।् तर जब उनी 
Zयस चचEमा गइन ्तब बाइबलले भनेको सात� mदनको साबथलाई 
Zयस चचEले <कन पालन गरेन भनेर उनले सोचकU "थइन।् 

    "बया<शजकU हा<कम आना <बिःटनाले उनको स@ब1ध 
परमेँ वरसँग नयाँ भएको महससु ग*रन।् उनले "बया<शजलाई 
घरेल ु चचEमा येशूको बारेमा अ[ह[सँग अzययन गनE "न@तो 
mदइन।् Zयहाँ धेरै मा"नसह[ <व"भR कोठाह[मा समूह समूह 
गरेर साबथ र अ[ mदनह[मा बाइबल अzययन गदEथे। 
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"बया<शज तरु1तै Zयस घरेल ुचचEको मोहमा फ"सन।् 
 

"मलाई सबैले अ:ालो मारे र मलाई Zयो ठाउँ घर जःतै 
ला{यो। मेरो मनमा शाि1त आएको महससु गर�" 
अ1तरवाताEकोबममा "बया<शजले भ"नन।्ती मा"नसह[को ःनेह 
देखेर उनी छ6 क प*रन।् "<यनीह[ मलाई <कन यसरc धेरै माया 
गछEन?् "तनीह[ले मलाई िचनेका छैनन।् तर "तनीह[ले '"तॆो 
mदन राॆो होस'् भनेर प"न अ"भवादन गछEन।् ममा भएको 
बाइबलको ¦ानको बारेमा "तनीह[ सRु चाह1छन ् र म कसरc 
प<ढरहेको छु सोू"त प"न "तनीह[ चासो देखाउँछन।् म को हुँ 
भनेर थाहा पाउनभु1दा अिघ नै "तनीह[ले माया देखाउँछन"् 
अच@म मा1दै उनले भ"नन।् 

   चचEको दईु यवुायवुती आमा1दा र "भटोरले "बया<शजलाई 
हरेक साबथ बाइबल अzययन mदए। अ1तमा आएर "बया<शजले 
आ`नो �दय येशूलाई सम<पEत ग*रन ्र चचEको बा<हर रहेको पौडी 
खेsने पोखरcमा बिT तःमा "लइन।् Zयो देखेर "बया<शजकU हा<कम 
आना <बिःटना खशुीले रोइन।् 

  आज "बया<शजले उनका बाब,ु आमा र दाजलेु येशूलाई महण 
गरोस ् भनेर ूाथEना ग*ररहेकU "छन।् उनको दाजलेु “इटइज 
*रटन“सँग बाइबल अzययन गनE स�ु ग*रसकेको छ। 
"आँ चयEकामह[मा म <वँ वास गmदEनथ�। आजको जमानामा 
आँ चयE वा अलौ<कक कामह[ अस@भव भ1ठा1थ�। तर 
परमेँ वरले नै मेरो जीवनमा सहc आँ चयEको काम गनुEभएको छ। 
पाटÈ, रमझम, जाँड र6सी आmद खाँदा "भऽी मनमा *र|ोपना 
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अनभुव गरेको "थए।ँ Zयहc *र|ोपनालाई येशूले आ`नो ूमे 
mदनभुएर भनुEभयो। 

   उनले <ववाह गन] यवुासँग गत वषEको नयाँ वषEको साँझ 
मनाए। "तनीह[ले अ:ुरको जसु <पएर रमाइलो गरे र 
परमेँ वरको आिशषको "नि@त उहाँलाई ध1यवाद चढाए।"म 
परमेँ वरसँ निजक हनु चाह1छु। म परमेँ वरलाई क<हsयै प"न 
अ1त नहनेु ूमेले ूमे गनE चा1छु" "बया<शजले भ"नन।् । 
 

लेखक: आ1�य ुमेकचेःनी 
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दईुवटा ूाथEनाको "छ�ो जवाफ 

झबेुटुE «ु"डडाइट फ*रएरा ड "सsभा 
(ॄािजल, दिiण अमे*रका) 

 
चचEमा जान झबेुटुEको चासो "थएन। तर अचानक बाइबल 

प¯ने इvछा उसमा कसरc आयो Zयो उनलाई थाहा भएन। 
बाइबल प¯ने "तॄ चाहना जहाँबाट आएप"न अवकाशूाT त 
ॄािजलको ब̧क मेनेजर आ`नै सरुमा बाइबल अzययन गनE थाले। 

प¯दा प¯दा झबेुटुEले पढेको वचनदेिख अच@म माR 
थाले। तर बाइबलका क"तपय भागह[मा उनी अलम"लन थाले। 
Zयसको अथE के हो भनेर सोvन थाले। कसैले आएर बाइबल 
"सकाइmदए ह1ु�यो भनेर उनले कामना गनE थाले। एक नयाँ 
वषEको उZसबमा पर@परागत भोज भतेरमा नजाने र सालभाडोरको 
सडकबाट देिखने भईुच@पा उडाउने तमासा प"न नहेन] उनले "नधो 
गरे। Zयो ॄािजलको साsभाडोर सहर समिुको <कनारमा छ। 
Zयहाँ चा"लस लाख जनसंuया छ। 

   ""तमी ए6लै भईुच@पा उडाएको हेनE जाऊ" आ`नी 
ौीमतीलाई उनले भने। झबेुटुEले ए6लै बसेर ूाथEना गनE चाहेका 
"थए।उनको प*रवार उZसबको "नि@त घरबाट बा<हर "नःकेप"छ 
घरमा घुडँा टेकेर झबेुटुEले ूाथEना गनE थाले। उनलाई बाइबल 
"सकाउन र उहाँको सहc चचE देखाउन उनले परमेँ वरसँग "बि1त 
गनE थाले। 

"Zयो ूाथEना परमेँ वरले य"त "छटो mदनभुयो <क Zयःतो 
प<हले क<हsयै प"न भएको "थएन" झबेुटुEले प"छ भने। थाहा नै 
नपाइकन झबेुटुEले सात� mदन साबथमा ूाथEना गनE थालेका "थए। 
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Zयसबेलाको "डसे@बर ३१ श"नबार परेको "थयो। अक� mदन 
जनवरcब १ आइतबार परेको "थयो। 

    Zयस वषEको प<हलो काम गन] mदन सोमबार "थयो। Zयस 
mदन झबेुटुEले काम गन] गरेको ब̧कबाट फोन आयो। ब̧कको 
"नद]शकले आ`नो केहc लगानीमा सहयोग गनE लेिखएको 
करारपऽमा सहc गनE झबेुटुEलाई बोलाएका "थए। ब̧कको 
"नद]शकको अ<फसमा झबेुटुEले आफूसँग काम गरेको परुानो 
साथीलाई देखे। ऊ इसाई भएको झबेुटुEले स@झे। करारमा 
हःताiेर गरेप"छ झबेुटुE Zयस मा"नसभएको ठाउँमा गए। उसको 
नाउँ आलभारो "थयो। 

   "आलभारो, म बाइबल कहाँ अzययन गनE स6छु के 
तपाwलाई थाहा छ? तर मलाई पाःटरकहाँ नलैजान ुअ"न "तमीले  
मलाई इसाई बनाउन प"न  नखोaन।ु म केवल बाइबल प¯न 
चाह1छु।" झबेुटुEले अनरुोध गरे। आलभारो सेभे1थ-डे एडभेि1टःट 
"थयो तर झबेुटुEलाई थाहा "थएन। 

"तपाw 6याबलुामा बाइबल प¯न स6नहु1ुछ" आलभारोले भने। 
Zयस ठाउँमा रहेको सहरc िजsलामा उसको एडभेि1टःट चचE 
"थयो।  

   "Zयो त धेरै टाढा छ र मोटरको घइँुचो धेरै नराॆो छ" 
झबेुटुEले भने।"mठक छ Zयसो भए तपाwलाई नै चा<हने mठक 
एउटा ठाउँ छ। Zयहाँ मा"नसह[ बाइबल प¯छन।् तर Zयो चचE 
होइन। 

     अक� mदन म:लबार "थयो। आलभारोले झबेुटुEलाई ँय*र: 
िजसस घरेल ुचचEमा ल{यो। Zयहाँ सानो सानो झु́ ड गरेर बाइबल 
प<ढ1�यो र गीत गाइ1�यो। तर नौलो ठाउँ र निचनेका 
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मा"नसह[ भएकोले झबेुटुEलाई Zयस ठाउँमा जान असिजलो 
ला{यो। उनले पा*रवा*रक साथी रेिजनालाई आफूसँग आउन 
अनरुोध गरे। जब उनको ौीमतीलाई आफूसँग आउन अनरुोध 
गरे तब उनी जान मा"ननन।् 

Zयहाँ भएको बाइबल अzययन झबेुटुEलाई अZय1तै रोचक 
ला{यो। अक� हT ता प"न रेिजनालाई आफूसँग आउन झबेुटुEले 
अनरुोध गरे। "ह1ुछ म तपाwसँग जा1छु तर बाइबल अzययनमा 
स*रक हRु" भनेर उनले जवाफ mदइन।् 

   ूZयेक बाइबल अzययनमा रेिजना झबेुटुEसँग गइन।् उनले 
आ`नो लगुा"भऽ पौडी खेsने वª लगाउँ"थन।् बाइबल अzययन 
प"छ पौडी खेsन जाने उनको मनशाय "थयो। 

"डसे@बर ३१, २००६मा झबेुटुEले बिT तःमा "लए र 
Zयसको एक वषEप"छ रेिजनाले प"न बिT तःमा "लइन।् 

"मसँग कःले बिT तःमा "लइन ् होलc" आखँामा आसँ ु टsकाउँदै 
झबेुटुEले भने "मेरc आमा।" बिT तःमा "लन ुअिघ झबेुटुEले आ`नी 
आमाले आ`नो कदमको बारेमा जानकारc mदएका "थए। 
ॄािजलको गाउँमा झबेुटुEकU mददc ओ"डटसँग उनको आमा धेरै 
वषEदेिखसँगै बसेकU "थइन।् ओ"डट एडभेि1टःट "थइन।् 

" आमा म मेरc mददcको चचEमा बिT तःमा "लँदैछु" भनेर उनले 
आमालाई फोन गरेका "थए। फोन गरेको दश "मनेटप"छ आमाले 
झबेुटुEलाई फोन ग*रन।्"म प"न "तमीसँग बिT तःमा <कन न"लने?" 
आमाले सो"धन।् 

       "के तपाw बिT तःमाको "नि@त तयार हनुहु1ुछ र?" 
झबेुटुEले सोधे।"हरेक mदन मेरc छोरcले मलाई बाइबल 
पढाउँ"छन।् "तमीसँगै बिT तःमा "लने अवसर म गमुाउन चाहाR" 
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उनले भ"नन।् ८४ वषEको उमेरमा उनले बिT तःमा "लइन।् 
झबेुटुE ५६ वषEका "थए। 

झबेुटुE घरेल ु चचEको सहअगवुा भएर काम गनुEभएको 
"थयो। १४ वषE"भऽ Zयस घरेल ुचचEको स:"त³ारा २०० जनाले 
बिT तःमा "लए।नयाँ वषEमा बाइबल बÁुन र सZय चचEको "नि@त 
परमेँ वरसँग गरेको ूाथEनाको तीन mदन"भऽ जवाफ पाएकोमा 
झबेुटुE अच@म मा1छन।् 

"यस चचE"भऽ म कसरc आए?ँ यो परमेँ वरको ूमे³ारा 
हो। तर यस चचEमा र<हरहने ू"तव�ता कसरc भयो त? यस 
चचEमा मैले पाएको 1यानो माया र ःवागत गन] वातावरणले गदाE 
म सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEमा र<हरहने "नणEय गनE स6ने भएको 
"थए"ँ अ1तरवाताEमा मलाई झबेुटुEले भने।  

"चचEले गदाE धेरै मा"नसह[को पूवाEमह तोडेको म ठा1छु। 
म सांसा*रक iेऽबाट चचEमा आए।ँ हामीले डा6टर, डेि1टःट र 
व<कलह[लाई बिT तःमा mदलाय�। साधारणतया "तनीह[ चचEमा 
जाँदैनन।् जो चचEमा जान चाह1दैनन ् "तनीह[लाई हामीले माया 
देखाएर ःवागत गदEछ�। जब "तनीह[ले बिT तःमा "ल1छन ् तब 
"तनीह[ले क<हsयै प"न चचE नछोडेको देिखएको छ" झबेुटुEले 
थTदछन।् 

लेखक: आ1�य ुमेकचेःनी 
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कालE मा6सEको क@य"ुन� अनयुायीबाट एडभेि1टःट 

म*रया "म*रता" होसे द ओ"ल"भयरा पािsमएरा 
(ॄािजल, दिiण अमे*रका) 

 
१२ वषEको उमेरमा म*रताले ॄािजलमा बिT तःमा "लएकU 

"थइन।्तर <कशोरc अवःथामा उनले चचE जान छो"डन।् अ"न 
३८ वषEप"छ उनी आ`नो <वँ वास मा6सEू "त Zयागेर उनको 
समदुायमा परमेँ वरको "नि@त शिnशालc गवाहc बR पगेुकU 
"थइन।् 
   "मेरो जीवनमा येशू भी�को आदशEले कालEमा6सEको 
आदशEको स�ामा ठाउँ पाएको "थयो" म*रता भनेर स@बोधन गनE 
चाहने म*रयाले भ"नन।्म*रया सेभे1थ-डे एडभेि1टःट आमाको 
घरमा हकु] कU "थइन।् <कशोरc अवःथामा नै उनले साबथ ःकूल 
कiामा "सकाउँ"थन ् र चचEको यवुायवुतीह[को "नि@त अगवुा 
भएकU "थइन।् तर उनी २२ वषEको हुँदा चचEको एक ू"त<Àत 
 यिnले उनलाई केहc भने जसले गदाE उनको िच| दuुयो र चचE 
जानै छो"डन।् चचEको कुनै प"न मा"नसले उनलाई वाःता 
नगरेकोले चचEमा क<हsयै नजाने "नणEय उनले गरेकU "थइन।् 
  ःकूलमा उनले "नकै चासोदेखाएर समाजशाª प<ढन ् र 
जमEनको दाशE"नक र समाजशाªी कालEमा6सEको मानव 
अ"धकारबारे "सकाएको िशiाले उनी अZय1त ूभा<वत भइन।् 
उनले प"न आफू कालEमा6सEको अनयुायी बRे "नणEय ग*रन।् 
    २५ वषE"भऽ म*रयाले <ववाह गरेर एक छोरा पाइन ्र उनी 
<वधवी प"न भइन।्  उनी 6यानाडाको म1शायल सहरमा स*रन।् 
म1शायलमा रहेको य"ुनभ"सEटc द मो1Íयालमा पीएचडी गनE भनाE 
भइन।्  

कथा 
2४ 
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   जब उनी <वँ व<व¨ालयमा प¯दै "थइन ् तब उनले 
निचताएको  ॄािजलcयन पाःटर लइुस ्र उहाँकU ौीमती "लयोनी 
उनलाई भे_न आए। "तनीह[ अमे*रकामा एउटा <ववाहको 
समारोहमा स*रक भएर 6यानाडा भएर घर फ<कE 1दै "थए। 
"तनीह[ले मन<शयालमा म*रयालाई भे_न बसाइ ल@�याएरै बःने 
योजना बनाएका "थए। लइुस र म*रया यवुा अवःथामा एउटै 
एडभेि1टःट चचEमा आराधना गदEथे।पाःटर लइुस र उनकU 
ौीमती म*रयालाई mदनmदनै भे_न गए। उनीसँग "तनीह[ले 
बाइबल र येशूको ूमेको बारेमा बोले। "तनीह[ले म*रयालाई 
येशू"तर फकE न आमह गरे। 
     म*रयाले राॆोसँग "तनीह[लाई सनेु तर उनको �दय 
येशूलाई महण गनEको "नि@त भने कठोर पारेकU "थइन।्  
   दईु वषEप"छ म*रया आ`नो देश ॄािजलमा फक] र आइन।् 
उनी ॄािजलको <वँ व<व¨ालयमा अzयापकको काम गनE आएकU 
"थइन।् पाःटर लइुसकU ौीमतीले उनलाई ूZयेक हT ता तीन 
वषEस@म स@पकE  राखेर बाइबल अzययन गनE आउन आमह 
ग*रन।् तर कुनै न कुनै बहाना बनाएर बाइबल अzययनमा 
स*रक भइनन।् 
  एक mदन म*रयाले 6लासमा मा6सEको बारेमा "सकाउन 
पाठ तयार पादp "थइन।् मा6सEले आ`नो "स�ा1तको बारेमा 
लेखेको ूथम ्लेख सन ्१८४४मा लेखेको म*रयाले भे�ाइन।् Zयो 
वषE एडभेि1टःट अ"भयान अथाEत ् येशूको आगमनको बारेमा 
ूचारग*रएको वषE प"न Zयहc नै "थयो भनेर उनले सि@झन।् 
एडभेि1टःट अ"भयान अथाEत ्येशू आउनभुएप"छमाऽ यस संसारको 
प*रवतEन ह1ुछ भRे िशiाको िखलाफमा अ"भयान चलाउन 
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शैतानले मा6सEलाई ूयोग गरेको हो <क भRे कुरालाई अच@म 
मा1दै उनले सोvन था"लन।् मा"नसह[को आ`नै तागत, बल, 
शिn, व<ु�, दशEन वा वादले संसार प*रवतEन गनE स<क1छ भRे 
िशiा कालE मा6सEको "थयो, तर केवल येशूले माऽ यो संसार 
प*रवतEन गनE स6नहु1ुछ भRे िशiा एडभेि1टःटह[ले "सकाएका 
"थए। 
   केहc समयप"छ आ`नो समाजवादc <व¨ाथ®ह[ मजेयुट 
हनेुबेलामा 6लासमा मा*रयाले यो घोषणा ग*रन ्"अब म <वँ वास 
गछुE <क येशू भी� महान ्बाि1तकारc नेता हनुहु1ुछ, तर उहाँ 
परमेँ वरको पऽुचाहc ¥ होइन।" 
   ूायजसो म*रया रातमा राॆसँैग सZुद"थन,् तर Zयस 
6लासबाट आएप"छ Zयस रात उनी राॆोसँग सZु न स<कनन।् 
रातभ*र ओtानमा ओsटाइपsटाइ ग*रर<हन।् 
   अक� mदन उनको एउटc "डनsभा नाउँ गरेकU केटc 
<व¨ाथ® उनीकहाँ आइन।् "ूोफेसर, तपाwले 6लासमा येशूलाई 
परमेँ वरको पऽु हनुहु1ुछ भनेर <वँ वास गmदEन भनेर भRुभयो। 
आज राती राॆोसँग म सZु नै स<कँन। तपाwले  यn गनुEभएको 
कुरो तपाwको �दयदेिख भनेको होइन भनेर तपाwलाई भR 
परमेँ वरले चाहनभुएको अनभुव गरेकोले तपाwकहाँ आएको हुँ। 
तपाw मा6सEवादc हनुभुएकोले येशूलाई तपाwले <वँ वास नगरेको 
तपाwले ःवीकार गनE चाहनभुएको "थएन" �ँदै उn <व¨ाथ®ले 
भ"नन।्म*रयालाई के भनु ँके नभनु ँजःतो भयो।""तमीले यो कुरा 
भनेकोमा "तमीलाई ध1यवाद छ" उनले भ"नन।् 
   दईु हT ताप"छ म*रयाले एउटा रेःटुरे1टमा mदउँसो खाजा 
खाँदै "थइन ्तब उनले एउटा गी"तसमूहले "मारा"भsहोसामा"सया" 

९० 



 

(येशूको अनमुह अच@मको छ) भRे गीत ूाि6टस ग*ररहेको 
उनले स"ुनन।् यो गीत आइतबार पालन गन] चचEमा गाइदै 
"थयो। यहc गीत जब उनी <कशोरc अवःथामा "थइन ् तब 
एडभेि1टःट चचEले आयोजना गरेको गी"तसमूहमा उनले गाएकU 
"थइन।् म*रयाले Zयस चचEको पछा"ड"तर गएर Zयो गीन स"ुनन।् 
एकै"छनप"छ उनको <व¨ाथ® "डनाsभा चचE"भऽ प"सन ् र 
म*रयाभएको ठाउँमा "सधै गइन।् ूोफेसरलाई अ:ालोमादp �ँदै 
भ"नन ् "मलाई थाहा छ <क तपाw यहाँ आउनहुनेुछ! म घरमा 
मेरो बvचालाई दधु uवाउँदै "थए,ँ Zय"तनैखेर मेरो मनमा यहाँ 
आउन आवँयकभएको कुरा कसैले घचघचाइरहेको आभास ् मैले 
पाए।ँ" म*रया तीनछ6 क प*रन।् यो भेट त संयोगमाऽ नभएको 
उनले महससु ग*रन।् "डनाsभाको घर निजकै "थएन र म*रया 
प"न जानाजानी <वँ व<व¨ालयको प*रसरबाट टाढा खाजा खान 
गएकU "थइनन।् 
  चचEमा गीत स"ुनसकेप"छ दईु जना एक आपसबाट "बदा 
भए। यो अनभुवले उनलाई यो <वँ वास भयो <क परमेँ वरले 
उनलाई बाइबल अzययन गन] अबसर mदन चाहनभुएको छ। अ"न 
उनी पाःटर लइुसकU ौीमतीको अनरुोधमा हT ताहT तामा हनेु 
बाइबल अzययनमा स*रक हनु था"लन।् 
  पाःटर लइुस र उनकU ौीमतीसँग म*रयाले बाइबल १० 
वषEस@म अzययन ग*रन।् तर बाइबल परमेँ वरको वचन हो भनेर 
उनले ःवीकार गनE चा<हनन।् 

आिखरमा पाःटर लइुसकU ौीमतीले उनलाई भ"नन ्
"परमेँ वरू"तको <वँ वासको "नि@त "तमीले ूाथEना गनुE आवँयक 
छ। "तमीले परमेँ वरू"तको आःथा गमुायौ। "तॆो ला"ग म 
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ूाथEना गन]छु।" जब पाःटरकU ौीमतीले ूाथEना ग*रन ्तब घरमा 
बाइबल प¯ने चाहना म*रयाको व�ो। "तनले बाइबल दईु 
म<हनास@म प<ढन ्र उनले फे*र बिT तःमा "लइन।् 
  तर उनको एउटा समःया "थयो। उनी चचEमा जान 
चा<हरहेकU "थइनन।्"कसैको घरमै <कन आराधना सभा नगन]?" 
उनले पाःटर लइुसलाई सो"धन।्चचEचा<हँ जान नचाहने तर 
बाइबल प¯न चाहनेह[को "नि@त एउटा ठाउँ खोaने "तनीह[ले 
"नणEय गरे। अ"न Zयःतो खालको घरेल ु चचEको "नि@त योजना 
बनाउन पाःटरले म*रयासँग अनरुोध गरे। अ"न चचEका 
अगवुाह[ले म*रयाले बनाएको घरेल ुचचEको ूःताव पढेर Zयसमा 
छाँटकाँट गरेर घरेल ुचचE स�ु गनEको "नि@त सहम"त जनाए। 
  ँय*र: िजजस अथाEत ् येशूको बारेमा ¦ान बाँ©ने घरेल ु
चचE सन ् २००४मा १३जनाबाट स�ु भएको "थयो। यसमा 
२००भ1दा बेसी बिT तःमा "लएका मा"नसह[ छन।् 
   "यहाँ एडभेि1टःट चचEलाई कसरc ूमे गन] भनेर 
मा"नसह[ले "स6दछन।् "तनीह[को आZमप*रवतEन ह1ुछ र 
बिT तःमा "ल1छन।् अ"न "तनीह[लाई सालभाडोरमा भएका 
एडभेि1टःट चचEह[मा हामी पठाउँछ�" म*रयाले भ"नन।् अ<हले 
म*रया ७० वषEकU "छन ्र घरेल ुचचEको सहअगवुा "छन।् 
   "हामी धेरै गीतह[ गाउँछ�। धेरै ससाना समूहह[ "मलेर 
बाइबल प¯छन र ूाथEना गछEन।् हामी धेरै खशुी छ�। हामी 
येशूको दोॐो आगमनको "नि@त पिखEरहेका छ�।" ूसR भएर 
म*रयाले भ"नन।् 
 

लेखक: आ1ियु मेकचेःनी 
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थाकेका ःवयंसेवकह[ 

रनै आगइुयर गरेुरा र नाटा"लया  
गलभाओम*र1हो गरेुर, 

(ॄािजल, दिiण अमे*रका) 
 

दिiण अमे*रकाको आमाजोनको घाम अZय1तै चक� "थयो, 
र "तनीह[को कामले "तनीह[लाई थकाइ mद1�यो। पाःटर रेनो 
आि{वर गइुरेरा र उनकU ौीमती नाता"लया ड:ुामा चढेर 
ॄािजलको अनक¼टार गाउँ डेमोबेिशयामा गए। ड:ुाबाट ओs ह]र 
"तनीह[ले गाउँको ूZयेक घरमा गएर ससुमाचारcय कायEबममा 
भाग "लन "न@तो बाँडे। 
  अ"न ती "म"सनेरcह[ ४५ <क.मी. पर अक� गाउँमा 
<हलै<हलोको बाटो भएर प"न गए। Zयहाँ प"न ूZयेक घरमा गएर 
ससुमाचारcय कायEबममा भाग"लन "न@तो mदए। फे*र Zयसैवखत 
तीन जना बाइबल "सकाउनेह[ थप दईु "छमेकU गाउँह[को 
ूZयेक घरमा गएर ससुमाचारcय कायEबममा आउन "न@तो mदए। 
Zयो कायEबम डेमोबािशया गाउँको टँुडीखेलमा आयोजना गरेका 
"थए। 
ती "म"सनेरcह[ले ूZयेक mदन एक म<हना लामो ौंृखलाब�[पमा 
ससुमाचार ूचार गरे। 
   मा"नसह[ Zयस सभामा हलुका हलु आए। धेरै मा"नसह[ 
ती "म"सनेरcह[ले बहालमा "लएका "तन वटा <पकअप गाडीमा 
कोची कोची आए। क"तपय <हँडेर आए। तर डेमोबािशया 

कथा 
2५ 
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गाउँका थोरैमाऽ मा"नसह[ले कायEमबममा भाग "लए। Zयहाँ 
mदनmदनै १५० जना ज"त ससुमाचार सRु भेला ह1ुथे। 
   दोॐो हT ताको सभामा रेनो र नाता"लया थ<कत हनु 
थालेका "थए। "तनीह[ टाढाबाट <हँडेर जानपुदE�यो। 
डेमोबािशया गाउँका मा"नसह[ले चासो नmदएको कारण "तनीह[ 
हतोZसा<हत भएका "थए। 
घरको ढोका ढोकामा गएर "न@तो mदँदा क"तपयले सामान बेvन 
आए जःतो ठानेर गनगनाउन  प"न थालेका "थए। 
  रेनोले घर बनाउने मा"नसह[लाई बोलाएर एडभेि1टःट 
चचE खडा ग*ररहेकाले Zयहाँका मा"नसह[ले "तनीह[लाई 
श¼ काःपद[पमा हे*ररहेका "थए। Zयस गाउँका मा"नसह[ केवल 
आइतवार माR े एउटा सं@ूदायका <वँ वासीह[ "थए। अक� 
आइतबारे इसाई सं@ूदायको ूचारकह[ आएर अक� गाउँमा 
"सकाउँदा Zयहाँका प*रवारह[ <वभािजत भएका "थए। 
डेमोबेिशयाको गाउँका प*रवारमा <वभाजन आएको Zयहाँका 
मा"नसह[ले चाहेका "थएनन।् 
एक mदन थकान र पेलान भएर रेनो र नाता"लया आ`नो ड:ुामा 
लडे। 
"हामी यहाँ <कन छ�? मा"नसह[ सZय वचन सRु तयार छैनन।् 
कसैले प"न बाइबलका वचनह[ महण गलाEन ्जःतो छैन" "नराश 
भएर रेनोले भने। "अब म फे*र यो ूचार गन] काम गनE 
चाहँmदन। मलाई यो काम त मनपछE तर "तनीह[ले सZयलाई 
महण गनE चा<हरहेका छैनन"् अZय1तै "नराश भएर रेनोसँग 
सहम"त जनाइन।् 
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  अZय1तै हतोZसा<हत भएर नातालcले आ`नो मोबाइल 
खोलेर बाइबलबाट यताउती पदह[ हेनE था"लन ्  ूाथEना ग*रन ्
"हे परमेँ वर हामी यहाँ <कन छ� भनेर देखाउनहुोस।्" 
  अ"न उनको आखँा गलाती ६:९मा प� यो। Zयसका 
लेिखएको छ "भलाइ गन] काममा हामी नथाकÎ, <कनभने यmद 
<ह@ मत हारेनÎ भने ठ¡क समयमा हामी कटनी गन]छÎ।"  
   "लौ, हामीले जवाफ पाय�!" अZय1तै खशुी भएर नातालcले 
Zयो पद रेनोलाई पढेर सनुाइन।्अक� mदन जब रेनो र 
नातालcयाले एउटा घरमा ससुमाचारcय कायEबममा भाग "लन 
"न@तो mदए। "तनीह[ घरमा आएर "न@तो mदएकोमा एक जना 
अधब̧से म<हला धेरै खशुी भएर िचvयाएर भ"नन:् "Zयो त मेरो 
चचE हो!" "न@तो काडEमा होप vयानलको िच1हलाई देखाएर 
भ"नन।्"चार वषEस@म यो चचE मेरो "थयो। म बिT तःमा "लन 
चाह1छु।" 
   चार वषEस@म ती म<हलाले होप vयानल हे*ररहेकU "थइन ्र 
Zयस टे"ल"भजन कायEबममा बोsने ूचारक आ`नो गाउँमा 
आओस ्भनेर उनले चार वषEस@म ूाथEना ग*ररहेकU "थइन।् 
   जब "डसे@बर २०१७मा ससुाचारcय कायEबम स<कयो तब 
ती म<हलासमेत गरेर ५० जनाले बिT तःमा "लएका "थए। 
 जब क<हsयै प"न नथाक भनेर बाइबलमा mदएको अत® पढेप"छ 
नथा<ककन रने र नेतालcयाले ूचार गदp गरे तब Zयसैबेला दईु 
mददc ब<हनीले प"न बिT तः मा "लए। "तनीह[ वषE १९कU 
ृान"सयनर र वषE १६कU दे"ल"सयन "थए। "तनीह[का 
बाबआुमाले Zयस ससुाचारcय कायEबममा नजान मनाहc गरेका 

९५ 



 

"थए। तैप"न "तनीह[ अटेरc भएर कायEबममा "नय"मत[पमा 
भेला भएका "थए। 
   "हाॆो बबुाले हामी एडभेि1टःट भएको चाहRुहRु। आज 
हामीले बिT तःमा "लएको प"न उहाँ चाहनहुRु�यो। तर हामी 
आ`नै इvछाले यहाँ आय�" बिT तःमा "लएको mदनमा रेनोले 
"भ"डयो अ1तरवाताE ृानिशयनले भ"नन।् "<हजो राती हाॆो 
हजरुमा घरमा हाॆो बबुालाई स@झाउन आउनभुयो <कनभने उहाँले 
भRुभएको "थयो <क यmद हामीले बिT तःमा "लय� भने उहाँले 
हामीलाई बेःसरc च_ुनहुनेुछ। तर हाॆो प*रवारले हाॆो "बरोध 
गरेताप"न हामी येशूसँग रहन चाह1छ�।" 
  ती दईु mददcब<हनीह[को <वँ वासको बारेमा बोsदा केहc 
हT ता अिघ रेनोले अनभुव गरेको हतोZसाह र "नराशाको याद 
आयो। 
   "कसैले प"न बाइबलको सZयलाई ःवीकार गदpन भनेर 
मैले सोचेको "थए।ँ तर गाउँका मा"नसह[का �दयमा परमेँ वरले 
काम ग*ररहनभुएको "थयो" उनले अ1तरवाताEमा भने। 
  नयाँ चचEले घरप*रवारमा फाटो sयाउँछ भनेर िच1ता गन] 
गाउँलेह[को मन फे*रयो।"ओहो, यो त फरक चचE रहेछ" एक 
जनाले भ1यो। 
"तपाwले हामीह[ू"त चासो देखाउनभुएको छ र हामीह[को गाउँ 
टु<बएको तपाwह[ चाहनहुRु" अक�ले भ1यो। 
  आमाजो"नया द इःूा1टा ड:ुाको पाःटर रेनोले सन ्
२०१७मा तीनवटा ससुमाचारcय कायEबम आयोजना गरेका "थए। 
Zयो २०१६को ते� ह� साबथ योजना कायEबम अ1तगEत तीनवटा 
ौंृखलाब� ससुमाचारcय कायEबमको अि1तम कायEबम 
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डेमोबािशया गाउँमा आयोजना गरेका "थए। १२ म<हनाको पूरै 
कायEबममा रेनोले २८६ जनालाई बिT तःमा mदएर तीनवटा 
चचEह[ ःथापना गरे।रेनो र नातालcयाले ूयोग गरेको ड:ुा ठूलो 
ड:ुा हो।  Zयसमा १५० जना अटाउने ठूलो एयर कि1डसन 
भएको हल छ। Zयसमा ूोजे6टर र साउ1ड "सःटम छन।् 
आमाजोन नदcको दायाँबायाँ रहेको गाउँह[मा गएर ससुमाचारcय 
कायEबम Zयस ड:ुाबाट  चलाउँदछन।् डेमो6यािशया जःतो 
<हलै<हलो भएको ठाउँमा Zयो ड:ुा लैजान नसकेताप"न Zयसलाई 
अनकुुल भएको ठाउँमा लगेर ससुसाचारcय कायEबमको आयोजना 
ग*र1छ। वषE ३३को रेनो प�ुष नसE प"न हनुहु1ुछ र उनको ३२ 
वषEकU ौीमतीले जब ससुमाचार सनुाउँ"छन ् तब गाउँलेह[को 
शारc*रक र मान"सक आवँयकताको हेरचाह प"न गदE"छन।् 
  डेमोबािशयाको अनभुव प"छ एडभेि1टःट काममा हतोZसाह हनेु 
कुनै ठाउँ प"न छैन भनेर रेनो र नातालcया <वँ वःत छन।् 
   "जनु काम हामीह[ले ग*ररहेकाछ� Zयो काम हामीह[ले 
ग*ररहेका होइन�। जब हामी आएका "थय� तब परमेँ वरले नै 
मा"नसह[को �दय तयार पा*ररहनभुएको "थयो। आमाजोनको 
ज:लमा टे"ल"भजन र अ[ माzयमह[³ारा मा"नसह[को �दय 
तयार पा*ररहनभुएकोले हामीले िच1ता गनुEपन] कारण केहc छैन" 
रेनोले भने। 
   "परमेँ वरले सबै थोक गनुEह1ुछ। मा"नसह[लाई अगवुाइ 
गनE हामी केवल उहाँको औजारमाऽै ह�। हामीह[को कामको 
"नि@त हामी mदनmदनै परमेँ वरलाई ध1यवाद mद1छ�" व<कल प¯न 
छोडेर "म"सनेरc भएकU नातालcयले  यn ग*रन।् 
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  सन २०१६को चौथ� ऽैमा"सक भेटcको सहयोगले ड:ुा 
<कनेर घ@ुती चचE ःथापना गनE पाएकोमा ती द@प|ीले <वँ वको 
एडभेि1टःटह[ू"त आभार  यn गरेका "थए। 
  "राजनै"तक, आ"थEक र ःवाः�यको कारणले "ब"सEएका 
गाउँलेह[लाई  उ�ार गनE परमेँ वरले ड:ुा चचEको "नि@त खडा 
गनुEभएको हो तर ती मा"नसह[ले परमेँ वरलाई "बस]का छैनन ्
भनेर देखाइmदएका छन"् रेनोले भ1यो। 
   "गाउँलेह[ ससुमाचार ूचार गन]ह[को "नि@त 
पिखEरहेकाछन।् "तनीह[ येशूलाई िचR पिखEरहेका छन।् येशूलाई 
केवल एक जना  यिnमाऽ चा<ह1छ जसले 'म यहाँ छु, मलाई 
पठाउनहुोस'् भR स6छ" नातालcले  यn ग*रन।्                                
लेखक: आ1�य ुमेकचेसनी। 
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ज«ाँहा आमाबाबकुा �दयह[  

येशूको "नि@त िजZ न ु

ट"लताहोयाटो 
(पपवुा 1य ु"गनी) 

 
    अःशे"लया महादेशको समिुमा पपवुा 1य ु "गनी भRे एउटा 
देश छ। Zयो देशको एउटा पहाडी इलाकामा गोकाE भRे शहर 
छ। Zयहाँको एक प*रवारमा ट"लताहोयोटो भRे एक बा"लका 
ज1मेकU "थइन।् उनका आमाबबुा जाँडर6सी खाने र जवुा तास 
खेsन ूuयात "थए। क"तपय समयमा "तनीह[ बेतालमा <हँ©थे 
अ"न ट"लताहोयोटोको वाःता प"न गदpनथे। जेभएताप"न उनी 
जसोतसो आठ वषEस@म घरमै ह<ुकE न।् तर ट"लताहोयोटोको 
घरको दगुEती देखेर उनीू"त दया जागेर एक जना "छमेकUले 
उनलाई धमEपऽुी बनाउँछु भनेर उनका आमाबाबसँुग मागे। 
मोजमaजा, जाँडर6सी र जवुा खेsन  यःत भएका आमाबाबकुो 
"नि@त ती छोरc घाँडो भएकU "थइन।् Zयसकारण "छमेकUको 
अनरुोधलाई खशुीले ःवीकारेर आ`नी छोरcलाई लान ु भ"न 
आमाबाबलेु अनमु"त mदए। दयाल ु "छमेकUले ट"लतालाई घरमा 
ल"गन ् र आफूलाई "आमा" भनेर बोलाउन ु भनेर उनलाई 
"सकाइन।् 

  नयाँ आमा दयाल ु "थइन ्र ट"लताले उनको घर रमाइलो 
भएको महससु ग*रन।् "तनीह[ एउटै कोठामा सZुदथे। आमाको 
खाट छु�ै र ट"लताको "नि@त छु�ै खाट "थयो। भो"लपsट "बहान 
आमाको घडीमा पाँच बजे "बहानै <टR घ1टc बaयो। Zयसले 
ट"लतालाई प"न �युझँायो। तैप"न उनी भने उmठनन ् र ओ¯नेले 
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मखु छोपेर त"लता ओtानमै ढिsकर<हन।् आमा "बःतारै आ`नो 
खाटबाट ओ� लेको ट"लताले देिखन।् उनले ओ¯नेबाट िचहाएर 
आमाले के गनE लागेकU र<ह"छन ्भनेर हे*रन।् आमा त घुडँापो 
टे<करहेकU "थइन ् र परमेँ वरसँग ठूलो ःवरले कुरा ग*ररहेकU 
"थइन।् आमाले ूाथEनामा आ`नो नाउँ ट"लता भनेको प"न 
स"ुनन।् आमाले एउटा कालो <कताब खो"लन ् र Zयो प¯न 
था"लन।् 

   भो"लपsट "बहान प"न ५ बजे "बहान घडीको घ1टc बaयो 
र ट"लता प"न �युिँझन।् आमाले ूाथEना गरेकफ र कालो <कताब 
पढेको उनले हे*रर<हन।् mदउँसो पख उनको घरमा धेरै म<हला 
पाहनुाह[ आए र "तनीह[ आ`ना  यिnगत समःयाह[को 
बारेमा आमासँग सरसsलाह मा{न आएका "थए। ती 
म<हलाह[सँग आमाले ूाथEना ग*रन ् र कालो <कताबबाट 
"तनीह[लाई सरसsलाह mदइन।् प"छ ट"लताले थाहा पाइन ् <क 
Zयो कालो पःुतक बाइबल पो रहेछ। 

  ट"लताले प"न आमाले जःतै गनE था"लन।् जब उÌने 
घ1टc बa�यो उनी प"न उिÌथन ् र घुडँा टेकेर ूाथEना ग"थEन।् 
उनले बाइबल प<ढन।् उनले बाइबलबाट "सकेका कुराह[ 
अ[लाई बाँ©न आमाले उनलाई "सकाइन।् जब ट"लताले ूाथEना 
ग*रन,् बाइबल प<ढन ्र अ[लाई आफूले पढेका कुराह[ बाँ"डन ्
परमेँ वरले उनका ूाथEनाह[को जवाफ mदएको उनले अनभुव 
ग*रन।् उनले परमेँ वरमा"थ <वँ वास गनE था"लन।् 

   धेरै वषE "बतेप"छ। ट"लता ठूलc हुँदै "थइन।् जब उनी 
१७ वषE <क भइन ्तब उनले बिT तःमा "लइन।्बिT तःमा "लएको 
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केहc समयमै आमाले ट"लतालाई आफूलाई ज1म mदने 
आमाबाबकुहाँ फकE न ुपछE भ"नन।् 

   �ँदै ट"लताले सो"धन ्"के मलाई मेरा बाबआुमाकहाँ <फताE 
पठाउँदै हनुहु1ुछ?" आखँाभ*र आशँ ु झारेर आमाले भ"नन ् <क 
ट"लतालाई आ`ना आमाबाबकुहाँ फकाEउने "नणEय गनE धेरै गा� हो 
भएको "थयो तर उनी फ<कE नै पछE र यो "नणEय उिचत भएको प"न 
उनलाई सनुाइन।् 

   ""तमीले येशूलाई "तॆो  यिnगत मिुnदाता भनेर 
ःवीकारेको हनुाले "तमीलाई ज1म mदने बाबआुमाले प"न "तमीले 
कःतो खालको मिुnदातालाई "तमीले महण ग� यौ भनेर 
सनुाउनपुछE," आमाले भ"नन।्  

   "ल त ह1ुछ" भनेर ट"लताले आ`नो पोको प1ुतरुो बोकेर 
आमाबाट "बदाबारc भएर आ`नो घरमा फ<कE न।् ट"लता अचानक 
आ`नो घरमा पःदा उनका आमाबाबलेु अZय1तै अच@म माने, तर 
"तनीह[ले खशुीले उनलाई घरमा ःवागत गरे।तर "तनीह[ले 
येशूको बारेमा सRु चाहेका "थएनन।् जब जब उनले येशूको 
बारेमा "तनीह[लाई केहc सनुाउँ"थन ् तब तब "तनीह[ केहc न 
केहc भनेर गा"ल गदp उनीबाट पर ह1ुथे। 

   जेभएताप"न ट"लता आ`नो घरमा सिजलैसँग घरै ठानेर 
ब"सन।् उनका दईु भाइ र ब<हनीसँग प"न घलु"मल भइन।् 
"तनीह[लाई ट"लताले प<हले क<हsयै प"न देखेकU "थइनन।् 
आफूलाई पाsने आमाको "नयम अनसुार उनले प"न "नय"मत 
[पमा "बहान ५ बजे घ1टc बजाउन घडीलाई तयार ग*रन ् र 
घ1टc बजेप"छ उनी उmठन,् ूाथEना ग*रन ्र बाइबल प<ढन।् 
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   आफूले पढेको कुरा आमाबाबलुाई भRे ूयास ट"लताले 
ग*रन ् तर "तनीह[ले उनलाई सRु चाहेनन।् तैप"न आमाबाब ु
सZु ने बेलामा "तनीह[को खाटमा गएर उनले बाइबलका कथाह[ 
सनुाइन ्र "तनीह[को "नि@त ूाथEना गनE था"लन।् उनलाई पालन 
पोषण गन]  आमाले भनेको कुरा उनलाई याद आइरहेको "थयो, 
"कसैले कसैलाई इसाई बनाउने हाॆो काम वा िज@मेवारc होइन, 
तर यो त परमेँ वरको काम वा िज@मेवारc हो।" 

   ट"लताको धेरै ूयास प"छ एकmदन उनकU आमा चचEमा 
जान म� जरु भइन।् तर चचEमा सबैले उनको कुरा का_छन ्वा 
ठ�ा गन]छन ् भनेर उनलाई डर लागेको "थयो। सबैलाई थाहा 
"थयो <क उनी जाँडर6सी खाि1थन ् र जवुातास खेिsथ। तर 
ट"लताले अ[ले के भ1छन ् Zयसको िच1ता नगनुEस भनेर आ`नो 
आमालाई हौशला mदइन।् 

   जब ट"लताको पालनपोषण गन] आमाले उनलाई भे<टन ्
तब उनको आमा चचE गएको देखेर उनले खशुी  यn गदp 
भ"नन,् "परमेँ वरले नै मा"नसको �दय जाRुह1ुछ। जब येशू यस 
संसारमा हनुहु1ु�यो उहाँले प"न "तमीले जःतै मा"नसह[सँग 
घलु"मल गनुEह1ु�यो। Zयसकारण, अ[ले के भ1छ Zयसमा सतुाE 
न"लन।ु जब एक जना पापीले पँ चाताप गछE तब ःवगEमा 
आन1दको लहर छाउँछ।" जब ट"लताको कमEmदने आमाले 
उनका आमा र भाइ ब<हनीह[लाई भे<टन ् तब उनी धेरै खशुी 
भइन ्र "तनीह[लाई अ:ालोमारेर 1यानो अ"भवादन ग*रन।् 

    "मा"नसले तपाwलाई के भ1छ Zयसमा तपाw िच1ता 
नगनुEहोस।् परमेँ वरले तपाwको �दय जाRुह1ुछ। तपाwको 
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जीवनमा परमेँ वरको योजना छ" ट"लताकU कमEmदने आमाले 
उनको ज1मmदने आमालाई भ"नन।् 

   जब आमा चचEबाट घर फ<कE न ् तब बाबलेु केहc प"न 
भनेनन।् ट"लताले आ`नो बाबलुाई प"न चचEमा आउन आमह 
ग*रन।् ""तमी सानी नै छौ। मलाई के गन] भनेर नअ� हाऊ" 
बाबलेु ट"लतालाई ठाडो जवाफ mदए। 

   ट"लताले दा"नएल ४:२८-३७पदह[ प<ढन।् Zयहाँ सॆाट 
नेब6ुदनेसरले घम´ड गदाE परमेँ वरले उनलाई पशसुरह 
झानुEभएको "थयो <क संसारको राजा परमेँ वर हनुहु1ुछ उनी 
होइनन ् भनेर उनले महससु ग�न ् भनेर सो लेिखएको "थयो। 
Zयसकारण ट"लताले आ`नो बाबलुाई चचEमा आउन आमह नग*र 
उनको "नि@त ूाथEना गनE था"लन।् 

   "हे <ूय ूभ,ु यmद तपाwले सॆाÄ नेब6ुदनेसरले तपाw 
परमेँ वर हनुहु1ुछ भनेर थाहा पाउन ् भने तपाwले उनको 
�दयलाई प*रवतEन गनुEभयो भने मेरो बबुालाई प"न हेन ुEहोस।् उहाँ 
केवल साधारण मा"नसमाऽ हनुहु1ुछ। उहाँलाई केहc गनुEहोस ्
जसले गदाE उहाँले तपाwलाई <वँ वास गनE स6नभुएको होस"् 
ट"लताले "बनॆ अनरुोध गदp परमेँ वरसँग ूाथEना ग*रन।् 

   ट"लताले आ`नो बबुाको  "नि@त ूाथEना गरेको केहc 
mदन"भऽै उनलाई प"ुलसले समाZयो। उनी "बजलुcका इि1ज"नयर 
"थए। उनले पैसा पाए अनसुार काम "सzयाएका "थएनन।् 
Zयसकारण उनको मा"लकले उनलाई जेलमा हालc mदए। जब 
उनी जेलमा "थए तब उनले येशूलाई <वँ वास गनE थाले। जब 
"तन म<हनाप"छ उनी जेलबाट छुटे तब उनी चचEमा गएर 
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बिT तःमाको "नि@त कiामा भनाE भए। ट"लताको खशुीको "समाना 
नै रहेन! 
   तर दभुाE{यवस एक म<हनाप"छ उनको बबुाको टाय`वायड 
aवरले मZृय ुभयो। उनी केवल ४५ वषEको माऽ "थए। यो <कन 
भयो ट"लताले बÁुन स<कनन।् ूZयेक साबथ सबै प*रवार संगसंगै 
चचE गएको उनी चाहि1थन।् तर बाबकुो द:ुखला{दो मZृयभुएप"न 
परमेँ वरले उनको ूाथEना स"ुनmदनभुएकोमा ट"लता खशुी "थइन।् 

   "हामीले अपेiा नगरेको दघुE_ना हाॆो िजवनमा हनु स6छ 
तर परमेँ वरको बाटो सध̧ "स� छ, मेरो बबुा एडभेि1टःट भएको 
म चाह1थ� ता<क हामी सप*रवार संगसंगै चचE जान सक�। तर 
Zयसो भएन। तर येशूमा"थ <वँ वास राखेर नै मेरो बबुाको मZृय ु
भयो। जब येशू आउनहुनेुछ तब हामी सबै "मलेर ःवगE जानेछ�" 
ट"लताले संत�ु हुँदै भ"नन ्। 

   ट"लताकU आमा ूZयेक साबथ चचEमा गइरहेकU "छन।् 
उनले "छ�ै बिT तःमा "लने"छन।् ट"लताका भाइह[ र ब<हनी प"न 
चचEमा जा1छन।् ट"लता अ<हले वषE १९कU "छन।् उनी िशiक 
हनु कलेजमा प<ढरहेकU "छन।् आ`नो दईु वटc आमाह[ 
भएकोमा उनी खशुी "छन:् आ`नो ज1मmदने आमा र कमEmदने 
आमा। "म सानै हुँदा ूभ ु येशूको चेला हनु "सकाउनभुएकोमा 
मलाई पाsनहुनेु आमाू"त म सध̧ आभारc छु। यसैले गदाE म 
जहाँ गएप"न यसबारे म अ[लाई सनुाउँछु" ढु6 क भएर ट"लताले 
यी लेखकलाई सनुाउँ"छन।् 

   अब उ"ॄने ऽैमा"सकको भेटc ट"लता रहेको पपवुा 1य ु
"गनीको सहरमा बालस:"तको "नि@त खचE ग*रनेछ। 

-आ1ि ुमेकचेःनी 
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दईु काला आखँाह[ 

ट"लताहोयोटो 
(पपवुा 1य ु"गनी) 

 
  कलेजको होःटेलमा आफूसँगै बःने साथीका दईु आखँाह[ 
कालो भएकोमा ट"लतालाई द:ुख ला{यो। "के भयो?" भनेर 
उनले सो"धन।् 

   उनको २३ वषEकU सँगसँगै बःने कोठाकU साथी डो*रनले 
आ`नो �लाउजलाई खोलेर आ`नो <पÅँु देखाइन।् उनको 
पछा"ड घाउनै घाउ "थयो। 

�ँदै डो*रनले भ"नन ् "मेरो ौीमान ज«ाँहा छन।् उनले मलाई 
बेःसरc <पटे!" "Zयसो भए "तमी घर नफकE " ट"लताले सsलाह 
mदइन।् तर मौका पाउनासाथ डो*रन ्घर फकE ि1थन।् उनको एक 
वषEको छोरालाई उनको सासलेु ःयाहा"थEन।् पापवुा 1य ु "गनीको 
माउ1ट हेगन भRे गाउँमा उनी बःद"थन।् आ`नो बvचालाई 
नदेu दा उनलाई एकदम "नयाॐो ला{द�यो। 

   आ`नो द:ुख सहानभु"ूतपूवEक स"ुनmदने ट"लता पाउँदा 
डो*रन ् aयादै आभारc "थइन।् दवैु जना पापवुा 1य ु "गनीको 
कुि1डवा भRे ठाउँको "स@ब ु <टचसE कलेजमा प¯थे।  डो*रनको 
कलेजबाट उनको गाउँ जान "तन घ1टा ला{द�यो। 

   "मेरो जीवन mद6 क ला{दो छ। मैले असल आमा र 
ौीमती हनु के गनुEपछE मलाई थाहा छैन" डो*रनले ट"लतालाई 
आ`नो द:ुख पोखाइन।् ट"लताले उनको द:ुखलाई कसरc जवाफ 
mदने भनेर दोधारमा प*रन,् तर उनले आफूलाई पाsने आमालाई 
सि@झन।् आ`ना घरह[मा समःया भएका म<हलाह[ उनीकहाँ 
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आउँथे। अ"न उनीसँग सरसsलाह मा{थे। उनको आमाले 
"तनीह[लाई बाइबलबाट नै सरसsलाह र ब<ु�¦ानको बारेमा 
सनुाउँ"थन।् "परमेँ वरबाहेक कसैले प"न मा"नसलाई प*रवतEन 
गनE स6दैन भनेर मेरc आमाले भि1थन।् परमेँ वरले नै हामीलाई 
स<ृ� गनुEभएको हो र उहाँले नै हाॆो टुटेको जीवनलाई जो©न 
स6नहु1ुछ" येशूलाई <वँ वास नगन] डो*रनलाई ट"लताले भ"नन।् 
अ"न हरेक "बहान ूाथEना गनE र बाइबल प¯न उनले डो*रनलाई 
सsलाह mदइन।् 

   जब ट"लता कलेजको आ`नो कोठाकU साथी बR आइन ्
तब डो*रनले ूZयेक "बहान उनले आराधना गरेको देखेकU 
"थइन।् ट"लताले "बहान ५ बजे उठेर ूाथEना गन] र बाइबल 
प¯ने गरेकU "थइन।् ट"लताका आमाबाब ुप"न ज«ाँहा "थए र 
उनलाई सेभे1थ-डे एडभेि1टःट आमाले पालेकU "थइन ् भनेर 
डो*रनले प"न थाहा पाइन।् 

    केहc mदनप"छ जब डो*रन ्आ`नो घरबाट फ<क¢ दै "थइन ्
तब ट"लताले उनलाई छ6 क पान] ग*र केहc कागजह[ mदइन।् 
Zयसमा ट"लताले बाइबलका "तनवटा कथाह[ लेखेकU "थइन।् 
Zयसमा जीवन नै प*रवतEन भएको सामरc ªीको कथा "थयो जनु 
यूहRा ४:१-४२मा लेिखएको छ। २०१७को प<हलो 
ऽैमा"सकको "मशन कथा र बालबा"लकाह[को "नि@त लेिखएको 
"मशन कथा प"न Zयसमा लेिखएको "थयो। "समय भएको बेलामा 
"तमीले यो पढे प"न ह1ुछ" भनेर ट"लताले Zयो कागज डो*रनको 
हातमा रािखmदइन।् 

  डो*रनले ती कथाह[ मनपराइन ्र अ[ कथाह[ प¯नको 
"नि@त चासो  यn ग*रन।् आ`नो ज«ाँहा बबुाले ूभलुाई 
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<वँ वास ग[न ् भनेर आमह गदाE प"न नमाRे भएप"छ उनको 
"नि@त वषEभ*र ूाथEना गरेको ट"लताले उनलाई सनुाइन।् अ"न 
उनी ूाथEनामा ला"ग नै र<हन ्र काममा धोखा mदएकोले उनलाई 
जेलमा हालेको, Zयहाँ परमेँ वरलाई <वँ वास गरेको र उनी 
छुटेप"छ संगसंगै चचEमा जाने चाहना  यn गरेको प"न डो*रनलाई 
सनुाइन।् "यmद परमेँ वरले मेरो बबुालाई प*रतEन गनुEभयो भने 
"तॆो ौीमानलाई प"न प*रवतEन गनE स6नहु1ुछ!" ट"लताले 
आँ वःत पादp भ"नन।् 

  ट"लताको कथाले डो*रनको �दय छोयो, अ"न आ`नो 
ौीमानको "नि@त mदनmदनै ूाथEना गनE था"लन।् एक "बहान 
ट"लता ५ बजे उÌदा उनको कोठे साथी प"न "बहानै उठेर ूाथEना 
गनE लागेकU देिखन।् Zयसबेला उनी अZय1तै खशुी भइन।् 

   दईु म<हना प"छ डो*रनकU सासूले उनलाई अच@मको 
समाचार सनुाइन।् डो*रनको ौीमानले उनको जीवनभर क<हsयै 
प"न बग̧चामा काम गरेको "थएन। क<हsयै प"न कुटो कोदालो 
चलाएको "थएन। तर अ<हले आफैले बारc खनेर आ`नै बग̧चा 
उनले बनाए रे भRे खबर आ`नो बहुारcलाई सनुाइन।् "आमा के 
तपाw ठ�ा गदp हनुहु1ुछ?" डो*रनले सो"धन।् ""तमी आफै आएर 
हेर" उनकU सासूले जवाफ mदइन।् 

  अक� पsट जब डो*रन घरमा गइन ् तब उनी आफैले 
बग̧चा हे*रन।् उनको ौीमानले उनलाई र प*रवारको रेखदेख 
प<हलो पsट गनE थालेको थाहा पाइन।् उनले र6सी खान छोडे। 
गाउँमा कसैले प"न उनको प*रवतEनको बारेमा पZयाएनन।् 
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   कलेजको होःटेलमा आएप"छ ट"लतालाई अ:ालो मादp 
डो*रनले ध1यवाद mदइन।् "परमेँ वरको जय होस!् परमेँ वरले 
काम ग*ररहनभुएको छ" ट"लताले खशुी  यn गदp भ"नन।् 

    एक वषEप"छ डो*रनको घरमा हरेक <वहान परमेँ वरको 
आराधना गनE था"लयो र उनको ौीमान ्प"न चचEमा जान थाले। 
ौीमा1 ले उनलाई <प_न प"न छोडे र उनका आखँा फे*र क<हsयै 
काला भएनन।् 

    "अब म खशुी आमा भएकU छु र खशुी ौीमा1 को ौीमती 
प"न भएकU छु" डो*रनले भ"नन।्  

   ट"लताबाट परमेँ वरको बारेमा थाहा पाउने धेरै 
मा"नसह[मzये डो*रन प"न एक हनु।् उनी १९ वषEकU माऽ 
"छन।् येशू र उहाकँो दया तथा धा"मEकताको बारेमा सनुाउन 
पाउँदा उनी धेरै रमाउँ"छन।् 

   "मलाई पाsने आमाले सानैदेिख येशूको उपासक बRुपछE 
भनेर मलाई "सकाएकU "थइन।् Zयःती खालको आमा मैले 
पाएकोमा म परमेँ वरलाई सध̧ ध1यवाद mद1छु। म जहाँ गएप"न 
येशूको बारेमा म सनुाउँछु। जब संसारमा भइरहेका घ_नाह[को 
बारेमा हामी चचाE गछÊ तब म भ1छु 'यसैले येशू "छ�ै आउनहु1ुछ 
भनेर देखाउँछ।' हामी परमेँ वरमा <वँ वा"सलो भएर येशूको 
आगमनको आशामा बाँिचरहनपुछE" हँ"सलो भएर ट"लताले यी 
लेखकलाई सनुाइन।् 

-आ1ि ुमेकचेःने 
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अवकाश "लने योजना छैन 

ओहोकानामामाकेभी 
(पापवुा 1य ु"गनी) 

 
     पापवुा 1य ु "गनीमा चचEको "नि@त काम ग*ररहेका धेरै 
कमEचारc र पाःटरह[ छन।् जब "तनीह[ आ`नो कामबाट 
अवकाश पाउँछन ् तब धेरै जसो "तनीह[ आआ`नै गाउँह[मा 
गएर आ`नो घर र प*रवारसँग आ`नो जीवनको अि1तम समय 
"बताउँछन।् 

  नोट ओहोकानामामाकेभी, साउथ पा"स<फक देशमा रहेको 
यरुा गाउँको आदरणीय र वयोवzृद पाःटर हनुहु1ुछ। उहाँले धेरै 
वषEस@म चचEमा पाःटरcय काम गनुEभयो। चचEमा काम गन] 
उहाँको अव"ध पगेुप"छ उहाँले आ`नो कामबाट अवकास 
"लनभुयो। तर उहाँ त झन पो अ"त  यःत हनुभुयो। अवकास 
पाएप"न पूरा समय ूाथEनाको सेवा कायE संचालन गनE परमेँ वरले 
उहाँलाई खटाउनभुएको उहाँले महससु गनुEभयो। उहाँको ूाथEना 
परमेँ वरले <वशेष त*रकाले सRुुह1ुछ भनेर थाहा पाएर पपवुा 1य ु
"गनीका बा"स1दाह[को बीचमा पाःटर ओहोकानामामाको नाउँ 
ूuयात भयो। एडभेि1टःट होस ् वा नहोस ् <व"भR मा"नसह[ले 
उहाँको मोबाइलमा स@पकE  गरेर ह1ुछ <क उहाँकै घरमा आएर 
ह1ुछ परमेँ वरसँग ूाथEना ग*रmदन अनरुोध गदEथे। उहाँ र उहाँको 
प*रवार ज:लै ज:ल भएको पहाडी इलाकामा बःनहु1ु�यो। 
उहाँको <कताबमा ूाथEनाको "नि@त लामो सूची ह1ु�यो र हरेक 
"बहान र बेलकुा Zयहc सूचीको आधारमा परमेँ वरसँग ूाथEना 
गनुEह1ु�यो। 
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    एक mदन अकp  इसाई स@ूदायको पाःटर, पाःटर 
ओहोकानामामाको घरमा देखा परे। आग1तकु पाःटर *रकU अकp  
िजsलामा बःदथे। उनले पाःटर ओहोकानामामाको ूाथEना 
सेवाकायEको बारेमा जब उनी यरुामा चचEको कुनै <वशेष कामको 
"नि@त गएका "थए। *रकU ए6लै आएका "थएनन,् उनले आ`नी 
दईु गभEवती ौीमती प"न sयाएका "थए। "मेरc ौीमतीको "नि@त 
ूाथEना गनुEहोस।् उनको बvचा पाउने समय धेरै नािघ स6यो र 
हामी धेरै िचि1तत छ�" पाःटर ओहोकानामामालाई *रकUले "बि1त 
गरे। पाःटर ओहोकानामामाले Zयस म<हलालाई जैतनुको तेलले 
अ"भषके गनुEभयो अ"न उनको "नि@त ूाथEना गनुEभयो। Zयसको दईु 
mदनप"छ ती म<हलाले एक ःवःथ बा"लका ज1माइन।् 
अक� साबथ पाःटर *रकU आ`नी ौीमतीको साथमा  छ  
छोराछोरcह[सँग एडभेि1टःट चचEमा गए। "तनीह[को साथमा 
भखEर ज1मेकU बा"लका प"न "थइन।् 

पाःटर ओहोकानामामाले *रकU र उनकU ौीमतीलाई 
बिT तःमा 6लासमा आउनको "नि@त "न@तो mदनभुयो। Zयो 6लास 
पाःटर ओहोकानामामाले नै "लने गनुEह1ु�यो। ती जोडीसँग ८ वषE 
र १२ वषEको अ[ छोराछोरcह[ले प"न पाःटर ओहोकानामामाको 
6लासमा बाइबल अzययन गनE थाले। धेरै म<हनाप"छ सन 
२०१७मा ती जोडी र "तनीह[का पाँच जना छोराछोरcह[ले 
एडभेि1टःट चचEमा बिT तःमा "लए। 

   "*रकUले आ`नो परुानो चचEमा पाःटरc काम छोडे र 
अ<हले उनी एडभेि1टःट चचEको <वँ वा"सलो सदःय भएका छन"् 
पाःटर ओहोकानामामाले यी लेखकलाई सनुाए। *रकUले बिT तःमा 
"लएप"छ उनको चचEको अक� ठूलो पाःटर अगवुा गाउँमा रहेको 
एडभेि1टःट चचEमा आए। उनलाई साबथमा ूवचन mदन अनरुोध 
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ग*रयो। उनी उठेर अZय1तै भावकु भएर आखँाबाट आशँ ुझादp 
उनले सबैको मनमा छुने गरेर ूवचन mदए। "मैले *रकUको "नि@त 
धेरै समय "बताए ँ र लगानी गर�। उनलाई मलाई छोडेर 
"तमीह[को सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEमा आए। जसरc मैले 
उनलाई ःयाहार गर� अब तपाwह[ले प"न उनलाई राॆोसँग 
ःयाहार गनुEभएको छ" आखँाबाट आशँ ुझादp उनले आ`नो भावना 
 यn गरे। Zयहc कुरा गरेप"छ *रकUको "नणEयू"त उनले आिशष 
mदए। *रकU पाःटर भएर काम ग*ररहँदा उनको दईु वटा 
कापीकलम बेv ने पसलह[ "थए र कारह[ बहालमा mदने काम 
गदEथे। बिT तःमा "लइसकेप"छ उनले पाःटर ओहोकानामामालाई 
आ`नो पसलमा बोलाएर आ`नो  यापार परमेँ वरमा समपEण गनE 
ूाथEना गनE बोलाए। पाःटर ओहोकानामामाले Zयो अनरुोधलाई 
सहषE ःवीकार गरे। 

   "मेरो ूाथEनाको फलमzये *रकU एक प"न जना हो। यस 
सेवाकायEमा मैले धेरै पाःटह[को "नि@त ूाथEना गरेको छु" खशुी 
 यn गदp वषE ६६को पाःटर ओहोकानामामाले यी लेखकलाई 
सनुाए। "मसनमा काम गरेर अवकास भएप"छ क"तपयले "मसनको 
काम सघाउन वाःता गदpनन।् तर पाःटर ओहोकानामामाले 
परमेँ वरको कामबाट अवकास न"लने "नधो गनुEभएको छ। -
आ1ि ुमेकचेःनी 
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९० पाउ´ड वा ४५ <कलोमाम घटाउने 

हे*रक डन "सओप  

( सोलोमन टापहु[) 
 

हे*रक डन "सओप सेभे1थ-डे एडभेि1टःट घरमा हकु] का 
"थए। सोलोमन टापहु[को देशमा उनी कराते, कु:फु जःता 
कुःती खेsने खेलमा "नपूणE हुँदै"थए। साउथ पा"स<फक खेलमा 
उनले सोलोमन टापहु[को देशको ू"त"न"धZव गदp ट<हटcमा खेल 
खेलेका "थए। Zयसप"छ साउथ पा"स<फक खेलमा उनले आ`नो 
देशको ू"त"न"धZव गदp <फजीमा खेलेका "थए। ती खेलह[मा 
उनले धेरै त6माह[ पाएका "थए। 

    Zयसप"छ उनी भवनह[को न6सा बनाउने काममा  यःत 
भए। उनले <ववाह गरे र उनी चार जना छोराछोरcह[को बबुा 
भए। उनले येशूलाई <वँ वास गरेताप"न बाइबल क<हलेकाहc ¥माऽ 
प¯थे र चचE प"न क<हलेकाहc ¥माऽ जा1थे। जब उनी �यायाम गथ] 
तब उनी हःटप�ु "थए। तर प"छ उनले ज¼ कफुड अथाEन ्हsका 
खानाह[ खान थाले। तारेका माछा, आलिुचTस, सेकुवाको साथै 
कोकाकोला प"न <पउन मन पराउन थाले। खेल खेsन छोडेको 
एघार वषE भइसकेको "थयो। आ`नो शरcरू"त zयान नmदएकोले 
उनको िजऊ ब¯दै मोटो हनु थाsयो। उनको वजन २३० 
पाउ´ड अथाEत ् १०५ <कलो भयो। खास उनको तौल १४५ 
पाउ´ड वा ६५ <कलोमाऽ हनुपु�य�। 

   एक mदन हे*रकको बायाँ पाइताला दuु न थाsयो। एक 
हT ताप"छ Zयो दखुाई पाइतालाबाट मा"थ ख�ुामा सनE थाsयो। 
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अःपतालमा गएर औषधी गरे तैप"न उनलाई "नको भएन। 
आिखरमा उनी <हँ©नै नस6ने भए। 

   हे*रक अZय1तै िचि1तत भए। आ`नो ख�ुामा रगत 
नबगेको उनले चाल पाए। जब उनले आ`नो ख�ुा गमुाउनपुन]छ 
भनेर चाल पाए। अ"नमाऽ उनले परमेँ वरलाई स@झे। अ"न 
उनले धेरै वषEप"छ परमेँ वरसँग ूाथEना गरे, "हे ूभ ुमलाई यो 
रोग "नको पा*रmदनहुोस।् म डा6टरह[कहाँ जा1छु कसैले प"न 
"नको पानE सकेको छैन।" 

  उनले ूाथEना गरेको केहc समयप"छ उनको एक जना व�ृ 
आफ1त उनको घरमा ढकढकाउन आइपगेु। हे*रक हो"नयार भRे 
सहरमा बःदथे। Zयो शहर सोलोमन टापहु[को राजधानी हो। 
"भऽी मनमा हे*रकलाई भे_न मनला{यो भनेर ती आफ1तले भने। 
हे*रकको अवःथा देखेप"छ उनी <कन <हँ©न सकेनन ्भनेर सोधे। 
हे*रकले आ`नो ख�ुा दखेुको र कसैले प"न "नको पानE नसकेको 
बताए। "म "तमीलाई सहयोग गन] कोिशश गछुE" ती आफ1तले 
भने। उनले "तन हT तास@म mदनmदनै हे*रकलाई घरेल ु ःवाःथ 
उपचार mदन थाले। Zयसप"छ उनी उÌन थाले तर <हँ©नचा<हँ 
सकेका "थएनन।् 

   ""तॆो ख�ुाको माशपेशी धेरै कमजोर भयो। "तमीले 
ख�ुाको �यायाम वा ब"लयो पानE हsलाउने गनुEपछE" उनले भने। 
Zयसप"छ "बःतारै ऊ "नको हनु थाsयो। हे*रकलाई परमेँ वरले 
"नको पानुEभएकोले उनले ूाथEना गरे, "हे ूभ,ु मेरो जीवन 
तपाwमा समपEण गछुE। यसलाई तपाwले चलाउनहुोस।् म अ[को 
"नि@त आिशष हनु चाह1छु। मेरो जीवनमा तपाwको योजना 
देखाइmदनहुोस।्" 
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   ूाथEना प"छ आ`नो मोटोपना हटाउनपुछE भRे महससु 
गरे। राती उनी राॆोसँग सZु न सकेका "थएनन।् Zयसले गदाE 
उनका <पÅँु दखेुको "थयो। जब उनी <हँडथ� तब उनलाई सास 
फेनE गा� हो हनु थालेको "थयो। आ`नो मोटोपनाले गदाE ख�ुा 
दuु न थालेको उनले महससु गरे। 

   तर आ`नो मोटोपना कसरc घटाउने त? उनले एलेन जी 
�ाइटको "काउि1सल अन डायट ए´ड फुडस"् वा “खानेकुराको 
बारेमा सsलाह" भRे <कताब प¯न थाले। खानाको लोभले नै 
गदाE संसारमा पाप आएको कुरा प¯दा उनलाई अच@म ला{यो। 
उनले यो पढे, "खानाको लोभले हाॆा प<हला पखुाE आदम र 
ह वाले अदनको बग̧चा गमुाए। यmद हामी यस संसारमा अदनको 
बग̧चाको अनभुव गनE चाह1छ� भने हामीले प"न खाने कुरा र 
Zयसको "तॄ चाहनालाई ब"लयोसँग "नय1ऽण गनpपछE" (प.ृ 
५९बाट [पा1त*रत)। 

  हे*रकले आ`नो खानेकुरामा ठूलो प*रवतEन गरे। उसले 
ज� फुडह[ खान छोडे। अ"न धेरै संघषEप"छ कोकाकोला, िचया 
जःता 6या<फन भएको पेय पदाथE <पउन छोडे। उनले िचनी र 
दधुबाट बनेका पदाथEह[ खान छोडे। बेलकुा ४ बजेप"छ खाना 
नखाने प"न ूयास पनी गरे। अ"न पेटभ*र टR नखाने कुराको 
प"न "नधो गरे। Zयसको साथै उनले �यायाम प"न गनE थाले। 
उनी mदनmदनै <हँ©न थाले र घरमै हातख�ुा हलाउने �यायामह[ 
गन] गनE थाले। 

  उनको Zयस ूयासले १२ म<हना"भऽै ९० पाउ´ड अथाEत ्
४० <कलो घ�ो। Zयो ओजन उनको "नि@त mठक "थयो। आफू 
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ःवःथ भएको उनले महससु गरे र कुःती खेsने बेलामा चलाउन 
नसकेको शरcरका अ[ अ:ह[ प"न हsलाउन थाले। 

    दईु वषEप"छ एउटा एडभेि1टःट सभाघरमा टापमुा रहेका 
मा"नसह[को "नि@त शरcरलाई ःवःथ बनाउने कiाह[ "स|̧मा 
संचालन गदpछन।् उn ठाउँमा हT ताको चार mदन "ब"भR 
स@ूदायका २०० जना मा"नसह[ ःवःथ रहन "स6न आउँछन।् 
आ`नो देशको ःवाः�य म1ऽालय अ1तगEत असल ःवाःथको 
बारेमा से"मनार वा सभाह[ गछEन।् उनी एलेन जी �ाइटको 
सsलाह अनसुार आफू चलेको दावी गछEन।् उनको सहयोगले धेरै 
मा"नसह[को मोटोपना घटेको छ र फू"तEलो भएको उनले देखेका 
छन।् 

   "परमेँ वरले यहc कामको "नि@त ूयोग गनुEभएको मैले 
महससु गरेको छु। यसले मेरो आिZमक जीवन प"न मजबतु 
भएको छ। मलाई आिशष mदनभुएकोमा म परमेँ वरलाई ध1यवाद 
mद1छु। सानै भएप"न म अ[को "नि@त आिशष हनु पाएको छु" 
अZय1तै हँ"सलो भएर यी लेखकलाई आ`नो भावना हे*रकले 
 यn गरे।  

   मधमेुह अथाEत ्िचनीको रोग लागेका मा"नसह[को ख�ुाको 
औ¥ला का_न ुपन] कायE Zयस iेऽमा साधारण भएको छ।  

- आ1�य ुमे6चेःनी 
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आ`नो कमEचारcबाट ूरेणा पाएको 
िजओ<ृ शमूयल 

(सोलोमन टापहु[) 
 

िजयोफ शमूएल सोलोमन टापहु[को घर "नमाEण 
क@पनीको मuुय हा<कम "थए। जब आ`नो कमEचारcले एक 
वषE"भऽ आ`नो मोटोपना ४० <कलोमामले घटाए रे भRे कुरा 
आ`नै आखँाले देखेप"न "तनले <वँ वास गरेनन।् आ`नो ठूलो 
भ ुडँी हेरेर "के मप"न घटाउन स6छु र?" भनेर सोvन थाले। 

   िजयोफको वजन २९० पाउ´ड अथाEत ् १३० <कलो 
"थयो। दस वषEदेिख उvच रnचापले उनलाई द:ुख mदएको 
"थयो। आफू नाश हनेुबाटो"तर ढिsक1दैछु भRे कुरा उनले 
महससु गनE थालेका "थए। 

   िजयोफ एडभेि1टःट घरमा हकु] का "थए र चचEले संचालन 
गन] ःकूलह[मा उनी पढेका "थए। एडभेि1टःट ःवाःथ िशiाको 
बारेमा उनलाई राॆ ैजानकारc "थयो। तर आ`नो शरcर उनले 
थाहा पाएको ¦ानभ1दा mठक उsटो mदशामा जाँदै "थयो। 
एडभेि1टःटह[ समेत गरेर सोलोमोन टापहु[का मा"नसह[ले 
जःतै बेलकुा टR खाने बानी उनको प"न "थयो। 

   "यस खानालाई आिशष mदनभुएकोमा हे परमेँ वर 
तपाwलाई ध1यवाद छ" भनेर खानभु1दा अिघ उनले ूाथEना गथ]। 
तर "मलाई भोक र ःवादलाई "नय1ऽण गनE बल mदनहुोस"् भ"न 
उनले क<हsयै प"न ूाथEना गरेनन।् 

  सन २०१७को स[ुमा एक mदन िजयोफ हे*रककहाँ गए। हे*रक 
उनको "नि@त भवनको न6सा बनाउने काम गदEथे। ""तमी कःतो 
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मोटो "थयौ, अ<हले "तमी कःतो पातलो देिख1छ। "तॆो मोटोपना 
घटाउन "तमीले के ग� य�?" उनले सोधे। 

  आफूले एलेन जी �ाइटको "काउि1सल अन डायट ए´ड 
फुडस"्मा लेिखएको खाना र �यायामको सsलाहबाट ू*ेरत भएर 
Zयसै अनसुार चलेकोले आफू ःवःथ भएको उनले सनुाए। 
"तपाwलाई प"न तपाwको मोटोपन घटाउन "सकाउन स6छु" 
उनले भने। िजयोफले "ह1ुछ, क<हलेदेिख स[ु गन]?" भनेर 
सहम"त जनाए। "यmद तपाw चाहनहु1ुछ भने आजैदेिख स[ु गनE 
स6छ�" भनेर हे*रकले भने। 

    अ"न तरु1तै हा<कम र कमEचारc आ`नो कायाEलयबाट 
बा<हर "नःकेर ४५ "मनेटको सरल �यायाम गनE थाले। "तनीह[ 
समिुको <कनारामा, �ख म"ुन वा अ[ �यायाम गनE थाले। 
स[ुमा िजयोफलाई धेरै गा� हो भएको "थयो। उनले बीस बीस 
सेके1ड ग*र <व"भR  यायामह[ गनE थाले । 

   "जब मैले  यायाम गनE थाल� मलाई २० सेके1ड प"न 
 यायम गनE गा� हो भएको "थयो। पाँच सेके1डस@म गदाE त मलाई 
खशुी नै लागेको "थयो। तर प"छ mदन mदनै अ"ल अ"ल बढाएर 
 यायाम गनE थाल�" हँ"सलो भएर िजओफले सनुाए। जब 
िजओफको तौल घ�ो तब अ[ मा"नसह[ प"न उनीसँग  यायाम 
गनE स*रक भए। हे*रकले ःवःथ रहन चाहने समूहको नेतZृव ग*र 
रहे र िजओफचाहc¥ उनको सयÏजक भएर सघाउन थाले। आज 
एडभेि1टःट अ"डटो*रयम वा सभा घरमा <व"भR धमEका २०० 
जना मा"नसह[ हT ताको चारmदन  यायाम गनE Zयहाँ भेला 
ह1ुछन।् ूZयेक कायEबम ूाथEना³ारा स[ु ह1ुछ र ूाथEना³ारै 
अ1त ह1ुछ। हT ताको एक mदन  यिnगत गवाहcको "नि@त अलगै 
समय छु�ाइएको ह1ुछ र हे*रक र िजओफले ःवःथ खानाको 
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बारेमा "सकाउँछन।् Zयो िशiा एलेन जी �ाइटबाट नै "सधै 
आएको ह1ुछ। "यmद आज तपाwह[ले जे गनुEभयो तपाwह[लाई 
राॆो ला"गरहेको छ भने तपाwह[को प*रवतEन तपाwह[को 
अzयािZमक जीवनमा प"न <कन लाग ु नगन]?" भनेर हे*रकले 
मा"नसह[लाई सोzछन।् "तपाwले हरेक "बहान ूाथEना गनुEभयो 
भने तपाwले झन कःतो राॆो हनुभुएको अनभुव गनुEहनेु "थयो 
होला? सोvनहुोस!्" िजओफ थTदछन।् 

   जब सभा घरमा सबै जना भेलाभएर  यायाम गदEछन ्तब 
Zयहाँ सबै जना "हेम वाका!" अथाEत ् यसले काम गछE भनेर 
िचvयाएको स"ुन1छ। "तनीह[को शरcर mठक आकारमा आएकोमा 
"तनीह[ खशुी ह1ुछन।् हे*रक र िजओफ िच<कZसकह[ होइन ्तर 
मा"नसह[ले परमेँ वरको चाहना अनसुार शरcरलाई ःयाहार गरे 
भने उहाँले "तनीह[लाई सहयोग गनुEह1ुछ भनेर हे*रक र 
िजओफले अनभुव गरेका "थए। 

   िजओफलाई उनको mठक तौलमा प{ुन ुज�रc नै छ तर 
उनको तौल ३५ <कलोमाम माऽ घटेको छ। Zयसको "नि@त 
उनलाई १८ म<हना ला{यो। उनले असाzयै हलकुो भएको 
महससु ग*ररहेका छन।् "म दगनुE स6छु, मा"थ च¯न स6छु र 
उ<ृन प"न स6छु! यmद म गनEस6छु भने अ[ले प"न गनE स6छ" 
अZय1तै खशुी भएर िजओफले यी लेखकलाई बताउँछन।् 
सोलोमन टापहु[को देशका मा"नसह[मा मधमेुहको साथै 
मोटोपना प"न एक मूuय समःया भएको छ। 

- आ1�य ुमे6चेःनी 
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ओtान "मलाउन ु

<कनीआइटो*रया 
(सोलोमन टापहु[) 

 
<कनीआइटो*रया १८ वषEकU यवुती "थइन।् तर सोलोमन 

टापहु[को देशमा रहेको सेभे1थ-डे एडभेि1टःट बो"डE: ःकूलको 
चचEमा उनलाई "डकनेस "नयnु ग*रएको "थयो। Zयसमा <कनी 
अZय1तै खशुी भइन।् उनको आमा प"न "डकेनस "थइन ्र उनले 
"डकनेस हनेुछु भनेर आफूले क<हsयैप"न सोचेकU "थइनन ्रे। 

   पाःटरले चचEका आठ "डकनेसह[लाई छलफलको "नि@त 
बोलाए। Zयसमा <कनीसमेत गरेर चार जना <व¨ाथ®ह[ "थए  
चार जना ठूला म<हलाह[ "थए। Zयस सोलोमन टापहु[मा भएको 
बे<टकामा एडभेि1टःट कलेजको चचEमा "डकोनेसह[ले के काम 
गनुEपछE भनेर "तनीह[लाई पाःटरले डाकेका "थए। उनले <कनी, 
उनका साथी वे1डी र अ[ "डकनेसह[लाई के <वशेष काम 
गनुEपछE भनेर सनुाए: होःटेलमा सबै केटcह[ छन ्<क छैनन ्भनेर 
हेन] र "तनीह[को केहc समःया छ भने "तनीह[लाई सघाउने। 

   <कनी र वे1डी आ`नो काममा तरु1तै लागे। 
"तनीह[सँगसँगै होःटेलमा गए। Zयहाँ एउटा ठूलो कोठा "थयो 
जहाँ ४० जना केटcह[को "नि@त दईुतले खाटह[ "थए। 
केटcह[को "नि@त तRा, ओ¯ने र "सरानीह[ छन ्<क छैनन ्भनेर 
"तनीह[ले हेरे। केटcह[सँग लगुा छन ्<क छैनन,् कलम कागज 
आmदह[ छन ् <क छैनन ् भनेर प"न "तनीह[ले हेरे। कसैलाई 
केहc चा<हएको छ <क भनेर "तनीह[लाई सोzदथे। "स� चै? 

कथा 
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ःकूल कःतो भइरहेको छ" वे1डीले सोzद"थन ् भने ""तमीलाई 
केहc सहयोग चा<ह1छ?" भनेर <कनीले सोzद"थन।् क"तले 
लगुाको आवँयकताको बारेमा कुरा गथ] भने क"तले कापी कलम 
खाँचो छ भ1थे। 

   अ"न <कनी र वे1डीले "मि_लन टोडो:ाको ओtान देखे। 
खाटमा एउटा पातलो ओ©ने राॆोसँग प�ाएर रािखएको "थयो। 
"तनीह[को खाट काठह[का "थए। तर "म<टलनको खाटमा 
ओtान "थएन। उनी राती Zयहc सा� हो खाटमा सZुद"थन।् 
उनीसँग तRा र "सरानी "थएन। 

    ती दईु "डकनेसले "मट"लनसँग ःकूलको "नि@त चा<हने 
सेतो �लाउज र लामो कालो शटE प"न नभएको देखे। "तनीसँग 
अ[ धेरै आवँयक सामनह[ प"न "थएन। यो "मट"लनको प<हलो 
वषE "थयो। उनी भखEरै अक� ःकूलबाट आएकU "थइन ् र उनी 
सात कiामा प¯द"थन।् 

   "मट"लनका आमाबाबहु[ले उनलाई आफूह[ले स6दो 
सहयोग गरेका "थए। "तनीह[ एडभेि1टःट "थएनन।् आमाले 
ग"ुलयो बनह[ र अ"मलो कागतीको पेयपदाथE कुरा वा पिTसकल 
बनाउँ"थन ् र बबुाले "तनीह[लाई बेvदथे तर "तनीह[सँग प{ुने 
ग*र पैसा हुँदैन�यो। 

   <कनी र वे1डीले "मट"लन कुरा गनE चाह1थे तर उनी 
देशको राजधानी हो"नयाराको एक @यिुजयममा ःकूलको समूहमा 
गीत वा 6वायरमा भाग "लन गइन ्भनेर अ[ केटcह[ले सनुाए। 

    अ"न अ[ केटcह[ले "मट"लनको बारेमा अ[ केहc भने 
जसले <कनीलाई द:ुखी बनायो। ग*रब घरबाट "मट"लन आएकUले 
केहc केटcह[ले उनलाई िजःकाउँथे र उनी राती �ँि1थन ्। जब 
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"मट"लन होःटेलमा देिखि1थन ् तब अ[ केटcह[ले उनलाई 
िजः6याउँथे।  

"उनीसँग ओtान प"न छैन" एक जनाले भ"नन।् 
"सबैसँग ओtान छ उनी यहाँ <कन आइन ् त?" अ<कE ले 
भ"नन।् <कनी र वे1डी पाःटरकहाँ गए र उनीसँग "म<ट"लनको 
बारेमा सनुाए। 

"ल हामी गएर ओtान र लगुाह[ sयाऔ¥" पाःटरले 
भने। "तनीह[ "तनै जना सहरमा गए। "तनीह[ले दईु इ1च 
बा6लो ओtान <कने। अब "मट"लनसँग नरम राॆो ओtान 
हनेुभएको "थयो। "तनीह[ले खैरो तRा र फूलै फूल भएको तRा 
प"न <कने Zयसको साथै एउटा "सरानी र "सरानीको खोल प"न 
<कने। उनको "नि@त सेतो �लाउज र कालो शटE, अ"न लेu ने 
कागज, कलम, साबनु, म� जन र टुथॄश प"न "तनीह[ले <कने। 

  होःटेलमाल गएर <कनी र वे1डीले "मट"लनको "नि@त 
ओtान बनाए अ"न लगुा र अ[ ओtानमा"थ राखे। Zयो काम 
सकेप"छ पाःटरलाई आ`नो काम सकेको "तनीह[ले सनुाए। 

   Zयस mदन बेलकुा जब "मट"लन गीत गाएर सहरबाट 
होःटेल फ<कE न ्तब आ`नो ओtानमा ती थोकह[ देखेर "तनले 
अZय1तै अच@म मा"नन।् 

"हैन, यो ओtान कःको हो?" उनले अ[ केटcह[लाई 
सो"धन।् "यो "तॆ ैहो" एकजनाले जवाफ mदइन।् "कसैले "तॆो 
"नि@त <कनीsयायो" अक�ले भ"नन।् "मेरो "नि@त यी सब कसले 
<कनेर sयायो?" उनले सो"धन।् " <कनी र वे1डीले "तॆो "नि@त 
ओtान र अ[ थोकह[ <कनेर sयाए" एक जना केटcले जवाफ 
mदइन।् 
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  Zयस mदन बेलकुा जब <कनी होःटेलमा आइन ् "मट"लन ्
�ँदै उनीकहाँ आइन।् "मेरो "नि@त ओtान र लगुाह[ <क"नने 
छ भनेर मैले क<हsयै प"न सोचेकU "थइन। यो क"त राॆो 
सामानह[! तपाwले मेरो "नि@त ठूलो काम गनुEभयो। तपाwले के 
गनुEभयो यो कुरा मेरा बबुाले थाहा पाउनभुयो भने उहाँ असाzये 
खशुी हनुहुनेुछ। 

   "मट"लनको खिुशयालc देखेर <कनी प"न धेरै खशुी भइन।् 
अभावमा परेकाह[को ला"ग सहयोग गन] परमेँ वरको योजना 
रहेछ भनेर उनले बिुझन।् 

"mठकै छ। अ[लाई सहयोग गन] काम परमेँ वरको हो" 
"मट"लनलाई अ:ालो मादp भ"नन।् 
 

८५ 
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साबथमा काम गनुEपन] 
सोफU बाउमा 

(1य ु6यालेडो"नया, साउथ पा"स<फक) 
 

   साउथ पा"स<फक iेऽमा 1य ु6यालेडो"नया राaय छ। Zयो 
ृा1स देशको "नय1ऽणमा छ। Zयस देशको सहरमा सन 
२०१७को अ6टोबर म<हनामा एक जना सेभे1थ-डे एडभेि1टःट 
चचE पाःटरले ससुमाचारcय कायEबम गरेका "थए। Zयस 
कायEबममा सोफU बौमा भRे एक जना म<हलाले चौथ� आ¦ा 
अनसुार श"नबारै साबथ हो भनेर ूचार गरेको स"ुनन ्र Zयसबाट 
ूभा<वत भएर उनले साबथको स1देशलाई  ःवीका*रन।् 

  तर उनले श"नबार आ`नो "नय"मत काम छो"डनन।् उनी 
हT ताको चार mदन  वा म:लबारदेिख शबुबारस@म मारे भRे 
एउटा सानो टापमुा रहेको मेबटु गाउँको "बशाल बजारमा काम 
ग"थEन।् उनको स"लन नाउँ गरेकU अकÐ सहकम®ले अ[ बाँ<क 
"तन mदन Zयो बजार चलाउँ"थन।् 

   तर मौसम अनसुार घाम <क त ५:३० <क त ६:४५मा 
अःताउँ�यो। सोफUले बेलकुा ७ बजे शबुबार आ`नो 
"बशालबजार ब1द गनुE पदE�यो। साबथको स1देशलाई महण 
गरेप"छ उनलाई के ग�ँ के ग[ँ भयो। शबुबार अबेरस@म काम 
गनE उनको  मनले मानेन ्तर काम पाउन गा� हो भएकोले आ`नो 
काम प"न छो©न चाहेकU स<कनन।् उनको तलबले सबै 
प*रवारलाई धाRुप�य�। Zयसकारण समय ता"लकामा हेरफेर होस ्
भनेर परमेँ वरसँग उनले ूाथEना ग*रन।् 

कथा 
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   एक शबुबार बेलकुा जब सोफU काम गदp "थइन ् र 
साबथको बारेमा िच1ता गदp "थइन ् उनलाई उनकU सहकम® 
स"लनको फोन आयो। आफू 1य ु 6यालेडो"नयाको राजधानी 
नौ"मयामा भएको र हवाई जहाजको <टकट नपाएकोले Zयहc¥ 
अि©कएको उनले सनुाइन।् 

   "के "तमी भो"ल श"नबार मेरो स�ा काम गनE स6छौ?" 
स"लनले सोफUलाई सो"धन।् 

"अहँ, भोलc त मेरो साबथ mदन हो म चचEमा जा1छु। 
"तमीलाई थाहा छ Zयस mदन म परमेँ वरको आराधना गछुE।" 
सोफUले जवाफ mदइन।् 

   केहc समय प"छ "बशाल बजारको मा"ल6नीले सोफUलाई 
एसमएस पठाइन।् उनी प"न 1य ु 6याले6डो"नयाको राजधानीमा 
"थइन।् ""तमीले भो"ल श"नबार भएप"न पसल खोsनपुछE र काम 
गनpपछE" Zयस "बशाल बजारको मा"ल6नीले आदेश mदइन।् 
"भो"ल परमेँ वरको आराधना गन] मेरो mदन हो। Zयसकारण म 
"बशाल बजार खोsन सि6दन"ँ नडराइकन सोफUले एसएमएस 
पठाइन।् "ल ह1ुछ त। बजार ब1द गर" मा"ल6नीले जवाफ 
mदइन।् अब सोफUलाई िच1ता ला{यो। यो कुरा उनले आ`नो 
म<हला <वँ वासीलाई सनुाइन ् "अब मेरो जा"गर जाने भयो।" 
"मा1छेको डर नमाRु तर परमेँ वरको भय माRु" भनेर उनले 
जवाफ mदइन।् 

  आइतबारको mदनस@म उनकU सहकम® स"लन अझै टाढै 
"थइन।् स"लनले "बशाल बजार खोsने आ`नो mदन नभएताप"न 
पसल खो"लन।् "बशाल बजारकU मा"ल6नी प"न हवाइ जहाजबाट 
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उडेर आउन स<कन ् र काममा आइन।् उनी सोफUसँग अZय1तै 
*रसाएकU "थइन।् 

   "यो "बशाल बजार श"नबार क<हsयै प"न ब1द भएको छैन 
र श"नबार फे*र ब1द भएको म चाहR" पि©कएर सोफUलाई 
भ"नन।् तर सोफUले नॆ भएर भ"नन ् "हजरु, श"नबार मेरो 
परमेँ वरको आराधना गन] mदन हो। Zयसकारण म Zयस mदन 
काम गनE सि6दन। यmद तपाwले मलाई कामबाट "नकाsनहु1ुछ 
भने "नकालc mदनहुोस।्" तर प"न उनकU मा"ल6नीले सोफUलाई 
कामबाट कामबाट "नकालेनन।् 

केहc हT ता प"छ सोफUले आ`नो ठूलc छोरcलाई भे_न 
जान चार mदनको छु�ी मा"गन।् उनकU छोरc 6याथ*रन राजधानी 
सहरमा बःद"थन।् Zयसकारण उनी Zयहाँ हवाइ जहाजबाट 
जानपुदE�यो। जब उनी Zयहाँबाट फक] र आइन ्उनको पसलको 
मा"ल6नीले उनलाई चार mदन पसलमा काम नगरेकोले Zयसको 
स�ामा चार mदन छु�ै काम गनुEपछE भनेर भ"नन।् Zयसको दईु 
mदनचा<हँ श"नबार परेको "थयो। 

   सोफUले आ`नो साथीको स�ामा अक� mदन काम गछुE तर 
श"नबार काम नगन] भनेर मा"ल6नीलाई भ"नन।् तर मा"ल6नीले 
काम गनp पछE भनेर िज�ी ग*रन।् नचाहँदा नचाहँदै प"न दवैु 
श"नबार सोफUले �� चे मखु लगाउँदै दवैु श"नवार काम ग*रन।्  
जसको कारण उनी रातभ*र सZु न प"न स<कनन।् 

   अZय1तै "नराश भएर उनले परमेँ वरसँग ूाथEना ग*रन,् 
"ूभ,ु मलाई साबथ mदनमा तपाwको आराधना गन] मौकाको ला"ग 
मलाई सहायता गनुEहोस।्" आ`नो चचEमा प"न Zयसको "नि@त 
ूाथEना गनE अनरुोध ग*रन।् 
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   केहc mदनप"छ पसलको मा"ल6नीले कामको नयाँ ता"लका 
बनाइन।् मा"ल6नीको अनरुोधमा सोफUले अब mदनmदनै काम 
गदE"थन।् तर उनलाई मा"ल6नीले थप तलब mदन ुपरेको "थयो। 
"अबदेिख "तमीले आइतबारदेिख बधुवार काम गनुE" मा"ल6नीले 
सोफUलाई भ"नन।् उनको कुरा सोफUलाई पZयार गनp गा� हो 
भयो। सोफU अZय1तै हँ"सलc भएर आ`नो घरमा दगरेुर गइन ्र 
आ`नो ौीमानलाई Zयो कुरा सनुाइन।् 

 आज, सोफUले श"नबार काम नगदाE थोरै तबल पाउँ"छन ् तर 
Zयसको पवाEह उनलाई छैन <कन<क उनले साबथमा परमेँ वरको 
आराधना गनE पाउने भएकU "छन।् 

   "मेरो तलबभ1दा प"न परमेँ वरसँग मेरो समय मूsयवान 
छ। साबथमा काम गनुE नपन] ःवत1ऽता नै मेरो आन1द हो" 
हँ"सलो भएर सोफUले भ"नन।् 

  यस ऽैमा"सकको उ"ॄएको भेटcको केहc भाग सोफU रहेको 
चचEमा बाल स:"तको "नि@त थप दईु वटा भवन बनाउन सहयोग 
"मsने छ। सोफU र उनको ौीमान रहेको मे�यूट गाउँमा १५०० 
मा"नसह[ छन।् उनी र उनको ौीमानमाऽ Zयस गाउँको 
सेभे1थ-डे एडभेि1टःट हनु।् 

-आ1¾य ुमेकचेःनी 
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हरुc बतासमा परमेँ वरका ःवगEदूतह[ 

आनी पेमा 
(1य ु6यालेडो"नया, साउथ पे"सफक) 

 
  साउथ पा"स<फक टापहु[को देश 1य ु 6यालेडो"नयको 
सहरमा आनी पेमा भRे बा"लका सेभे1थ-डे एडभेि1टःट घरमा 
ज1मेकU "थइन।् उनी Zयहc आःथामा हकु] कU "थइन।् तर जब 
उनी १६ वषEकU भइन,् तब चचE जान छो"डन ् र आ`नो केटो 
साथी "लयोनसँग रहन घरबाट बा<हर "निःकन।् "तनीह[को दईु 
छोराछोरc भए। 
   "लयोन र6सी <पउँ�यो। ूायजसो ऊ र6सीले मातेर घरमा 
आउँ�यो र घरमा ठूलो झगडा ह1ु�यो। क<हलेका<ह उसले 
आ`ना साना छोराछोरcह[लाई कु_�यो प"न। 
   एक mदन "लयोन िचvयाउँदै घर आउँदै गरेको आनले 
देिखन।् "तनीह[को घर 1य ु6यालोडे"नयाको राजधानी नौ"मयाको 
पहाडी इलाकामा "थयो। जब आ`नो ौीमान कराउँदै घरमा 
आउँदै गरेको आनले देिखन ्उनलाई थाहा भयो <क उनी र6सीले 
मातेर आइरहेका छन।् अ"ल अ"ल पानी पदp "थयो। 
मौसम<वदह[ले Zयो रात चब आधँी इ*रकाले सहरलाई 
तहसनहस पान]छ, Zयसकारण घर"भऽै बःन ुभनेर सूचना mदएका 
"थए। 
   ज«ाहँा ौीमानसँग आ`नो घरमा अि©करहन ु आनलाई 
मन परेन। उनले आ`नी ३ वषEकU छोरc मोग]न र ८ म<हनाको 
छोरो "लयो1स ज"ुनएरलाई घरबाट बोकेर कारमा चढाइन।् 
"तनीह[लाई कारमा राखेर कार हा<कन।् 
  कार चलाउँदा चलाउँदै बीचबाटोमा पेशोल "स<�यो। कारलाई 
एउटा �ख निजकै पाकE  ग*रन।् उनी कहाँ "थइन ्यो उनलाई 
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थाहा "थएन तर हरुcबतासबाट आफू सरुिiत भएको महससु भने 
गरेकU "थइन।् Zयसबेला अZयRै ूच´ड आधँी आयो र कारलाई 
हा1यो। कार"भऽ अZय1तै िचसो "थयो। आफूसँग 1यानो 
ओ©नेह[ नsयाएको आनीलाई बsल थाहा भयो। 
    उनले आ`नी छोरcह[लाई हे*रन।् लामो याऽाप"छ 
"तनीह[ मःतसँग स"ुतरहेका "थए। अ"न उनले धेरै वषEप"छ 
प<हलोपsट परमेँ वरलाई सि@झन।् "हे ूभ,ु तपाw िज<वत 
हनुहु1ुछ भनेर मलाई र मेरा छोराछोरcह[लाई यस रात सरुiा 
गनुEहोस ्भ"न म "ब1ती गछुE" परमेँ वरलाई उनले "ब1ती ग*रन।् 
जब ूाथEना स<कयो �दयमा धेरै पीडा भएको महससु उनले 
ग*रन।् धेरै वषE परमेँ वरलाई वाःता नगरेकोले उहाँले उनको 
ूाथEना सRुुहोला जःतो उनलाई लागेको "थएन। उनी कार"भऽै 
ब"सरहेकU "थइन।् एक "छनप"छ आफू बसेको चालकको "सटमा 
पछा"ड"तर ढिsकन।् अ"न ऐनाबाट आकाशमा हे*रन।् उनले 
आखँा िचि@लन ्र फे*र हे*रन।् अच@म त*रकाले बादल खोsयो र 
"नलो आकाश देखा प� यो।जब उनले आकाशमा जे देिखन ्Zयसले 
उनको सातो पZुलो "लयो। Zयहाँ त हजार� ःवगEदूतह[ घ"ुमरहेको 
पो उनले देिखन।् कारको "भऽबाट घाँटc ठाडो पारेर मा"थ 
हे*रन।् आकाशमा"थ परमेँ वरको "सहांसन छ <क भनेर हे*रन।् 
अ"न आकाशदेिख उनको कारस@म भ� याङ ठ"डएको उनले 
देिखन।् Zयो भ� याङ त "बशाल डोरcको भएको जःतो "थयो। "तन 
जना ःवगEदूतह[ भ� याङबाट तल झरे। "तनीह[ अZय1तै 
चि@कला सेता "थए। Zयःतो चमक उनले क<हsयै प"न देखेकU 
"थइनन।् "तनीह[का अनहुारह[ उनले ःप�[पमा देu न 
स<कनन।् "तनीह[ अ{ला "थए र "तनीह[का पखेटाह[ "थए। 
सेतो ूकाशमा "तनीह[ अZय1तै चह<कलो देिख1थे। एउटा 
ःवगEदूत उनको कारको अगा"ड उ"भए। उनले आ`नो "बशाल 
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पखेटा कारको पछा"डस@म प{ुने ग*र <फजाए। दईु ःवगEदूतह[ 
कारको दईु"तर उ"भए। "तनीह[का पखेटाह[ले कार ढाकेको 
"थयो।  
   आनी भए"भत भइन ्र डरले काँTन था"लन।् अ"न बालक 
भएको टोकरc हsलाएको जःतै कार हिsलएको थाहा पाइन।् 
कार"भऽ रमाइलो 1यानोपनाले भ*रयो। 
  तरु1तै उनको डर हरायो र उनले एक <क"समको शाि1त 
भएको महससु ग*रन।् उनका आखँाह[लाई "न1िाले  छोTयो र 
उनी मःत "न1िामा प*रन।् 
   जब <वहानीभयो तब चराह[को िच*र"बरc ःवरले गदाE 
आनी  युिँझन।् कारको ऐनाबाट बा<हर हेदाE आकाशबाट भ� याङ 
फेरc ओ� sहेको देिखन।् ःवगEदूतह[ले "तनीह[का पखेटाह[ 
दोबारे र भ� याङबाट मा"थ उ6ले। 
   जब ःवगEदूतह[ गए तब आनी काँ@न था"लन-्डरले होइन 
तर जाडोले। उनको कारमा भएको 1यानोपना "बलाएर गएको 
"थयो। 
   Zयहाँ जे भयो Zयसले गदाE उनको �दयमा ठूलो ूभाव 
पा� यो। उनको ूाथEनाको अच@म त*रकाले जवाफ पाएको उनले 
महससु ग*रन।् Zयसैबेला उनले येशूलाई आ`नो �दय सिु@पन।् 
   "ूभ ुअब म सांसा*रक जीवनमा फे*र फ<कE ने छैन। मेरो 
जीवन तपाwको "नि@त िजउने ू"त¦ा गछुE" भनेर उनले ूाथEना 
ग*रन।् 
   जसोतसो गरेर अ"लअ"ल तेलको भरले आनीले कार 
आ`नी आमाको घरमा प�ु याइन।् उनी पोइला गएकUले आमाले 
वषÊस@म उनीसँग बोलेकU "थइनन ् र केहc सहायता प"न गरेकU 
"थइनन।् तर अचानक आ`नी छोरc घरमा आउँदा उनले सबै 
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कुरा <वस]र धेरै वषEप"छ छोरcलाई अ�माल गदp घरमा "भऽाइन।् 
कारमा तेल हाsन प"न उनले पैसा mदइन।् 
    आनी आ`नो घर फ<कE न।् उनको घर चब आधँीबाट 
बचेको देिखन।् उनका "छमेकUका क"तपय घरह[ Zयस आधँीले 
कुनै न कुनै [पमा नो6सान प�ु याएको "थयो। उनले क"तपय 
यवुाह[ले मनपन] कपाल ÁयाTले भएको स<:तकार बब मालÈको 
फोटो "भ|ाबाट vया"तन ् र "भ|ामा झ1ु«ाइ राखेका गाँजाह[ 
प"न थ"ुतन।् आ`नो सबै गरगहनाह[ ज@मा ग*रन ् र आगोमा 
`याँ<क mदइन।् 
  जब "लयो1स कामबाट घरमा फक]  घरको आगँनमा आगो 
ब"लनै रहेको "थयो। उनी अ6 कनब6 क परेर आगोको aवाला 
हेरेर mठ: उ"भए। आनीले आ`नो �दय येशूलाई mदएको कारणले 
अब उहाँबाट टाढा राu ने कुनै प"न सांसा*रक कुराबाट हात धोए 
भनेर उनलाई "नधE6 कसँग भ"नन।् गत रात कहाँ "थयौ भनेर 
"लयो1सले उनलाई सोधे। "गत रात "तमी र छोराछोरcह[ कहाँ 
"थयौ? जब म घरमा आए ँ तब घरमा कोहc प"न "थएन" 
"लयो1सले सोधे। उसलाई घरमा र6सीले मातेर िचvयाउँदै आउँदै 
गरेको देखेकोले उनीसँग झगडा गनE नचाहेकोले छोराछोरcह[ 
"लएर भागेको कुरा नडराइकन आनले सनुाइन।् टाउको हsलाएर 
"लयो1सले भने "ए, म कहाँ हो त? <हजो मैले र6सी खाएकै 
"थइन।" आन परमेँ वरको सेवा गन] ू"त¦ालाई पालन गनE 
ू"तब� भइन।् उनले "लयो1ससँग "ब"धपूवEक <ववाह ग*रन ् र 
फे*र बिT तःमा "लइन।् उनी बेथानी सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEमा 
"डकनेस भइन ् र Zयहc पदमा उनी धेरै वषEदेिख चचEको सेवा 
ग*ररहेकU "छन।् 
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  जब "लयो1सले आनीबाट ःवगEदूतको कथा सनेु तब 
आ`नो <हँसाZमक  यवहार Zयागे र अ<हले आनीले उनको 
बिT तःमाको "नि@त ूाथEना ग*ररहेकU "छन।् 
  "तनका छोराछोरcह[ अ<हले ठूला ठूला भइसकेका छन।् 
अच@मको रातको कथामा "तनीह[ प"न सहभागी भएका "थए 
भनेर "तनीह[लाई पZयार ला{न गा� हो ह1ु�यो। Zयःतै खालको 
अनभुव अ<हले प"न गनE पाए ह1ु�यो भनेर "तनीह[ चाह1छन।् 
"तनीह[ले स6छौ भनेर आनीले भ1द"छन।् 
  "यmद "तमीह[ले परमेँ वरसँग राॆो स@ब1ध राखेर 
उहाँसँग कुरा ग� यौ भने उहाँले "तमीह[लाई आ`नै त*रकाले 
ूकट गनुEहनेुछ" आँ वःत भएर आनले आ`ना छोराछोरcह[लाई 
सनुाउँ"छन।् 

-आ1¾य ुमेकचेःनी 
 
 
 
 
 

१३१ 



 

"हेलो, होप vयानल" 

<व"लयम आरामा 
(1यिुजला´ड) 

 
1यिुजला´डको उ|रc सहर केरcकेरcको पाःटर <व"लयम 

आरामाले यो इमेल अZय1तै चासो देखाएर पढे: "हेलो, होप 
vयानल अ"भवादन। म र मेरc ौीमती के*रकेरcमा "छ�ै सदpछ�। 
Zयहाँ चचEमा जान हामी चचE खोaनेछ�। केहc समय अिघ 
केरcकेरcको कोठे र:सालामा एक जना मा"नसले कायEबम 
चलाएको हामीले हे� य�। यmद हामी Zयहाँ गय� भने हामीलाई 
mठकै होला<क भनेर हामी सोvदैछ�। तपाwह[को होप vयानलको 
कायEबम हामीलाई असाzयै मन पछE। तपाwको, येशूको नाउँमा, 
क"लन हसEफल।"  
   Zयो पऽ पाएप"छ <व"लयमको �दयमा खशुीको "समा 
रहेन। होप vयानल टे"ल"भजनमा उनको कायEबम कसै न कसैले 
हे*ररहेको कुरा थाहा पाउँदा उनलाई अZय1तै रमाइलो ला{यो र 
कसै न कसैको �दयलाई छोइरहेको छ भRे थाहा पाउँदा उनले 
परमेँ वरलाई ध1यवाद mदए। अब ती द@प|ी चचEमा आउन 
चाहेका "थए। उनलाई अच@म लागेको "थयो। 
  क"लन र उनकU ौीमतीले होप vयानललाई मन परेकोमा 
आफू अZय1तै खशुी भएको <व"लयमले लेिख पठाए। 
1यिुजला´डको राजधानी अकला´डबाट  २५० <कलो"मटर 
उ|रमा रहेको सहर केरcकेरc सानो सहर हो र Zयहाँ ७,५०० 
जनसंuया छ भ"न उनले जवाफ mदए। एडभेि1टःट <वँ वासीह[ 
ूZयेक श"नबार अवकाश पाएकाह[को "नि@त ब"नएको चचEमा 
भेला ह1ुछन ्भनेर प"न उनले लेखे। 
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  "तपाw र तपाwकU ौीमतीलाई हाॆो आराधना सेवामा 
हाmदEक ःवागत छ। केहc सहायता चा<हएमा हामीसँग स@पकE  
गनुEहोस"् <व"लयमले लेखे। "ध1यवाद, हामी "छ�ै Zयहाँ 
आउनेछ�" क"लनले जवाफ mदए। 
 केहc वषE अिघ <व"लयम केरc केरcमा आएका "थए। Zयस 
सहरमा प<हलोपsट सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचE ःथापना गनE उनी 
आएका "थए। Zयसबेला केवल एउटामाऽ एडेभेि1टःट प*रवार 
"थयो। <व"लयमले Zयस सहरमा अ[ कसैलाई प"न िच1दैनथे। 
Zयहाँ ूभकुो कामको "नि@त अिघ कसरc ब¯ने भनेर धेरै ूाथEना 
ग*रयो। अ"न उनले कोठे ररशाला खोsने "नणEय गरे। 
  "परमेँ वरले मलाई अZय1तै शानदार "बचार mदनभुयो 
'"तमीले कोठे र:शाला <कन नबनाउने?' अ"न मैले र:शाला 
बनाए ँ <कनभने मलाई थाहा "थयो <क Zयहाँ मैले धेरै 
मा"नसह[लाई भे_नेछु" <व"लयमले स@झ1छन।् 
 Zयहाँ उनले कोठे र:शालामा उनले धेरै मा"नसह[लाई भेटे र 
उनले 1यिुजला1डको होप vयानल टे"ल"भजन ूसारणको 
कायEबममा भाग "लने गरे। सन ् २०१६को ऽैमा"सक भेटcको 
सहयोगले 1यिुजला´डको ूZयेक घरमा "स|̧मा होप vयानल 
ूसारण ह1ुछ। Zयस टे"ल"भजन कायEबमह[मा <व"लयमले 
आ`नो िजम खानामा ग*रने  यायामको कायEबम ूसारण गरेका 
"थए। कायEबममा मा"नसह[ आ`नो शारc*रक ःवाः�यको बारेमा 
िच1ता त गछEन ्तर "तपाwह[को आिZमक ःवाः�यचा<हँ कःतो 
छ त?" भनेर उनले सोzदथे। यस <वशेष कायEबमले कोलन र 
उनको ौीमती र"बनलाई ूभाव पारेको "थयो। "तनीह[ केरcकेरc 
सहरको ६० माइल पर रहेको सहर काइटाबाट सन] तयारc 
ग*ररहेका "थए। ती द@प|ी अकp  स@ूदायको चचEका सदःयह[ 
"थए। 
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   जब क"लन र र"बन केरcकेरcमा सरे तब श"नबारको mदन 
प<हलो पsट सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEमा स*रक भए। Zयस 
चचEमा १२ जना एडभेि1टःटह[ "थए। सबैले "तनीह[लाई 
हाmदEक ःवागत गरे। "तनीह[ले ूवचनलाई मन पराए र प"छ 
सबै जना "मलेर सँगै खाना प"न खाए। 
   "सबै मा"नसह[ कःतो "मलनसार! हामीह[ आउने 
"बि|6 कै "तनीह[ले हामीलाई हाmदEक सZकार गरे। र "तनीह[ 
आइनै रहे" <व"लयम सनुाउँछन।् देशको साइकल दगरुाउने वsडE 
माःटर गेमह[को ू"तःपधाEमा क"लनले त6मा पाएका "थए। 
उनी ७५ वषEका छन।् र"बन होप vयानल हेनE असाzयै मन 
पराउँछन।् <व"लयमलाई टे"ल"भजनमा देखेप"छ उनी भि1छन ्
"मैले हT ताभ*र मन पन] पाःटरलाई देu न पाएको छु।" क"लन र 
उनकU ौीमतीले बाइबल अzययन गनE अनरुोध गरेका छन ् र 
"तनीह[ बिT तःमा "लने तरखरमा छन।् परमेँ वरलाई <वँ वास 
नगन] धेरै 1यिुजला´डका बा"स1दाह[को �दयह[का ढोकाह[ 
होप vयानलले खोsन स[ु ग*ररहेको छ भनेर <व"लयम <वँ वास 
गदEछन।् 
   "क"तपय मा"नसह[ आफूमा भएका  यिnगत समःयाह[ 
अ[लाई सनुाउन चाहँदैनन।् तर ती समःयाह[को बारेमा होप 
vयानलले सबैलाई घरमै बसेर आरामसँग सोच"बचार गनE स@भव 
बनाएको छ। "तनीह[ चचEमा आएको र अ[ले "तनीह[लाई 
चचEमा देखेको "तनीह[ चाह1दैनन।् तर परमेँ वर  होप 
vयानलबाट बोsन ु ह1ुछ र उहाँका स1देशह[ घरमै बसेर सRु 
स6ने भएका छन"् <व"लयम भ1दछन।् 

-आ1सय ुमे6चेःनी 
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परमेँ वरको "नि@त ग1ुडा 
जेसन रोजरस ्

(1यिुजला´ड ) 
 
     १२ वषEको जेसन रोजरसले एक रात निचनेको 
परमेँ वरलाई रोइ रोइ स@बोधन गरेको "थयो। "मैले यसो <कन 
र कसरc गर� , मलाई थाहा छैन। Zयस अ1धकार रातमा मलाई 
अZय1तै ए6लोपनको महससु भयो। म "सरानमा टाउको राखेर 
ध�ुध�ु रोइरहेको "थए।ँ 

   नौजना दाजmुददcह[मा जेसन सबभ1दा का1छो "थयो। 
1यिुजला´डको उ|रc भागमा ऊ आ`ना काकाकाकUह[सँग 
बःद�यो। Zयसैबेला परमेँ वरले उसको जीवनमा हःतiेप ग�न ्
भनेर निचने प"न परमेँ वरलाई एक रात रोएर ूाथEना गरेको 
"थयो। 

  उसलाई बाबआुमाले कजाउन सकेका "थएन। ऊ अZय1तै 
बदमाश भएकोले उसलाई ःकूलबाट "नका"लmदएको "थयो। सानै 
उमेर भएताप"न उसले घरघरमा गएर चोनE थाsयो र कारह[ प"न 
चोनE थाsयो। जब <क ऊ १० वषEको हुँदा नै उसले कमाएको 
पैसाले प<हलो पsट कार <क1यो। बाबलेु घर बनाउने ठाउँमा 
उसले सहयोग गरेकोले अ"लक"त पैसा प"न पाएको "थयो। Zयो 
कार केवल "िखया लागेको बािsटन"् भनेर उसले भ1यो। तर 
Zयो कार केवल लाइसे1स Tलेटको "नि@तमाऽ <कनेको "थयो। 
२-४ वषE"भऽमै उसले चोरेको नौवटा कारह[मा उसले Zयो Tलेट 
झ1ु«ाएको "थयो। 

कथा 
3५ 
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   उसले ूाथEना गरेको रातमै Zयसको जवाफ उसले पाएको 
"थएन। एक वषEप"छ उसका बाबआुमा आएर उसलाई 
1यिुजला´डको राजधानी ओकला´डमा आ`ना घरमा फकाEएर 
लगे। 

   जेसन झन झन अपराधी काममा फःन थाsयो। जब ऊ 
१५ वषEको भयो तब उसले प<हलोपsट गाँजाको बोट चो� यो। 
आ`ना बाबआुमाको घरबाट "नःकेर आ`नी केटc साथी 
<बःटलको घरमा स� यो। सडकका गु́ डाह[सँग उसको संगत 
भयो र धेरै वषEस@म गाँजा खेती गरेरै िज<वका चलायो। प"छ 
अZय1तै कडा मेथ भRे लागपुदाथEको द ुयEसनीमा ऊ फःयो। 
Zयहc कुलतमा लागेर र Zयसको बेच"बखन गरेर ११ वषEस@म 
िज<वका चलायो।   

    "म गु́ डाह[सँग ग<ह*रएर स@ब1ध गाँःन पगु� साथै 
मा<फयाह[सँग प"न संगत हनु थाsयो। घर फोन], अपहरण र 
जबरजःती च1दा असलुन गन] काममा लाग�। मेरो झु́ डमा "तन 
जना भा1सेह[ "थए भने सामनह[ बेv ने चार जना मा"नसह[ 
"थए" उसले आ`नो <वगतको कथा सनुाउँदै भ1यो। ऊ थुू ो पैसा 
प"न बो6�यो। हरेक  दईु "तनmदनमा उसले १०,००० 
1यिुजला´ड डलर अथाE अमे*रकन ७,००० डलर मेथ लाग ुपदाथE 
बेचेर कमाउँ�यो।  

   अ"न एकmदन आ1सय ुनाउँ गरेको मा"नसले सावEनज"नक 
पौडी खेsने ठाउँमा उसकहाँ आएर "स|̧मा बि6स: खेsने 6लास 
"लन आउन "न@तो mदयो। जेसनले तरु1तै सहम"त जनायो। उसले 
चाहेको "थयो <क बि6स: खेsन "सकेप"छ सडकमा अ[सँग झन 
कुःती खेsन र अ[लाई कुट<पट गनE स<कनेछ। 
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   गु́ डाह[ खेsने खेलाडी हलमा अ[ गु́ डाह[सँग जेसन 
सामेल भयो। आ1सयलेु उसलाई एक घ1टास@म प"सना नै प"सना 
आउने ग*र  यायाम गरायो। अ"न उसको अगा"ड बाइबलह[ 
sयाएर टेबलुमा राu दै भ1यो, "अब हामी प<हला टेबलु व*रप*र 
बस� र एक आपसमा हाॆो कुरा बाँड�।" आ1सयकुो मनमा 
"बजलुcले झ_का mदए जःतो ला{यो र तरु1तै Zयहाँबाट भा{न 
खोaयो। तर केहc कारणबस Zयहc¥ ब"सर¿ो। जब आ1सयलेु 
आधा घ1टा परमेँ वरको बारेमा चचाE ग� यो तब जेसनको 
mदमागमा परमेँ वरको "ब��मा भाँडभैलो भयो। उसले सोvयो, 
"परमेँ वर को हो र? मेरो संसारको भगवान मै हुँ। मसँग 
कमEचारcह[ छन।् मेरो आ`नै  यापार छ। मलाई सबैले स@मान 
गछEन।् मेरो आ`नै ू"तÀा छ। म आफै भगवान हुँ।" 

   जब आ1सयलेु म|ी ६:१९-२१पदह[ प�ो तब जेसन 
आ`नो बाःत<वक संसारमा फ6य�, "१९ “आ` नो "नि@ त प�ृ वीमा 
धन-स@ पि| नथपुार, जहाँ कUरा र िखयाले ती नं ट पाछEन ् र जहाँ 
चोरह[ले घर फोरेर ती चोछEन ्।  २० तर आ` नो "नि@ त ः वगEमा 
धन-स@ पि| थपुार, जहाँ कUराले वा िखयाले नं ट पादpन, र चोरले 
प"न चोदpन।  २१ <कन<क जहाँ "तॆो धन ह1ु छ, Z यहc¥ "तॆो मन 
प"न ह1ु छ।" 

  बsल जेसनको mदमागमा घाम ला{यो। उसका सबै 
गरगहनाह[ ःवगEमा कसरc थपुान]-िखयैिखया लागेको जीवनबाट र 
चोरैचोरह[को माझमा रहेर ःवगEमा धन थपुा*र1छ र?  हT ताभ*र नै 
Zयस कुराको बारेमा उसले िच1तन ग*रनै र¿ो। उसले कुःती 
खेsने "नय"मत कiाह[ प"न छोडेन। अ"न केहc समयमा नै 
आ1सयलेु कiामा सहयोग गनE जेसनसगँ अनरुोध ग� यो। उसलाई 
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अच@म ला{यो तर खशुी भएर ःवीकार ग� यो। तर यो{य कुःती 
िशiक आ1सयलेु ूाथ"मक उपचार ता"लममा भाग "लनपु�य�। 
Zयो ता"लम आ1सयकुो पापाटोटो सेभे1थ डे एडभेि1टःट चचEमा 
संचालन ह1ु�यो। 

   चचEमै ूाथ"मक उपचार "स6ने बममा परमेँ वरू"तको 
भिn प"न जेसनमा जागेर आउन थाsयो। अ"न "बःतारै उसले 
आ`नी केटcसाथी <बःटल र सातजना छोराछोरcह[सँग साबथको 
सेवाकायEमा भाग "लन थाsयो। ऊ <बःटलसँग २१ वषE <ववाह 
नै नग*र बसेको "थयो। ूभलुाई <वँ वास गनE थालेप"छ 
<बःटलसँग <व"धपूवEक <ववाह गन] ूःताव जेसनले राuयो। अ"न 
चचEले सबभ1दा ठूलो बिT तःमा कायEबम राuयो। जेसन, उनकU 
ौीमती र "तनीह[का पाँच जना छोराछोरcह[ले एकै साबथमा 
बिT तःमा "लए। अ"न Zयहc साबथमा दईु साना 
बालबा"लकाह[लाई येशूमा  प"न गरे। 

  "तन वषE"भऽ आ`नो जीवनमा आमूल प*रवतEन आएको कुरा 
वषE ३६को जेसनले सनुायो। 

   "अब हामीले छ फुट अsगो पखाEल "भऽ बःन ु परेन। 
आ`नो सरुiको "नि@त ठूला ठूला लÂीह[ घरको अगा"ड 
झ1ु«ाउन ु परेन, ब1दकुह[ प"न राu न ु परेन र <व"भR धा*रला 
च6 कुह[ भएको औजार प"न राu न ुपरेन। हामी अब सानो सेतो 
पखाEल भएको घर"भऽ बःदछ� र म मेरो आ`नै काम गन] 
 यवसायमा छु" अZय1तै ढु6 क भएर जेसनले यी लेखकलाई 
सनुाउँछ। <ककबि6स: 6लासमा जेसनले अ<हले प"न सह "सiक 
भएर सहयोग ग*ररहेको छ। उसको अमसरतामा अ[ छ जनाले 
ूभ ु येशूलाई <वँ वास गरे र बिT तःमा प"न "लए। आ`ना 
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आमाबाबकुो बारेमा जब ऊ स@झ1छ तब उसका आखँाह[बाट 
आशँ ुखःछ। 

   ओकला´डमा खाना खाँदै अ1तवाताE mदइरहेको बेलामा 
उसले यो कुरा बतायो <क प, "मेरc िचि1तत आमाले मलाई 
mदनmदनै फोन गथ®न।् मेरो कु�प ःवभावको उनी ूZयiदश® 
"थइन।् येशूलाई <वँ वास गर� भनेर उनले थाहा पाएप"छ उनले 
मलाई फोन गनE छो"डन।् सायद Zयो असलै होला भ"न म 
ठा1दछु।" आ`ना बाब ुर आमा र अ[लाई प"न जीवन प*रवतEन 
गन] येशूलाई िचनाउने आशा बोकेर जेसन अ<हले बाँिचरहेको छ। 
"म अ<हले शाि1तपूवEक िजइरहेको छु। अ<हलेको जीवनलाई म 
अ[ कुनैमा प*रवतEन गन]छैन।म परमेँ वरको भn हुँ अ<हले। 
परमेँ वरले चाहे जि|6 कै उहाँको बचन म बाँ©न चाह1छु" 
आ`नो ू"तव�ता जेसनले बतायो। 

- आ1सय ुमे6चेःनी 
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जब प*रवारमा <वपि| आउँछ 

जोलcराबो 
(<फजी) 

 
<फजी देशको "बमा क@पनीको कमEचारc जोलcले आ`नो 

अःपतालको शैयाबाट आखँा उचालेर मा"थ हेछE। आखँाभ*र आशँ ु
झा*ररहेकU आ`नी काकUलाई उसले हेदEछ। 

   "बाब,ु "तमीले Zयो चचE छो©नै पछE। Zयस चचEलाई हाॆो 
गाउँमा नsयाउन।ु यो त "तमीलाई सराप लागेको छ। यmद हाॆो 
गाउँमाZयो Zयो चचEको नयाँ िशiा "भऽायौ भने अझ धेरै अ"न� 
हनेुछन।् "तमी अकp  mदनमा "तॆो परमेँ वरको आराधना गर। 
श"नबार "तमी आराधना गछÊ, Zयो गलत हो। अब Zयसकै 
न"तजा "तमीले अ<हले भो"गरहेका छौ" उनले जोलcराबोको िशरमा 
हात राखेर यी कुरा भने<क "थइन।् जोलcराबो प�ी बाँधेको 
आ`ना हातपाखरुाह[मा हेदEछन।् दवैु हातह[ कार दघुE_नाले 
भाँिचएका "थए। उसका दईु भ"तजाह[ Zयहc दघुE_नामा मा*रएका 
"थए। जब जोलc सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEमा बिT तःमा "लयो, 
तब उसले <फजी देशको आ`नो गाउँ नाब"ुसवामा नयाँ <वँ वास 
कसरc "भऽाउने भनेर उसको �दय ज"लरहेको "थयो। तर जब 
जोलcले एडभेि1टःट चचEमा बिT तःमा "लएर आ`नो गाउँ आए तब 
धेरै मा"नसह[ ऊदेखी *रसाएका "थए। उसका धेरै आफ1तह[ 
अकp  स@ूदायका इसाईह[ "थए। तैप"न जोलcले ससुमाचार ूचार 
सभाह[ चलायो र १० जना मा"नसह[ले बिT तःमा "लएका "थए। 
अ"न चचE बनाउन उसले ज{गा <क1यो। नयाँ चचE भवन बनाउने 

कथा 
3६ 
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ज{गाको झारपात सफा गनE चचEका नयाँ <वँ वासीह[लाई एक 
mदन उसले डा6यो। 

   ज{गा सफा गन] एकmदन अिघ जोलcले आ`नो २७ वषEको 
भ"तजालाई "बहान सबेरै नाडी एयरपोटEमा ल{दै "थयो। उसको 
साथमा भ"तजाकU आमा र उसका दईु का1छा भाइह[ र आ`नै 
१३ वषEको छोरो प"न "थयो। ऊ सबुा� "सडान कार चलाउँदै 
"थयो। "बहान ४बजे"तर जोलc कार हाँ6दा हाँ6दै "नदायो र कार 
सडकबाट बा<हर िचिTलयो। उसको २७ वषEको भ"तजा र उसको 
१६ वषEको भाईको घ_नाःथलमा नै मZृय ु भयो। "तनीह[को 
आमा, र अक� १३ वषEको भ"तजो भने गि@भर चोटले अःपतालमा 
भनाE भएका "थए।  जोलcका हातपाखरुाह[ भाँचेएका "थए। 
आ`नो छोरो भने जसोतसो गरेर बvयो। 

   जोलcकU काकU अःपतालमा आएर एडभेि1टःट चचE 
बनाउने योजना र� गनp पछE भR आएकU "थइ। जोलcले आ`नो 
खाटबाट मा"थ हे� यो। 

   "काकU, तपाwको एउटामाऽ छोरो छ। यmद तपाwको 
छोरो एक mदन एडभेि1टःट भयो भने तपाwको छोरोको "नि@त म 
मनुE परेताप"न म परमेँ वरलाई ध1यवाद mदनेछु" आ`नो पीडालाई 
भsुदै जोलcले जवाफ mदयो। उसको काकU आखँाभ*र आशँ ुपारेर 
रेर फ<कE न।् 

   जोलc <वँ वःत भएर बोलेताप"न चचE बनाउने काममा ऊ 
"निँ चत भएन। एक म<हनास@मको अःपतालको बासमा ऊ 
ूाथEना गदp रअ यो, "हे ूभ,ु मलाई थाहा छैन मैले तपाwको काम 
ग*ररहेको छु <क छैन।" 
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   तर जब ऊ अःपतालबाट "नः6यो तब चचE बनाउने 
कुरामा उसलाई कुनै श¼ का भएन। mदmद एलेन जी �ाइटले भने 
जःतै उसले यो भR सकेको "थयो, "स<हद हाबेलको समयदेिख 
परमेँ वरका जनह[को "नि@त द:ुखक� जीवनको अ"भR भाग हनु 
पगेुको छ। सZय परमेँ वरको "नि@त र उहाँका आ¦ाह[ पालन 
गनुEपदाE पूखाEह[ले धेरै द:ुख पाएका "थए। चचEको उvच िशरले 
हाॆो "नि@त क� पाउनभुयो। उहाँका प<हला चेलाह[ र स[ुका 
चचEले अZय1तै क� भोगेका "थए। येशूका करौड� <वँ वासीह[ 
सहcद भए र सधुारवादc इसाईह[ले प"न द:ुखक� पाए। 
Zयसकारण हामी <कन यस जीवनमा आउने र द:ुखक�देिख 
खिु@चने? हामीलाई अन1त जीवनको आशाको आिशष छ र 
संसारका सबै कुराह[ येशूको "सय आगमनमा पि{लएर जानेछ।" 
(टेिःटमो"नज फर द चचE, ठेलc १, प.ृ ७८बाट [पा1त*रत)।  

   ससुमाचार फैलाउने काममा द:ुख पाइ1छ भनेर जोलcले 
महससु ग� यो। जब परमेँ वरको काम ग*र1छ तब शैतानलाई 
*रस अZय1तै उÌछ। तर Zयहाँ एक म<हना"भऽै चचE खडा भयो। 

   आ`नो गाउँमा चचE खडा भएको देखेर जोलc खशुी भयो। 
तर अक� चचE प"न खडा गनE उसले चाअ यो। यसबेला Zयो चचE 
<कउभा भRे अकp  गाउँमा खडा गनE उसले चाहेको "थयो। तर 
चचE "नमाEण गन] कायEबममा कसैको घरमा प"न <वप|ी आओस ्
भRे उसले चाहेको "थएन। Zयसकारण ऊ र चचEका अ[ 
<वँ वासीह[ "मलेर ूाथEना गन] र हT ताको दईु mदन उपवास बःने 
"नणEय भयो। अ"न "तनीह[ले घर घरमा गएर ससुमाचार ूचार 
गन] "नणEय प"न गरे। 
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   जोलcले हरेक mदन यसरc ूाथEना ग� यो, "ूभ,ु ससुमाचार 
ूचार र चचE बनाउने "नणEय गदाE मेरो आ`नै गाउँमा नराॆो 
घ_ना भयो। अब ससुमाचार अक� गाउँमा लैजाँदैछु। प<हलाको 
जःतो खराब अनभुव"तर मलाई नडो� याउनहुोस।् म जे गछुE Zयो 
सबैमा तपाwको अगवुाई होस ्र प<हलाको जःतो नराॆो अनभुव 
दोहो*रन नmदनहुोस।्" 

  जोलcलाई अच@म ला{ने गरc एक जना गाउँलेले 
एडभेि1टःटलाई मन पराएकोले उसले आ`नो घरमा साबथ सेवा 
चलाउन आमह ग� यो। प"छ ती गाउँलेले चचE बनाउन आ`नो 
ज{गा उपल�ध गरायो। 

   ूाथEना र उपवासले Zयस गाउँमा चचE ःथापना गनE सिजलो 
भएको "थयो भनेर जोलcले आ`नो अनभुव सनुायो। 

   अ"न ऊ तेॐो गाउँ ब�ुटुमा गयो। ऊ र चचEका 
<वँ वासीह[ले ूाथEना गरे र उपवास बसे। जब गाउँको ूमखु र 
उनको प*रवारले बिT तःमा "लए तब जोलcको हषEको "समा नै 
रहेन। 

  तर चचE "नमाEण गनुEभ1दा प<हले फे*र अक� "बप|ी 
आयो। मधमेुहले गदाE गाउँको ूमखुको मZृय ु भयो। उनी 
एडभेि1टःट भएकोले उनलाई सजाय mदइएको हो भनेर 
गाउँलेह[को बीचमा कुरा काटे। 

  एडभेि1टःट चचEको काममा आबमण गनE शैतानले 
गाउँूमखुको मZृयलुाई ूयोग ग� यो भनेर जोलcले भ1यो। तर 
एक म<हना"भऽ चचE "नमाEण ह1ुछ भनेर उसमा <वँ वास "थयो। 

   गाउँमा परमेँ वर हानुEहRु भनेर जोलcले <वँ वास ग� यो। 
गाउँको निजकै जोलcसँग यी लेखकले अ1तवाEताE "लने बममा 
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उसले आ`नी काकUसँग उनको छोराको "नि@त आफू मनE तयार 
छु भनेर भनेको कुरा पनु: स@झेको "थयो। उनको छोरो र उनका 
चारै जना छोराछोरcह[ले बिT तःमा "लए र एडभेि1टःट भए। 

  "जब म मेरc काकUको घरमा उनी मनुEभ1दा अिघ पगु�र उनको 
एउटामाऽ छोरोलाई ससुमाचार सनुाएकोमा मलाई ध1यवाद 
mदइन।् सबै थोक परमेँ वरको "नय1ऽणमा छ" जोलcले संत�ु 
भएर भ1यो। 

-आ1सय ुमे6चेःनी 
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मलामी गएको बेलामा  

येशूलाई <वँ वास गनE प{ुछ 

को"स<टला <टटो, ( <फजी) 
 
  जब <टटोको बबुाको मZृय ुभयो तब कसैले Zयहाँ उसलाई 
सहयोग गनE चाहेनन।् एक जनाले भ1यो, ""तॆो बबुाको "नि@त 
चचEको <व"ध अनसुार अ1Zये�ी गनE पाउँदैन�।" "जा, तेरो 
बाऊलाई त̧ले नै लगेर गाड" अक�ले ठाडो हकुुम ग� यो। 

  <फजीको दगुEम iेऽमा रहेको गाउँ नाका"भकामा <टटो र 
उसको बबुा बःदथे। जब उसको बबुा सेभे1थ-डे एडभेि1टःट भए 
Zयस mदनदेिख सबै गाउँलेह[ले उनलाई ब<हःकार गरेका "थए। 
<टटोलाई प"न "तनीह[ले हेला गरेका "थए। "तनीह[ अकp  
स@ूदायका इसाईह[ "थए। 

  आ`नो बाबकुो "नि@त <व"धपूवEक इसाई संःकार अनसुार 
अ1Zये<� गनE चाहेकोले उसले आ`नो काका गाउँको मिुखयासँग 
अनरुोध ग� यो। Zयस मिुखयाले चचEको "ब"ध अनसुार अ1Zये�ी 
गराउन ःवीकार त गरे तर चचEको <व"ध अनसुार अ1Zये<� गन] हो 
भने <टटोले एडभेि1टःट चचE खडा गरेर Zयहc¥बाटै अ1Zये<� गनुEपन] 
बताए। Zयस गाउँको कुनै प"न अ[ चचEमा <टटोको बबुाको 
अ1Zय<� गनE <टटोले अनमु"त पाएन। 

   Zयसकारण जसोतसो गरेर <टटोले सानो छाूो बनायो। 
अ1Zये<�को सेवाकायEमा उसका आफ1तह[को "भड लागेको 
"थयो। एडभेि1टःट चचE पाःटरले मा"नस मरेप"छ के ह1ुछ भRे 
<वषयमा ूवचन mदए। 

कथा 
3७ 
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   Zयो ूवचन सनेुर <टटोको मनमा ठूलो ध6 का  ला{यो। 
मा"नस मरेप"छ "सधै ःवगE जा1छ भनेर उसले सध̧ <वँ वास गरेको 
"थयो। तर मZृय ुभनेको "न1िामाऽै हो र यूहRा ११मा उsलेख 
ग*रएको लाजरसको कथा अनसुार येशूले मZृयलुाई "न1िा भनेर 
स@बोधन गनुEभएको पाःटरले बताए। mददcले <टटोलाई पाःटरले 
भनेको कुरो mठक हो <क होइन आफैले हेर भनेर बाइबल 
mदइन।् उसले यूहRा ११मा भएका वचनह[ प�ो र पाःटरले 
भनेका वचनह[ बाइबलकै मतुा<वक भएको उसले देuयो। अ"न 
पाःटरले १ थेःसो"ल"नकU ४:१५-१८ पढे जहा ँ येशूको दोॐो 
आगमनमा मरेकाह[ िचहानबाट "बउँ"तनेछन ् भनेर यसरc 
लेिखएको छ: "१५ ूभकुो वचन³ारा हामी "तमीह[लाई घोषणा 
गछÔ, <क हामी, जो जी<वत छÎ र ूभकुो पनुरागमनस@ म 
बाँिचरह1 छÎ, स"ुतगएकाह[लाई कुनै <क"समले प"न उ"छ1 नेछैनÎ। 
१६ <कन<क ूभ ु ः वयम ् हकुुमको गजEन"सत, ूधान ः वगEदूतको 
आवाज र परमेँ वरका तरुहcको सोर"सत ः वगEबाट ओलEनहुनेुछ, र 
भीं टमा मरेकाह[चा<हँ प<हले बौ*रउÕ नेछन ्। १७ तब हामी 
बाँिचरहेका र छो"डएकाह[ ूभलुाई आकाशमा भेÄ न "तनीह[का 
साथसाथै बादलमा उठाइल"गनेछÎ, र यसरc हामी सध̧ ूभसँुग 
रहनेछÎ। १८ यसैकारण एउटाले अकाEलाई यी वचनह[ले 
सा1 Z वना देओ।" फे*र, <टटोले बाइबलमा हेरेर पाःटरले mठक 
भनेको हो <क होइन भनेर हे� यो। आ`नो चचEमा उसले बाइबल 
क<हsयै प"न पढेको "थएन। 

जब अ1Zये<� प"छ मा"नसह[ खान<पनमा लाग तब <टटोले 
एडभेि1टःट पाहनुाको हात समाZ न प{ुयो। "मेरो प*रवारको घरमा 
आउनहुोस।् मा"नस मरेप"छ के ह1ुछ भनेर अ[ प"न थाहा पाउन 
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म चाह1छु" उसले पाःटरलाई अनरुोध ग� यो। एडभेि1टःट 
<वँ वासी <टटोसँग उसको घरमा गयो र उसलाई मा"नस मरेप"छ 
के ह1ुछ भनेर बाइबलमा mदएका वचनह[ पढेर सनुायो। <टटोले 
अ[ धेरै जाR चाहेको "थयो Zयसकारण अ[ बढc "सकाउन अक� 
mदन प"न आउन अनरुोध ग� यो। तर <टटोकU ौीमती "भकाले 
बाइबल अzययनमा भाग न"लने "नणEय गरेकU "थइन।् Zयसकारण 
जब एडभेि1टःट उनको घरमा आउँथे तब उनी र अ[ दईु साना 
छोराछोरcह[ अकp  कोठामा ढोका लगाएर बःथे। दईु म<हनाको 
बाइबल अzययन प"छ <टटो ब"¬ःमाको बारेमा  अzययन गनE 
प{ुयो र आफू प"न एडभेि1टःट हनेु घोषणा ग� यो। जब उसले 
Zयो "नणEय ग� यो तब उनकU ौीमती ध�ुध�ु रोइन।् "हामीह[को 
<वँ वास एकै भएकोले मैले तपाw"सत <ववाह गरेकU हुँ। यmद 
तपाw एडभेि1टःट बRु ह1ुछ भने म तपाwसँग बिःदन।ँ हामीसँग 
दईु छोराछोरcह[ छन।् एक जना म राu छु अक� तपाw 
राu नहुोस।्" कडा भएर "भकाले <टटोसँग ूःताब रािखन।् <टटोले 
यस कुरामा द:ुख मनाऊ ग� यो तर उनकU ौीमती आ`नो 
"नणEयबाट यताउ"त नजाने भइसकेकU "थइन।् ""भका, अ<हलेदेिख 
मेरो जीवनमा परमेँ वर न@बर एकमा हनुहु1ुछ भने "तमी न@बर 
दईुमा। तर एउटा कुरा म "तमीलाई बाचा गछुE। प<हले प<हले 
मैले "तमीलाई ५० ू"तशतमाऽ ूमे गरेको "थए ँभने अब मैले 
येशूलाई "भऽी �दयदेिख <वँ वास गरेकोले मेरो ूमे "तमीमा १०० 
ू"तशत हनेुछ" आ`नो मनको कुरो <टटोले राuयो। बिT तःमाप"छ 
<टटोले  "भकालाई भ1यो <क उनलाई आइतबार चचE जानबाट 
रोि6दन। <टटोले श"नबारमा कुनै खाना प"न नपकाउन र लगुा 
प"न नधनु उनलाई अ� हायो र ती ऊ आफैले आइतबार गछुE 

१४७ 



 

भनेर "भकालाई सनुायो। एक म<हनाप"छ आ`नो ौीमान 
प<हलाभ1दा फरक भएको "भकाले महससु ग*रन।् जब <टटोले 
ःकूलमा "सकाउने काम ग*रसकेप"छ भ�ी पसलमा आ`नो 
साथीसँग जान छो«ो। घरमा चरुोठ र6सी खान र जथाभा<व 
uयाल ठ�ा गनE साथीह[लाई प"न बोलाउन छो«ो। ब[ काम 
स6ने "बि|6 कै घरमा "सधै आउन थाsयो र उनीसँग र 
छोराछोरcह[सँग समय "बताउन थाsयो। उसले र6सी प"न <पउन 
छो«ो, चरुोठ खान प"न छो«ो र जथाभावी मखु छो©न प"न 
छो«ो। 

   एक mदन आ`नो ौीमान <टटोलाई निजक बोलाएर 
"भकाले यसो भ"नन ् "<टटो, तपाw त प<हले भ1दा फरक भएको 
मैले भे�ाएको छु। हामी प<हला क"त झगडा ग�यÊ अब हामी 
झगडा गदpन�। तपाw र ममा धेरै कचकच ह1ु�यो अब छैन। 
अ<हले हामी प*रवारभएर सँगसँगै "बताउँछ�। यmद सZयले 
तपाwलाई प*रवतEन गरेको छ भने म प"न सZयलाई "स6न 
चाह1छु।" <टटोले "भकाको "नि@त ूाथEना ग*ररहेको "थयो। यो 
कुरा सनेुर उसको हषEको "समा नै रहेन। "तनीह[लेसँगसँगै 
ूाथEना गरे। बाइबल अzययनको "नि@त उसले  यवःथा ग� यो। 
अ"न "छ�ै उनले बिT तःमा प"न "लइन।् 

  अब <टटो  हT ताभ*र ःकूलमा "सकाएप"छ साबथ mदनमा साबथ 
ःकूल पाठ पढाउँछ। "भकाले बालस:"तको नेतZृव ग"छEन।् 
उसले गाउँका मा"नसह[लाई बाइबल "सकाउँछन ्र उसले गदाE 
दईु जनाले बिT तःमा "लइसकेका छन।् 

   श"नबार चचE जान थाsदा  उसले ःकूलमा धेरै समःयाको 
सामना गनुEप� यो। एकmदन उसको डेःकमा कसैले <पसाब फे*र 
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mदएको "थयो। अक� mदन उसको बारेमा अZय1तै अपश�दह[ 
ःकूलको पखाEलमा लेिखएको "थयो। जब ज«ाँहा गाउँलेले 
उसलाई च6 कुले माछुE भनेर धि@कmदएप"छ ःकूलको <ूि1सपलले 
प"ुलसलाई बोलाउन ुपरेको "थयो। 

  तर जे भएताप"न ससुमाचार सनुाउन आफू क<हsयै प"छ 
नह_ने पiमा <टटो छ। उसले यो ूाथEना गदEछ: "ूभ,ु म 
तपाwका वचनह[ मेरो गाउँका सबैलाई "सकाउन राजी छु। यी 
अि1तम mदनह[मा मलाई सहयोग गनुEहोस।्" 

-आ1सय ुमे6चेःनी 
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ख�ुा त छैन, तर नयाँ जीवन 
लेपानीकु�डवुाडवुा 

(<फजी) 
 

लेपानीले आ`नो जीवन समाT त भएको सोचेका "थए। 
 

    एकmदन <फजीको गाउँ नाकरानीको चचEमा लेपानी 
ममEतको काम गदp "थए। Zयसबेला अवकास पाएका ःकूलको 
िशiक लेपानीको दा<हने ख�ुा अचानक छुरcले का�ो। उनको 
घाऊ चाँडै "नको भएन। उनलाई डायबे<टक अथाEत ्मधमेुह रोग 
भएकोले उनको घाऊ झन झन बढन थाsयो। आिखरमा 
डा6टरले उनलाई भने <क उनको ख�ुा का_नपुछE। अपरेशनप"छ 
लेपानी म<हन�स@म ओtानमा परे। आ`नो जीवनको बारेमा 
उनले सोvन थाले। उनी १७वषEस@म येशूको बारेमा सनुाउन 
उनले क<हsयै प"न पराएको "थएन। Zयसले उनलाई अZय1तै 
दिुखत तsुयाएको "थयो। अब उनीसँग केवल एउटामाऽ ख�ुा 
रअ यो। आ`नो ख�ुा काटेर गमुाएको दस म<हनाप"छ उनले 
कृ"तम ख�ुा पाए र उनी <हँ©न स6ने भए। "मसँग एउटामाऽ 
ख�ुा भएताप"न परमेँ वरको "नि@त केहc न केहc गनुEपछE" भनेर 
उनले mदनmदनै सोvन थाले। जब उनले ूाथEना गरे तब उनलाई 
एउटा कुरोको याद भयो। उनी र उनका चचEका अ[ 
<वँ वासीह[ले एउटा गाउँमा ससुमाचार ूचार गनE धेरै समयदेिख 
चाहेका "थए। Zयस गाउँमा एक एडभेि1टःट प*रवार बःछन ्भRे 
कुरा उनले स@झे। ससुमाचार ूचार गनE सहयोग गनE उनले Zयस 
प*रवारसँग अनरुोध गन] "नणEय  गरे। 

कथा 
3८ 
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   जब �ा6सी "लएर उनी Zयस घरमा गए तब Zयहाँ Zयस 
प*रवारकU छोरc आनाले उनलाई सZकार गरे। जनु प*रवारले 
उनलाई सहयोग गन] आशा राखेका "थए ती प*रवार अथाEत ्
आनाका बबुा र आमा अकp  नाडी भRे टापमुा स*रसकेको कुरा 
आनाले बताइन।् 

""तमी कसरc आराधना गtÊ अ<हले" लेपानीले सोधे। आफूले 
क<हलेका<हँ "छमेकU "नकोसँग "मलेर आराधना गन] गरेको उनले 
बताइन।् Zयो "छमेकU कुनै प"न चचEकU सदःय "थइनन।् "एक 
"छन ूाथEना गर�। म Zयस "नकोको घरमा उनलाई भे_न जान 
चाह1छु" लेपानीले भने। 

  जब लेपानी र आना "नकोको घरमा गए तब "नकोको 
घरको ढोका अचानक ठूलो आवाजले खो"लयो र Zयहाँबाट एक 
जना मा"नस "नःकेर आयो। "तपाw पाहनुाकै "नि@त म पिखEरहेको 
छु!" अZय1तै आभारc भएर ती मा"नसले बोले। "नकोले 
पाहनुाह[लाई आ`नो घर"भऽ हलेु र उनले अच@मको कथा 
सनुाए। धेरै समयदेिख कसैले उनलाई येशूको बारेमा सनुाओस ्
भनेर उनले ूाथEना ग*ररहेका "थए। जनु मा"नस उनको घरमा 
प<हले आउँछ Zयस मा"नसको चचEमा आफू सामेल हनेु कुरो 
परमेँ वरसँग उनले ू"त¦ा गरेका "थए। Zयस mदन "बहान जब 
उनी खाना पकाउन दाउरा खोaन गएका "थए कुनै मा"नस उनको 
घरमा आउँछन ् भRे कुरा मनमा घचघचाइरहेको उनले महससु 
गरेका "थए। अ"न उनी घरमा दगरेुर आए तर घरमा कोहc 
"थएन। अ"न उनी नहुाएर बा<हर "नःक1दै "थए तब उनले 
लेपानीको आवाज बा<हर सनेु। तब उनी हतपत बा<हर आए। 
"तपाwको चचEमा म समावेश हनु चाह1छु। अक� साबथ म मेरc 
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ौीमती र "तन छोरcह[सँग तपाwको चचEमा आउँछु" लेपानीले 
<वँ वासै गनE नस6ने गरेर "नकोले ूःताव राखे। लेपानीले 
उनीसँग ूाथEना गरे र उनी र उनका प*रवार चचEमा समावेस हनु 
चाहेको थाहा पाउँदा अZय1तै खशुी ला"गरहेको कुरा  यn गरे। 
"तर अक� साबथ म तपाwकहाँ आउँछु र तपाwकै घरमा चचE 
खोलेर परमेँ वरको आराधना गन]छु" "नकोलाई अच@म पादp 
लेपानीले भने। सात म<हनास@म लेपानीले ूZयेक साबथ "नकोको 
घरमा आराधना कायEबम चलाए। अ[ गाउँलेह[ प"न Zयस 
घरमा आराधना गनE आए। लेपानीले ससुमाचारcय कायEबमह[ 
चलाए। Zयसप"छ १६ जनाले बिT तःमा "लए। "तनीह[मा "नको, 
उनकU ौीमती र "तनीह[का "तन छोरcह[ प"न "थए। 

   "बःतारै "नकोको घरमा भएको चचE सानो हनु थाsयो 
<कनभने मा"नसह[ धमाधम Zयहाँ आराधना गनE आउन थाले। 
केहc समयप"छ Zयो चचE "नकोको घरबाट सरेर आ`नै चचE 
भवनमा स� यो। लेपानी अ<हले ६० वषEको छ। यस वषE अक� 
गाउँमा प"न चचE खोsन उनले आशा राखेका छन।् अ"न Zयसको 
अक� वषE अक� गाउँमा चचE खोsने उनको योजना छ। 

   आ`नो ख�ुा गमुाएकोले आ`नो जीवन प*रवतEन भएको 
लेपानीले यस लेखकलाई सनुाएका "थए। "जब मसँग दईु 
ख�ुाह[ "थए Zयसबेला मैले परमेँ वरको "नि@त केहc प"न गनE 
स<कँन। आज एउटै ख�ुोले परमेँ वरको "नि@त काम गनE सकेको 
छु। मैले ख�ुा गमुाएप"छमाऽ मैले के गनुEपन] हो सो गनुE पछE 
भनेर मैले महससु गरेको छ" हँ"सलो भएर आ`नो मनको कुरो 
पोखाउँछन।् 

- आ1सय ुमे6चेःनी 
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हे"लकोTटर³ारा उ�ार 

केनोप केनोप 

(बोZःवाना, अ<ृका) 
 

केनप बोZःवाना एडभेि1टःट चचEको अगवुा हनु।् एक 
mदन उनी अ<ृकाको दईु वटा ठूला सहरह[को बीचमा आ`नो 
मस]"डज कार र`तारमा हाँ6दै "थए। Zयसबेला उनको कारमा"थ 
हे"लकोTटरको आवाज घि1कयो। हे"लकोTटर उनको कारको 
निजकै मा"थबाट उ©न थाsयो। सायद कुनै अपराधीको प"छ Zयो 
हे"लकोTटर लागेको होला भनेर केनोपले सोचे। उनी गइरहेको 
राजमागEमा केहc "मनेट अिघ एक जना मा"नस <हँ©दै गरेकोले Zयो 
हे"लकोTटर उसको प"छ लागेको होला भनेर उनले ठानेका 
"थए।अ"न Zयो हे"लकोTटर त उनको कारको  अगा"ड "बःतारै 
आएर पो ओsय�। केनोपको सातोपZुलो गयो। उनले आ`नो 
कार रोके। हे"लकोTटरको पंखाको आवाजले उनको कान 
खाइरहेको "थयो। एक "छनप"छ हे"लकोTटरको आवाज रो<कयो। 
केनोप आ`नो कारबाट बा<हर "नःके। यmद कुनै प"ुलसको वाहन 
कुनै कारको अगा"ड रो<कएमा भने Zयो कारको चालक प"ुलसकहाँ 
जानपुन] बोZःवानाको कानून छ। चचEको कायEबममा भाग "लएर 
आएका  केनोप औपचा*रक पोशाकमा "थए। उनले प"ुलसको 
क<हsयै प"न सामना गनुEपरेको "थएन। उनलाई थाहा भएन उनी 
Zयस हे"लकोTटरको अगा"ड जाने हो वा नजाने। 

   एक "छनप"छ दईु जना प"ुलसका हा<कमह[ 
हे"लकोTटरबाट ओsह] र केनोपलाई चौरको घाँसमा बोलाए। 

कथा 
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"हजरु, तपाwलाई हामी रो<करहेकाछ�" एकजना अ<फसरले भ1यो। 
केनोपले के बोsने उनलाई थाहा भएन। उनको मखु सकेुको 
"थयो। तर हतपत उनले "केको ला"ग" भनेर दईु श�द "नकाले। 

   "तपाwले आ`नो गतीको "स"मतलाई नाघेर मोटर 
चलाइरहनभुएको छ। Zयसैकारणले तपाwलाई हामीले रोकेका 
ह�" उn अ<फसरले भ1यो। अ<फसरले सZय भ"नरहेको "थयो। 
केनोप उ|रc बोZःवानाको ृाि1ससटाउनबाट Zयस देशको 
राजधानी {याॄोनमा जाँदै "थए। Zयो राजधानी २७० माइल 
अथाEत ्४३५को दरुcमा छ। उनी Zयस mदनको अपरा1ह माॄोनमा 
प{ुनपुरेको "थयो। उ|रc बोZःवानामा खोsन ला"गरहेको 
एडभेि1टःट चचEको ूथम एडभेि1टःट ूाथ"मक ःकूलको बारेमा 
छलफल गनE बसेको बैठकमा भाग "लएर उनी ृाि1ससटाउनबाट 
फकE 1दै "थए। उनी आ`नो घरमा "छटै फकE न चाहेका "थए। 
उनी "नधाE*रत ग"तभ1दा ब<ढ "तस <कलो"मटरको र`तारमा आ`नो 
गाडी हाँ6दै "थए।  केनोपले प"ुलसलाई आ`नो चालकको 
लाइसे1स देखाए। उनी लाजले भतु6ु कै भइरहेका "थए। 
राजमागEमा रहेका दायाँबायाँ रहेका दवैु सडकह[मा मोटरह[ 
रो<कएका "थए। प"ुलसको हे"लकोTटर देखेर ती मोटरका 
चालकह[ उZसकु भएर हे*ररहेका "थए। दोॐो अ<फसरको 
अनहुार उनलाई िचने जःतो देिखएको "थयो। केनोप रा<°य 
टे"ल"भजनमा बार@बार देिखने भएकोले होला वा प"ुलस ःकूलमा 
उनले लोक<ूय से"मनार चलाएकोले उn अ<फसरले आफूलाई 
िचनेको होला भनेर उनले सोचे। प<हलो अ<फसरले केनोपलाई 
सोधे, "तपाw कहाँ जाँदै हनुहु1ुछ?" "{याॄोनमा" केनोपले जवाफ 
mदए। "हो"सयार हनुहुोस"् चालकको लाइसे1स <फताE गदp उn 
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अ<फसरले भ1यो "तपाw जान स6नहु1ुछ।" केनोपले अच@म माने 
र यसरc लाइसे1स तरु1तै <फताE mदएकोमा उनलाई के भयो सो 
<वँ वासै ला"गरहेको "थएन। अ<फसरले केनोपको कार व*रप*र 
हे� यो। Zयो कार हे"लकोTटरबाट उडाएको धलुो र घाँसले छोपेको 
"थयो। "तपाwको कारलाई फोहर बनाएकोमा हामीलाई माफ 
mदनहुोस"् उनले भने। लाजले र राहतले केनोपको अनहुार 
देिखएको "थयो। उनी केहc द´ड नपाइ फुिZकन सकेका "थए। 
कःतो "मठो माफU: "Zयसबेलमा मैले माफU mदन ु भनेको क"तको 
मह�व रहेछ भनेर अनभुव गर�" केनोपले भने, "माफU mदने 
सानो"तनो वा िझनो देिखएताप"न जीवनमा अ[लाई iमा वा माफ 
mदन ु अZय1त मह�व छ। यो पाठ मैले प"ुलसबाट "सँके र 
अ[ह[लाई प"न माफ mदन परमेँ वरले मलाई सहयोग ग�न ्
भनेर म ूाथEना गदpछु।" बोZःवानामा "नधाE*रत ग"त नाघेर कार 
चलाउँदा प"ुलसको हे"लकोTटरले रो6ने चलन Zय"त धेरै छैन। 
तर हे"लकोTटर नै रोकेर प"ुलसले माफU मा{नतु झन "बरलै हो 
भनेर केनोपले भने।"Zयऽो हे"लकोTटरले मलाई रोकेर मलाई 
हेरेर माफ मा{दै फकE न ु भनेको "तनीह[को समय र बल खेर 
फाsन ु "थयो। यो मैले बÁुनै नसकेको घ_ना हो। जसरc मलाई 
रो6दा मलाई छ6 क लागेको "थयो Zयसरc नै मसँग माफ मा{दा 
त मलाई झन अच@म मानेको "थए।ँ" बो_ःवाना य"ुनयन 
क1फरे1सको अzयi केनोपले खशुी हुँदै  यn गरे।सन ्
२०१७मा वषE ५०को केनोपले यो घ_ना बो_ःवानामा रहेको 
नयाँ इःटनE गेट ूाइमरc ःकूलमा "नरciण गनE गइरहेको बेलामा 
यस कथाको लेखकलाई भनेका "थए। Zयो ःकूल सन २०१५को 
ते� ह� साबथःकूलको भेटcको सहयोगले "नमाEण भएको "थयो। यो 
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घ_ना भ"नरहेको बेलामा प"ुलसको हे"लकोTटर मा"थ आकाशमा 
उ"डरहेको "थयो। 

   "जब जब म मा"थ आकाशमा हे"लकोTटर उ"डरहेको 
देuछु मलाई असिजलो ला{छ र म कुन र`तारले गा"ड 
चलाइरहेको छु Zयसू"त म चनाखो ह1ुछु। अ"न म iमाको 
"मठासपनालाई स@झ1छु र मेरो कार हाँ6ने िज@मेवारc प"न। Zयो 
घ_ना फे*र दोहो*रएको म चाहR।" केनोपले आ`नो "भऽी 
भावना  यn गरे। 
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"आमा, जानहुोस"्  

लेताबो म"सय"नन 

(बोZःवाना, अ<ृका) 

 बोZःवानाको ृाि1ससटाउनमा रहेको सेभे1थे डे डभेि1टःट 
ःकूलमा आठ वषEको छोरालाई प¯न पठाउँदा एउटा घरमा भारc 
प*रवतEन भइरहेको "थयो।  

    खाना खानभु1दा प<हले ूाथEना गनE आ`ना 
आमाबाबहु[लाई "तनीह[को ८ वषEको छोरो लेताबोले अ<हले 
कर गछE। "बहान उÌनभु1दा अिघ र राती सZु नभु1दा अिघ ूाथEना 
गनE "तनीह[लाई अ॑ाउँछ। सावथमा चचE आउन उसले आ`नो 
आमालाई कर प"न गदEछ। 

    छोराको यो चाला देखेर स[ुमा आमा अZय1त छ6 क 
पारेकU "थइन।् लेताबोको आमाको नाउँ खोमो"लमो हो। उनी 
इसाई घरमा हकु] कU "थइनन।् तर छोरोले परमेँ वर"तर आ`नो 
zयान mदन अनरुोध गदाE उनी अZय1त ह<षEत भएकU "थइन।् 

   एक mदन इःटनE गेट ूाइमरc ःकूलमा भइरहेको साबथ 
आराधना सभामा उनले यी लेखकलाई भ"नन ्"मेरा छोराछोरcह[ 
र मलाई यस ठाउँमा sयाउन mदनभुएकोमा म परमेँ वरलाई 
ध1यवाद mदन चाह1छु।" Zयस ःकूलमा उनको छोरो "तन 
कiामा प¯दछ। उनकU सानी छोरc उनको घरको सडकको 
छेऊमा भएको चचEको पूवEू ाथ"मक ःकूल Tलेस अभ लभमा 
जाि1छन।् तर आमाले चाहc ¥ चचE जान कसरc स�ु ग*रन ्त? 

   ृाि1ससटाउन बोZःवाना देशको सबभ1दा ठूलो दोॐो 
सहर हो। Zयहाँ ९०,००० मा"नसह[ बसोबास गदEछन।् Zयस 
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सहरमा एउटा घर छ जहाँ  यिnगत�पमा ःकूल च"लरहेको छ। 
Zयस ःकूलमा लेताबोले "तन कiास@म प¯ यो। "तन वषEप"छ 
"तनकU आमाले आ`नो छोरो प¯न र <हसाबमा कमजोर भएको 
महसूस ग*रन।् Zयसरc िचि1तत भएकU आमाले लेताबोलाई 
एडभेि1टःट चचEले संचालन गरेको इःटनE गेट ूाइमरc ःकूलमा 
पठाउने "नणEय ग*रन।् आ`नी साथीले प"न उनकU छोरcलाई 
Zयहc ःकूलमा पठाउने कुरा गरेकU लेताबोकU आमाले सनेुकU 
"थइन।् प¯न लेu ने र <हसाबमामाऽ होइन परमेँ वरको बारेमा 
प"न आ`नो छोरोले ¦ान पाओस ्भनी लेताबोको आमाले सोचेकU 
"थइन।्"  

   "म इसाई प*रवारमा हकु] कU होइन, तर मेरा 
छोराछोरcह[लाई इसाई प*रवारमा हकुाEउन चाहेकU "थए।ँ यस 
संसरामा धेरै घ_नाह[ भइरहेका छन।् नराॆो वातावरणले मेरा 
छोराछोरcह[मा ूभाव नपारोस ् भRे म चाह1छु Zयसकारण 
हामीलाई परमेँ वरको बारेमा ¦ान हनु ुज�रc छ" उनले भ*रन।् 

     प¯न र लेu नमा कमजोर भएकोले उn एडभेि1टःट 
ःकूलमा लेताबोलाई फे*र "तन कiा दोहो� याउन अनरुोध ग*रएको 
"थयो। तर केहc म<हना"भऽै आ`नो छोरोले उसको पढाइमा धेरै 
राॆो गरेको उनले महससु गरेकU "थइन।् 

   "अब मेरो छोराले ए6 लै जे प"न गनE स6छ। उसले 
राॆोसँग प¯न स6छ। ऊ "तन कiाको <हसाबमा नाइके नै 
भएको छ। उसको मनपन] <वषयह[ <हसाब र बाइबल हो" 
आन1द  यn गदp उनले भ"नन।् 

   लेताबोलाई बाइबल असाzयै मन पछE। जब उसले 
ःकूलमा येशूको बारेमा स1ुछ तब उसको आखँामा आसँ ुझछE। 
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"मेरो बाब ु परमेँ वरको निजक छ। ूZयेक "बहान, बेलकुा र 
खाना खाने समय भ1दा अिघ हामी ूाथEना गदEछ�। ूZयेक साबथ 
ऊ र उसकU ब<हनी चचEमा जा1छन।् क<हलेकाहc ¥ जब 
"तनीह[लाई चचEमा प�ु याएर म घर फ<कE 1थ� तब उसले मलाई 
भ1द�यो 'तपाw प"न चचE आउनपुछE भनेर के तपाwलाई थाहा 
छैन?'" लाज माने जःतो गरेर खोमो"लमोले भ*रन।् 

  स�ु-स�ुमा आ`नो आमा चचEमा नआएकोले आ`नो 
आमाको "नि@त लेताबोले ूाथEना गनE थाsयो। चार म<हनास@म 
उसकU आमालाई "बहान उÌने बेलाम वाकवाक ला{द�यो। एक 
mदन उसले आमालाई भ1यो, "आमा तपाw चचEमा जानपुछE। हाॆो 
पाःटरले तपाwको "नि@त ूाथEना गनुEह1ुछ र तपाw "नको 
हनुहुनेुछ।" "उसको यी श�दह[ले मेरो मान छोएको "थयो" 
उसकU आमाले भ"नन।् आिखरमा उनी चचE जान राजी भइन।् 
जब एक साबथ उनलाई स� चो ला"गरहेको "थएन तब चचEको 
एकजना कमEचारc उनका छोराछोरcह[लाई चचEमा लान "लन 
आए। चचE जानभु1दा अिघ आ`नी आमालाई मायाल ु आखँाले 
लेताबोले हेदp भने "आमा, के तपाwलाई हामीसँग आउन मन 
ला{दैन ् ? तपाw घरमा ए6लै <कन ब"सरहनहु1ुछ? आउनहुोस।् 
तपाw आउनभुयो भने पाःटरबबुाले तपाwको "नि@त ूाथEना 
गनुEहनेुछ र तपाw "नको हनुहुनेुछ।" उसको Zयो वचनले आमाको 
कोमल �दय "छया"छया भयो। 

   "अ<हले मलाई स� चो छैन। अक� साबथ म "तमीसँगै 
चचEमा आउनेछु" भनेर उनले वचन mदइन।् अ"न अक� साबथदेिख 
उनी प"न ःकूलमा रहेको चचEमा जान था"लन।् 
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   "मेरो छोराले परमेँ वरलाई माया गछE। यो धेरै असल 
कुरो हो। हामी प"न aयो"तमा <हँ©नपुछE भनेर परमेँ वरले 
उसलाई हाॆो घरमा ज1मनmदनभुएको हो भनेर म सोvदछु" 
आमाले खशुी भएर भ"नन।् 

   "आमा ूाथEना गनुE धेरै राॆो होइन र? अब तपाwले 
बा1ता गनE छो©नभुएको छ" लेताबोले आमाको अवःथा देखेर 
उसले एक mदन भ1यो। "हो बाब,ु "तमीलाई धेरै-धेरै ध1यवाद 
छ। म चचEमा आइरहनेछु" भनेर आमाले प"न आ`नो छोरोलाई 
वचन mदएकU "थइन।् 

   "यो ःकूल खडा गनुEभएकोमा म परमेँ वरलाई ध1यवाद 
mदन चाह1छु। ःकूलमा चा<हने सबै साममीह[ उपल�ध गराइयोस ्
भ"न म परमेँ वरसँग ूाथEना गदEछु" खोमो"लमोले भावकु भएर 
भ"नन।् 

लेखक: आ1सय ुमे6चेःनी 
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अ1धकारबाट उaयालो 

 अ<टझा यामाल का"म"नटc 
(मोजाि@बक, अ<ृका) 

      अ<ृका महादेशमा धेरै देशह[ छन।् मोजाि@बक 
"तनीह[मzयको एक देश हो। Zयस देशको ८०ू"तशत 
मा"नसह[ मिुःलम धमE मा1दछन।् Zयस देशमा ना@पलुा भRे 
एउटा गाउँ छ। Zयस गाउँमा अ<टझा भRे एक जना बा"लका 
"छन।् एक mदन अ<टझा आ`नो गाउँबाट धेरै टाढा रहेकU हजरु 
आमाको गाउँमा गएकU "थइन।् Zयसबेला उनको उमेर केवल ८ 
वषEमाऽ "थयो। Zयहाँ उनले सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEको नाउँ 
सबभ1दा प<हले सनेुकU "थइन।् 

   एक साबथको mदन जब अ<टझा चचEकै बा<हर Zयि|कै 
डsुदै "थइन,् चचEको एक जना अगवुाले उनलाई खाना खान 
बोलाए। उn अगवुाको घर चचEसँगै जो"डएको "थयो। Zयस 
अगवुाको अनरुोधमा अ<टझा उनीसँग खान ब"सन।् खाना 
खाइसकेप"छ चचEको कायEबममा बःन उn अगवुाले अनरुोध 
गरे। आ<टझा चचEको कायEबममा समावेस भइन ्र उनले Zयहाँ 
ूवचन प"न स"ुनन।् Zयसmदन उनले सनेुको ूवचन उनले क<हsयै 
प"न "ब"सEनन।् Zयसबेला ूचारकले म|ी २४को बारेमा ूचार 
गदp "थयो। येशूको दोॐो आगमनमा मरेकाह[ बौरc उÌनेछन ्
भनेर सनेुकU "थइन। येशूले मरेकाह[लाई बौरc उठाउनहनेुछ 
भRे स1देश स1ुदा उनको �दय छोएको "थयो। एक म<हना अिघ 
उनको चारवषEकU ब<हनीको मZृय ु भएको "थयो। ब<हनीको 
शरcरमा रगतको कमी भएकोले उनी मरेकU "थइन।् "जब मैले 
चचEमा ूचारकले येशूले मरेकाह[लाई "बतँाउनहुनेुछ भRे सनु� तब 
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एक mदन मेरc <ूय ब<हनीलाई म फे*र छुन स6नेछु भRे आशा 
मलाई भएको "थयो" अ<टझाले भ"नन।् 

   Zयस चचEमा गएको सात वषE प"छ अ<टझाले १५ वषEको 
उमेरमा एक जना इसाईसँग <ववाह ग*रन।् अ<टझाको ौीमान 
आइतबार चचEमा जाने प*रवारमा हकु] को "थयो तर ना@पलुामा 
भएको सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEमा ऊ जा1�यो। तर अ<टझाभने 
घरमै बःदथी।  

  एक साबथको mदन आ`नो ौीमानको अनरुोधमा अ<टझा 
चचEमा गइन।् साबथ  ःकूल स[ुभएको "थयो। स�ुको भजनमा 
"जब येशूले "तॆो नाउँ बोलाउनहुनेुछ" भRे गीत गाइएको "थयो। 
Zयसबेला अ<टझाको निजक भएकU छ वषEकU केटcले अZय1त 
"मठो र ठूलो ःवरमा गाइरहेको देखेर उनले Zयस केटcलाई 
एकोहोरो �पमा हे*रर<हन पगेुकU "थइन।् "Zयस छ वषEकU केटcले 
Zयःतो "मठो, स*ुरलो, ःप� आवाजमा गाएको गीतले मेरो मन 
छोएको "थयो। मेरो �दयमा कताकता के भइरहेको मैले अनवुभ 
गर�" मःुकुराउँदै उनले भ"नन।् Zयहc mदनदेिख अ<टझाले प"न 
सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEमा समावेश हनेु "नणEय ग*रन।् 

  मोजाि@बकको उ|रc ूा1तमा कसैले केहc मह�वप�णE 
"नणEय गनुEप� यो भने प*रवारका अगवुाह[सँग सरसsलाह मा{नपुन] 
चलन छ। Zयसैकारण अ<टझा प"न आ`नो ौीमा1 सँग उनकU फुपू 
काम]नलाई भे_न गइन।् अ<टझालाई काम]न फुपूले हकुाEएकU 
"थइन,् र उनी झाँबU "थइन।् जब काम]नले अ<टझाले एडभेि1टःट 
हनु चाहेको इvछा  यिn ग*रन ् तब उनले भ"नन ् ""तॆो 
आमाकहाँ जाऊ र उनीसँग कुरा गर।" 
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   अ<टझाको बबुाको मZृय ु भइसकेको "थयो। जब उनले 
<वधवी आमालाई आ`नो इvछा  यn ग*रन ् तब उनले भ"नन ्
"मैले "तमीलाई हकुाEएको होइन। "तॆो मामालाई गएर सोध।" 

जब अ<टझाको मामा 6याि1डडोले उनको चाहना सनेु तब 
Zयो उसलाई मन परेन। अ<टझाले एडभेि1टःट हनेु अनमु"त 
पाइनन।् यmद अ<टझाले बिT तःमा "लइन ् भने उनीसँग क<हले 
नभे_ने भनेर मामाले ध@कU mदए। यो सनेुर अ<टझाको सातोपZुलो 
गयो। तैप"न Zयहc mदन उनी र उनको ौीमानले बिT तःमा "लए। 
Zयसबेला उनको प*रवारका कोहc प"न बिT तःमा "लएको हेनE 
आएका "थएनन।्केहc समयप"छ अ<टझा सZुकेरc भइन ्र एउटा 
बालक ज1माइन।् उसको नाउँ "डओ"न"सओ राखे। एक mदन 
Zयो बालक अZय1त ग@भीर[पमा "बरामी भयो। तर Zयो 
बालकलाई उपचार गनE उनकU  झाँबU फुपूकहाँ Zयस बालकलाई 
ल"गनन।् अ[ कुनै झाँबU वा त1ऽम1ऽ गन] कहाँ प"न उनले 
आ`नो "बरामी छोरोलाई ल"गनन।् 

   एक mदन अ<टझाको मामा भाला "लएर उनको घरमा 
आयो र *रसले जरुमरुाउदै भ1यो "यो बालक क<हले मलाE भनेर 
म पिखEरहकोछु। जब यो बालक मछE तब Zयो बालकलाई "तॆ ै
घाँटcमा झ1ु«ाइ mदनेछु।  

   दईु mदन भइसकेको "थयो र बालक कमजोर हुँदै गएको 
"थयो र उसले केहc प"न खान मानेन। अ<टझा र उनको ौीमान 
झन ब"ल1ि आसँ ुझादp ूाथEना गरे। तेॐो mदनमा बालकले दधु 
खान थाsयो। अःपतालमा जचाँउन लैजादा Zयो बालक mठक 
हनेुछ भनेर आँ वासन "तनीह[ले पाए। मामा भाला "लएर आ`नै 
घरमा फक] । 
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   "शैतान र उसका द�ु आZमाह[ले हारेको हामीले महससु 
ग� यौ। मेरो छोरो अZय1त "बरामी भएको "थयो र ऊ मछE भनेर 
मैले ठानेकU "थए।ँ तर परमेँ वरको अनमुहले ऊ बाँvयो" खशुी 
भएर अ<टझाले भ"नन।् 

   आ`नी mददc मनE लागेको छोरो "नको भएकोले अ<टझाकU 
ब<हनी अZय1त छ6 क प*रन ्र उनी प"न एडभेि1टःट चचEमा जान 
था"लन ्र बिT तःमा "लइन।् एक वषEप"छ अ<टझाको भाइ र अकÐ 
ब<हनीले प"न बिT तःमा "लए। Zयसप"छ अ<टझाकU आमाले प"न 
बिT तःमा "लइन। अ<टझाको सबै प*रवार एडभि1टःट भएप"छ 
Zयसबाट ूभा<वत भएर उनकU झाँ<बनी फुपू काम]नले प"न 
बिT तःमा "लइन।् 
   "बिT तःमा "लएको  बेलामा पाःटरबाबलेु मेरc फुपूलाई 
"तन पsट पानीमा डवुाउन ुपरेको "थयो" रमाइलो मा1दै अ<टझाले 
भ"नन।् जब उनी प<हलोपsट ड<ुवन तब उनी पानीबाट टाउको 
उठाएर िचvvयाउन था"लन ्र मखुले धेरै बोलcह[ बोsन था"लन।् 
तर कसैले प"न बÁुन सकेको "थएन। पाःटरले अच@म मा1दै 
उनलाई हेरेर भने "उनलाई फे*र बिT तःमा mदउँ।" जब दोॐो 
पsट प"न उनी बिT तःमा "लएर उmठन ् Zयसबेलाप"न उनको 
मखुबाट कसैले नबÁुने बोलcह[को उvचारण गरेर िचvयाइर<हन।् 
तब तेॐो बिT तःमामा द�ु आZमाह[ले उनलाई छोडेको "थयो 
भनेर अ<टझाले भ"नन।् आज अ<टझाको झाँ<बनी फुपू चचEको 
"डकनेस भएर सेवा ग*ररहेकU "छन।् 

  यmद अ<टझाले बिT तःमा "लइन ्भने उनको घरमा क<हsयै 
नआउने <क*रया खाएको मामा 6याि1डडो प"न अ<टझाको घरमा 
एक mदन देखाप� यो। उसले आ`नी ौीमतीले बिT तःमा "लएकोले 
आफू प"न बिT तःमा "ल1छु भनेर सबैलाई छ6 क पन] गरेर घोषणा 
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ग� यो। बिT तःमा "लएको एक वषEप"छ उसको मZृय ुभयो।"मेरा 
सबै प*रवार येशूू"त सम<पEत भएका छन र अ<हले "तनीह[ 
सेभे1थ-डे एडभेि1टःट भएका छन।् म परमेँ वरलाई ध1यवाद 
mद1छु <कनभने जनु प*रवारले म येशूलाई <वँ वास गरेर 
एडभेि1टःट ह1ुछु भ1दा तँ गलत बाटोमा <हँ"डरहेको छु भनेर घोर 
"बरोध गरेका "थए Zयहc प*रवार अ<हले एडभेि1टःट भएका छन।् 

   वषE ५७कU अ<टझा स<बय पाःटरकU ौीमती भएकU 
"छन।् उनको ौीमान लाजारो आ`नो पाःटरको अzययन सकेर 
ना@पलुा चचEमा पाःटर भएर सेवाकायE ग*रहेको छ। 

-लेखक आ1सय ुमे6चेःनी  
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साबथ पालन गन] चचEलाई भे�ाउन◌े ूयास 

इभाsडो डा कि1सकाओ नाजेर 

(मोजाि@बक, अ<ृका) 
 

   हाइःकूलमा प<ढरहेको इभाsडो रोमन 6याथो"लक चचEको 
पादरc वा फादर बRे लआयमा ला"गरहेको "थयो। उसको ूZयेक 
<बयाकलाप वा आ"नबानीले आफू भ<वंयको पादरc हुँ भनेर 
देखाइरहेको "थयो। मोजाि@बक देशमा रहेको ना@पलुाको 
6याथो"लक चचEमा उसले बढो मेहनतसाथ Zयस चचEको 
6या<ट<कजम वा चचEको िशiादciा अzययन ग*ररहेको "थयो। 
ना@पलुा मोजाि@बक देशको तेॐो ठूलो महानगर हो जहाँ पचास 
लाख मा"नसह[ बसोबास गदEछन।् इभाsडो आ`नो घरको 
निजकमा रहेको चचEमा चचEले "सकाएको धमEदशEन वा धा"मEक 
<व¨ाह[को बारेमा गहन अzययन ग*रसकेप"छ मोजाि@बकको 
राजधानी मापटुोमा जाने तरखरमा "थयो। मोपटुोमा  फादर वा 
पादरc हनु चाहनेह[को "नि@त 6याथो"लक चचEको ता"लम ःकूल 
छ। 

    तब बाइबल अzययन गन] बममा उसले एक mदन दश 
आ¦ाह[को बारेमा प¯ यो। आ`नो चचEले "सकाएको 
6याटो<कजम वा धा"मEक <व¨ामा दश आ¦ाको औिचZय 
देखाइएको "थएन वा चचEले दश आ¦ाको बारेमा क<हsयै प"न 
"सकाएको "थएन। उसले चचEले "सकाएको धा"मEक <व¨ा र 
बाइबललाई तलुना गनE थाsयो। एक आइतबार उसले चचEका 
<वँ वासीह[लाई दश आ¦ाह[को बारेमा "सकाउन◌े  "नणEय 
ग� यो। तर Zयो "नणEय उn चचEको फादर वा पादरcले 
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मनपराएन। तर उसले Zयस पादरcलाई भ1यो, “हेन ुEहोस,् 
बाइबलले "सकाएका कुराह[ र हामीह[ले "स<करहेका <व¨ाह[ 
फरक छन।् ती <कन फरक छन ् र दश आ¦ाह[को बारेमा 
"सकाउँदा हामीलाई केहc आप|ी ह1ुछ र? यो त बाइबलमै छ। 
मलाई भRुहोस।्" उसको यो कुरा सनेुर पादरcले केहc भRै 
सकेनन।् उनीसँग जवाफ "थएन। 

   तब इभाsडोले आफूले प<ढरहेको हाइःकूलमा आफू 
जःत◌ै मन भएका <व¨ाथ® साथीह[ ज@मा ग� यो। ती साथीह[ 
एक एक गरेर ज@मा हुँदा "तस जना ज"त भए। "तनीह[ले 
आ`नो चचEले "सकाएका <व¨ाह[ र बाइबलको बीचमा के के 
"भRता छ भनेर तलुना गदp अzययन गनE थाले। रोमन 
6याथो"लक चचEको िशiादciालाई ती <व¨ाथ®ह[ले केलाएर प¯न 
थाले। जब ती <व¨ाथ®ह[ रहेको सहरको मूल पादरc "बशपले यो 
कुरा थाहा पाए तब उनी सश<�त भए। एक mदन ती 
<व¨ाथ®ह[लाई बोलाएर उनले भने, “बाबहु[ हो "तमीह[ले जे 
ग*ररहेका छौ Zयो त पाप हो। हाॆो अगा"ड "तमीह[को पाप 
ःवीकार गर नऽ भने "तमीह[ सबैलाई चचEबाट "नका"लmदनेछ�।" 

   “बाइबल अनसुार हाॆो पाप त येशूसँगमाऽ ःवीकार 
गनुEपछE भ"नएको छ" ती <व¨ाथ®ह[ले नडराइकन जवाफ mदए। 
यो सनेुर "बशप aयादै *रसाए र "तनीह[लाई चचEबाटै "नकालc 
mदए। 
   स�ुका इसाईह[ले हT ताको सात� mदन साबथमा 
परमेँ वरको आराधना गदEथे भनेर "तनीह[ले पढेका "थए। 
न@पलुा सहरमा "तनीह[ले कुनै चचE प"न देखेनन ्जसले साबथमा 
परमेँ वरको आराधना गरेको होस ्। ती <व¨ाथ®ह[ के गन] भनेर 
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छलफल गनE थाले। आफूह[लाई चचEबाट "नका"लएकोमा 
"तनीह[ संत�ु "थएनन।् "तनीह[ले आ`नो <ववेकलाई दवाएर 
चचEमा "भ"ऽन प"न चाहेनन।् Zयसले गदाE "तनीह[मा फुट प"न 
भयो। कोहc <वधाथ®ह[ आइतबार माRे चचEमा जान थाले भने 
कोहc त आ`नो धमE वा आःथा प*रवतEन ग*र मसुलमान प"न 
भए। इभाsडोका बाबआुमाह[ रोमन 6याथो"लक चचEको 
आदरणीय सदःयह[ भएकोले "तनीह[को अनरुोधमा इभाsडोलाई 
फे*र चचEमा "भऽ◌्याइयो तर उसलाई पादरc बRको ला"ग प¯न 
अनमु"त भने mदइएन। 
    एक mदन आइतबार इभाsडोले साबथको बारे चचाE गदp 
"थयो तब Zयसबेला एक जना म<हलाले भ"नन,् “बाब,ु के 
"तमीलाई यो थाहा छ <क हाॆो सहर न@पलुामा एउटा चचE छ 
जसले केवल श"नबारमाऽै साबथ भनेर आराधना गदEछ?" 
  इभाsडोले अZय1त खशुी भएर आ`ना सबै "तसजना 
साथीह[लाई बोलाएर साबथ पालन गन] चचEको बारेमा थाहा 
पाएको कुरो बडो खशुीभएर सनुायो। तर "तनीह[मा धेरै जसोले 
Zयसको बारेमा चासो देखाएनन।् अक� साबथ केवल इभाsडो र 
उसका "तन जना साथीह[माऽै सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEमा गए। 

  सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEमा जान थालेको पाँच म<हनाप"छ 
इभाsडोले बिT तःमा "लयो। आ`ना बाबआुमालाई आ`नो 
"नणEयको बारेमा उसले सनुायो। “मलाई थाहा छ "तमी सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःट हनेुछ◌ौ◌ ँभनेर <कनभने "तमी Zयस चचEमा गएदेिख 
"तॆो आ"नबान◌ी धेरै फरक भएको मैले महससु गरेको छु। 
"तमीले ज<हले प"न बाइबलको बारेमा सध̧ चचाE गनE स�ु गरेको 
हामीलाई थाहा छ" आमाले न<हिvकvयाइ आ`नो छोरोलाई 
सनुाइन।् 
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    तब इभाsडोको बाब ुभने ऊसँग आगो भए र भने “यदि◌ 
तँ अक� श"नबार एडभेि1टःट चचEमा गइस ्भने तेरो लगुाफाटा र 
तँलाई समेत घरबाट "नकालc mद1छु।" 
    अक� साबथ इभाsडो एडभेि1टःट चचEमै गयो। उसको 
बबुाले उसलाई घरबाट "नःकेर जान हकुुम mदए। तर आमाले 
ता"तएको प"तलाई सा@य पादp आ`नो छोरोलाई घरबाट न"नकाsन 
अनरुोध ग*रन।् 
   “ह1ुछ त, तँ घरमै बसेप"न तेरो ला"ग म एक पैसा प"न 
खचE गmदEन। तेरो हाइःकुलको पैसा प"न म "त*र mदR। तँलाई 
गा©ने बाकसकोमाऽ पैसा mद1छु" *रसले चरुम*ुर1दै बाबलेु 
थकाEए। 
    इभाsडोले आ`नी आमाबाट खानेकुरा पायो र चचEका सबै 
सदःयह[ "मलेर उसको ःकूल र चा<हने पैसा "तरc mदए। 
     बाबकुो कुरा नसनेुताप"न इभाsडोको  यवहार असलै 
भएको र उसको उR"त भइरहेको भएप"न  उनको *रसको "समा 
ब¯ दै गयो ।  उसलाई सताउन उनले छर"छमेकUह[लाई उसको 
बारेमा झठुो कुराह[ फैलाउन थाले। आ`नो छोरोलाई 
एचआइभी र अ1य संबमि◌त रोगले सताइरहेको छ भनेर 
"छमेकUह[लाई सनुाउन थाले। 
   “मसँग *रस ग*ररहेकोले म◌ेरो च*रऽ हZया गन] मेरो 
बबुाको "नयतले गदाE छर"छमेकUह[ मसँग बोsन प"न छोडे र 
आ`ना छोराछोरcह[लाई मलाई नछुन भ"न "तनीह[ले अ� हाउन 
थाले" अZय1त◌ै द:ुिखत भएर यस लेखकलाई इभाsडोले सनुायो। 
   बाबकुो *रस र "छमेकUह[को "छ:"छ: दरुदरुले गदाE 
इभाsडो आ`नो घरमा बःन सकेन। उसको आमाले उसलाई 
उसको हजरुआमाको घरमा बसन् पठाइन।् तब एक वषEप"छ 
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आफूले iमा mदएको भ1दै घर फकE न बबुाले स1देश पठाए। 
इभाsडो घरमा आएप"छ बबुा र छोरोको रमाइलोसँग पनु"मEलन 
भयो। बाबलेु उसलाई <वँ व<व¨ालयमा प¯न◌े चाँजोफाँजो 
"मलाइmदए तर साबथमा प"न 6लासह[भएकोले पढन ् जान 
मानेनन।् बबुाले सराकारc जा"गर खान कुरा "मलाए। Zयो 
जा"गरको "नि@त अ1तरवाताE श"नबार परेकोले उसले सरकारc 
जा"गर प"न खान पाएन। 
   तब इभाsडो ःवत1ऽ पऽकारको [पमा काम गनE थाsयो 
र Zयसबाट आ@दानी भएको पैसाले पऽकार बनाउने ःकूलमा 
प¯न गयो। उसले धेरै रे"डयो र टे"ल"भजनमा काम गनE थाsयो 
तर कसैले प"न उसलाई ःथायी जा"गर mदएनन ् <कनभने उसले 
श"नबार काम गनE अःवीकार गरेको "थयो। 
   “गत हT तामाऽ एक ठाउँमा मेरो काम झ´डै "मलेको 
"थयो तर साबथले गदाE मैल◌े काम गनE पाइन" उसले 
(इभाsडोले) सनुायो। 
   तर २३ वषEको इभाsडो हतास म"न "नराश भएको 
"थएन। उसको ूभावले गदाE १० जना यवुाह[ एडभेि1टःट 
भए। उसका "तन जना भाइह[ प"न चचEमा जान थालेका छन।् 
उसकU आमा प"न एडभेि1टःट चचEमा जान चाहि1छन ्तर बबुाले 
उनलाई पारपाचकेु ग*रmद1छु भनेर ध@कU mदएकोले आमा चचE 
जान सकेकU छैनन।् 

   “मेरc आमाको "नि@त म ूाथEना गदpछु। कमसेकम 
प*रवारका अ[ सदःयह[लाई चचEमा जान mदऊन ् भनेर मेरो 
बबुाको "नि@त म ूाथEना गदpछु" इभाsडेले आ`नो भावना  यn 
गदEछ। 

  -लेखक आ1सय ुमे6चेःनी  
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बाइबललाई ह"तयार बनाउँदै 

@वाइसी ृाि1सःको पेल@बे 

(मोजाि@बक, 
   

@वाइजे"सस पढाइमा कमजोर "थयो। उसका साथीह[ 
प"न असल "थएनन।् "तनीह[ द ुयEसनमा लागेका "थए र र6सी 
<पएर माZथे। @वाइजे"ससले प"न "तनीह[को अनसुरण गरेको 
"थयो। आ`नो छोरोदेिख mद6 क भएर उसका बबुाआमाले उसलाई 
मोजाि@कक सै"नकमा भत® गराए। आ`नो छोराको बानी स"ुीएला 
भनेर उनीह�ले Zयसो गरेका "थए। 
   @वाइजे"सस सै"नक ता"लम "लइरहेको बेलामा सै"नक 
ता"लम के1िको भोजनालयमा खाना खा1�यो। Zयहाँ थुू  ै
सै"नकह[ले सँगसँगै कुरा गरेर खाना खा1थे। तब Zयहc 
खानाखाने बममा एकmदन @वाइजे"ससको अsृेडो नाउँ गरेको 
एक जना एडभेि1टःट सै"नकसँग उसको िचनापच® भयो। 
"तनीह[ले एक आपसलाई मन पराउन थाले। 

   "उसको आनीबानी र जीवनी देखेर म ूभा<वत भएको 
"थए।ँ प<हलो भेटमा नै आ`नो थालबाट मलाई मनपन] खाना 
उसले मलाई mदएको "थयो" @वाइजे"ससले यस कथाका 
लेखकलाई भ1यो। 
   अsृेडोले के खादो रहेछ भनेर @वाइजे"ससले zयान mदएर 
हेनE थाsयो। सबैलाई मन पन] तर अश�ु माछा ठह*रएको 
माछाको तरकारc प"न अsृेडले नखाएको उसले देu यो। अsृेड 
मखुको ःवादभ1दा आ`नो जीवनू"त हो"सयार भएको 
@वाइजे"ससले महससु ग� यो। "ज<हले ज<हले भा1छामा माछा 
पकाइ1�यो तब म अsृेडसँग खान बःथ� <कनभने उसले उसको 

कथा 
4३ 
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माछा मलाई mद1छ भनेर थाहा "थयो। मलाई माछाको तरकारc 
असाzयै मनपछE। अsृेडले मलाई माया गछE । " @वाइजे"ससले 
भ1यो। 

   सँगसँगै खाना खाएको दईु हT ताप"छ @वाइजे"ससलाई 
सै"नक ूहरcमा ता"लम mदन उसलाई सा*रयो। Zयसबेला 
 यारेकमा धेरै नयाँ साथीह[सँग उसको िचनाजानी भयो। 
@वाइजे"सस सZु ने खाटसँगै अक� सै"नक "थयो। उn सै"नकको 
खाटको "सरानमा ज<हले प"न बाइबल ह1ु�यो। @वाइजे"सस सZु ने 
र उÌने बेलामा सै"नक साथीको "सरानमा ज<हले प"न बाइबल 
भएको उसले देuद�यो। "Zयो देखेर मलाई अच@म ला{�यो 
<कनभने बाइबल भनेको केवल पाःटर र बढुापाकाह[को 
"नि@तमाऽै हो तर Zयस जवानह[को "नि@त तँ होइन। Zयस 
जवान सै"नकसँग बाइबल भएको नसहुाएको मैले ठानेको "थए"ँ 
"नधार ख@ुvयाउँदै @वाइजे"ससले भ1यो। एकmदन त अZय1तै 
खलुदलुc लागेर Zयस सै"नक साथीलाई पाःटर नभएताप"न <कन 
बाइबल पढेको भनेर @वाइजे"ससले सोzयो। "म इसाई हुँ" Zयस 
सै"नकले जवाफ mदयो। "हो र? के तपाwले परमेँ वरलाई 
<वँ वास गनुEह1ुछ?" @वाइजे"ससले सोzयो। आफूले परमेँ वरलाई 
<वँ वास गरेको ू"तव�ता देखाउँदै यूहRा ३:१६को पद उसलाई 
सनुायो। Zयसमा लेिखएको छ "परमेँ वरले संसारलाई य"त धेरै 
ूमे गनुEभयो <क उहाँले आ`नो एकमाऽ पऽुलाई पठाउनभुयो। 
जसले उहाँलाई <वँ वास गछE कोहc नाश हनेुछैन तर अन1त 
जीवन पाउनेछ।" ([पा1त*रत)। @वाइजे"ससले उn सै"नक 
साथीसँग उसको बाइबल प¯न mदन अनरुोध ग� यो। @वाइजे"ससले 
प"न बाइबल प¯न थाsयो र परमेँ वरलाई <वँ वास गनE प{ुयो। 
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उसको बाब ु यो सनेुर @वाइजे"सससँग धेरै खशुी भए र आ`नो 
छोरालाई नयाँ बाइबल उपहारःव�प mदए। 

    जब सै"नक ता"लम स<कयो तब @वाइजे"सस आ`नो 
प<हलाको सै"नक  यारेकमा फ6य� र सै"नक प"ुलस 
अ<फसरको�पमा काम गनE थाsयो। एक mदन  यारेकमा 
@वाइजे"ससले बाइबल प<ढरहेको एक जना आइतबार पालन गन] 
इसाईले देuयो र भ1यो "ूZयेक mदन बेलकुा ६ बजे बाइबल 
अzययन गन] समूह मलाई थाहा छ। "तमीले चाहे म "तमीलाई 
Zयहाँ लान स6छु।" Zयस mदन बेलकुा @वाइजे"ससलाई Zयस 
सै"नक साथीले बाइबल अzययन गन] समूहकहाँ प�ु यायो । तर 
Zयस अzययनबाट फक] प"छ @वाइजे"सस अलमलमा परेको Zयस 
आइतबार पालन गन] सै"नक इसाईले महससु ग� यो। "मलाई 
अक� बाइबल अzययन गन] समूह प"न थाहा छ। "तनीह[ प"न 
६ बजे बेलकुा बाइबल अzययन गछEन।् तर  मलाई "तनीह[ 
मनपदpन। तैप"न "तमीले चाहे "तनीह[कहाँ म भो"ल ल"गmद1छु" 
उn इसाई सै"नक साथीले @वाइजे"ससलाई भ1यो। "तपाwले 
"तनीह[लाई <कन मन पराउनभुयो" इसाईह[को बीचमा प"न मन 
पन] मन नपन] हुँदो रहेछ भनेर झन अकमक पदp @वाइजे"ससले 
सोzयो। "<कनभने "तनीह[ले मेरो चचEको बारेमा चचाE गछEन ्जनु 
मलाई मन पदpन" उसले जवाफ mदयो। अक� साँझमा @वाइजे"सस 
एडभेि1टःटह[को बाइबल अzययन समूहमा सि@म"लत हनु 
प{ुयो। Zयस समूहको अगवुाको नाउँ @वाइजे"ससको भएको थाहा 
पाएर उसलाई छ6 क ला{यो। अझ उसले त @वाइजे"ससको 
लखाना mदने अsृेडोसँग बाइबल अzययन गरेप"छ बिT तःमा 
"लएको थाहा पाएर झन "तन छ6 क प� यो। @वाइजे"सस प<हलो 
पsट एडभेि1टःटह[ले संचालन गरेको बाइबल अzययनमा 
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समावेस हुँदा "तनीह[ले मलाकUको पःुतक अzययन गदp "थए। 
Zयसबेला "तनीह[को अzययनको <वषयबःत ुमलाकU ३:८ "थयो 
जहाँ ूभलेु भRुह1ुछ "के मा"नसले परमेँ वरलाई ठ{छ त? हो 
"तमीह[लाई मलाई ठगीरहेकाछौ। तर "तमीह[ले भ1लान ्'होइन 
ूभ ुतपाwलाई हामीले कसरc ठगीरहेका छ�?' "तमीह[ले दशांस 
र भेटc नmददा मलाई ठगेको म ठा1दछु।" ([पा1त*रत)। 

   @वाइजे"ससले क<हsयै प"न दशांस mदएको "थएन र यो 
सनेुर उसको मटुु का@यो। अक� mदन बाइबल अzययन गन] Zयहc 
समूहमा ऊ फक] र आयो। Zयस mदनको बाइबल अzययनमा 
हT ताको सात� mदन साबथको बारेमा "थयो। Zयस रात जब 
@वाइजे"सस आ`नो ओ× यानमा सZु न आयो तब ऊ �न थाsयो। 
Zयो देखेर संगै रहेको सै"नक प"ुलस अ<फसरले उसलाई सोzयो 
"होइन "तमीलाई कसले कु_ यो र यसरc रोइरहनभुएको, Zयसलाई 
हामी mठक पाछÊ?" तर Zयस सै"नक प"ुलसलाई के थाहा "थएन 
भने @वाइजे"ससलाई कुनै मा"नसले प"न कुटेको "थएन तर 
परमेँ वरको वचनले उसको �दय "छया"छया पारेको "थयो। 
   अक� साबथ @वाइजे"सस नयाँ साथीह[सँग ९ माइल वा 
१४ <कलो"मटर <हँडेर निजकको एडभेि1टःट चचEमा <हँडेर गयो। 
Zयहाँ उसले प<हलो पsट आ`नो दशांस mदयो। Zयसप"छ ूZयेक 
साबथ ऊ चचE जान थाsयो र २२ वषEको उमेरमा उसले 
बिT तःमा "लयो। यो कदम उसले सेनामा भत® भएको दईु 
वषEप"छ चालेको "थयो। 

   सै"नक सेवा प"छ @वाइजे"ससले ूहरcमा काम गनE थाsयो 
तर साबथमा प"न काम गनुEपरेकोले Zयो काम उसले छा© यो। 
अ"न ऊ घरघरमा गएर बाइबल र ःवाःथ स@ब1धी पःुतकह[ 
बेv न थाsयो। Zयसप"छ उनी मोजाि@बक एडभेि1टःट 
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<वँ व<व¨ालयमा अzययन गनE भनाE भयो। आज ३२ वषEको 
@वाइजे"सस <वँ व<व¨ालयमा धमEदशEनशाª अzयन गदpछ। Zयो 
अzययन गरेको "तन वषE हुँदैछ। "मेरो बबुाले मेरो बानी बदsन 
सै"नक सेवामा भनाE गराउनभुयो, तर परमेँ वरको त झन ठूलो 
योजना भएको मैले देu न पाए।ँ म इसाई भएको उहाँ चाहनहुुँदो 
रहेछ" अZय1त हँ"सलो अनहुारमा @वाइजे"ससले यस कथाका 
लेखकलाई  यn ग� यो।-लेखक आ1सय ुमे6चेःनी 
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तसाEउने सपनाह[ 

आ1टो"नयो होसे आॄेन 

(साओ टोमे र <ूि1सपे, पिँ चम अ<ृका) 
 
   साओ टोमे र <ू1सपेको राजधानी साओ टोमे हो। यो 
पिँ चम अ<ृकाको समिु <कनारबाट पर रहेको टाप ु देश हो।  
आ1टो"नयो साओ टेमोमा कर उठाउने प"ुलस अ<फसर "थयो। तर 
काम गरेको केहc म<हना"भऽै ऊ केटcसँग ला{दा उसले आ`नो 
काम गमुाउनपुरेको "थयो। Zयस केटcलाई <ववाह गनE ऊ वाzय 
भएको "थयो। अ<हले काम नपाएर भ�ता*ररहेको  आ1टो"नयोको 
जीवन अZय1त क�कर "थयो। एक वषEप"छ र6सी बनाउने 
कारखानामा उसले काम पायो। तर आ1टो"नयोको वैवा<हक 
जीवन नारकUय "थयो। घरमा सध̧ झगडा ह1ु�यो। ौीमतीलाई 
मनाउन उसले धेरै कोिशस गदE�यो तर आ1टो"नयोले उनलाई 
*रझाउन सकेन। आिखरमा "तनीह[को बीचमा पारपाचकेु नै 
भयो। केहc समयप"छ उसको बबुाको मZृय ु भयो। आ1टो"नयो 
अZय1तै उदास भयो र जीवनदेिख <वरn लागेर जाँडर6सी <पउन 
थाsयो। अिsसना नाउँ गरेकU ªीसँग <ववाह नै नग*र आ1टो"नयो 
बःन थाsयो। "तनीह[ले दईु छोरा र एक छोरो पाए। 
   "मेरो जीवन अZय1तै ज<टल भएको "थयो। मैले धेरै 
र6सी <पउन थालेको "थए।ँ घर चलाउन चा<हने पैसा प{ुदैन�यो" 
आ1टो"नयोले <वगतको द:ुख पोखाउँदै यस कथाका लेखकलाई 
भ1यो। भताभ:ु भएको जीवनलाई झन भताभ:ु पानE आ1टो"नयोले 
अनेक� नराॆो सपनाह[ देu न थाsयो। उसले देखेको अनौठो 
सपनाह[देिख उसको मन काँT न थाsयो। साओ टोमेका 
मा"नसह[ले आफूह[ले देखेका सपना अथEपूणE भएको ठा1दछन।् 
यmद  कसैले बाढc आएको सपना देuयो भने द:ुखक� आउँछ 
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भनेर "तनीह[ले <वँ वास गदEछन।् यmद आ`नो सपनामा ःथानीय 
फलफूल देuयो भने Zयो देिखने मा"नसको प*रवारमा मZृयकुो 
घ1टा बजेको ह1ुछ भनेर <वँ वास गदEछन।् 
 तर एक रात आ1टो"नयोले देखेको सपनामा बाढc र फलफूल 
देखेको "थएन। तर उसले सपनामा आफू दईुवटा भरे:ह[को  
अगा"ड उ"भरहेको देखेको "थयो र आफूले झोला बो<करहेको 
देखेको "थयो। एउटा भरे: अZय1तै फरा<कलो "थयो भने अक� 
भरे: साँगरुो "थयो। झोला बोकेर फरा<कलो भरे: च¯न त स6छ 
तर साँगरुो भरे:मा च¯न नस6ने उसले भे�ाएको "थयो। अ"न 
फे*र उसले अक� सपना प"न देuयो। Zयस सपनामा ऊ <हँ©दै 
जाँदा एउटा ढोकामा आइप{ुयो तर Zयहाँ एउटc म<हलाले ठूलो 
ढु:ा "लएर उसलाई रो<कन।् उसले ढु:ालाई प1छाउन सकेन तर 
एउटा साँगरुो बाटो उसले देuयो र Zयहाँबाट ऊ घॐेर "भऽ 
पःयो। जब ऊ ढोकाबाट "भऽ पःयो तब Zयहाँ एउटा गफुा 
देuयो। Zयस गफुामा पानीको पोखरc "थयो। कसैले 
आ1टो"नयोलाई पोखरc"तर औsयाउँदै "थयो। जब आ1टो"नयो 
"बउँिझयो तब Zयो सपनादेिख ऊ च<कत भयो। "मैले सपनाको 
बारेमा बÁुन स<कँन तर परमेँ वरले केहc कुरा ूकट 
ग*ररहनभुएको मैले महससु गर�" उसले भ1यो। एकmदन 
आ1टो"नयो र6सी कारखानको धनीको घरमा काम गदp "थयो तब 
Zयहाँ एक जना "छमेकUले उसलाई ःथानीय सेभे1थ-डे एडभेि1टःट 
चचEमा हनेु ससुमाचारcय कायEबममा भाग "लन "न@तो mदयो। 
 Zयस रात बेलकुा ससुमाचारcय कायEबममा जब आ1टो"नयो 
समावेस भयो तब पाःटरले बोलेको वचन सनेुर उसलाई ठूलो 
ध6 का ला{यो। उनले म|ी ७:१३,१४ पढेका "थए जसमा 
लेिखएको छ "साँघरुो ढोकाबाट पस। फरा<कलो ढोकाले 
फरा<कलो बाटोमा ला1छ र Zयसले नाश sयाउँछ। Zयहाँबाट 
जानेह[ धेरै छन।् साँघरुो ढोका"भऽ जान कmठन छ। जो मा"नस 
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Zयसबाट पःछ उसको जीवन कmठन ह1ुछ र केवल केहcमाऽ 
Zयसबाटो भे�ाएर जान स6छन"् ([पा1त*रत)। 
   आ1टो"नयो अक� रात प"न अझ धेरै ससुमाचार सRु 
चचEमा आयो। "जब मैले ससुमाचारcय कायEबममा भाग "लदै गए ँ
तब साँघरुो ढोकाबाट पःन मेरो अगा"ड जे जे "थ ती 
हटाउनपुनैरहेछ भनेर महससु गर�। सानो भरे:बाट जान मेरो 
जीवनमा जे "थए "तनलाई हटाउन ुपन] आवँयकता भएको मैले 
ठान�" उसले भ1यो। उसको जीवनमा जे जे भारह[ छन ्जसले 
उसलाई "थिचराखेको छ सपनामा उसले बोकेको झोलाको अथE 
Zयो "थयो भनेर उसले बÁुयो र पोखरcको अथE बिT तःमा रहेछ 
भनेर प"न थाहा पायो। "मेरो जीवनमा जनु तZवह[ले दास 
बनाइराखेको "थयो Zयसलाई हटाएप"छ म बिT तःमा "लन तयार 
हनेुछु भनेर मैले ःवीकार�" न<हिvकvयाइकन उसले भ1यो। 
    दवैु आ1टो"नयो र उसको ौीमतीले बिT तःमा "लए र प"छ 
दवैुले औपचा*रक[पमा <ववाह गरे।आज वषE ४५को आ1टो"नयो 
एउटा काठको काम गन]  यापारको पैसाको <हसाब राu ने काम 
गदEछ। जनु चचEमा उसले ससुमाचारcय ूचारमा भाग "लएको 
"थयो Zयहc चचEमा आज ऊ "डकन भएर चचEलाई सहयोग 
ग*ररहेकोछ। 
   अ<हले उसको जीवन ज<टल होइन तर  यविःथत भएको 
छ। "म धेरै खशुी छ। हामीलाई सबै थोक mदनभुएकोमा म 
परमेँ वरलाई ध1यवाद mद1छु" परमेँ वरू"त आभारc भएर उसले 
भ1यो।  

   -लेखक आ1सय ुमे6चेःनी 
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"तनवटc ौीमती भएको ौीमान ्

काल�स <ृटासय  

(साओ टोमे र <ूि1सपे, पिँ चम अ<ृका) 
 
   साओ टोमे र <ूि1सपेको राजधानी साओ टोमेको बा"स1दा 
काल�सको "तनवटc ौीमतीह[ "थए। ऊ र उसका अ[ सात 
जना दाजभुाइह[ सेभे1थ-डे एडभेि1टःट हजरु आमाको घरमा 
हकु] का "थए। "तनीह[ चचE प"न जा1थे। जब "तनीह[को हजरु 
आमा "बZ नभुयो तब "तनीह[ चचEबाट टाढा हनु गए। 

   जब काल�स २१ वषEको "थयो तब ऊ आइतबार माRे 
केटcसाथीसँग एउटा घरमा स� यो। उनको नाउँ इ"डटc भयो। 
"तनीह[ले एक बा"लका ज1माए।  

  एक mदन काल�स र उसको ौीमतीसँग भनाभन भयो। 
"तनीह[ रहेको टापकुो संःकार अनसुार नयाँ ज1मेकU बा"लकाको 
कान छे©ने ूथा "थयो। केटcलाई कुनै खतरा नहोस ् भनेर 
उनलाई रiा गनE कान छेडेर ढु¼मी लगाइmदइ1�यो। काल�स 
चचE नगएप"न गहनाह[को "ब��मा ऊ "थयो। Zयसकारण 
आ`नी ौीमती इ"डटcलाई छोरcको कान नछे©न उसले अनरुोध 
ग� यो। दईु जनाको बीचमा कान छे©ने <वषयमा नराॆो झगडा 
भइरहेकै समयमा काल�सलाई खबरै नग*र उसकU ौीमतीले सानी 
बvचीलाई एक जना पादरc³ारा पानी छक] र बिT तःमा mदन 
लगाइन।् जब इ"डटcले आ`नी छोरcलाई आफूखशुी बिT तःमा 
mदन लगाइन ् तब काल�सले इ"डटcलाई छोडेर घरबाट "नःके। 
अ"न उसले म*रया नाउँ गरेकU दोॐी ौीमती भे�ायो।  तर 
इ"डटcले काल�ससँग स@ब1ध "बvछेद गनE मानेकU "थइनन।् 
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Zयसकारण उनले काल�सलाई बोलाइर<हन।् "ओहो, अ<हले त म 
दईुवटc जोईका पोइ भए"ँ काल�सले  असिजलो मानेर यस 
कथाका लेखकलाई भ1यो। 

   तर कसो कसो काल�स ती दवैु ौीमतीह[सँग खशुी "थएन 
Zयसकारण उसको तेॐी म<हलासँग भेट भयो र उनीसँग 
आवतजावत हनु थाsयो। आिखरमा उनलाई प"न आ`नो घरमा 
sयाएर आ`नो ौीमती बनायो। Zयसबाट प"न एउटा बालक 
ज1मयो। 

  अब काल�स प<हलc ौीमतीबाट पाँचजना छोराछोरc, दोॐी 
ौीमतीबाट चार जना छोराछोरc र तेॐी ौीमतीबाट एक 
बालकको बाब ु हनु प{ुयो। काल�सले आ`नो समय तीन 
ौीमतीह[लाई mदएताप"न प<हलc ौीमतीलेचा<हँ आफू ए6लो 
भएको महससु गदE"थन।् Zयो ए6लोपना हटाउन उनी एक 
एडभेि1टःट द@प|ीलाई साथी बनाइन।् "तनीह[सँग इ"डटc 
चचEमा जान था"लन ्र Zयहc चचEमा उनले बिT तःमा "लइन।् 

   काल�स अमे*रकU सरकारको रे"डयो  µवाइस अभ 
अमे*रकामा काम गदp "थयो। Zयस रे"डयोमा उसले समाचार 
ूसारण ग�य�। उसलाई परमेँ वरू"त चासो "थएन। तर इ"डटcले 
एक साबथमा आ`ना दईु छोरcह[को बिT तःमा "लनेबेलामा उनले 
गरेको "नम1ऽणा काल�सले ःवीकार ग� यो। 

   Zयस समय चचEको म� चमा आ`नी दईु यवुती छोरcह[ले 
भजन गाएको स1ुदा काल�सको आखँाबाट आसँ ु झ� यो। आफू 
सानो हुँदा चचEमा भजन गाएको याद उसलाई आयो। उसले 
आ`नो अनहुार लकुाएकोले अ[ले उसको आसँ ु देखेनन।् Zयस 
साबथ प"छ आ`नो प<हलc ौीमतीसँग काल�स प"न चचEमा जान 
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थाsयो। तर जब दोॐी ौीमती म*रयाले काल�स चचE जान 
थालेको थाहा पाएप"छ उसले "तनलाई छो©ने षडय1ऽ गरेको 
भनेर आरोप लगाइन।् "एडभेि1टःटह[ "बवाह नग*र सँगै बःन 
mददैनन।् Zयसको अथE तपाwले इ"डटcसँग <ववाह गन] सरु कःन ु
भएको छ" काल�सलाई *रसाएर भ"नन।् तर आफू <ववाहको 
"नि@त चचE गएको होइन भनेर काल�सले स@झाउन खोaयो। "म 
मिुn खोaन चचEमा गएको हुँ। "तमीलाई प"न मिुn चा<ह1छ। 
"तमी प"न मसँग चचE आउ न" काल�सले अनरुोध ग� यो। 

   उसको अनरुोधमा म*रया प"न चचEमा जान था"ल। ूZयेक 
साबथ काल�सले आ`नी प<हलc ौीमतीलाई  कारमा "लएर चचEमा 
ला1�यो। अ"न दोॐी ौीमतीलाई अकp  एडभेि1टःट चचEमा 
ला1�यो। काल�स आलोपालो गरेर दवैु ौीमतीह[ जाने चचEमा 
"तनीह[सँग जान थालेको "थयो। 

   Zयहc समयमा काल�सको तेॐी ौीमती अक� प�ुषसँग 
पोइलो गई। काल�सले ग@भीर समःयाको सामना गनुE प� यो। 
अब दईुटc ौीमतीह[मा कसलाई <ववाह गन] सो "नणEय उसले 
गनुEपरेको "थयो। उसले दवैुसँग औपचा*रक[पमा <ववाह नै नग*र 
घरजम गरेको "थयो। 

   दईु म<हनास@म ूZयेक साबथ काल�सले उपबास बसेर 
ूाथEना गनE थाsयो। उसले प<हलc ौीमतीसँग <ववाह गनुEपन] 
<ववेकले "नधो ग*ररहेको "थयो तर बाइबलले के भ1छ सो उसले 
जाR चाहेको "थयो। एक mदन बाइबल खोलेर उसले ूाथEना 
ग� यो, "हे ूभ ु मलाई सहायता गनुEहोस।् मेरो समःयाको 
समाधानको "नि@त बाइबलबाटै जवाफ mदनहुोस।्" काल�सले 
आखँा िच@लेर बाइबल पsटाएको "थयो र अ"न ूाथEना गरेको 
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"थयो। तब उसले आखँा खोsयो र बाइबलमा हे� यो अ"न उसको 
आखँा मलाकU २:१४मा प� यो जसमा लेिखएको छ " १४ 
"तमीह[ सोz छौ,   '<कन?' <कनभने परमूभ ु "तमीह[ र 
"तमीह[को जवानीपनकU पZ नीको बीचमा साiीको काम 
गदpहनुहु1ु छ, <कन<क "तमीह[ले Z यससँग द ुयEवहार ग� यौ, य¨<प 
"तनी "तॆी जीवन-साथी र वैवा<हक करारमा बाँ"धएकU पZ नी 
हो।" जब काल�सले प<हलc ौीमतीसँग <ववाह गन] "नणEय ग� यो 
तब दोॐी ौीमती ध[ुध[ु रोइन।् "तनीह[ दवैु रोए तर दोॐी 
ौीमतीले काल�सको समःया बझेुकU "थइन।् काल�सले 
इ"डटcलाई "डसे@बर २९, २०१३मा <ववाह ग� यो र प"छ उसले 
बिT तःमा "लयो। 

   "तब मेरो जीवनले नयाँ मोड "लयो। म नयाँ स<ृ� हनु 
पगेुको "थए।ँ ूभलेु मलाई के गनुEभयो सो भR संसारमा जहाँ 
जान प"न म तयार छु" खशुी  यn गदp काल�सले भ1यो। 
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साबथको "नि@त सबै थोक Zयाग गनE तयार 

काल�स <ृटास 

( साओ टोमे र <ूि1सपे, पिँ चम अ<ृका) 

काल�सले बिT तःमा "लइसकेप"छ आ`नो हा<कमकहाँ गयो र 
भ1यो अब µवाइस अभ अमे*रकाको "नि@त श"नवार काम गनE 
सिnन।ँ उसको अमे*रकन हा<कमले काल�सलाई अच@म मानेर 
हे� यो र भ1यो "साबथ पालन गनुE भनेको त परुानो करारको 
"नयम हो, हामी इसाईह[ले नयाँ करारलाई पtाउनपुछE।" 
Zयसबेला काल�सले केहc खास जवाफ mदएन। काल�सले आ`नो 
घरमा गएर नयाँ करारमा साबथको बारेमा लेिखएका पदह[को 
सूची बनायो र अक� mदन आ`नो हा<कमलाई mदयो। 

    "साबथ नयाँ करारमा प"न छ र Zयसलाई हामीले पालन 
गनुEपछE" आ`नो ू"तव�ता जाहेर गदp काल�सले हा<कमलाई 
सनुायो। "ए, यो "तॆो अि1तम "नणEय हो त?" हा<कमले सोzयो। 
"हो, मैले कामै गमुाउनपुरेताप"न म साबथलाई पालन गदEछु। 
Zयस mदनलाई अपमान गनुE मेरो "नि@त पाप हनेुछ" न<हिvकचाइ 
काल�सले जवाफ mदयो। अ"न उसको हा<कमले उससँग हात 
"मलाएर भने "मेरो जीवनमा यो प<हलोपsट हो <क साबथमा काम 
नगन] "नणEय कसैले गरेको "थयो।" अ[ छलफल के भयो सो 
अ1त गनE काल�सले आ`नो काम गमुाउन परेन। उसको हा<कले 
उसलाई श"नबार काम गनE फे*र क<हsयै प"न अ� हाएनन।्तर 
केहc समयप"छ उसलाई बÁुने हा<कमको स�वा भयो। 

     काल�स दश जना छोराछोरcह[को बाब ु भएको "थयो। 

µवाइस अमे*रकाको रे"डयोमा समाचार ूसारणमा काम गन] 
"सल"सलामा Zयस रे"डयो क@पनीमा "बजलुc बनाउने काम प"न 
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उसले गदE�यो। जब ड:ुाबाट "डजेलको सम sयाO�यो तब ऊ 
Zयो सम Zयसबाट ओ� हाs�यो र रे"डयो ःटेशन चलाउन 
जेनरेटरमा तेल हाsद�यो। Zयो तेलको ड:ुा "ब<हबार आउँ�यो। 
तेल आउने"बि|6 कै काल�स र उसका सहयोगीह[ "मलेर Zयो 
तेलको सम तरु1तै ड:ुाबाट झादEथे। Zयो काम "तनीह[ले 
शबुबार"भऽ "सzयाउँथे। 

तब एक mदन ड:ुा "ब<हबारको स�ा शबुवार आयो। अब 
काल�सलाई फसाद भयो। शबुबारको mदनमा आएको ड:ुाबाट 
तेलको सम झानE शबुवार बेलकुास@म काम गनुEप�य�। काल�स 
नयाँ हा<कमकहा ँआफू श"नबार काम नगन] भनेर भR जान चाहेन 
<कन<क उनी आइतबार पालन गन] भn इसाई "थयो। ब[ ऊ 
मuुय हा<कमकहाँ गयो जो अमे*रकन "थयो। काल�सले 
शबुवारको mदन ५:३०बजेदेिख कामबाट छु�ी "लने ःवीकृ"त 
मा{यो तर Zयस हा<कमले उसको अनरुोधलाई ठाडै अःवीकार 
गरे। "मैले परमेँ वरसँग ू"त¦ा गरेको छु <क म शबुबार घाम 
अःताएप"छ गmदEन"ँ काल�सले िज<कर गदp भ1यो। "यो "तॆो 
समःया हो। तर तेलको सम त बेलकुUस@मै बसेर भएप"न 
झानुEपदEछ" कठोर भएर हा<कमले जवाफ mदए। काल�स 
आफूलाई बाथ�ममा ब1द गरेर ूाथEना गनE थाsयो। साओ 
टेमोमा राॆो काम पाउन सिजलो छैन। यmद उसले काम 
छो©नपुरे आ`नो प*रवारलाई कसरc पाsने? "तनीह[लाई के भRे 
जःता अनेक� ूँ नह[ परमेँ वरको साम ु उसले राuयो। आफू 
कामबाट "नःकन चाहेको "थएन तर Zयसैबेला परमेँ वरू"त झन 
ब<ढ ौ�ा देखाउन चाहेको "थयो। जेभएताप"न ५:३०स@म काम 
गन] र Zयसप"छ घर जाने "नणEय उसले ग� यो। 
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   ५:३०बजे अिघ Zयो ड:ुाको इि1जनमा पानी पःयो। 
Zयसले गदाE Zयो ड:ुा अडाउने <कनारमा sयाउन स<कएन। 
काल�स र उसका साथीह[ले Zयो समःया समाधान गनE धेरै 
कोिशश गरे तर इि1जनमा झन झन पानी पो पःन थाsयो। 
आिखरमा ती कमEचारcह[ समिुको <कनारमा आए जहाँ अमे*रकन 
हा<कम पिखEरहेको "थयो। "हजरु, Zयस ड:ुाको इि1जन धेरै 
खराब छ। शबुबार बेलकुाभ*र Zयो ड:ुा <कनारामा sयाएर सम 
उतानE अस@भव छ" एक जना कमEचारcले भ1यो। Zयो हा<कमले 
एक श�द प"न बोलेन। काल�स आ`नो "नय"मत समयमा 
साबथको आराधना गनE घर फ6य�। Zयस सोमबार अमे*रकन 
हा<कमसँग भे_न भय"भत भएको "थयो। तर सोमबार उn 
हा<कमले केहc प"न बोलेन। म:लबार र बधुवार प"न उनी 
चपुचाप रहे। एक हT तास@म प"न उनले काल�सलाई केहc प"न 
बोलेनन।् तब काल�सको सहकम®ले उसलाई भ1यो, "के 
तपाwलाई थाहा छ Zयस हा<कमले ड:ुाको बारेमा के भ1यो? 
उसले भ1यो जे भयो Zयसमा परमेँ वरको हात "थयो।" 
काल�सलाई यो कुरा <वँ वास गनp गा� हो भएको "थयो। घरमा 
आएर ऊ र ौीमती "मलेर आ`नो कामलाई सरुिiत राu न ु
भएकोमा परमेँ वरलाई ध1यवाद mदए। 

   केहc mदनप"छ ड:ुा आएको शबुबार उn हा<कमले के 
सोिचरहेका "थए सो कुरा काल�सलाई खलुासा ग� यो। 
काल�सालाई चपुचाप ५:३० घर जान mदने हा<कमले सोिचरहेको 
"थयो तर Zयो "नणEय सनुाउनभु1दा अिघ नै ड:ुाको इि1जनमा पानी 
पसेको "थयो जसले गदाE कसैले प"न साबथमा काम गनुEपरेको 
"थएन। 
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   काल�सलाई थाहा नभइकन उसको चालामाला एक जना 
सरुiा गाडEले हे*ररहेको "थयो। यmद शबुवार बेलकुास@म काम 
गनुEप� यो भने काल�सले के गलाE भनेर सोिचरहेको "थयो। जब 
परमेँ वरले हःतiेप गनुEभएको कुरा सरुiागाडEले थाहा पायो तब 
अ1Zय1त ठूलो ःवरले काल�सलाई भ1यो, "तपाwको परमेँ वर 
महान हनुहु1ुछ!" 

   उn सरुiागाडE एडभेि1टःट चचEमा जान थाsयो। 
Zयहाँदेिख काल�सले साबथको <वषयलाई "लएर क<हsयै प"न 
ठ6 कर खानपुरेन। 

   "जसले परमेँ वरलाई <वँ वास गछEन ्उहाँ सबैको "नि@त 
असलै काम गनुEह1ुछ। मैले धेरै चनुौ"तह[को सामना गर� जनु 
Zयसको समाधान गनE मलाई अस@भब लागेको "थयो। तर मैले 
केहc नग*र सबै समःयाको समाधान परमेँ वरले सsुझाउनभुएको 
"थयो" ४८ वषEको काल�सले रमाइलो मा1दै भ1यो। 

   (साओ टोमे र <ूि1सपे देशका धेरैजसो मा"नसह[लाई 
साबथको बारेमा थाहा छैन। Zयो देशको जनसंuया २००,००० 
छ र आधाभ1दा बेसी Zयस देशका मा"नसह[ रोमन 6याथो"लक 
छन।् एडभेि1टःटह[ केवल ८,०००माऽै छन।् "तनीह[ 
१३वटा चचE भवनमा आराधना गदEछन ्साथै Zयहाँ ५६वटा साना 
साना झु́ डह[ छन)्। 
   काल�स आ`नो साबथको बारेमा कथा भR असाzयै मन 
पराउँछ। "मैले बाइबलमा जे भे�ाए ँसो अ[लाई सनुाउने अब 
मेरो कतE य हो। परमेँ वरको वचन फैलाउन जे प"न गनE प"छ 
नह_ने मेरो चाहना हो" आ`नो ू"तव�ता  यn गदp काल�सले 
भ1यो।                         -लेखक: आ1सय ुमे6चेःनी 

१८६ 



 

येशूू"तको मोहमा पनुE 
क1ःटान"सयो <शःट आफो1सो 

(साओ टोमे र <ूि1सपी, पिँ चम अ<ृका) 
    
       क1ःटान"सयोलाई र6सी <पउन असाzयै मन 
प�य�। र6सी <पएप"छ आफू कहाँ छु के ग*ररहेको छु सो कुरा 
उसलाई थाहा नै हुँदैन�यो। साँvचै भन� भने र6सी उसको "नि@त 
ःवामी, भगवान सबै थोक "थयो र यथाथEमा ऊ र6सीको  दास 
"थयो। 
   तर एक mदन र6सीको सरुमा लरब*रँदै आ`नो कोठाको 
बा<हर आउँदा कोठाको आगँनबाट सातफूट वा दईु "मटर तल 
खसेर उसको टाउको बजा*रयो। Zयस घ_नाले उसलाई आखँा 
खलुायो र सध̧को "नि@त र6सी खान छोडेर येशूलाई आ`नो 
मिुnदाता भनेर सदाको "नि@त ःवीकानE थाsयो। 
   साओ टेमोको पहाडको गाउँमा क1ःटान"सयो आ`ना दईु 
भखEरका छोराछोरcह[सँग बःद�यो। ऊ एक यवुा <कसानी 
"थयो। एक mदन एक सेभे1थ-डे एडभेि1टःटको समूह घ@ुनको 
ला"ग उसको गाउँमा आइप{ुयो। "तनीह[को रमाइलो चालामाला 
देखेर "तनीह[ को रहेछन ् भनेर क1ःटान"सयोले "तनीह[ू"त 
चासो देखायो। "तनीह[ले के के गदाE रहेछन ्भनेर "तनीह[को 
निजक आएर क1ःटान"सयो हेनE थाsयो। क1ःटान"सयोको 
उZसकुता देखेर Zयस समूहको एक जना म<हला उसलाई सो"धन ्
"होइन, हामीह[मा के छ र तपाw यसरc "नयालेर 
हे*ररहनहु1ुछ?" Zयस एडभेि1टःट समूहका मा"नसह[ रमाइलो 
मा"नरहेका "थए तर "तनीह[ र6सी, जाँड वा चरुोठ न<पएका 
क1ःटान"सयोले हे*ररहेको "थयो। "तनीह[सँगको िचनापच®मा 
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"तनीह[ सेभे1थ-डे एडभेि1टःट रहेछन ्भनेर क1ःटान"सयोले थाहा 
पायो। 
   जब Zयो समूह क1ःटान"सयोको गाउँ छोडेर गयो तब 
एडभेि1टःट चचEको बारेमा उसले "स6न चा¿ो। Zयस गाउँमा 
एक जना एडभेि1टःट <वँ वासी "थयो। उसलाई क1ःटान"सयोले 
साथी बनायो। Zयो <वँ वासी गाउँका मा"नसह[को घरमा बाइबल 
अzययन mदन जा1�यो। क1ःटान"सयोप"न सँगसँगै जान थाsयो। 
चचEको िशiाू"त ूभा<वत भएर उसले  बिT तःमा "लन ःथानीय 
iेऽको पाःटरसँग अनरुोध ग� यो। "तपाwले तपाwको जीवन 
परमेँ वरमा प<हला स@ुपRु पछE। उहाँले तपाwको र6सी खाने र 
चरुोठ <पउने बानीलाई रो6न सहयोग गनुEहनेुछ" पाःटरले भ1यो। 
बिT तःमा "लन चाहेकोले क1ःटान"सयोले Zयो नराॆो बानीलाई 
Zया{यो र बिT तःमा "लयो। 
    केहc म<हनास@म क1ःटान"सयोको स"ुीएको बानीले 
उसलाई राॆो नै भइरहेको "थयो। तर छ म<हनाप"छ फे*र 
ज«ाँहा साथीह[सँग लागेर उसले जाँडर6सी <पउन थाsयो। 
उसको ौीमती ऊदेिख *रसले चरुम*ुरन था"लन।् उनले बिT तःमा 
न"लइएताप"न उनको ौीमान नयाँ हनु गएकोमा उनलाई खशुी 
भइरहेको "थयो। एक mदन क1ःटान"सयोलाई गालc गदp उनले 
भ"नन ्"एडेभेि1टःटह[ले यःता नराॆा कामह[ गदpनन ्र तपाwले 
प"न गनुE उिचत छैन।" जबस@म उसले र6सी र चरुोठ <पउन 
छो©दैन तबस@म उसलाई आ`नो ओ× यानमा सँगै नसतुाउने भनेर 
कबलु ग*रन।् 
    क1ःटान"सयोलाई आ`नो ौीमतीको "नणEयू"त *रस 
उÌ यो। Zयहc *रसको झØकमा इसाई जीवनशैलc कःतो 
हनुपुन]रहेछ भनेर Zयसको बारेमा अझ बढc थाहा पाउन बाइबल 
प¯न थाsयो। बाइबल प¯दा प¯दै ऊ यशैया ५५:२मा पगेुर 
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रो<कयो। Zयहाँ लेिखएको छ "रोटcको "नि@त खचE नग*र "तमीले 
<कन पैसा खचE गदEछौ र "तमीलाई संत�ु नबाउने तZवको "नि@त 
"तमीले आ`नो तलब <कन खचE गदEछौ? मेरो कुरा zयान mदएर 
सनु, र जे असल छ Zयो खाऊ र "तॆो ूसःतामा "तॆो मन 
रमाउन देऊ।" ([पा1त*रत)। "ओहो, हो रहेछ। जनु खानपुन] 
खानेकुरा नखाइकन मलाई संत�ु नपान] थोकह[मा मैले <कन 
पैसा खचE ग*ररहेको छु?" भनेर आZम{लानी गद¶ आफूले 
आफैलाई नै सोzयो। आ`नो बानी सधुानE उसले परमेँ वरसँग धेरै 
हT ता ूाथEना गनE थाsयो। तर उसले ूाथEनाको साथसाथै र6सी र 
चरुोठ प"न <कनेर sयाइरहेको "थयो। 
     एक रात साथीह[सँग र6सी <पइसकेप"छ ए6लै आ`नो 
घर फ<कE दै "थयो। उसको गाउँको पर@परा अनसुार अ[ 
प*रवारह[को जःतै उसको घरप"न काठको "थयो। उसकU 
ौीमती, सात वषEको छोरो र चार वषEकU छोरc मःत "न1िामा 
स"ुतरहेका "थए। भरे: मा"थ उ6लेर क1ःटान"सयो आ`नो 
ओtानमा गएर पs_ यो। बा<हर "सम"सम पानी प*ररहेको 
"थयो। 
   ओtानमा ओsटcपsटc गदp सZु ने ूयास ग*ररहेको बेलामा 
आफूले ख�ुा नधोइ सZु न गएको उसलाई महससु भयो। पानी 
परेर <हलो भएकोले उसका ख�ुाह[ फोहर "थए। ऊ कोठाको 
बा<हर रहेको आगँनमा ख�ुा धनु लरब*र1दै "नः6यो। जब 
र6सीकै सरुमा उसले ख�ुा धनु थाsयो तब उसले आ`नो संतलुन 
गमुायो र आगँनबाट तल टाउको ठो<कने ग*र नराॆोसँग जमीनमा 
खःयो। ऊ सात <फट वा दईु "मटर तल खसेको "थयो। उसको 
टाउको <हलोमाटोमा ठोmÙयो। भा{यवस निजकको ढु:ामा उसको 
टाउको बळने। Zयो <हलोमा सानो खाsटो नै प� यो।  
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    क1ःटान"सयो खसेको आवाज सनेुर घरको कु6 कुर बेःसरc 
भ6ुन थाsयो। उसकU ौीमती र छोराछोरcह[ सबै जरुम�ुँदै 
उÅो र के भयो भनेर हेनE बा<हर "नःके। "तनीह[ले 
क1ःटान"सयो तल भwुमा र6सीकै सरुमा ल"डरहेको "तनीह[ले 
देखे। "गहुार गहुार" भ"न उसकU ौीमती िचvयाउन थाsयो। 
एकै "छनप"छ छर"छमेकUह[ क1ःटान"सयोको घरमा ज@मा भए। 
ऊ घरबाट तल खसेको रहेछ भनेर सबैलाई महससु भयो र 
उसलाई द�ु आZमाले घचेटेको हनुपुछE भनेर सबैले भR थाले। 
   गाउँमा द�ु आZमा पःयो भनेर सबै गाउँलेह[ले सोvन 
थाले। अब द�ु आZमाबाट आफूह[ कसरc सरुिiत हनेु भनेर 
गाउँलेह[ले िच1ता गनE थाले। क1ःटान"सयोले अब श�ुीकरण 
गनुEपछE भनेर गाउँका सबै मा"नसह� भ1 न थाले। अ"न Zयो श�ु 
गन] <व"ध अनसुार गाउँका मा"नसह[ले एक अकाEको हातमा 
<पसाब फेदp Zयो मछुाE परेको क1ःटान"सयो शरcरमा × याTन 
थाले। जब उसलाई <पसाबले "ना6ु क "भaयो। तब गाउँलेह[ले 
क1ःटान"सयोलाई उसको कोठामा बोकेर लगे। 
   भो"लपsट क1ःटान"सयोको होस खsुयो। धेरै साथीह[ 
उसलाई भे_न आए र "तनीह[ले बा<हर र6सी खान जाऔ¥ भनेर 
कर गरे। आ`नो चोट लागेको टाउको समाZदै उसले जवाफ 
mदयो "अब भयो, अबदेिख म क<हsयै प"न र6सी चरुोठ 
<पउँmदन।" Zयहाँदेिख उसले ती कुलतह[ सदाको "नि@त हटायो।  
"र6सी खाने र चरुोठ <पउने चाहना मबाट सदाको "नि@त ह�ो। 
यो मेरो ूाथEनाको जवाफ "थयो" उसको गाउँको एडभेि1टःट 
चचEको बारेमा अ1तवाEता mदने बममा क1ःटान"सयोले भ1यो। Zयो 
चचEमा क1ःटान"सयो अ<हले स<बय एsडर भएको छ। आज Zयो 
गाउँका २०० मा"नसह[ बिT तःमा "लएर एडभेि1टःट भएका 
छन।् क1ःटान"सयोको घ_नाले गदाE Zयहाँको चचEमा मा"नसह[ 
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खचाखच भ*रएका छन।् क1ःटान"सयोकU ौीमती, छोराछोरcह[ 
र उसका प<हलाका पाँच जना ज«ाँहा साथीह� प"न उसको 
कारण ूभमुा <वँ वास गनE पगेुका छन।् 
   "मेरो यो कथा भR मलाई असाzये मनपछE। मेरो जःतै 
प<हलाको अवःथा भएकाह[ मेरो गाउँमा धेरै छन ्र "तनीह[लाई 
चचEमा आउन लाज ला{दछ। म "तनीह[लाई भ1दछु 'म प"न 
"तमीह[ जःतै "थए।ँ यmद परमेँ वरको सहयोगले म सिुयए ँभने 
"तमीह[ प"न सिुयन स6छौ' भनेर "तनीह[लाई स@झाउने ूयास 
गदEछु" हँ"सलो अनहुार पादp क1ःटान"सयोले यस लेखकलाई 
भनेको "थयो। 

लेखक: आ1सय ुमे6चेःनी 
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सुँगरु वा बदेँलको मासलेु sयाएको द:ुख 

िजलसन "नटो 
( साओ टेमो र <ूि1सपे, पिँ चम अ<ृका) 

 
   म १७ वषEको हुँदा एक जना "छमेकUले मलाई सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःट चचEको बारेमा सनुाएको "थयो। मलाई सुँगरु र 
बदेँलको मास ु खान मनपन] भएकोले "छमेकUको कुराको मैले 
वाःता ग*रँन। 

    अ"न एक mदन मलाई कसैले म रहेको साओ टेमोको 
अक� गाउँमा हनेु ससुाचारcय कायEबममा भाग "लन मलाई "न@तो 
mदयो। Zयस कायEबममा म ूZयेक mदन गए ँ र एडभेि1टःट 
चचEको बारेमा अझ जानकारc "लन मैले मेरो नाउँ र ठेगाना Zयस 
कायEबमको आयोजकलाई mदए।ँ 

    मैले थाहा पाउन ुअिघ नै मेरो "छमेकUले मलाई उसको 
चचEमा मेरो नाउँ आएको र अक� साबथमा ऊसँगै जान आमह 
ग� यो। “Zयहाँ गएर "तमीले अझ धेरै कुराह[ "स6नेछ�" भनेर 
मलाई भ1यो। म अZय1त च<कत भए ँ "होइन, मैले त अकp  
गाउँमा मेरो नाउँ mदएको "थए।ँ "तॆो चचEमा मेरो नाउँ कसरc 
आयो?" 

   म घर "नमाEणको मजदरु भएकोले म ऊसँग श"नबार चचE 
गइँन। <कनभने मैले श"नबार प"न काम गनुEपदE�यो। 

   जब मेरो "छमेकUले म चचE नगएको थाहा पायो तब 
सँगसँगै "मलेर बेलकुा बाइबल पढ� भनेर उसले सझुाव mदयो। 
केहc हT ताको बाइबल अzययन गरेप"छ mदनको aयाला गमुाएर 
भताप"न साबथमा चचE जाने मैले "नणEय गर�। जब म चचEमा गए ँ

कथा 
4८ 
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Zयहाँ मेरो धेरै "छमेकUह[लाई देख� र मलाई देखेर "तनीह[ धेरै 
खशुी भए। 

   तर मलाई समःया भयो। मैले हरेक श"नबार चचEमा जान 
छु�ी "लन स<कँन। जब म चचE नगइ काममा गइरहेको बेलामा 
मेरा चचE जाने सबै "छमेकUह[ले म कहाँ गइरहेकोछु भनेर सोzन 
थाले। अक� साबथ कसैले नदेखोस भनेर लामो बाटो भएर 
काममा गए ँ तर Zयहाँ प"न एक जना "छमेकUले मलाई कहाँ 
गइरहेको? भनेर सोधेको "थयो। "म कपाल का_न <हडेको" 
भनेर मैले "छमेकUलाई झ6ु याए।ँ तर Zयस mदनभ*र मेरो <ववेकले 
मलाई घचघvयाइर¿ो। काम सकेप"छ फे*र लामो बाटो भएर 
घर फ<कE दै "थए।ँ Zयहाँ प"न चचEमा जाने <वँ वासी 
"छमेकUह[लाई भेट� जो चचEबाट घर फ<कE दै "थए। "तपाw <कन 
चचEमा आउनभुएन?" भनेर "तनीह[ले मलाई सोधे। म काममा 
गएको "थए भनेर मैले सZयलाई ःवीकार�। Zयस mदनदेिख श"नबार 
काम गनE छोड� जसले गदाE मैले मेरो जा"गर गमुाउनपु� यो। 

   मेरो घरको कुनै प"न प*रवार एडभेि1टःट "थएनन ्Zयसैले 
मैले काम छोडेकोले मसँग सबै *रसाए। मेरc आमाले सुँगरुको 
मास ु "मसाएर खाना पकाउनहु1ु�यो तर मलाई Zयो मन प*ररहेको 
"थएन। धेरै पsट म भोकै सZु न गए।ँ एक mदन आमाले मलाई 
सोzनभुयो "सुँगरुको मास ु नखाने चचEमा "तमी <कन गइरहेका 
छौ?" ""तमीले श"नबार <कन काम गदpनौ" मेरो बबुाले केरकार 
गरेर सोzनभुयो। मेरा सात जना दाजभुाइह[ चपुचाप लागेर मेरो 
अवःथालाई हे*ररहे। नौ म<हना प"छ मैले बिT तःमा "लए।ँ नयाँ 
चचEका सदःयह[को "नि@त पाःटरले ःवागतको ूवचन mदएका 
"थए। Zयसबेला एक म<हलाले मलाई भ"नन ् <क हामीह[को 
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आिZमक चनुौ"तह[ अब हामीले खT नपुन]छ। छ6 क पदp मैले भन� 
"यो भ1दा अ[ चनुौ"त के होला र? मैले धेरै चनुौ"तह[ 
ख<परहेको छु।" 

   ती म<हलाले सZय कुरो बोलेकU "थइन।् जब मेरा 
बाबआुमाले मैले सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEमा बिT तःमा "लए ँभनेर 
खबर गर� तब "तनीह[ले मलाई घरबाट "नका"ल mदए। म रोए ँ
म कहाँ जाने मलाई थाहा "थएन। दईु म<हना स@म "तनीह[ 
उÌनभु1दा अिघ र सतेुप"छ म घरमा सZु न जा1थ�। 

   मसँग बिT तःमा "लने म<हलाले मलाई खाना mदइन।् म 
mदनभरc कामको खोजीमा <हँडडलु ग*ररह� तर केहc काम प"न 
पाइँन। म रोए ँ र ूाथEना गर� "ूभ ु मलाई <वँ वासमा द*रलो 
बनाउनहुोस ्र मलाई काम गनE बाटो खो"लmदनहुोस।्" 

   केहc समयप"छ ताइवानको एक कृषी क@पनीले मलाई 
"तनीह[को एउटा आयोजनामा सहयोग गनE काम mदयो। 
Zयहाँबाट मैले तलब पाए ँर मेरा बाबआुमालाई mदए।ँ मेरो पैसा 
पाएप"छ "तनीह[ खशुी भए र "तनीह[ मसँग *रसाउन छोडे। 

    अ"न परमेँ वरले एकदमै अच@मको काम गनुEभयो। मेरा 
पाँच जना दाजभुाइह[ प"न सेभे1थ-डे एडभेि1टःट भए र मेरा दईु 
जना भ"तजाह[ले प"न बिT तःमा "लए। मेरा प*रवारका १० 
सदःयह[ चचEमा समावेस भए। पiघात हनुभु1दा केहc समय 
अिघ मेरो बबुा प"न केहc समय चचEमा आउनभुएको "थयो। 

   आज म साओ टेमोमा रहेको एडभेि1टःट ःकूलमा काम 
गदEछु। म <व¨ाथ®ह[लाई खेतबारcमा कसरc काम गन] भनेर 
"सकाउँदछु। 
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   म अ<हले <ववा<हत भएको छु। जनु म<हलाले मलाई मेरो 
अ1धकारको समयमा मलाई खाना mदएकU "थइन ्उनको एक जना 
ब<हनी "थइन।् Zयस म<हलाले उनलाई चचEमा लैजान मलाई 
अ� हाउँ"थन।् ती म<हला अ1तै सरे प"न उनकU ब<हनीलाई चचEमा 
ल"गरहन मलाई अनरुोध गरेकU "थइन।् Zयस ब<हनीले बिT तःमा 
"लइन ्र अ<हले उनी मेरc ौीमती भएकU "छन ्र हामीह[को एक 
छोरc भएको छ। 

   बाइबलको एक पद म सध̧ याद गदEछु। Zयसले गदाE 
मलाई परमेँ वरका अ"डग हनु ूरेणा "मलेको "थयो। Zयो भजन 
१२५:१मा छ "जो परमेँ वरमा"थ भरोसा राu दछ Zयो "सयोन 
पहाड जःतै ह1ुछ। उसलाई कसैले प"न हsलाउन स6दैन। ऊ 
सध̧ िःथर रह1छ" ([पा1त*रत)। 

   हो, जो परमेँ वरमा भरोसा राu दछ Zयो "सयोनको पहाड 
जःतै ह1ुछ र सध̧ िःथर रह1छ। 
     
-िजलसन नेटोले आ1सय ु मे6चेःनीलाई mदइको अ1तरवाताEको 
आधारमा 
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साथी बनाउने कला रहःयमय छ 

"भता"लना मेि1दस मो*रइर 

( साओ टेमो र <ूि1सपे, पिँ चम अ<ृका) 
 

साओ टेमोको "नबासी भाइट"लनालाई दोॐो बvचा पाउने 
बेलामा धेरै सा॑ो भएको "थयो। उनी धेरै रगत बगेको "थयो। 
डा6टरह[ले लापवाEहcपूणE त*रकाले गलत समूहको रगत उनमा 
चढाइ mदएका "थए। बालक बvचा त ज1@यो तर भाइट"लनाका 
ख�ुाह[मा ग@भीर रोग ला{यो। उनलाई बचाउन डा6टरह[ले 
उनको ख�ुा का<ट mदए। भाइट"लना केवल १० वषEकU माऽ 
"थइन।् 

   जब उनी ९ म<हनाको अःपतालको बासप"छ घर फ<कE इन ्
तब उनले आ`नो ौीमानले अकp  केटc sयाएको रहेछ भनेर थाहा 
पाइन।् उनको ौीमान ्केहc mदनमाऽ घर बःद�यो र अ[ mदन 
बा<हरै ह1ु�यो। भाइट"लना अZय1तै द:ुखी र उदास भइन।् उनले 
आZमहZया गनE खोिजन। तब एक mदन एक जना व�ृ सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःट म<हला भाइट"लनाको घरमा आइन । उनको फोहर 
लगुाह[ "लएर निजकको नदcमा हरेक हT ता धनु था"लन।् उनले 
भाइट"लनाको लगुाफाटाह[ ध1ुदै जादाँ एक mदन अचानक <वरामी 
प*रन र डा6 टरले उनको ःवाःथको कारण पानीबाट जो"गन 
सझुाव mदए । अ"न ती एडभेि1टःट म<हलाले चचEका अ[ 
साथीह[लाई भाइट"लनाको लगुा धोइmदन अनरुोध ग*रन।् 

   भाइट"लना "तनीह[को सहयोगको "नि@त आभारc "थइन ्
तर उनलाई असिजलो ला"गरहेको "थयो। "मलाई के ग[ँ के 
ग[ भइरहेको "थयो <कनभने म एडभेि1टःट "थइन ँर "तनीह[ले 
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<कन मेरो लगुा धोइरहेका "थए सो मैले बÁुन स<कँन" उनले 
भ"नन।् अ"न एक mदन उनले लगुा धोइmदने म<हलाह[लाई केवल 
केहc लगुामाऽ mदइन ् र अ[ लगुाह[ लकुाइन ् र भ"नन ् "आज 
Zय"तमाऽ हो। यो हT ता मेरो धेरै धनेु लगुाह[ छैन।" ती 
एडभेि1टःट म<हलाह[लाई उनको कुरा पZयार लागेन र घरमा 
अ� लगुा छन ् <क भनेर खोaन थाले तर एउटा कुनामा लगुाको 
थुू ो थपुा*रराखेको "तनीह[ले भे�ाए। "तनीह[ले Zयो प"न भे�ाए 
र धोइmदए। भाइट"लनाले आ`नो जीवनलाई स@हाsन सकँु भनेर 
परमेँ वरसँग ूाथEना ग*रन।् केहc समयप"छ उनले सानो र परुानो 
लगुा "सउने हाते कल पाइन ्र लगुाह[ "सलाउन "स<कन।् दवैु 
ख�ुा नभएताप"न आ`नो हातले मेहनत गरेर लगुा "सलाएर लगुा 
बेvन था"लन।् उनको काममा फ"लफाप भयो। उनका अ[ पाँच 
जना छोराछोरcह[ भए। अ"न Zयसप"छ उनको ौीमानको मZृय ु
भयो। एक mदन एक जना सेभे1थ-डे एडभेि1टःट <वँ वासीले 
उनीसँग बाइबलको बारेमा छलफल ग*रन ् र उनको खानामा 
प*रवतEन sयाउन अनरुोध ग*रन।् तर उनलाई बाइबलू"त चासो 
भएन र आ`नो खानेकुरा बदsन चा<हनन।् अ"न सन ्२०१२मा 
एडभेि1टःट पाःटरले दईु हT ते ससुमाचार ूचार कायEबमको 
आयोजना गरे। "जब मैले ससुाचारcय कायEबममा भाग "लए ँतब 
मेरो जीवनमा परमेँ वरले अच@मका कामह[ गनुEभएको भनेर मैले 
महससु गरे। "सलाइ मेिशन उपल�ध गराउनभुएर पैसा कमाउन 
सहयोग गरेर उहाँले मेरो ूाथEनाको जवाफ mदनभुयो। यो प"न 
एउटा कारण हो <क मैले ससुमाचारलाई महण गर�" खशुी भएर 
भाइट"लनाले आ`नो कुरा भ"नन।् भाइट"लनाले ूZयेक बेलकुा 
समुाचारcय कायEबममा भाग "लइन ् र बिT तःमा प"न "लइन।् 
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आ`नो कथा बाँ©न रमाइलो मानेकU भाइट"लना जसजसले उनको 
कथा सRुु  चाह1छन ्  "तनलाई सनुाइहाsने उनको बानी नै 
भइसकेको छ। "मलाई हेन ुEहोस ् त! परमेँ वरले मेरो जीवनमा 
कःतो काम ग*ररहनभुएको छ। परमेँ वर अच@मको हनुहु1ुछ। 
तपाwले प"न उहाँलाई <वँ वास गनE आवँयक छ" जो मा"नस 
उनकहाँ आउँछ उनी यो सनुाउँ"छन।् उनको यस कुराकानीले 
सात जना मा"नसह[लाई एडभेि1टःट चचEमा समावेस हनु राजी  
गराएकU "थइन।् Zयो चचE उनी रहेको "तन <कलो"मटर वा दईु 
माइल टाढा छ। ती सात जनालाई चचEमा जान बस खचE आफैले 
mदएकU "थइन।् ती सातै जना अ<हले एडभेि1टःट चचEका 
सदःयह[ भएका छन।् भाइट"लनाले उनको घर बा<हर बाइबल 
अzययन टोलc प"न गठन ग*रन ्र उनको स<बयतामा छ जनाले 
बिT तःमा "लए। "बःतारै उनको स<बयताले ४० जनाले बिT तःमा 
"लए। उनका दईु जना छोराछोरcह[ले प"न बिT तःमा "लए। 
चचEका अगवुाह[ उनको घरको छेउछाउमा चचE बनाउने 
तरखरमा जटेुका छन।् चचEको "नि@त ज{गा <कR पैसाको कमीले 
गदाE उनले आ`नै घरको ज{गामा अःथायी चचE "नमाEण गनE 
mदएकU "छन।् Zयो चचE काठको "थयो सो सेTटे@बर २०१७मा 
"नमाEण भएको "थयो। "मेरो घरको ढोकाको साम ुचचE भएकोमा 
मलाई धेरै खशुी लागेकै छ। Zय"तमाऽ नभएर धेरै मा"नसह[ले 
ूभलुाई <वँ वास गरेकोमा म धेरै खशुी छु" उनले बैठकको 
सोफामा बसेर आ`नो हषE  यn ग*रन।् 

   अ[लाई येशूकहाँ sयाउने गोTय त*रका भनेकै अ[सँग 
"मऽता गाँःन ुहो उनले भ"नन।् "साथी नबनाइकन कसैलाई प"न 
परमेँ वरमा sयाउन गा� हो छ। म "छमेकUह[लाई साथी बनाउँछु 
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र चचEमा आउन अनरुोध गदEछु" आ`नो गोTय कुरा खोsदै उनले 
भ"नन।् उनको मन पन] बाइबलको पद म|ी ६:३३ हो "प<हला 
परमेँ वरको राaय र उहाँको धा"मEकता खोज र अ[ सबै थोक 
"तमीलाई थ<पनेछन"् ([पा1त*रत)।  "यस पदले मलाई धेरै 
हौसला ूदान गछE <कनभने यmद मैले मेरो जीवनमा परमेँ वरलाई 
प<हलो ःथान mदए ँ भने मेरो सबै आवँयकता उहाँले पूरा 
ग*रmदनहु1ुछ" ख�ुा नभएप"न दयाल ु �दय भएकU भाइट"लनाले 
यस कथाका लेखकलाई भ"नन।् 

  -लेखक आ1सय ुमे6चेःनी 

१९९ 



 

आ:ोलालाई उ�ार 

पाओलो <प1टो, 
(आ:ोला, अ<ृका) 

 
       आ`नो काम छोडेर कैदcह[लाई ससुमाचार ूचार 
गनE जाँदा पाओलोले आ`नी आमालाई "नकै *रस उठाएको "थयो। 
पाओलो एडेि1टःट प*रवारमा हकु] को "थयो। उसले सरकारc 
ःकूलमा एक र दईु कiामा िशiकको काम गदp "थयो। उसले 
कमाएको पैसाले <वँ व<व¨ालयमा उसलाई प¯ने खचE र उनको 
आमा र दस जना दाजभुाइह[को घर खचE टानE सहयोग गदE�यो। 
सात वषE अिघ उसको बबुा टाइ`वाइड रोगले मरेका "थए। 
पाओलो जेठो छोरो भएकोले घर प*रवारलाई स@हाsने भार 
उसमा"थ परेको "थयो। जब ऊ <वँ व<व¨ालयमा दोॐो वषEमा 
प¯दै "थयो तब उसलाई टाइ`वाइड aवरोले समाZयो। उसलाई 
आटलाि1टक समिुको <कनारामा रहेको १३०,००० जनसंuया 
भएको बेनगवेुला सहरको अःपतालमा भनाE ग*रयो। चक� aवरोले 
सताएकोले ऊ अःपतालमा दईु म<हनास@म बःन ु प� यो। 
अःपतालको पैसा "तनE उसँग पैसा "थएन। तर चचEका 
सदःयह[ले उसको "नि@त ूाथEनामाऽ गरेनन ् सबै जनाले 
"म"लजलुc पैसा ज@मा गरेर अःपतालको औषधीको पैसा प"न 
"त*रmदए। "जब म अःपतालबाट "नमो भएर  घर फकÜ  तब मैले 
मेरो जीवनलाई प*रवतEन गन] "नणEय गर�" पाओलोले भ1यो। 

   जब सन ्२०१३मा उसले अःपताल छो«ो तब उसले 
ूाथ"मक ःकूलमा पढाउने काम र <वँ व<व¨ालयमा प¯ने काम 
प"न छो«ो। "म फे*र परुानै जीवनमा फकE 1छु होला भRे डरले 
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मैले पढाएको ःकूल र प¯ने <वँ व<व¨ालयमा म फ<क¢ न" भनेर 
उसले आ`नो भावना  यn ग� यो। तर उसले िज@बावेमा भएको 
सोलसुी एडभेि1टःट <वँ व<व¨ालयमा धमEदशEन <वषय प¯न चाहेको 
"थयो। उसँग पैसा "थएन र भनाEको "नि@त अक� वषEको जनवरc 
म<हनास@म उसले पखEन ु प�य�।  Zयसकारण सात म<हनास@म 
उसले कैदमा प*ररहेका कैदcह[लाई येशूको बारेमा ससुमाचार 
सनुाउन थालेको "थयो। उसको एक जना नातेदार सरकारc 
कमEचारc "थयो। उसको सहायताले पाओलोले Áयालखानामा गएर 
कैदcह[को सेवा गन] अनमु"त पायो। उसले एक जना ःथानीय 
चचEको एsडरलाई प"न कैदcह[को बीचमा ससुमाचार सनुाउन 
ल{यो। "तनीह[को स<बयतामा बेनगयुला सहरमा रहेको 
Áयालखानामा बीस जना कैदcह[ले बिT तःमा "लए। तर उसको 
प*रवारले उसको जीवनको बारेमा बÁुनै सकेनन।् घर खचE 
चलाउन पाओलोसँग काम र दाम दवैु "थएन। पाओलोले 
<वँ व<व¨ालयमा पढेर धेरै पैसा कमाएर घरमा सहयोग गलाE भनेर 
आशा गरेकU आमाले उसलाई घरैबाट "नका"लmदइन।् 

   जसो तसो गरेर पाओलो सोलसुी एडभेि1टःट 
<वँ व<व¨ालयमा आइप{ुयो। उसँग खान र अ¼मजेी "स6न कमै 
पैसा "थयो। उसले पोत ुE"गज भाषामामाऽ जानेको "थयो र 
<वँ व<व¨ालयमा प¯न उसले अ¼मजेी भाषा प"न जाRुप�य�। 
पाओलोले ूाथEना ग� यो, "हे ूभ ुयmद यस <वँ व<व¨ालयमा प¯न 
मलाई सघाउनभुयो भने मैले म जीवनको बाँकU भाग तपाwको 
सेवामा ला{नेछु। येशूको बारेमा सनुाउन आवँयक भएकोले म 
सोलसुी <वँ व<व¨ालयमा गएको "थए ँ भनेर म सबैलाई 
देखाइmदनेछु।" <वँ व<व¨ालयमा उसले परमेँ वरको बारेमा धेरै 
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"स6न ु पन] रहेछ भनेर उसले थाहा पायो। ऊ एडभेि1टःट 
प*रवारमा हकु] ताप"न Zयो समयमा उसको देश गहृय�ुमा हो"मएको 
"थयो। २७ वषEस@म गहृय�ुमा फसेको आ:ोला देश परमेँ वरको 
बारेमा पाउनपुन] ¦ानमा कमजोर भएको "थयो। "परमेँ वर र 
बाइबलको बारेमा हामीले खास केहc थाहा "थएन। सोलसुी 
<वँ व<व¨ालयमा आउँदा नै मैले बाइबलको बारेमा पूरा zयान 
mदएर प¯न पाए"ँ आ`नो घरमा एडभेि1टःट भRे केवल नाउँमाऽ 
भएको ःवीकार गदp पाओलोले भ1यो। <वदेशीह[लाई प"न 
परमेँ वरले धेरै ूमे गनुEह1ुछ भRे कुरा प"न <वँ व<व¨ालयमा 
उसले "स6यो। बा<हर देशबाट आएर सोलसुी <वँ व<व¨ालयमा 
प¯ने <व¨ाथ®ह[ू"त Zयस <वँ व<व¨ालयले "बशेष zयान mद1छ 
भनेर उसले भ1यो। "क<हलेकाहc ¥ हामीह[ बसेको होःटेलको 
कोठाह[मा िशiकह[ आउनहु1ुछ र हामीसँग ूाथEना गनुEह1ुछ। 
क<हलेकाहc ¥ हामीले निचनेका मा"नसह[ले "स|̧मा खाना प"न खान 
mद1छन"् खशुी भएर उसले  यn ग� यो। सोलसुी <वँ व<व¨ालयले 
लेबी २३:२२को वचन पूरा ग*ररहेको उसले देखेको "थयो। 
यसमा लेिखएको छ ""तमीह[ले आ` नो देशमा खेतको बालc 
काÄ दा खेतका छेउ-छेउस@ म "नखारेर नकाÄ नू। "तमीह[ले 
आ` नो बालcको िशला-बाला नबटुs नू। ती "तमीह[को बीचमा 
बसोबास गरेका गरcब र परदेशीह[का "नि@ त छो"ड़mदनू। म 
परमूभ ु "तमीह[का परमेँ वर हुँ।" सोलसुी <वँ व<व¨ालयमा 
पढेको ूथम से"मःटरप"छ उसको दाजपुन]ले उसको पढाइको खचE 
"त*रmदने कबलु ग� यो। जब Zयो दाज ुपन] म� यो तब एक जना 
चचEको सदःयले उसलाई एक से"मःटरको पैसा "त*रmदयो। अ"न 
एक जना म<हलाले उसको पढाइको खचE "तनE था"लन।् Zयहc 
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<वँ व<व¨ालयबाट उनको नातीको माजयुट भएको "थयो। 
सोलसुीमा प<ढरहँदा पाओलोले आ:ोलाका अ[ <व¨ाथ®ह[ र 
जाि@बया, यगुा1डा र <फ"लिTप1सका <व¨ाथ®ह[लाई साथी 
बनाएको "थयो। आफूह[को पढाइसकेप"छ ससुमाचारcय कायEबम 
आयोजना गन] "तनीह[को  चाहना छ। आफूले "सकेका 
परमेँ वरका नयाँ आZम¦ान प"न आ`नो प*रवारमा बाँ©न पाओलो 
चाह1छ। आ:ोलामा भएका २ करोड न�बे लाख जनसंuया र 
१७६,००० एडभेि1टःटह[को "नि@त ूाथEना गनE पाओलोले यस 
कथाका लेखकलाई अनरुोध गरेको "थयो। "हामीह[ले कसैलाई 
ईसाइ बनाउने ूयास गरेका छैन�। म|ी २४:१४मा बताइएको 
'यस राaयको ससुमाचार सारा संसारमा गवाहcको "नि@त 
फैलाइनेछ र अ"न यस संसारको अ1त हनेुछ" ममE पूरा गनEमाऽ 
हामी ला"गरहेकाछ�। Zयसकारण सबैले येशूको बारेमा थाहा 
पाओस ् भनेर ससुमाचारको गवाहc सबैलाई सनुाउन ु ज�रc छ- 
अ"न येशूको आगमन हनेुछ।" आ`नो अठोट  यn गदp 
पाओलोले अ1तरवाताE अ1त ग� यो। 
    

-लेखक: आ1सय ुमे6चेःनी 
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द�ु आZमा हटाइ1छ 

मोड]काइ "समाङग ्

({लोबल "मसन अमज, िज@बाबे, अ<ृका) 
   
     एक mदन मोड]काइकहाँ एक जना म<हला अच@मको कुरा 
"लएर आइन।् उनी ३५ वषEकU आमा "थइन।् उनको ौीमान ्
"थएनन।् "हरेक रात म सZु ने लगुा लगाएर सZुछु तर "बहान 
उÌदा म ना:ै भएर उÌछु। मलाई के भएको हो थाहा छैन। 
मलाई धेरै डर ला"गरहेको छ' भ1दै "तनले आ`नो पीडा 
पोखाइन।् "<कन Zयसो भयो?" मोड]काइले सोzयो। उनले 
िज@बाबेको 1काइ भRे सहरमा दईु हT ता ससुमाचरcय कायEबमको 
नेतZृव गदp "थयो। "मलाई थाहा छैन" Zयस म<हलाले आ`नो 
द:ुख पोखाइन।् यःतो अनौठो <बयाकलापह[देिख मोड]काइ 
सजग भएको "थयो। यःता खालका कथाह[ उसले धेरै सनेुको 
"थयो। ती सबै द�ु आZमाको <बयाकलाप भएको उसलाई 
"थयो। Zयसलाई कसरc सामाधान गन] सो उसलाई थाहा "थयो। 
"के तपाwले येशूलाई महण गनुEभएको छ?" उसले सोzयो, "यmद 
तपाwले ूाथEना गनुEभयो भने तपाw ना:ै <कन उÌनपु� यो सो 
कुराको बारेमा उहाले तपाwलाई बझुाइmदनहुनेुछ।" आफूले 
आ`नो जीवनमा येशूलाई महण गरेको कुरा Zयस म<हलाले 
भ"नन।् उनले येशूलाई अिघ नै <वँ वास गरेको आधारमा 
मोड]काइले चचEका सबै <वँ वासीह[लाई ज@मा ग� यो र ूाथEना 
ग� यो। "तनीह[ले "तन mदनस@म Zयस म<हलाको "नि@त ूाथEना 
गरे। अ"न तेॐो mदनमा मोड]काइ Zयस म<हलाको घरमा गएर 
उनलाई कःतो भइरहेको छ भनेर सोzयो। ""तनmदनदेिख मलाई 
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mठकै भइरहेको छ। <वहान मेरो लगुा फुका"लएको छैन" अच@म 
मा1दै Zयस म<हलाले जवाफ mदइन।् प"छ Zयस म<हलाले 
बिT तःमा "लइन ्र Zयहाँदेिख द�ु आZमाह[ले फे*र क<हsयै प"न 
छोपेनन।् 

  अ<ृकाको िज@बाबेमा द�ु आZमाले धेरै जसो 
मा"नसह[लाई सताउने काम बरा@बार भइरह1छ। Zयो देशका 
धेरै मा"नसह[ अ1ध<वँ वास गछEन ् र अनेक� त1ऽम1ऽ झाँबU 
आmद पर@परामा ती मा"नसह[ ला{छन।् जनु iेऽमा मोड]काइले 
काम ग*ररहेको "थयो Zयो iेऽमा केवल ऊमाऽ {लोबल "मसनको 
पायो"नएर "थयो र अ[ कुनै एडभेि1टःटह[ "थएनन।् Zयहाँ 
उसले ती द�ु आZमाले सताइएका धेरै मा"नसह[लाई स@हाsन ु
परेको "थयो। 

  अ<हले िज@बाबेको दिiणमा रहेको मताप ुभRे िजsलामा 
मोड]काइ कायEरत छ। Zयहाँ एक आइतबार एउटा आइतबार 
पालन गन] चचEले उसलाई ूवचन mदन "न@Zयाएको "थयो। 
Zयसबेला घुडँा दखेुको एउटc म<हलाले ूाथEना ग*रmदन उससँग 
अनरुोध ग*रन।् जब उसले ूाथEनामा येशूको नाउँ "लने"बि|6 कै 
ती म<हला भwुमा ढ"लन।् "Zयसको अथE द�ुआZमाले उनलाई 
छो«ो। उनको "नि@त ूाथEना गरेर मैले उनलाई उठाए।ँ आज 
उनी सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEको सदःय "छन।् <कनभने आ`नो 
अनभुवमा उनले येशूको शिn देखेकU "थइन"् खशुी भएर 
मोड]काइले भ1यो।  

    तर मोड]काइको सबै कथाह[मा द�ु आZमाह[को 
चलखेलमाऽ ह1ुछ भनेको छैन। जेजना भRे गाउँको बारेमा चचाE 
गदाE ऊ धेरै खशुी ह1ुछ। सन ्२००७मा उसलाई {लोबल "मसन 
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पायो"नयर बनाइएर Zयस गाउँमा पठाइएको "थयो। ऊ घरघरमा 
गएर साबथ र येशूको बारेमा "सकाउँ�यो। एक वषE"भऽ उसको 
ूयासमा एउटा चचEको १६ जना र पाःटरसमेतले एडभेि1टःट 
चचEमा बिT तःमा "लए। Zयस ठाउँमा "तनीह[ले प<हलो 
एडभेि1टःट चचE ःथापना गरेका "थए। 

    एक mदन साउथ अ<ृकाको "समानामा रहेको िज@बाबेको 
"बइत"ॄज भRे सहरको ूाथ"मक ःकूलमा ससुमाचार 
ौृखलाब�[पमा ूचार गदp "थयो। Zयसबेला उसले आठवटा द�ु 
आZमाह[को सामना गनुEपरेको "थयो। जब "भ|ामा उसले बुसमा 
टाँ"गएको येशूको फोटो देखाउँदै "थयो एउटा ४८ वषEकU म<हला 
ज�ु6 क उठेर कोठाबाट कुलेलम ठो<कन। कायEबमप"छ 
मोड]काइ ःकूलबाट बा<हर "नःकदा त ती म<हला ःकूलको चौरमा 
ल@पसार प*ररहेकU "थइन।् उनी अचेत "थइन ् र मरेकU जःती 
"थइन।् धेरै मा"नसह[ले उनलाई बोकेर ःकूलमा लगेर कोठामा 
राखे। मोड]काइले चचEका १० जना <वँ वासीह[लाई भेला ग� यो 
र  ती म<हलाको व*रप*र वसेर गीत गाउँदै ूाथEना गनE थाले। 
जब "तनीह[ले येशूको नाउँ "लए तब ती म<हला अचानक उठेर 
ब"सन,् अZय1तै डरला{दो गरेर काँ<पन ् र फे*र भwुमा ल@पसार 
प*रन।् Zयसको अथE द�ु आZमाले ऊ भागेको उसलाई देखाएको 
"थयो। अब उनी ःवत1ऽ भयो कU भनेर मोड]काइले जाR चा¿ो 
र सोzयो "के तपाwले येशूलाई ूाथEना गनुEह1ुछ?" तर ती म<हला 
केहc हलचल नगरc भwुमै ल"डर<हन।् Zयसको अथE उनी अझ 
प"न द�ु आZमाको पकडमा "थइन ्भनेर देखाएको "थयो। चचEका 
<वँ वासीह[ फे*र ूाथEना गनE थाले र गीत गाउन थाले। येशूको 
नाउँ सRुे"ब"त6 कै ती म<हला ज[ु6 क उठेर ब"सन,् काँ<पन ् र 
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फे*र भwुमै ल"डन।् अक�  द�ु आZमाले उनलाई छोडेको "थयो। 
"के तपाwले येशूलाई ूाथEना गनुEह1ुछ?" मोड]काइले सोzयो तर 
ती म<हलाले हलचल ग*रनन।् यो ½ँ य बार@बार दोहो*ररहयो। 
Zयस ूाथEनाको समूह बेलकुा ९ बजेदेिख "बहान ९ बजेस@म गीत 
गाइरहे र ूाथEना ग*ररहे। आिखरमा आठ� पsटमा ती म<हलाले 
मोड]काइले अनरुोध गरेको ूाथEना स"ुनन।् उनले ट6 क बसेर 
ःप� ःव�मा ूाथEना ग*रन,् "हे Tयारो येशू, मलाई द�ु 
आZमाह[बाट छु_कारा mदनभुएकोमा म तपाwलाई ध1यवाद 
mद1छु। मलाई सहयोग गनुEहोस ् र मलाई यस कोठामा रहेका 
अ[ <वँ वासीह[ जःतै बनाउनहुोस।्" ती म<हला सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःट भएकU "छन ्र अ<हले चचEको "डकनेस भएर चचEको 
सेवा ग"छEन।् "मेरो जीवनमा परमेँ वरले सध̧ राॆो ग*ररहनभुएको 
छ" ह<षEत भएर मोड]काइले  यn ग*रन। 

-लेखक आ1सय ुमे6चेःनी 
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असल मा"नसह[सँगको िचनाजानी 
सामएुल स 

(@यानमार, परुानो नाउँ बमाE, दिiणपूवE एिशया) 
 

@यानमारमा मा"नसह[सँग स@ब1ध राखेर चsन ु अ"त मह�वपूणE 
मा"न1छ। Zयाहाँ तपाw को हो र तपाwसँग के छ Zयोसँग 
सरोकार रहद̧न। तर दिiण पूव® एिशयामा तपाwले कसलाई 
िचRुभएको छ Zयसमा तपाwको जीवन "नभEर रह1छ। 
   @यानमारको राजधानी या1गनुमा सेभे1थ-डे एडभेि1टःट 
ःकूल छ। Zयो ःकूलमा ६५० जना "ब¨ाथ®ह[ छन।् सन ्
१९७५मा ःकूलको "नि@त साना साना भवनह[ बनाइएका "थए। 
तर ःकूलको लोक<ूयताको कारण Zयहाँ प¯न धेरै <व¨ाथ®ह[ले 
भनाE हनु चाहेका "थए। Zयहाँका ूशासकह[ले धेरै द:ुख मा1दै 
क"तपय <व¨ाथ®ह[लाई फकाEउन परेको "थयो। Zयस ःकूलमा 
<व¨ाथ®ह[लाई प¯न ठूला भवनह[को आवँयकता "थयो। 
एडभेि1टःट चचEका अगवुाह[ले या:ुनका धेरै मा"नसह[लाई 
िचनेताप"न ःकूललाई ठूलो बनाउन आ"धका*रक अनमु"त mदने 
मा"नसह[को सहयोग पाउन सकेका "थएनन।् 
   चचEका पदा"धकारcह[ले या:ुन सहरको नगर पा"लकाका 
ूशासकह[कहाँ गएर ठूलो भवन बनाउन पाउँ भनी अनमु"त 
मागे। सबैले ह1ुछ ह1ुछ भने तर कसैले प"न कागजमा हःताiर 
गनE मानेन। अगवुाह[ले आफूह[ले  यिnगत[पमा िचनेका 
सरकारc मा"नसह[कहाँ सहयोगको "नि@त "बि1त गरे। तर मखुले 
माऽ ह1ुछ ह1ुछ भने तर कोहc प"न मा"नस आ"धका*रक [पमा 
सहयोग गनE तयार भएनन।् 
    <वँ व सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEको मuुय कायाEलय 
अमे*रकामा छ। Zयसलाई जनरल क1फरे1स भ"न1छ। Zयहाँको 
ूशासकलाई साउथरन एिशया पािश<फक "ड"भजनका 
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पदा"धकारcह[ले या:ुनमा ठूलो ःकूल बनाउन खाँचो परेको 
अवगत गराएका "थए। सन ् २०१२मा <वँ वका सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःट चचEका <वँ वासीह[ले mदएका ते� ह� साबथ ःकूलमा 
उÌने भेटcको केहc भाग या:ुनको ःकूल भवन बनाउन सहयोग 
गनE जनरल क1फरे1सका पदा"धकारcह[ले "नणEय गरेका "थए। 
      या:ुनको सेभे1थ-डे एडभेि1टःट ःकूलको आवँयक भवन 
बनाउन रकमह[ ज@मा गरे। पैसा प"न "थयो तर नगर 
पा"लकाले भवन बनाउन अनमु"त mदएन <कनभने Zयहाँ कोहc प"न 
मा"नस िचने जानेका "थएनन।् चचEका पदा"धकारcह[लाई नगर 
पा"लका धाउँदा धाउँदै "तन वषE "बतेको "थयो। 
    @यानमारमा चचEका पदा"धकारcह[ चRुे "नय"मत बममा 
चचEले नयाँ नेतZृव छा1यो। नयाँ अगवुाह[ले प"न सरकारc 
ःथानीय "नकायका मा"नसह[लाई िचनेका "थएनन।् Zयसले 
"तनीह[लाई "नराश बनाएको "थयो। <व¨ाथ®ह[को ओइरो ला{ने 
बम अ<हले प"न जारc छ तर सबैलाई समे_ने भवन छैन। भवन 
बनाउन अनमु"त "लन कसैलाई प"न िचनेको छैन। चचEका 
पदा"धकारcह[ले नयाँ भवन बनाउन अस@भव भएको ठाR 
थालेका "थए। 
    तब एक mदन साउथरन एिशया-पा"स<फक "ड"भजनको 
अzयi सामूएल स @यानमारका चचEको अगवुाह[लाई भे_न 
गए। उनी आफै प"न @यानमारको नाग*रक "थए। उनले चचEका 
पदा"धकारcह[सँग ःकूलको बःतिुःथ"तबारे सोधे। चचEका 
पदा"धकारcह[ले भवन बनाउन  अनमु"त "लन ःथानीय सरकारc 
"नकायसँग ूयास गरेको र कसैलाई निचनेकोले असफल 
भइरहेको बताइए। तर सामूएल सले जवाफ mदए, "हो 
तपाwह[ले आ"धका*रक मा"नसह[लाई िचRभुएको छैन होला। 
तर हामीह[सँग जी<वत परमेँ वर हनुहु1ुछ। यmद उहाँसँग हामीले 
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चचE भवन बनाउन अनमु"तका ला"ग  "बि1त ग� य� भने उहाँले नै 
 यवःथा "मलाउन स6नहु1ुछ।" 
    अगवुाह[लाई ूाथEना गरेर नयाँ अनमु"त मा{न भवन 
"नमाEण "नकायलाई दखाEःत mदन सामएुल सले सsलाह mदए। 
अगवुाह[ले ूाथEना गरेप"छ "तनीह[ नगर पा"लकामा गए। Zयहाँ 
टेबलुमा ब"सरहेकU एक जना म<हलाले "तनीह[लाई मःुकराउँदै 
अ"भवादन ग*रन।्। जब चचEका पदा"धकारcह[ले या:ुन 
एडभेि1टःट से"मनारcबाट आफूह[ आएको कुरा उनलाई भने तब 
उनको अनहुार च@6यो। Zयो ःकूल १-१२ कiास@म राॆरc 
चलेको कुरा Zयस सहरमा सबैलाई थाहा "थयो। 
   "ए, तपाwह[ Zयो ःकूलबाट आउनभुएको हो!" उनले 
उZसा<हत भएर बो"लन ् "म Zयहc ःकूलमा पढेको "थए।ँ Zयस 
ःकूलको मूsय मा1यता र िशiालाई म असाzयै मन पराउँछु। 
Zयसले गदाE मेरा दईु जना छोरcह[ Zयहc¥ प<ढरहेका छन।्" 
   चचEका पदा"धकारcह[ले ःकूलको भवन "नमाEणको 
योजनाह[ वारे उनलाई जानकारc गरेप"छ योजनाका सबै 
आवँयक कागजह[मा आ"धका*रक[पमा सहमत जनाउने कुरा 
उनले Zय"तखेरै वचन mदइन।् 
   "तपाwह[लाई म सहयोग गछुE र तपाईह[को "नि@त म 
काम गन]छु" उनले ू"तव�ता जनाइन।् उनको वचन अनसुार 
छोटो समयमै उनको सहयोगले ःकूलको भवन "नमाEण स�ु 
भयो। 
   सन ् २०१७मा नयाँ ःकूल भवनको "नमाEण स@पR 
भएप"छ Zयस ःकूललाई परमेँ वरमा अपEण गरे। ःकूलको 
अपEणको समारोहमा सहभागी हनु <वँ व एडभेि1टःट चचEको 
अzयi टेड <वलसन, धेरै िशiक, <व¨ाथ®, चचEका अगवुाह[ र 
ःथानीय "नकायका पदा"धकारcह[ समावेश भएका "थए। 
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   ःकूलका िशiकह[लाई ूोZसाहन mदँदै अzयi <वलसनले 
भने, "तपाwह[ले ःकूलको के1ि<व1द ु येशूलाई बनाउनहुोस ्
<कनभने ःकूल या:ुन सहरका मा"नसह[लाई ूभाव पान] 
मह�वपूणE के1ि हो।" या:ुन सहरमा पाँच मा"नसह[ करोड 
बसोबास गदEछन।् 
   सन ् २०१२को ते� ह� साबथ ःकूलबाट उठेको भेटcले 
ःकूल बनाउन सहयोग गरेकोमा <वँ व एडेभि1टःट चचE 
समूदायू"त हाmदEक कृत¦ता Zयस ःकुलको खजा� ची वेःलc डोले 
 यn गरेका "थए। 
   ते� ह� साबथ ःकूलको भेटcले ःकूलको "नि@त ३००,००० 
डलर अथाEत ् "तन करोड [पैयाँ उपल�ध गराएको "थयो। 
चारकरोड पिvचस लाख [पैयाँ  यिnगत सहयोग र @यानमार 
य"ुनयन "मसनको ज{गा बेिच<वखनबाट उपल�ध गराएको "थयो। 
जनरल क1फरे1सको <वशेष कोषबाट चार करोड [पैयाँ ूदान 
गरेको "थयो। दईु करोड [पैयाँ साउथरन-एिशया पा"स<फक 
"ड"भजनले उपल�ध गराएको "थयो भने आसाले पाँच लाख [पैयाँ 
उपल�ध गराएको "थयो।"या:ुन सहरका समाजमा हाॆो ःकूल 
ब|ीको धरहरा भएर खडा गन] हाॆो लआय हो" Zयस ःकूलको 
<ूि1सपल सले आ`नो <वचार  यn गरे। नयाँ भवनमा ८०० 
<व¨ाथ®ह[ हनेुछन।् परुानो भवनलाई "नर1तर[पमा ूयोग गनE 
स<कयो भने अझ धेरै <व¨ाथ®ह[ भनाE हनुस6छन ् <ू1सपलले 
भRुभयो। अ<हले Zयस ःकूलमा ६४८जना <व¨ाथ®ह[ छन।् 
Zयसको २८ू"तशत <व¨ाथ®ह[ एडेि1टःट प*रवारबाट आएका 
छन।् ःकूल अपEण समारोहमा सहभागी हनुभुएको "ड"भजन अzयi 
सामएुल सले ःकूल भवन "नमाEण कायEलाई परमेँ वरको 
आँ चयEपूणE हःतiेप भनेर आ`नो <वचार  यn गदEछन।् 
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    "हो, तपाwह[को सहरका सरकारc पदा"धकारcह[सँग 
िचनजान नहोला, तर हामीसँग अZय1त मह�वपूणE िचनजान भएको 
 यिn हनुहु1ुछ-Zयो हो परमेँ वर <पता" उहाँले  यn गनुEभयो। 
    "एलेन जी �ाइटले भRुभएको छ "यmद हामीह[ले 
उहाँलाई औजारह[ उपल�ध गराय� भने परमेँ वरले आ`नो काम 
गनुEहनेुछ। जब हामीले उहाँमा"थ भरोसा राu दछ�, उहालँाई 
<वँ वास गदEछ�, उहाँसँग मा{दछ�, उहाँले हामीलाई सबै मागEमा 
अगवुाई गनुEहनेुछ। उहाँको काम भएकोले परमेँ वर ज<हले प"न 
हामीसँग रहनहु1ुछ।" टेिःटमो"नज फर द चचE, ठेलc ९, प.ृ 
१०७बाट उ» धृत गदp सामएुल सले भRुभयो। 

लेखक: आ1सय ुमे6चेःनी 
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जीवनको पानी 
शा16वी भरगबरा 

(@यानमार, दिiणपूवE एिशया) 
 
   <विोहcह[को बीचमा ःकूल खोsने कायE कसरc एउटा 
दयाको कारणले सफल भयो भनेर यस कथाले भ1दछ। 

   सन ्२०१६मा थाइsया´ड-@यानमार "समानामा ३२ जना 
<व¨ाथ®ह[ आए। "तनीह[ ह:क:को ह:क: एडेि1टःट कलेज 
र दिiण को*रयाको को*रयन आडभा1स <ूपरेटोरc एकेडेमीबाट 
आएका यवुायवुती <व¨ाथ®ह[ "थए। "तनीह[ एक हT ताको "बदा 
"लएर ःकूलका साना <व¨ाथ®ह[लाई स:ीत "सकाउन, 
<क1डरगाट]नःकूलको कोठाको भwुमा "समे1ट Tलाःटर गनE र 
"समानामा रहेका शरणाथ®ह[लाई सहयोग गनE आएका "थए। 

   "तनीह[को कामको स�ुमा "तनीह[ मzये एक जना, 
थाइsया´डका दईु जना ःवयम ् सेवकह[ र "तनीह[को फोटो 
िखvने मा"नसह[ "मलेर मोटरसाइकलबाट @यानमारको पहाडमा 
एक घ1टाको "नि@त घ@ुन गए। "तनीह[ अन�टार ज:लको 
बीचमा भएको एउटा सानो गाउँमा गए। Zयस गाउँमा १४ 
प*रवारह[ "थए। Zयो गाउँमा के आवँयकता छ र "तनीह[लाई 
कसरc सहयोग गनE स<क1छ भनेर "तनीह[ Zयहाँ गएका "थए 
भनेर शा16वीले भने। उनी थाइsया´डबाट आएका 
ःवयंसेवकह[मzये एक "थए। 

    Zयस गाउँमा गाउँलेह[ले mदनmदनै खाने पानीको "नि@त 
संघषE गनुEपन] ती पाहनुाह[ले देखे। Zयस गाउँको निजकै रहेको 

कथा 
५३ 
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पानीको �ा¼ कU क*रब एक <कलो"मटर ज"त टाढा "थयो। 
हातमा बािsटन बोकेर गाउँलेह[ ओहोरदोहोर गदEथे। 

    <व¨ाथ® ःवयंसेवक जा"नजशकुिच: लcलाई ती 
गाउँलेह[ू"त क�णा जा{यो। 

   ""तनले Zयस गाउँको ददुEशा देखेर असाzयै द:ुख मा"नन ्र 
उनको कोमल मनलाई छोएको "थयो," शा16वीले भ1यो। 

  जब ती ःवयंसेवकह[ "समानामा रहेको शरणाथ® "स"बरमा 
फक]  तब आ`ना साथीह[लाई आफूले देखेका कुराह[ बताइन।् 
<व¨ाथ®ह[ सबै "मलेर Zयो गाउँलाई ५०,०० भाट 
(थाइsया´डको पैसा-क*रब डेड लाख [पैयाँ) mदने "नणEय गरे। 
Zयो पैसाले पाइप <कनेर पानी �ा�ीबाट गाउँस@म राu ने 
"तनीह[को योजना "थयो। ूभकुो नाउँमा सेवा गनE ख<टएका 
<व¨ाथ®ह[ले आ`ना कलेजमा खानेकुराह[ बेचेका "थए। Zयस 
"बबUबाट "तनीह[ले "मसन याऽाको "नि@त च1दा संकलन गरेका 
"थए। Zयस "बबU र अ[ च1दा संकलनबाट ज@मा भएका 
पैसाको बाँकU Zयो ५०,००० भाट "थयो। 

   एक म<हना लगाएर पाइप "बtाप"छ आ`ना कामह[ 
सकेर <व¨ाथ®ह[ ह�क: र को*रयामा <फताE गए। जब 
शा16वीले पाइपलाइनको फोटो ती ःकुलका <व¨ाथ®ह[लाई पठाए 
तब Zयहाँका <व¨ाथ®ह[ अZय1त खशुी भएका "थए। 

    तर पानीको पाइपमाऽ होइन Zयसबाट अक� काम गनE 
प"न Zयस गाउँमा ढोका खलेुको "थयो। Zयस गाउँका 
केटाकेटcह[ले जीवनको पानी प"न <पउन अबसर पाए भनेर 
शा16वीले भने। 
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  "ती गाउँका मा"नसह[ इसाई "थएनन ् न त "तनीह[ले 
इसाई आःथाू"त केहc चासो नै राखेका "थए तर इसाईह[को 
Zयो सानो दयाको कामले गदाE गाउँलेह[ले आ`ना 
बालबा"लकाह[को "नि@त ःकूल खो"लmदन अनरुोध गरे" 
शा16वीले भने। 

   ती गाउँलेह[को आमहमा सन ् २०१६मा सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःट चचEले एउटा ःकूल खोsयो। Zयो ःकूलमा अ<हले 
४० जना <व¨ाथ®ह[ छन।् Zयस गाउँका ःकूल जानस6ने सबै 
बालबा"लकाह[ Zयस ःकूलमा जा1छन ् र "छमेकU गाउँका धेरै 
बालबा"लकाह[ प"न Zयहc ःकूलमा जा1छन।् 

   "Zयो गाउँका मा"नसह[ धेरै खशुी छन"् शा16वीले भने। 
""तनीह[ले खाने पानी पाए र एडभेि1टःट ःकूल प"न पाए। Zयो 
सबै ती <व¨ाथ® ःवय@ सेवकह[को क[णाले गदाE भएको हो।" 

  थाइsया´ड-@यानमार "समानामा रहेक शरणाथ®ह[को 
"नि@त वषE ४४को शा16वी "नय"मत [पमा गएर "तनीह[लाई 
सहयोग गनE काम गछEन।् उनी शारc*रक <व¦ानको र कलाको 
िशiक प"न हनु।् उनी थाइsया´डको कोराटमा रहेको 
एडभेि1टःट इ1टरनेशनल ःकूलमा काम गछEन।् यो ःकूल 
<क1डर गाट]नदेिख नौ कiास@म  

-लेखक आ1¾य ुमे6चेःनी 
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पानीमा तै*ररहेको हात 

सोरासोम आन 

(6या@बो"डया, दिiणपूवE एिशया) 
 
   6या@बो"डयाको सोमसो आन ए6लो आमाको छोरो "थयो। 
आमा खेतबारcमा काम गदEथी। उसको बबुा को हो उसलाई 
थाहा "थएन। ठूलो भएप"छ सोम चचEमा जान थाsयो <कनभने 
Zयहाँ उसलाई मनपन] एउटा यवुती "थइ। 

    सोम क�र ब�ु धमE माRे प*रवारबाट आएको "थयो। 
Zयसकारण उसको आःथाबाट उसलाई ःवत1ऽ बनाउन केवल 
यवुतीको मायालेमाऽ पगेुको "थएन। उसले झलमल चमक र 
हात तै*ररहेको ःवTन दशEन देu नपुरेको "थयो। 

   यवुक सोम आन उसको यवुती साथीसँग हरेक आइतबार 
चचEमा जा1�यो जनु उसको सहर डाउन<कभमा "थयो। Zयो  सहर 
6या@बो"डयाको राजधानी फोन पे1हबाट क*रब ४५माइल अथाEत 
७० <कलो"मटर टाढा "थयो। 

    "म ससुमाचार सRु चचEमा गएको "थइन तर असल 
केटcलाई मन परेर चचE गएको हुँ" सोम आनले भ1यो।  

   एक पsट आइतबार ससुमाचार सनुाउने एक जना सेभे1थ-
डे एडभेि1टःटलाई ३० जना <वँ वासीह[मzये एकले स1देश mदन 
बोलायो। उसले ूचार गरेको ससुमाचार यःतो ूभावकारc "थयो 
<क अक� आइतबार प"न ूचार गनE आउन Zयस चचEका 
<वँ वासीह[ले "न@तो mदए। फे*र तेॐो आइतबारमा त चचEको 
सबै जनाको सवEस@म"तबाट एडभेि1टःट हनेु ूःताव पा*रत गरे। 
"तनीह[को "नणEयलाई आ"धका*रक सेभे1थ-डे एडभेि1टःट³ारा 

कथा 
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अनमुोदन गराउन फोन पे1हमा जान सरु कसे। "तनीह[ले सोम 
आनलाई प"न साथैमा याऽा गनE अनरुोध गरे। 

   प"छ ३० जना चचEका सदःयह[ले एडभेि1टःट चचEमा 
बिT तःमा "लए। "तनीह[को लहै लहैमा लागेर सोम आनले प"न 
बिT तःमा "लए तर वाःत<वक [पमा उसले परमेँ वरलाई <वँ वास 
गरेको "थएन। 

   "म इसाई प*रवारमा ज1मेको "थइन, र आःथामा प*रवतEन 
गनुE Zय"त सिजलो "थएन" सोमले भ1यो। 

  केहc समयप"छ सोम आन <वँ व<व¨ालयमा प¯न फोन 
पे1हमा गयो।आफूसँग थोरैमाऽ पैसा भएकोले चचEका 
अगवुाह[सँग केहc सहायता मा{यो। उसलाई एउटा सानो एउटा 
कोठा भएको साँचो mदइयो। Zयहाँ उसले बहाल न"त*र बःन 
पाउने भएको "थयो। 

   जब सोम आन <वँ व<व¨ालयमा दोॐो वषE अzययन गदp 
"थयो ऊ नराॆोसँग "बरामी भयो। उसको जीउ एकदम तातेको 
"थयो। आ`नो ओtानबाट चsनै सकेको "थएन। अब म मन] 
भए ँभनेर कराउन थाsयो। अ"न उसले येशूको बारेमा स@Áयो। 
येशू त शिnशालc परमेँ वर हनुहु1ुछ भRे कुराको याद आयो। 
उसले सोvयो, "ूाथEना गरेर परमेँ वरसँग <कन सहयोग नमा{ने?" 

    उसले ओtानबाट ओsह]र घुडँा टेकेर ूाथEना गन] 
कोिशश ग� यो तर लऽकै ओtानमा ल© यो। फे*र उÌने ूयास 
ग� यो तर सकेन। आ`नो  भएभरको शिnलाई स@हालेर घुडँा 
टेकेर ूाथEना गरे। यो उसको तेॐो ूयास "थयो। 

   आ`नो आखँा िच@लेर उसले भ1यो, "हे Tयारो ूभ,ु मलाई 
सहयोग गनुEहोस?्" जब उसले ूाथEना गनE थाsयो उसको 
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"नधारबाट ब|ीको िझsका उॆकेो उसले देuयो। केहcःसेके1ड 
झल6 क च@6यो र एकै "छनमा हरायो। अच@म मानेर उसले 
सोvयो, "यो त परमेँ वरको शिn हो।" 

     तर उसले ूाथEना गनE रोकेन, "तपाw शिnशालc 
परमेँ वर हनुहु1ुछ भनेर मैले सनेुको छु। तपाwले धेरैलाई  "नको 
पानुEभएको "थयो भनेर बाइबलले भ1दछ। तपाwले मलाई प"न 
सहयोग गनE स6नहु1ुछ र "नको पानुEह1ुछ भRेः आशा मैले 
राखेको छु। तपाwले सहयोग गनुEभएको सबै थोकको ला"ग 
तपाwलाई ध1यवाद। आमेन।" 

   सोमआन ओtानमा फे*र पs�ो। उसको आखँा ब1द 
"थयो। Zयसबेला एउटा हात आएर उसको ख�ुामा"थ तै*ररहेको 
उसले देuयो। Zयो आकार श�ु aयो"तको जःतो "थयो। Zयो 
आकार उसको ख�ुाको औ¥लाबाट "बःतारै घुडँामा स� यो। जब 
Zयो हात ख�ुामा तै*ररहेको उसले देuयो तब उसको शरcरबाट 
aवरो हटेको महससु ग� यो। अ"न Zयो हात उसको पेट"तर गयो। 

   "जहाँ जहाँ Zयो हात गएको "थयो Zयहाँ Zयहाँ "नको 
भएको मैले महससु गर�।" उसले भ1यो। 

जब Zयो हात उसको टाउकोमा प{ुयो तब उसले पूरै "नको 
भइसकेको अनभुव ग� यो। अZय1त हषEले भाव<वभोर भएर 
ओtानबाट ऊ उÅो र कोठाबाट "नःकेर बा<हर गयो। घरको 
व*रप*र दगरेुर उृन थाsयो र बार@बार िचvयाउन थाsयो। "ूभ ु
तपाwलाई धेरै ध1यवाद। तपाwको शिnको "नि@त तपाwलाई 
ध1यवाद। तपाwको शिnको "नि@त तपाwलाई ध1यवाद!" 

Zयस बखत सोमआन बीस बषEको "थयो। 
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   वषE ४०को सोमआन 6या@बो"डयाको दोॐो ठूलो सहर 
बाटामबा:मा धमEदशEन पढाउँछन।् ःथानीय चचEमा ऊ स<बय छ 
र जसलाई प"न परमेँ वरको शिnको बारेमा सनुाउन ऊ उZसकु 
छ। 

   "मेरो �दय थोमाको जःतो हठ¡ छ" जबस@म आफूले देखेन 
तबस@म पनु�Zथान भएको येशूलाई <वँ वास नगन] येशूको चेलाको 
बारेमा भ1दै उसले भ1यो। 

    "मेरो �दयलाई प*रवतEन गनE परमेँ वरले उहाँको शिn 
ूयोग गनुEभएको "थयो भRे कुरामा म <वँ वःत छु। यmद 
परमेँ वरले Zयो अच@मको काम ममा नगनुEभएको भए मैले 
उहाँलाई अ<हले प"न <वँ वास गन] "थइन। अब म परमेँ वरलाई 
धरु1धर <वँ वास गछुE। मेरो जीवनमा जनुसकैु समःया आएताप"न 
र ज<टल भएताप"न म उहाँलाई <वँ वास गनE छोि©दन।" ूभ ुू "त 
आ`नो ू"तब�ता  यn गदp उसले भ1यो। 
    

-लेखक: आ1सय ुमे6चेःनी 
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                      चचEमा ूयोगशाला 
                       यीन <फइयरा 

(6या@बो"डया, दिiणपूवE एिशया) 
 

१९ वषEको उमेरमा <फइयराले परमेँ वरको परciण गन] "नणEय 
ग� यो। 

      यो यवुक क@बो"डयाको दोॐो ठूलो सहर बाटमबा:मा धेरै 
म<हनादेिख सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEमा गइरहेको "थयो। एक 
mदन पाःटरले मलाकU ३:१०मा लेिखएको ू"त¦ा पढेको सनेु। 
यसमा यो लेिखएको छ: "मेरो भ´डारमा सबै दशासं sयाउन ु
ता<क मेरो घरमा खानेकुरा हनेुछ। मलाई जाँचेर हेर' परमूभ ु
शिnशालc परमेँ वरले भRुह1ुछ 'र हेर <क मैले ःवगEको बाँध 
खोsछु <क खोिsदँन र मैले Zयःतो धेरै आिशष ख1याउनेछु <क 
Zयसलाई स� चय गन] ठाउँ प"न हनेुछैन'" (मलाकU ३:१० 
[पा1त*रत)।  

   जब साबथमा भेटc स�लन गन] झोला उसको निजक 
sयाइयो तब उसले Zयसमा १,००० *रयल बैक चेक राखे। Zयो 
क*रब २५ [प̧या "थयो। उसले आ`नो भयभरको पैसा भेटcमा  
राखेको "थयो। 

  टाट पिsटएको <फइयरालाई भो"लपsट उसको दाज ु
<फ�नले उसले अपेiा नै नगरेको १०,००० *रयल mदयो। Zयो 
क*रब दईु सय पचास [पैयाँ "थयो। 

  उसको दाजलेु उसलाई क<हलेकाहc ¥ कुनै उZसबमा पैसा 
mद1�यो। ती उZसबह[मा क@बो"डयाको नयाँ वषE वा 

कथा 
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मरेकाह[को स@झनामा मनाइने चाड जःता "थए। तर कुनै 
कारण"बना <फइयरालाई Zयसै पैसा क<हsयै प"न mदइएको "थएन। 

<फइयरा च<कत भयो। 

"तर Zयसबेला प"न यो परमेँ वरबाट आएको उपहार हो 
भनेर <वँ वास गनE म तयार "थइन" उसले भ1यो। अक� साबथ 
उसले फे*र परमेँ वरको जाँच गन] ूयास ग� यो। जब भेटcको 
झोला उसकहाँ आयो उसले फे*र १००० *रयल (क*रब २५ 
[प̧या) राखे। Zयसबखत उसको खsतीमा ५,००० *रयल "थयो 
(क*रब १२५ [प̧या)। Zयो पैसा अक� हT तामा आ`नो 
मोटरसाइकलको "नि@त पेशोल खचE राखेको "थयो। पेशोलको 
"नि@त उसलाई सो पैसा आवँयक "थयो Zयो उसलाई चा<हएकै 
"थयो। अब उसलाई पेशोलको "नि@त mदन ुपन] २५ [प̧या कम 
भयो। 

   "तर मलाई पैसाको खाँचो परेको "थएन। हT ता mदन "बZदै 
जाँदा मेरा साथी र आफ1तह[ले मलाई अचानक पैसा mदन 
थाले। Zयसले गदाE मोटरसाइकलको "नि@त तेल हाsने पैसाको 
खाँचो भएन। तर मैले कसैलाई प"न एक पैसा प"न मागेको 
"थइन" अच@म मा1दै उसले भ1यो। 

  केहc हT ता प"छ <फइयरा अZय1त अTÅारोमा पा� यो। 
चचEले <ब�मास कायEबमको आयोजना गरेको "थयो। उसले 
आ`ना १५ जना साथीह[लाई "न@Zयायो। तर "तनीह[लाई "तन 
पsट गरेर आ`नै मोटर साइकलमा चचEमा sयाउनपुदE�यो। 

   जब चचEको निजक <फइयरा आयो तब प"ुलसले 
"तनीह[लाई समाZयो। ऊसँग भएका कुनै प"न साथीह[ले 
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हेलमेट लगाएका "थएनन।् क@बो"डया देशको "नयम अनसुार 
मोटर साइकल च¯ने सबैले हेलमेट लगाउनपुदE�यो। 

   प"ुलसले हेलमेटको बारेमा सोधेन तर उसको लाइसे1स 
खोaयो। "यो मोटर साइकल कसको हो?" भनेर प"ुलस 
अ<फसरले <फइयरालाई सोzयो। <फइयराले आ`नो दाजलुाई फोन 
ग� यो। Zयो मोटर साइकल उसको दाजकुो "थयो र भ1यो धेरै 
समय अिघ उसँग भएको लाइसे1स हराएको "थयो। अब के गन] 
<फइयरा िच1तामःत भयो। प"ुलसले Zयो मोटर साइकल खोसेर 
उसलाई Zयो चोरेको दोष लगाउन स6�यो। अब के गन] 
<फइयरालाई थाहा भएन। 

   "अ"न पाःटरले ूाथEना गनE "सकाएको मैले स@झ�। 
Zयसकारण मैले ूाथEना गर�" <फइयराले भ1यो। 

  एक "छन प"छ अक� प"ुलस अ<फसर Zयहाँ के भइरहेको 
छ सो बÁुन आए। <फइयराले आ`नो अवःथा उसलाई सनुायो। 
अ"न Zयस अ<फसरले भ1यो "मलाई २०,००० *रयल (दईु सय 
[प̧या) मलाई देऊ अ"न "तमी जान स6छौ।" 

   <फइयरासँग Zयो पैसा "थएन। तर उसको झोलामा परुानो 
क@Tयटुर  "थयो। उसले Zयसलाई बेvन धेरै हT तादेिख ूयास 
ग*ररहेको "थयो। मोटरसाइकललाई प"ुलसकहाँ छोडेर थोऽो 
सामनाह[ बेv नेकहाँ ऊ गयो। Zयहाँको पसलेले क@Tयटुर "लएर 
उसलाई ४०,००० *रयल वा चारसय [प̧या mदयो। प"ुलसलाई 
आ`नो ज*रवाना "तरेर फ6य�। 
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यो घ_नाले <फइयराको <वँ वास झन ब�ो। 

   "परमेँ वर साँिvच6 कै हनुहु1ुछ भनेर यस घ_नाले मलाई 
देखाएको "थयो। जब मलाई समःया परेको "थयो परमेँ वरले मेरो 
ूाथEनाको जवाफ mदनभुयो" अZय1त खशुी मा1दै <फइयराले 
भ1यो। 

   <फइयराले प"ुलससँगको भेटमा कःतो ू"त<बया जनाउँदो 
रहेछ भनेर उसका साथीह[ले हे*ररहेका "थए। <ब�मास 
कायEबममा सकुसल आइप{ुन सकेकोमा "तनीह[ अZय1त छ6 क 
परे। ""तॆो परमेँ वरले "तमीलाई साँिv च6 कै सहायता गनुEभयो" 
उसका साथीह[ले उसलाई भने। 

   <फइयराले चचEका साथीह[सँग हेलमेट सापटc "लयो र 
अ[ साथीह[लाई "लएर आयो। 

   आज <फइयरा उसको प*रवारको एकमाऽ बिT तःमा 
"लएको इसाई भएको छ। उनी <वँ व<व¨ालयमा प¯दै छ र 
हरेक हT ता चचEमा च"लरहेको क@ Tयटुर 6लासमा उसले 
"सकाउँदछ। जब नयाँ समदुाय भवनको "नमाEण हनेुछ तब उसको 
6लास चचEबाट Zयहाँ सन]छ। यस ऽैमा"सक भेटcको केहc भाग 
Zयस समदुाय भवन "नमाEण गनE सहयोग ग*रनेछ। <फइयरा जःतो 
<वँ वासीह[लाई "तनीह[को समदुायमा सेवा गनE "मसन भेटc 
mदएकोमा तपाwह[लाई ध1यवाद छ। 
 

लेखक: आ1सय ुमे6चेःनी  
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परमेँ वरको "नि@त उ©ने 

©वेन हा*रस 

(<फ"लिTपनस,् दिiणपूवE एिशया) 
 

अमे*रकाको सै"नक हवाइजहाज चलाउने पाइलटको काम 
छोडेर <फ"लिTपनः मा "मसन पाइलट हनेु भRे कुरा ©वेन हा*रसले 
क<हsयै प"न कsपना नै गरेको "थएन। 
   एक mदन आ`नो घरमा आगलागी भएर उसको सवEःव 
नाश भयो। ©वेन अमे*रकाको मो1टाना राaयमा सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःट प*रवारमा हकु] को "थयो। सानैदेिख उसलाई 
हवाईजहाजह[ू"त मोह "थयो। आफू ठूलो भएप"छ "मसन 
पाइलट हनेु सपना उसले देखेको "थयो। आ`नो हाइःकूलको 
अzययन प"छ निजकैको राaय वािश:टनमा रहेको चचEले 
चलाएको वाला वाला कलेजमा प¯न भनाE भए। Zयहाँ Zयस 
कलेजले हवाइजहाज चलाउन "सकाउने 6लासमा प¯न उसले 
आ`नो नाउँ प"न लेखायो। 
    एक वषEप"छ ©वेन आ`नै राaय मो1टानामा हवाइजहाज 
ममEत गन] लाइसे1स पाए र प"छ पाइलट नै हनेु लाइसे1स पायो। 
उसले "बमकेो हवाइ जहाज <क1यो र Zयसलाई ममEत गरेर 
चलायो। प"छ सै"नक रा<°य सरुiा "नकायमा काम गनE भनाE 
भयो। Zयसले उसलाई हे"लकT टर चलाउन "सकाउने ःकुलमा 
पठायो। इसाई अनभुवमा ऊ न त तातो "थयो न त िचसो नै 
"थयो। 
  एक mदन उसको नातेदारले अमे*रकामा घ@ुन आएका 
"मसन पाइलटसँग उसलाई िचनजान गराए। ©वेन आ`नो हवाइ 
जहाज उडाएर अक� राaय के1टुकUमा "मसन पाइलटसँग भे_न 

कथा 
५६ 
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गयो। Zयससँग <फ"लिTपनसमा हे"लकTटर चलाएर परमेँ वरको 
"नि@त काम गनE छलफलको ला"ग गएको "थयो। 
  तर "मसन पाइलटलाई भे_नभु1दा एक रात अगा"ड 
उसको mददcले उसलाई फोन गरेर भ"नन ् <क आ`ना आमाबाब ु
रहेको घर जलेर खरानी भयो। कसैलाई केहc भएन तर Zयहाँ 
उसको सबै कुरा ःवाहा भयो। उसको दामी खेलौनाह[, डबुsुकU 
मान] औजार र <हँउमा खेsने बोडEह[ आगोले zवःत पा� यो। 
   तैप"न ©वेन आि|एर घरमा नफ<कE  Zयस "मसन 
पाइलटसँग अक� mदन छलफल गनE गयो। उसले सोvयो, "मेरो 
सबै सांसा*रक कुराह[ जसले परमेँ वरबाट टाढा राखेको "थयो 
परमेँ वरले हटाउनभुयो।" "मसन पाइलट"तर फक] र उसले 
आ`नो वचन mदयो, "यmद म आ`नो सै"नक कामबाट छु_न पाए 
<फ"लिTपनसमा केहc न केहc काम गन]छु।" 
     

नयाँ ूाथ"मकताह[ 
 

आफू कामबाट कसरc छु_ने भRे कुरा उसलाई थाहा 
"थएन। उसले सै"नक काममा छ वषE काम गनE स@झौता गरेको 
"थयो। अब चार वषE बाँ<क "थयो। आ`नो कामबाट छु_न उनले 
ूाथEना गनE थाsयो। 
   "जब मेरो घर जsयो तब मेरो जीवनको ूाथ"मकता के 
हो भनेर सोvन थाल�। यस संसारमा हामीले ज@मा गरेका भौ"तक 
कुराह[ ःवगEको अगा"ड केहc प"न होइन भनेर मैले महससु गनE 
थाल�। मेरो र अ[को मिुnमाऽ मuुय कुरा रहेछ भनेर मैले 
सोच�" ©वेनले भ1यो। 
उसको जीवनमा प<हलो पsट उसले बाइबल प¯न थाsयो। 

"जब मैले बाइबल प¯न थाल� तब परमेँ वरले मलाई 
बदsन थाsनभुएको "थयो" उनले भ1यो। ©वेनले आ`नो काममा 

२२५ 



 

साबथमा प"न काम गनुEप�य�। धेरै म<हनास@म उसले ूाथEना 
ग� यो तब उनलाई साबथको "ब��मा कसैसँग स@झौता गनE 
नस<कने "नँ कषE "नकाsयो। ूZयेक म<हनाको शबुबार, श"नबार 
र आइतबार सै"नक अµयासमा सबै सै"नकह[ले भाग 
"लनपुदE�यो। आफूले चार वषEस@म साबथको आ¦ालाई उsलßन 
गरेको महससु ग� यो। 
    आ`नो टोलcको हा<कमसँग शबुबार र आइतावार 
हवाइजहाज उडाउने र श"नबारको स�ा अ[ कुनै mदन उडाउने 
अनमु"त उसले मा{यो। टोलcको हा<कमले उसको अनरुोधलाई 
िःवकृ"त mदएन। जेभएताप"न जब अक� अµयासमा आफू श"नबार 
नआउने "नणEय हा<कमलाई सनुायो। 
सेनाको कमा1डरले कठोर भएर जवाफ mदए "म "तमीलाई कुनै 
बहानामा अµयासबाट छु<� mदन सि6दन।" 
अZय1त िश� भएर ©वेनले जवाफ mदए, "तपाwले के गनुEपछE सो 
गनुE होस ्र म के गनुEपछE सो म गन]छु।" 
   सै"नक हा<कमले उसलाई के गन] सो उनलाई थाहा 
भएन। अ<हलेस@म ©वेन क<हsयैप"न आ`नो अµयासमा गएल 
भएको "थएन र कुनै कसरु गरेको "थयो। उसको रेकडE धेरै राॆो 
"थयो। तर सै"नक हा<कमको कुरा नमा1दा ©वेनले सजाय ँभो{न ु
पदE�यो। 
  धेरै म<हनास@म ©वेन शबुबार र आइतबारमाऽ सै"नक 
अµयासमा आयो। उसले "नर1तर[पमा ूाथEना ग*ररअ यो "हे ूभ ु
तपाwले मलाई कहाँ राu न चाहनहु1ुछ Zयहाँ राu नहुोस।् यmद यहc¥ 
काम गरेर मेरो समय "बताउने भए mठकै छ। यmद <फ"लिTप1समा 
जान तपाw खटाउनहु1ुछ भने प"न mठकै छ।" 
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परमेँ वरले ूाथEनाको जवाफ mदनभुयो। 
 

केहc िशप नलागेप"छ सै"नक कमा1डरले एक mदन 
©वेनलाई आ`नो अ<फसमा बोलायो। 
   "मैल मेरो हा<कमसँग "तॆो बारेमा कुरा गर�। "तॆो 
"ब��मा हामीह[को ॐोत र समय  यथE खचE नगनE "नणEय 
हामीले ग� य�। "तॆो रेकडE राॆो छ। Zयसकारण "तमीलाई 
सस@मान सै"नक कामबाट हटाउने "नणEय हामीले ग� य�" अZय1त 
िश� भएर Zयस टोलcको हा<कमले उनलाई भने। 
©वेनले अZय1त अच@म मा1यो। परमेँ वरलाई ध1यवाद mदएर 
आ`नो सै"नक कायाEलयबाट बा<हर "नः6यो र तरु1तै 
<फ"ल<प1समा जाने तरखर ग� यो। अ"न सबै कुरा mठक mठक हनु 
आए। केहc म<हना"भऽै कसैले उसलाई हे"लकTटर <कR पैसा 
mदयो। आफूले बचाएको पैसा उनले खचE ग� यो। अपेiा नै 
नगरेका ठाउँह[बाट सहायताह[ आउन थाले। जहाजलाई "बना 
कर <फ"लिTप1समा पठाउन प"न सहायता आयो। 
   "परमेँ वरले सबै थोक mठक mठक पानुEभयो। मेरो 
कामको "नि@त मैले च1दा प"न उठाउने ूयास ग*रन"ँ खशुी भएर 
©वेनले भ1दछ।  
  आज ३९ वषEको ©वेन आ`नो ौीमती वे1डीसँग 
<फ"लिTप1समा काम गदEछन।् वे1डीलाई <फ"लिTप1समा नै भेटेका 
"थए। "तनीह[ <फ"लिTप1स एडभेि1टःट मे"डकल ए"भयशन 
स"भEसेसका "नद]शकह[ हनुहु1ुछ। "तनीह[ले चचEलाई 
हवाईजहाजको माzयमबाट र ःवाःथ स@ब1धी काममा सहयोग 
गरेर ससुमाचार सनुाउन टेवा प�ु याउँदछन।् 
  "दश वषE भयो म यहाँ आएको परमेँ वरले हामीलाई 
चा<हएको आवँयकता म<हनाम<हनामा प�ु याइरहनभुएको छ। 
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हामीले हामीह[को कामलाई अझ "बःतार गनE स6ने भएका छ�" 
परमेँ वरू"त आभारc भएर ©वेनले भ1यो। 
   सै"नक िज@मेवारcबाट सरस@मान अवकास पाएर अ<हले 
परमेँ वरको "नि@त हवाइजहाज चलाउने काम "लइरहेको छ। 
©वेनको "नि@त रोमी ८:२८ कुनै आदशEको ू"त¦ा नभएर 
वाःत<वक भएको अनभुव भएको छ। Zयसमा लेिखएको छ 
"हामीलाई थाहा छ <क जसले परमेँ वरलाई ूमे गछE उसको 
"नि@त सबै थोक राॆकैो ला"ग ह1ुछ। परमेँ वरको उ�ेँयमा 
सहभागीहनेुह[लाई सबै थोक असलै ह1ुछ" ([पा1त*रत)। 
    "परमेँ वरले आ`नो काममा मलाई लगाउन सबैबाट 
सहायता जटुाउनभुएको छ। उहाँको ू"त¦ालाई हामीह[ले पक"ड 
राu न ज�रc छ" ढु6 क भएर ©वेन हा*रस बताउँछ। 

 
                               लेखक: आ1¾य ुमे6चेःनी 
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ससुमाचार ूचार गन] डा6टरह[ 

जे एम. टो@कोकान 

(इ1डोनेिशया, दिiणपूवE एिशया) 
 

इ1डोने"सयाको मान1डो अःपताललाई सन २०१२को 
ते� ह� साबथ ःकूलको भेटcको केहc भाग उपल�ध गराएको 
"थयो। Zयस अःपतालको बतEमान िःथ"तको बारेमा केहc 
जानकारc यहाँ ूःततु ग*रएको छ। 

   जे डा6टर हनुहु1ुछ र इ1डोने"सया अःपतालको अzयi 
हनुहु1ुछ। आ`नो अZय1त  यःत कामबाट छु�ी "लएर धेरै 
हT ताको ससुमाचारcय कायEबमलाई उहाँले अगवुाई गनुEह1ुछ। 

आ`ना अःपतालका कमEचारcह[लाई प"न Zयहc गनE 
उहाँले आमह गनुEह1ुछ।आ`ना कमEचारcह[सँग सावEज"नक [पमा 
ससुमाचार ूचार गन] काममा ख<टएर "बरामीह[को उपचार गदाE 
"तनीह[ सबैलाई एकताको शऽुमा बाँ"धराu छ र येशूको 
आगमनको "नि@त "तनीह[लाई तयार पाछE भRे कुरा डा6टर जेले 
भे�ाएका "थए। 

   "ससुमाचार ूचार गनुE नै मेरो "बहानको र mदउँसोको 
खाना हो" डा6टर जेले उहाँलाई उहाँको कायEलयमा अ1तरबाताE 
"लँदा भनेका "थए। उनी १५० खाट भएको मानाडो एडभेि1टःट 
अःपतालको अzयi हनु।् यो अःपताल सलुावेसी भRे टापमुा 
रहेको  छ। 

   ःथानीय क1फरे1ससँग "मलेर अःपतालले सन ्२०१७मा 
ससुमाचारcय अ"भयान चलाएको "थयो। Zयसले गदाE ६९ 
मा"नसह[ले बिT तःमा "लएका "थए। सन ् २०१६मा प"न 

कथा 
५७ 
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ससुमाचारcय अ"धयान कायEबम चलाएका "थए। Zयसमा 
५३जनाले बिT तःमा "लएका "थए। दवैु कायEबममा केवल 
डा6टरह[लेमाऽ ूचार गरेका "थए। 

    सन ्२०१८मा केहc प*रवतEन आएको छ। अःपतालले  
ससुमाचरcय अ"भयान कायEबम चलाएको "थयो। एउटामा 
डा6टरह[ले कायEबमको अगवुाई गरेका "थए भने दोॐोमा 
नसEह[ले र तेॐोमा अःपतालका ूशासकह[ले गरेका "थए। 

   "संसारका मा"नसह[लाई उपचार गनुEभ1दा प<हले हामी 
आआ`नैमा एकतामा हनुपुछE। जब हामी सावEज"नक समुाचार 
कायEबममा "मलेर काम गछÊ तब हामीमा एकता भएको महससु 
ह1ुछ" डा6टर जेले भने। 

    यो अनभुव डा6टर जेको "थयो जो इ1डोनेिशयाको वेःट 
जाभामा रहेको बा:ड:ु एडभेि1टःट अःपतालको अzयi 
हनुहु1ुछ। पाँच वषE"भऽ अःपतालको ससुमाचार अमसरताले 
४,००० मा"नसह[ले बिT तःमा "लएका "थए। इ1डोने"सयामा 
रहेको सेभे1थ-डे एडभेि1टःट अःपतालह[ले एडभेि1टःट चचEह[ 
संचालन गदEछन।् अक� दईु अःपतालह[ बा1डर ला@प:ु 
एडभेि1टःट अःपताल र "मदान एडभेि1टःट अःपतालह[ हनु।् 
दवैु इ1डोने"सयाको समुाऽा टापमुा छन।् 

   "डसे@बर २००७मा जब मान1डो एडभेि1टःट अःपताल 
स�ु भएको "थयो Zयसमा ५० शैयाह[ "थए। Zयो अःपताल 
चचEको य"ुनयनको मूuय कायाEलयह[ रहेका भवनह[मा "थयो। 
सन ्२०१२को साबथ ःकूलको भेटcको सहयोगले सन ्२०१३मा 
Zयो अःपताल १५० शैयाको ब"नयो। 
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     डा6टर जेले सन ् २०१५मा मानाडो अःपतालमा काम 
गनुE स�ु गनुEभयो। तर एडभेि1टःट ःवाःथ ूणालcमा काम गन] 
भनेर उनले क<हsयै प"न सोचेका "थएनन।् उनले सात वषE 
सरकारc अःपतालमा ªी रोगको <वशेष¦ भएर काम गरेका 
"थए। तब प"छ गएर उनलाई साबथको समःया भयो। साबथमा 
काम नगन]भएकोले उनले अःपतालबाट रािजनामा mदए। उनलाई 
बा:ड:ु एडभेि1टःट अःपतालले काममा "नयnु ग� यो। Zयहाँ नै 
उनले अ[ मा"नसह[लाई ससुमाचार सनुाउन सावEज"नक 
कायEबम गन] मuुय िज@मेवार "लएका "थए। 

   सावEज"नक [पमा ससुमाचार ूचार गन] कायEबममा 
ला{दा ससुमाचार ूचार ग*रनेमाऽ होइन अःपतालका 
कमEचारcह[को <वँ वास प"न ब"लयो हनेु कुरामा डा6टर जेले 
खशुी  यn गरेका "थए। जब अःपतालका कमEचारcह[ 
गाउँह[मा गएर मा"नसह[लाई "बना पैसा उपचार गनE सहभागी 
ह1ुछन,् ःवाःथ से"मनारह[मा सहयोग गछEन ् तब ससुमाचार 
ूचारको काम प"न Zयसै बेला गदEछन।् 

    "जब हामी गाउँघर सहरमा गएर अ[को सेवा गछÊ,  
मा"नसह[को मनोबल उvच पादEछ� तब हामीह[ले प"न Zयसबाट 
"सधै फाइदा पाइरहेका ह1ुछ�" डा6टर जेले भRु भयो। 

  मानाडो अःपताल आफैमा चार जना पाःटरह[ छन।् 
"तनीह[ले अःपतालको ूग"तशील आिZमक कायEबमको रेखदेख 
गदEछन,् साT ता<हक ूाथEना कायEबम, दश mदने ूाथEना कायEबम र 
अःपतालको सबै <वभागह[मा mदनmदनै "बहान उपासनाको 
कायEबम चलाउँछन।् सन ् २०१६मा नौ जना "बरामीह[ले 
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बिT तःमा "लएका "थए भने सन ् २०१७मा दईु जना अ[ले 
बिT तःमा "लएका "थए। 

   "म|ी २८:१९-२०"मा येशूले mदनभुएको "नद]शन नै 
हामीह[को ूाथ"मकता हो" डा6टरले भRुभयो। Zयसमा येशूले 
भRुभएको "थयो, "जाऊ, सारा संसारमा गएर चेला बनाओ, <पता, 
पऽु र प<वऽ आZमाको नाउँमा बिT तःमा देओ, मैले "तमीह[लाई 
जे जे आदेश mदए ँ Zयहc कुराह[ पालन गनE "सकाऊ" 
([पा1त*रत)। 

   "येशू "छ�ै आउनहुुँदैछ भनेर हामी <वँ वास गछÊ। हो, 
उहाँ "छ�ै आउनहुनेुछ" डा6टर जेले भRुभयो। 

लेखक: आ1¾य ुमे6चेःनी 
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"नको पान] कागती 
"सरेनबयुसान 

(इ1डोने"सया, दिiणपूवE एिशया) 
 

इ1डोने"सयाको पपवुा 1य ु गीनी पहाडको फेदcमा मेरो 
साथी र मलाई "मसन हवाइजहाजले झा*रmदयो। 
  मा"थ पहाडमा उि6लनभु1दा प<हले हामी सहरको पसलमा 
केहc <कनमेल गनE गय�। हामी पहाडको गाउँमा ूभकुो बारेमा 
"सकाउन ःवयंसेवक <व¨ाथ®ह[ भएर जाँदै "थय�। हामी आ`नो 
कलेजबाट केहc समय छु�ी "लएर गाउँका मा"नसह[लाई केहc 
सेवा गनE स6दछ� <क भनेर जाँदै "थय�। <कनमेल गनE हामीसँग 
खास पैसा "थएन। तर बजारमा हामीलाई मन पन] एक थोकको 
चाहना हामीले ग� य�। Zयो "थयो ह*रयो कागतीह[। हामीलाई 
कागती असाzय मनपदE�यो। पहाडमा कागती पाइ1दैन भनेर 
हामीलाई थाहा "थयो। 
  पहाडमा <हँ©दा <हँ©दै दईु हT ता प"छ <टनी"बल भRे 
पहाडको गाउँमा आइप{ुय�। Zयहाँ हामीले कसैलाई िचनेको 
"थएन�। "तनीह[लाई येशूको बारेमा कसरc सनुाउने भRे कुरा 
प"न हामीलाई थाहा "थएन। हामीह[ले १००० "म"सनेरc 
अ"भयान संगठनमा एक वषE ता"लम पाएका "थय�। "तनीह[ले 
हामीलाई अनक¼टार पहाडमा पठाए। Zयहाँका गाउँलेह[लाई 
येशूको ससुमाचार कसरc "सकाउने भRे कुरामा हामी अलमल 
भएका "थय�। हामीले के गन] सो थाहा पाएन� भने ूाथEना गनुE 
भनेर हामीलाई "सकाएको स@Áय�। Zयसकारण हामीले ूाथEना 
ग� य�। 
   जब हामी गाउँमा <हँ"डरहेका "थय� एक mदन गाउँको एक 
जना मा"नसले उसको मा*रयस भRे अ1धो नातेदारलाई हेनE आउन 
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अनरुोध ग� यो। हामी उसको घरमा गय� र दईु वषE अिघदेिखमाऽ 
अ1धो भएको मा*रयस कसरc अ1धो भयो भनेर हामीले सोzय�। 
   "मलाई थाहा छैन। Zयि|कै अ1धो भयो" भनेर टाउको 
हsलाउँदै Zयस मा"नसले भ1यो। तर गाउँका अ[ मा"नसह[ले 
द�ु आZमाले गदाE अ1धो भएको भनेर बताए। मा*रयस र उसका 
प*रवारले सहयोगको "नि@त अनरुोध गरे। "तनीह[ले औषधी र 
ूाथEनाको "नि@त अनरुोध गरे। 
 मेरो साथी र मलाई केहc थाहा भएन के गन]। हामी आ`नो 
कोठामा फक] र आय� र ूाथEना ग� य�, "ूभ,ु यmद यहc¥बाट हाॆो 
काम स�ु ह1ुछ भने अच@मको काम ग*रmदनहुोस।्" 
   पहाडको फेदcमा कागती <कनेको हामीले स@Áय�। हामी 
डा6टरह[ त होइन� तर कागतीमा औषधी ह1ुछ भRे कुरा केहc 
हदस@म हामीलाई थाहा "थयो। Zयसकारण भो"लपsट मा*रयसको 
घरमा जाँदा केहc कागतीह[ "लएर गय�। हामीले कागतीलाई 
का�� र ूाथEना ग� य�। कागतीको केहc झोल उसको आखँामा 
रािखmदय� र फे*र ूाथEना ग� य�। mदउँसो प"न उसको घरमा गय� 
र ूाथEना गदp अक� थोपा झोल रािखmदय�। फे*र ूाथEना ग� य�। 
  यो काम हामीले  एक हT ताभ*र <वहान र mदउँसो ग� य�। 
मा*रयसको आखँा खो"लएन। हामीले भ1ठा1य� <क हाॆो काम 
 यथE भयो। तर दईु हT ताप"छ हामीलाई मा*रयसले भ1यो <क दईु 
वषE प"छ सबभ1दा प<हले उसले केहc न केहc ूकाश देखेको 
छ। हामीलाई हौशला ब�ो र फे*र ूाथEना ग� य�। 
  एक म<हनाप"छ मा*रयसले एक mदन भ1यो <क ऊ 
अ"लअ"ल देu न स6ने भएको छ। Zयहc mदन हामीह[को कागती 
स<कएको "थयो। Zयो कुरा मा*रयसलाई हामीले भनेन�। तर अब 
नयाँ उपचार गन]छ� भनेर उसलाई हामीले भ1य�। हामी केवल 
अब ूाथEनामाऽ गदEछ�। mदनको दईु पsट मा*रयसलाई भेटेर 
उसँग ूाथEना ग� य�। 
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धेरै हT ताप"छ हामी मा*रयसको घरमा प{ुदा त ऊ घर 
निजकको खेतमा हे*ररहेको पो देu य�। ऊ <हँडडलु ग*ररहेको 
"थयो। ऊ देu ने भएको "थयो। पूरै आखँा खोलेको त छैन तर 
जी<वका चलाउन आफू देu न स6ने भएको मा*रयसले हामीह[लाई 
बतायो। 
  मा*रयस अZयनत खशुी भएको "थयो। उसले गाउँका अ[ 
मा"नसह[लाई येशूले उसको आखँा खो"लmदनभुएको र द�ु 
आZमालाई उहाँले िजZ नभुएको "थयो भनेर गाउँलेह[लाई बतायो। 
  Zयसले गदाE ससुमाचार ूचार गनE Zयस गाउँमा 
हामीह[को ढोका खsुयो। मा*रयस "नको भएको खबर पहाडको 
गाउँभ*र फै"लयो। ूाथEना गनE र उपचार गनE गाउँलेह[ले 
हामीसँग स@पकE  राu न थाले। गाउँलेह[ले हामीह[लाई पाःटर 
डा6टर भनेर बोलाउन थाले। हामी न त पाःटर ह� न त डा6टर 
नै ह�। "तनीह[ले बाइबल अzययन गनE चाहे। यो हामीह[को 
ूाथEनाको जवाफ "थयो। केहc समयप"छ सात जनाले बिT तःमा 
"लए। 
   संसारको कुना कुनामा ूभकुो ससुमाचार ूचार गनE "मसन 
भेटc mदनभुएको तपाwह[लाई ध1यवाद। 

-"सरेनबयुसानले आ1सय ु मे6चेःनीलाई बताएको आधारमा 
"सरेनबयुसान <व¨ाथ® "म"सनेरc भएर सन ्२०१६मा सेवा गरेका 
"थए। उनी अ<हले इ1डोनेिशयाको माननडो सहरमा भएको 
य"ुनभ"सEटc6लाबारमा धमEदशEनको अzययन ग*ररहेका छन।् तर 
तपाwको आखँामा कागतीको झोल राखेर "नको पानE नखोaनहुोस।्  
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जीवनलाई प*रवतEन गन] फोहरमैला 
पेàसटोबोल ु 

(इ1डोने"सया, दिiणपूवE एिशया) 
 
   जब आ`नी  १९ वषEकU छोरc मो"नकले सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःट चचEमा बिT तःमा "लइन ् भनेर <कसानी बाब ु
पेàसटोबोललेु थाहा पाए तब उनी आगो भए। 

  पेàसटोबोले इ1डोने"सयाको हालमहरा टापूको गाउँ 
सोहकुुममा ३५ वषEस@म पाःटरc काम गरेका "थए। उनको 
छोरcलाई एडभेि1टःट पाःटरले उनको अनमु"त "बना कसरc 
बिT तःमा mदन <ह@मत गरे भRे कुरालाई उनले बÁुन सकेनन।् 
एडभेि1टःट िशiादciा शैतानबाट आएको हो भनेर उनी ठा1दथे। 
Zयसकारण ठूलो लÂी "लएर उनेले आ`नी छोरcलाई बेःसरc 
कुटे। "एडभेि1टःट आःथालाई छोड!" *रसले जरुम*ुरँदै उनी 
िचvयाए। 

मो"नकाले केहc श�द प"न बो"लनन ्तर रोएरमाऽ ब"सन।् 
Zयसले गदाE बाब झन अलम"लए। Zयसरc कु_दा प"न आ`नी 
छोरc <कन न*रसाएको भनेर उनी छ6 क पनE थाले। 

  <हमाहरा टापमुा ससुमाचार ूचारको बममा मो"नका 
बाइबल अzययनमा लागेकU "थइन।् Zयसप"छ उनीस<हत अ[ 
"तन जना यवुा यवुतीले प"न बिT तःमा "लएका "थए। दईु जना 
"म"सनेरc "ब¨ाथ®ह[को ससुमाचार ूचारको कामले Zयस टापमुा 
एडभेि1टःट भएकाह[मा "तनीह[ प<हला "थएनन।् 

  एक mदन मो"नकाले एडभेि1टःट <कताबह[ भएको एउटा 
बाकस घरमा sयाइन।् पेàस *रसले आगो भएर Zयो बाकस 
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मो"नकाबाट खोसे र घरको पछा"ड फोहर फाsने ठाउँमा ह|ैु 
`याँ<कmदए। तर जब बाकस ज"मनमा फुटेर खःयो तब Zयसबाट 
<कताबह[ "नःके। ती <कताबह[मा  ूचारक माकE  <फ1लेले 
लेखेको एउटा <कताबमा उनको आखँा  प{ुयो। Zयो <कताबको 
शीषEक "थयो "झ´डै "बस]को mदन।" उनले कसैले थाहा नपाउने 
ग*र Zयो <कताब फोहरको थुू ोबाट सटुु6 क "लए। उनले 
एडभेि1टःट वsडE प"ऽका प"न प"न "लए। 

  अक� mदन "बहान ती साममीह[ "लएर "तनी खेतमा काम 
गनE गए। तर उनले काममा zयान mदन सकेनन।् उनले दश 
बजेस@म काम गरे। अ"न बाँ<क mदनमा Zयो पःुतक र प"ऽकाह[ 
पढेर "बताए। अक� mदन प"न Zयःतै भयो। उनले पःुतकमा 
भएका पदह[ आ`नो बाइबलसँग तलुना गरे। एडभेि1टःट 
साममीह[ सZय हो <क होइन भनेर उनले ठ@याउन चाहेका 
"थए। उनले ती साममीह[ ८ म<हनास@म कसैलाई थाहा नmदइ 
पढे। 

  "Zयस पःुतकमा के लेिखएको "थयो सो बाइबलमा प"न 
भएको मैले थाहा पाए।ँ म अzययन ग*ररह� र साबथको बारेमा 
लेिखएको साममीू"त म ूभा<वत भए।ँ 

   श"नबार नै बाइबलले "सकाए अनसुार साबथ हो भनेर 
बझेुप"छ उनले आ`नो चचEमा साबथको बारेमा ूचार गनE थाले। 

   आइतबारको mदन चचE आउने गरेका <वँ वासीह[लाई 
उनले एक आइतबार भने, "यmद श"नबार नै साबथ हो भने Zयो 
mदनमा हामी <कन आराधना नगन]? यmद बाइबलले भनेको अनसुार 
हामी चलेन� भने हामीसँग बाइबल भएको के काम?" 
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   उनको ूवचनले चचEका <वँ वासीह[ एकदम झःके। 
"यःतो खालको ूवचन त धेरै समयदेिख हामीले सनेुका छैन�। 
सायद तपाwले नयाँ िशiा पो sयाउँदै हनुहु1ुछ <क 6या हो?" 
"तनीह[ले उनलाई सोधे। 

   आफूले चचEमा एडभेि1टःट िशiा घसुाइरहेका "थए भनेर 
पेऽसुलाई थाहा "थएन। उनलाई बाइबलले के भनेको "थयो सो 
उनले बझेुका "थए। बाइबलको सZयतालाई माऽ उनले ूचार 
गनE खोजेका "थए। "बःतारै उनले श"नबार नै परमेँ वरको 
आराधना गनE थाले। 

  जब पेऽोसकU mददcले उनको <वँ वासको बारेमा स"ुनन ्तब 
उनलाई सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEमा संल{न हनु सsलाह mदइन।् 
आ`नी छोरcबाट mददcले एडभेि1टःट चचEको बारेमा सनेुकU 
"थइन।् उनकU छोरc सलुावसी टापमुा रहेको एडभेि1टःट 
य"ुनभ"सEटc6लाबाटमा पढेकU "थइन।् 

   केहc समयप"छ केहc एडभेि1टःट पाःटरह[ पेऽोस भएको 
टापमुा गए। "तनीह[लाई आ`नो चचEमा ूचार गनE "न@तो mदए। 
जब पाःटरह[ले ूवचन mदँदै "थए तब चचEका केहc सदःयह[ले 
चचEमा ढँुगामढुा गरे। पेऽोसले ती पाःटरह[लाई लकुाउन ुपरेको 
"थयो र सटुु6 क "तनीह[लाई गाउँबाट सरुिiतसाथ भगाएर 
लगेका "थए। जब पेऽोस फक] र आए तब गाउँलेह[ लÂीह[ 
"लएर उनलाई कु_न पिखEरहेका "थए। तर "तनीह[लाई स@झाए 
र आफू गाउँबाट "निःकने म� जरुc गरे। उनले एडभेि1टःट चचEमा 
बिT तःमा "लन चाहेका "थए। 

   पेऽोस आ`नो प*रवारस<हत मानाडो सहरमा गए। Zयो 
सहरमा धेरै एडभेि1टःटह[ "थए। Zयो सहरमा एडभेि1टःट 
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<वँ व<व¨ालय प"न "थयो। उनले ौृखलाब� [पमा चलाएको 
ससुमाचार कायEबममा भाग "लए। अ"न एडभेि1टःट चचEमा 
बिT तःमा "लए। 

  जब पेऽोस र आ`नो प*रवार आ`नो घरमा फक]  तब 
"तनीह[को घरमा अ[ मा"नसह[ सरेर ब"ससकेका "थए। 
"तनीह[ आ`नो खेतको निजक भएको एउटा घरमा दईु 
म<हनास@म बसे। उनको अ[ दईु छोराह[ जो १३ र १७ 
वषEका "थए, "तनीह[ले प"न बिT तःमा "लए। 

   साबथमा चचE चलाउन "तनीह[लाई गाउँलेह[ले रो<क नै 
रहे। Zयसकारण "तनीह[ माना1डोमा गए जहाँ "तनीह[ले 
ग<हरो[पमा बाइबल अzययन गनE सकेका "थए। 

   दईु वषEप"छ "तनीह[ फे*र आ`नै गाउँमा फक] र आए र 
गाउँलेह[लाई साथी बनाउन थाले। 

   "हामीह[ले गाउँका मा"नसह[सँग घलु"मल ग� य� र 
परमेँ वरको वचन सनुाय�। हामीह[ले आ`नै नातेदारह[बाट स�ु 
ग� य�। अ"न "तन वषE"भऽमा २७ जनाले बिT तःमा "लए र 
चचEलाई सँगmठत ग*रयो। 

   आज वषE ५०को पेऽोस चचEको एsडर भएर चचEको सेवा 
गदEछन।् आ`नो गाउँमा सन ्२०१७मा ससुमाचारको कायEबम 
राखे र Zयहाँ प"न "तन जनाले बिT तःमा "लए। 

   "स�ुमा गाउँलेह[ले मदेिख स�ु गरेर एडभेि1टःटह[लाई 
सताए। तर अ<हले हामी आठ प*रवारह[ "मलेरूZयेक साबथमा 
आराधना गदEछ�।" पेऽोसले भने। 
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आ`नै आमाले <वष uवाइन ्

डेसी नाटा"लया आ:ो 
(इ1डोने"सया दिiणपूवE एिशया) 

 
अठार ्वषEकU डेसी नाटा"लया आ:ो अZय1त खशुी भइन ्

जब उनको स:ी <व¨ाथ® इ1डोने"सयाको टापकुो दिiण भागमा 
रहेको सलुावेसीको "ल@बो: सहरमा स:ै एक वषE ूभकुो ला"ग 
ःवयंसेवक भएर काम गनE खटाइएको "थयो। 
   ठूलो सहरमा काम गनE रमाइलै हनेुछ भनेर डेसीले 
सोचेकU "थइन।् तर जब उनी र उनकU साथी ःथानीय क1फरे1स 
कायाEलयमा पगेु तब "तनीह[लाई कारमा राखेर "तन घ1टा लामो 
बाटोमा जान अ� हाइयो। "तन घ1टाको लामो कारको याऽा प"छ 
"तनीह[लाई मोटर साइकलमा रािखयो र पहाडको गाउँमा पाँच 
घ1टा लामो याऽा ल"गयो। बाटो एकदम िचTलो "थयो र डेसी 
मोटरसाइकलबाट ल"डर<हन।् 
  जब मोटर साइकलको बाटो स<कयो तब "तनीह[ आठ 
घ1टा लामो बाटो <हँडेर अक� गाउँमा जानपुन] भयो। 
   तर पहाडको गाउँमा जान ुभ1दा प<हले "तनीह[ले ःथानीय 
सरकारc कायाEलयबाट Zयहाँ जाने अनमु"त "लनपु�य�। ती 
<व¨ाथ®ह[ जाने गाउँ "ल@बो:का धेरै मा"नसह[ Zयस 
कायाEलयमा "थए।। जब "तनीह[ले डेसी र उनका साथीलाई 
देखे तब "तनीह[ले भ य तालc बजाएर गाउमा लगे र 
गाउँलेह[लाई ठूलो खबर सनुाए। जब ती यवुा ःवय@सेवकह[ 
गाउँमा आए तब "तनीह[लाई पर@परागत [पमा ठूलो 
समारोहसाथ ःवागत गरे। कालो Tवाँख भएका कुखरुाका 
चsलाह[लाई मारेर, पोले र उमालेर पाहनुाह[लाई mदए। 
गाउँलेह[ "नय"मत[पमा कुखरुा खा1थे। 

कथा 
६० 
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   ""तनीह[को भाषा हामीले बझेुन� र "तनीह[ले के 
भ"नरहेका "थए सो हामीले बझुन� र के गन] भनेर प"न जानेन�" 
डेसीले भ"नन।् 
   अझ येशूको ूमे "तनीह[लाई कसरc सनुाउने भRे कुरा त 
झन थाहै "थएन। उनी र उनकU साथी दईु mदनस@म उपवास बसे 
र ूाथEना गरे। 

 
अगँार र मेवा 

दोॐो mदनमा एक जना गाउँले ªीले "तनीह[सँग सहायता 
मागी। उसले ती दईु ःवयं सेवकह[लाई उनकU आमाकहाँ 
लगी। आमा इ1डो *रको "बरामी भएर ओtानमा पिsटरहेकU 
"थइन।् "तनी रगत ब{ने  यथाले "बरामी भइरहेकU "थइन।् 
"तनीह[ले येशूले रगत ब{ने  यथा भएकU ªीलाई "नको 
पानुEभएको मकूE स ५:२५-३४मा लेिखएको कथा स@झे। ती 
ःवयंसेवकह[सँग "बरामीलाई उपचार गन] अनभुव "थएन र के 
गन] सो थाहा "थएन। तर "तनीह[सँग केहc अंगार वा औषधीको 
[पमा ूयोग ग*रने चारकोल "थयो। "तनीह[ले चारकोललाई दईु 
च@चा पानीसँग "मसाएर ती आमालाई uवाए। तर uवाउनभु1दा 
अिघ ूाथEना गन] अनमु"त ती आमासँग मागे। 
   "हामीले ूाथEना ग� य� 'हे ूभ ुतपाwले यी आमालाई यस 
चारकोलबाट "नको पानE स6नहु1ुछ भनेर हामी <वँ वास गछÊ'" 
डेसी स@झि1छन।् "तर हामी अब के गनE स6छ� भनेर 
सोिचरहेका "थय�" उनले भ"नन।् 
    १००० "म"सनेरc मभुमे1ट संःथाको 6या@पसका 
मा"नसह[सँग स@पकE  राu न "तनीह[ले "नधो गरे। Zयसै 
संःथाबाट "तनीह[लाई Zयस गाउँमा पठाइएको "थयो। तर 
मोबाइलबाट बोलाउन "तनीह[ एक घ1टा लामो अक� पहाडमा 
गएर चलाउनपु�य�।  "बऊस<हत सानो मेवालाई म×ुन ुर एउटा 
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केरा"सत इ1डोलाई खवुाउन ु भनेर  6या@पसको नसEले 
"तनीह[लाई भ"नन।् 
 इ1डोको घर पगेुप"छ डेसीले उनलाई भ"नन,् "हामी इसाई ह�। 
येशूले सहायता गनुEह1ुछ भनेर हामी <वँ वास गछÊ। यmद तपाwले 
यो खानभुयो भने तपाwलाई स� चो ह1ुछ।" 
   ती ःवयंसेवकह[ले इ1डोलाई एक म<हनास@म मेवा र 
केरा "मसाएर uवाए। सुँगरुको मास ु र अ[ अश�ु मासहु[ 
नखान प"न "तनीह[ले उनलाई भने। जब एक म<हना पूरा भयो 
तब इ1डोको रगत ब{ने  यथा "नको भयो र उनी सा<वकै [पमा 
काम गनE स6ने भइन।् 
   गाउँलेह[ "तनीह[को काम देखेर सबै छ6 क परे। 
"तनीह[का बालबvचा र अ[ आफ1तह[लाई प"न उपचार गनE 
ती ःवयंसेवकह[लाई अनरुोध गरे। "तनीह[ आफूसँग भएको 
चारकोल र ूाथEनामा भर परे गाउँलेह[को उपचार गरे। 
    ती ःवयंसेवकह[को कामलाई ती गाउँलेह[ले सराहना 
गरे र "तनीह[ले ती ःवयंसेवकह[लाई आ`नै केहc सsलाह प"न 
mदए। पालैपालो गरेर ती ःवयंसेवकह[लाई गाउँमा रहेको एउटा 
घरमा नजान सsलाह mदए। "Zयस घरमा नजान ु <कनभने Zयहाँ 
"तमीह[लाई  "बष uवाउँलान"् गाउँलेह[ले "तनीह[लाई सतकE  
गराए। 
   तर सबै घरमा जानपुछE भनेर ती ःवयंसेवकह[लाई 
"सकाएको हनुाले "तनीह[ले गाउँलेह[को सsलाहलाई वाःता 
गरेनन।् 
   जब ती ःवयंसेवकह[ Zयहc मनाहc ग*रएको घरमा गए र 
ढोका घचघचाए। Zयसबेला क*रब ३० वषEकU म<हलाले 
"तनीह[लाई खशुी भएर ःवागत गरे। उनले "तनीह[लाई केहc 
खाना र <पउने कुरा mदए। 
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    ःथानीय खाना 6यासाभा र रातो र:को मकै "तनीह[लाई 
उनलाई mदइयो। डेसीले Zयस 6यासाभा र रातो मकै देिखन ् र 
आ`नो साथीलाई खान भ"न अ� हाइन।् "प<हला "तमी खाऊ" 
भनेर उनले भ"नन।्"अहँ, प<हला "तमी खाऊ" भनेर उनकU 
साथीले भ"नन।् 
   डेसीले Zयस म<हला जसको नाउँ मामा वा1डी "थयो, 
उनलाई सोधे <क "तनीह[ले खाना अिघ ूाथEना गनE स6छन ् <क 
स6दैनन।् ""तमीह[ <कन ूाथEना गनE चाह1छौ?" मामा वा1डीले 
सो"धन।्  "हामीह[ इसाईह[ ह�। हामीले जे गरेप"न ूाथEना 
गनुEपछE भनेर हामी <वँ वास गछÊ" डेसीले भ"नन।् ूाथEना गरेप"छ 
"तनीह[ले खाना खाए। "तनीह[लाई केहc प"न भएन। 
  मामा वा1डीले अक� mदन  प"न खाना खान बोलाइन।् 
खाना खानभु1दा अिघ "तनीह[ले ूाथEना गरे। "तनीह[लाई केहc 
नराॆो भएन। दईु हT तास@म यो बम जारc रअ यो। गाउँका अ[ 
मा"नसह[लाई मामा वा1डीले भने, "यी ःवयंसेवकह[ साधारण 
होइनन।् मैले दईु हT तास@म <वष भएको खाना uयाए।ँ "तनीह[ 
क<हsयै प"न "बरामी भएनन।्" 
  यो कथा गाउँभरc फै"लयो। ती "म"सनेरcह[लाई "बषले 
छुन नसकेको कथा सनेुर "तनीह[ले अच@म माने। धेरै 
मा"नसह[ "तनीह[बाट परमेँ वरको बारेमा सRु आए। 
   "हामीह[को कामलाई सकाराZमक *रपोटE mदन 
परमेँ वरले मामा वा1डीलाई ूयोग गनुEभयो" डेसीले भ"नन।् 
   २१ वषEकU डेसी इ1डोने"सयाको सलुावेसी टापकुो उ|रc 
छेऊमा रहेको एडभेि1टःट य"ुनभ"सEटास6लाबाटमा िशiा र 
अ¼मजेी मूल "बषय "लएर अzययन गदp"छन।् आ`नो पढाइ 
"सzयाएप"छ Zयहc गाउँमा गएर ूाथ"मक ःकुल खोsन 
चाहि1छन।् Zयो कथा प"छ उनी Zयस गाउँमा धेरै पsट प"ुगन।् 
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अ<हले ःथानीय िजsलाको पाःटरसँग मामा वा1डीले बाइबल 
अzययन ग*ररहेकU कुरा थाहा पाउँदा उनी अZय1त खशुी "छन।् 
   डेसीले भ"नन ् "बाइबलको अáयूब ४२:२मा लेिखएको 
पदले Zयस वषEले हामीह[लाई धेरै हौसला mदएको "थयो। Zयसमा 
लेिखएको छ 'मलाई थाहा छ <क तपाwले जे प"न गनE 
स6नहु1ुछ। तपाwको लआयलाई कसैले प"न तपाwबाट रो6न 
स6दैन' हो परमेँ वरले जे प"न गनE स6नहु1ुछ।" 
                            लेखक: आ1¾य ुमे6चेसनी 
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बÁुन गा� हो बाइबल 

जे"ल1डोयोयाओले 

(इःट <टमोर) 
 
        जे"ल1डो इःट <टमोरको बदमाश मा"नस "थयो। ऊ 
ज«ाँहा "थयो, चरुोठ खा1�यो र जवुा खेs�यो। उसको हातभरc 
टाटु अथाEत ्"छलामा िचऽह[ को*रएका "थए। उसले गु́ डाह[को 
समूह खडा गरेको "थयो। ऊ हरेक हT ता चचE जा1�यो तर ज<हले 
प"न ऊ उदास "थयो।  ऊ गएको चचE रोमन 6याथो"लक चचE 
"थयो। Zयहाँको पाःटरलाई फादर भ"न1छ। 

   २१ वषEको हुँदा उसलाई बाइबल प¯न अZय1त चाहना 
भयो। उसँग बाइबल "थएन। Zयसकारण उसको घरबाट ९०० 
माइल अथाEत ्१४०० <कलो"मटर टाढा रहेकU mददcलाई बाइबल 
<कR अनरुोध ग� यो। उनकU mददc इ1डोने"सयाको एक सहर 
सरुाबायामा बःदथी।  

  "mदaयू, मलाई एउटा बाइबल <कनेर पठाइ mदन स6नहु1ुछ?" 
उसले अनरुोध ग� यो। दईु हT ताप"छ उसले बाइबल पायो। एक 
म<हना"भऽ उसले उZपि|देिख ूकाशस@म प�ो। तर उसले 
केहc प"न बझेुन। उसले दोॐो पsट बाइबल प�ो र तेॐो पsट 
प"न तर उसले केहc बझेुन। घुडँा टेकेर उसले ूाथEना ग� यो, "हे 
परमेँ वर तपाwको वचन म बÁुन चाह1छु। तर कसरc बÁुने 
मलाई थाहा छैन। तपाwको प<वऽ आZमा मलाई पठाउनहुोस र 
बाइबल प¯न अगवुाई उहाँ³ारा ग*रयोस।्" अ"न फे*र चौथो पsट 
उसले बाइबल प�ो। जब जब उसले बाइबल प�ो तब तब 
उसले प<वऽ आZमाबाट सो बÁुन पाउँ भनी ूाथEना ग� यो। 

कथा 
६१ 
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Zयसरc ूाथEना गरेर प¯दा धेरै नयाँ कुराह[ भे�ाउँदा उसलाई 
अच@म ला{यो। प¯दा प¯दा उसले ूःथान २०:४-५मा रहेको 
दोॐो आ¦ा प¯न प{ुयो। Zयहाँ परमेँ वरले भRुभएको "थयो, 
""तमीले आ`नो "नि@त खो<पएको मू"तE नबनाउन।ु आकाश, 
प�ृवी, प�ृवीम"ुन वा पानीमा भएका कुनै प"न बःतकुो आकार 
नबनाउन।ु "तनीह[लाई नढो{न ु र "तनीह[लाई पजुा नगनुE।" 
([पा1त*रत)। "हाॆो चचEमा कँुmदएका मू"तEह[ <कन छन?्" 
उसले अच@म मानेर सोvयो। ऊ ूZयेक आइतबार चचEमा 
गइरअ यो र "तन वषEस@म ूZयेक बेलकुा बाइबल प<ढरअ यो। 
उसले "बबाह प"न ग� यो र दईुवटा पसलह[ प"न खोsयो। 

 एक mदन उसको पसलमा एक जना थोमस लोपस ्नाउँ गरेको 
सेभे1थ-डे एडभेि1टःट आए र माकE  <फ1लcले लेखेको "द 
अलमोःट फगEटन डे" (झ´डै "ब"सEएको mदन) भRे <कताब 
बेvयो। Zयो <कताब पढेर श"नबार नै बाइबलमा भनेको साबथ 
रहेछ भनेर थाहा पाएप"छ ऊ अZय1त झः6यो। उसले यो 
पःुतकको पछा"डको पानामा थोमासको फोन न@बर भे�ायो र 
आ`नो पसलमा आउन फोन ग� यो। जब थोमास जे"ल1डोको 
पसलमा आयो तब उसले तरु1तै सोzयो, "यो पःुतकमा आइतबार 
नभनी श"नबार नै साबथ mदन हो भनेर <कन लेिखयो?" थोमासले 
उसलाई "सधै जवाफ mदएनन।् तर उनले जवाफ mदए, "तपाw 
आफै बाइबल प¯नहुोस ् र प<वऽ आZमाले तपाwलाई जवाफ 
mदउन।्" जे"ल1डोले बाइबल फे*र प�ो। जब म|ी २८:१मा 
ऊ आइप{ुयो उसले प�ो "अब साबथप"छ जब हT ताको प<हलो 
mदनको "बहान भयो, मेरc म{द"लन र अक� मेरc िचहानमा हेनE 
आए।" Zयहाँ उसले जवाफ पायो। बाइबलले आइतबारलाई 

२४६ 



 

हT ताको प<हलो mदन भ1छ। अक� श"नबार उसले आ`नो पसल 
थ1ुयो र श"नबार "बहान आ`नो चचEमा भएको सेवा स:"तमा भाग 
"लयो। 

  केहc हT ताप"छ श"नबार "बहानको सेवास:"तप"छ फादरले 
उसलाई सोzयो ""तमी <कन आइतबारको स�ा श"नबार चचEमा 
आउँछौ? "तॆो ौीमती र "तॆो बvचा आइतबार चचEमा आउँछन ्
तर "तमीचाहc ¥ आइतबार चचE आउन छो«ौ।" जे"ल1डोले जवाफ 
mदयो, "मैले बझेु अनसुार ूभ ुयेशूको आराधना गन] mदन श"नबार 
हो आइतबार होइन।" "अहँ, आइतबार नै हो श"नबार होइन" 
फादरले जवाफ mदयो। फादरको उn जवाफले उसलाई आ`नो 
चचEमा धेरै असिजलो ला{न थाsयो। जब जब ऊ चचEमा जा1�यो 
तब तब उसले "ब"भR मू"तEह[लाई हेदp जानपुदE�यो। एक mदन 
ती मू"तEह[को साम ुघुडँा टेकेर ूाथEना ग� यो "हे ूभ,ु के चचEमा 
यी मू"तEह[ राu न ु mठक छ त? के तपाwले खो<पएको मू"तEह[ 
राu न mदनहु1ुछ?" (येशू, म*रयम, "ब"भR इसाई स1तह[को 
मू"तEह[ चचEमा "थए)। 

  एक mदन उसले यशैया ४२:८ प�ो जसमा लेिखएको "थयो, 
"म ूभ ुहुँ। मेरो नाउँ Zयहc हो। मेरो म<हमा अ[ कसैलाई mदR 
न त कुनै खो<पएको व कँुmदएको म"ुतEह[लाई मैले पाउनपुन] 
ूशंसा mद1छु।" ([पा1त*रत)।  यो पढेर उसको सातोपZुलो 
गयो। कुनै प"न मू"तE बनाएर पूजा गनुE परमेँ वरले मनाहc 
गनुEभएको उसले महससु ग� यो र ती मू"तEह[लाई पूजा नगन] 
"नणEय उसले ग� यो। 

  फादरलाई टे"लफोन गरेर उसले सोzयो, "मलाई तपाwले 
सहयोग गनुEहोस।् यmद तपाwले मलाई सहयोग गनुEभएन भने म 
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चचE छो©छु। मेरो घरमा एक पटक आउनहुोस।्" जब फादर 
उसको घरमा आए तब जे"ल1डोले चचEमा भएका मू"तEह[ र 
साबथको बारेमा धेरै ूँ नह[ उनलाई सोzयो। "भाइ, 
<वँ वासमाऽै गनुE। Zय"त भए प"ुगहाsछ "न। यी नाना थ*रका 
कुराह[मा <कन चासो राu ने?" फादरले भ1यो। फादरले भनेको 
कुरा जे"ल1डोलाई िच| बझेुन। धेरै बाइबल पढेप"छ उसले यो 
"नंकशE "नकाsयो <क जे <वँ वास गछE Zयस अनसुार चsनपुछE। 
आिखरमा उसले एडभेि1टःट चचEमा बिT तःमा "लयो। 

 चार वषEप"छ जे"ल1डो इःट <टमोरको मह�वपूणE चचEको सदःय 
भइरहेको छ। उसको कारणले धेरै मा"नसह[ले येशूलाई <वँ वास 
गरे। 
  

लेखक: आ1¾य ुमे6चेःनी 
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<वँ वास³ारा िजउन ु

योयो िशमरे 

(थाइला´ड, दिiणपूवE एिशया) 
 

बैवा<हक जीवन अZय1त गडबड हनुस6छ। 
भारतबाट आएको योयो हाई ःकूलमा पढाउँ�यो। Zयो 

हाईःकूल थाइsया´डको राजधानी बै�कमा छ। उनको ौीमती 
<फ"ल<प1स मूलकU हनु।् उनी पाँच घ1टा टाढाको सहर कोराट 
भRे ठाउँमा सेभे1थ-डे एडभेि1टःट ःकूलमा पढाउँ"थन।् 
"तनीह[को सानो छोरा आमासँगै कोराटमा रह1�यो। 
   स�ुस�ुमा त आ`नी ौीमती टाढाको ःकूलमा पढाएताप"न 
योयोले सहयोग गदE�यो। बै:कको ूाइभेट ःकूलमा क@Tयटुर 
"सकाएर उसले राॆ ै पैसा कमाउँ�यो। Zयस बाहेक बेलाबेलामा 
भइरहने आइटc से"मनारमा प"न उसले पढाउँ�यो। Zयसले गदाE 
उसलाई झन आ@दानी ह1ु�यो। Zयसैले उनकU ौीमती कालाE 
कोराटले सहरमा भएको एडभेि1टःट इ1टरनेशनल "मसन ःकूलमा 
काम पाएको थाहा पाउँदा प"न उसले बै:ककमै बःने "नणEय 
गरेको "थयो। 
   तर आ`नी ौीमती धेरै टाढा र आफू अकp  ठाउँमा 
बःनपुदाE ौीमतीसँग छुटेर बसेको योयोलाई मन परेन। 
बै:ककमा हT ताको पाँचmदन काम गरेर धेरै पैसा कमाएताप"न 
हरेक श"नबार र आइतबार आ`नी ौीमतीसँग रहन धेरै टाढा 
गइरहन उसलाई मन परेन। आइतबार बेलकुा हतारहतार गरेर 
बै:कक आउनपु�य�। Zयसकारण उसले कोराटमा काम पाउँछ 
<क भनेर Zयहाँ काम खोaन थाsयो। तर Zयहाँ काम पाउन 
सिजलो "थएन। आफू धेरै काममा यो{य भएको योयोले ठानेको 

कथा 
६२ 
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"थयो। बै�कमा उसले धेरै काम पाएको "थयो तर कोराटमा 
उसलाई कसैले प"न काम mदएनन।् 
    उसले धेरै ठाउँह[मा पढाउन दखाEःत mदयो। तर कुनै 
ःकूलले प"न उसलाई "लएन। एक फेरा कोराटको एउटा 
ःकूलले योयोले काम गरेको ःकूलमा उसको बारेमा जानकारc 
"लन खोaदा योयोले Zयस ःकूलमा काम गन] स@झौता गरेको छ 
भनेर जवाफ mदयो। "तन वषEस@म कोराटमा काम गन] कोिशश 
उसले ग� यो तर योयोले काम पाएन। 
    आ`नो जीवनको ूाथ"मकताको बारेमा योयोले सोvन 
थाsयो। ऊ भारतमा एडभेि1टःट चचEको पाःटरको प*रवारमा 
हकु] को "थयो। तर जव उसले कलेजको पढाई स6यो तब उसले 
साबथको बारेमा zयान mदन छो«ो। थाइला1डमा बसेकU  
उनको mददcले उसलाई बोलाएप"छ ऊ Zयहc¥ बःन गयो। अ"न 
<फ"लिTप1सकU एडभेि1टःट म<हला कालाEसँग उसको भेट भयो तब 
उनैसँग उसको "बबाह भयो। आफू पाःटरको छोरो भएकोले 
आफूलाई चचE जान बाzय भएको जःतो गरेर चचE जा1�यो तर 
परमेँ वरू"त उसको झकुाव भएकोले ऊ चचE गएको "थएन। 
   अ1तमा परमेँ वरलाई <वँ वास गन] <क नगन] दोसाँधमा 
उ"भरहेको बेलामा ूाथEना ग� यो, "हे ूभ ु म आिZमक जीवनमा 
ःप� हनु चाह1छु। मेरो आ`नै शिnले "नणEय गनE सि6दन।ँ 
तपाw"तर फे*र म आउन चाह1छु।" अ"न उसले बै:कको 
कामबाट रािजनामा mदयो र कोराटमा स� यो। ऊ जीवनमा प<हलो 
पsट आ`नी ौीमतीको तलबमा भर पनE प{ुयो। 
   दईु म<हनास@म प"न काम नपाउँदा ऊ "नराश हनु 
थालेको "थयो। 
   "म आिजत भएको "थए ँ र आफूसँग *रस प"न उÌन 
थालेको "थयो। म काममा ला"गरह1थ� र आफू ठूलो भएको 
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ठा1थ�। तर कोराटमा "बना काम बःनपुदाEको जीवन अZय1त 
"नराशमय "थयो" योयोले भ1यो। 
   एक mदन एडभेि1टःट इ1टरनेशनल "मशन ःकूलको 
<ूि1सपलले आ`नो ःकूलमा क@Tयटुर "सकाउने िशiकको खाँचो 
भएको कुरा उसलाई सनुाए र Zयसको ला"ग योयो mठक यो{य 
भएको प"न भने। तर Zयो काम ःवय@सेवकको काम भएकोले 
तलब नपाउने प"न <ूि1सपलले सनुाए। 
  योयोले नसोिचकनै Zयो काम खशुीसाथ गन] "नणEय ग� यो। 
तलब नै नपाएताप"न काम गन] आ`नो इvछा  यn ग� यो। "तन 
हT तास@म  "बना तलब  उसले काम ग� यो। प"छ उसलाई पूरै 
क@Tयटुर िशiक बनाइयो र उसलाई नयाँ आइटc मानेजरको 
काम mदइयो। 
   आज प*रवारलाई धाRे  यिn योयोमाऽ हनु पगेुको छ। 
जब कालाEले दोॐो छोरो ज1माइन ् तब उनले आ`नो काम 
छो"डन ् र घरमा आ`ना छोराह[लाई पढाउने "नणEय ग*रन।् 
प<हलाभ1दा आ@दानी योयोको प*रवारको "थयो तैप"न अ<हले 
जःतो योयो प<हला क<हsयै प"न खशुी "थएन। 
   "घरमा मैलेमाऽ पैसा कमाउँछु तर हामीसँग खानाको 
क<हsयै अभाव भएन। यसले गदाE परमेँ वरमा"थ मेरो आःथा 
प<हले कहाँ "थयो भनेर अच@म मा1दै सोzदछु" योयोले 
भ1यो।उसलाई असाzयै मन पन] बाइबलको पदचाहc ¥ <फ"लTपी 
४:१३ हो जसमा लेिखएको छ "भी�ले मलाई ब"लयो बनाउन ु
भएकोमा म जे प"न गनE स6छु।" ([पा1त*रत)। "परमेँ वरको 
"नि@त काम गनE पाएकोमा मलाई धेरै खशुी ला{छ" उसले 
थTछ। 

                     लेखक: आ1सय ुमे6चेःनी 
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हराएकU ब<हनी 
आन फोगेहान 

(थाइला1ड, दिiणपूवE एिशया) 
 

 
येशूलाई <वँ वास गनE प{ुछु भRे आनलाई क<हsयै प"न लागेको 

"थएन 

आनको बाबकुो ठेगान नभएकोले ए6लc आमाले उनलाई 
हकुाEएकU "थइन।् लाओसको "समानामा रहेको थाइsया´डको 
गाउँमा रहेको मि1दरमा "नय"मत [पमा zयान गनE प{ुदथी। 
मि1दरको <व"भR <बयाकलापमा उनले स<बयताकासाथ भाग 
"लि1थन।् क<हलेकाहc ¥ उनी मि1दरमै सZुद"थन।् 

  जब उनले आ`नो हाइःकूलको पढाई स<कन ्तब उनको 
घरभ1दा १५ घ1टा लामोबाटो भएको सेभे1थ-डे एडभेि1टःट 
"मशन कलेजमा जान उनले "नणEय ग*रन।् Zयो कलेज अ<हले 
ए"सया पा"स<फक इ1टरनेशनल य"ुनभ"सEटc भएको छ। Zयस 
कलेजमा पढेर आएको एक जना पाहनुाको अनसुार Zयस कलेजमा 
काम गरेर Zयसकै पैसाले �ुशन प¯न स<क1छ भनेर थाहा 
पाएकUले नै Zयस कलेजमा जान उनले "नणEय गरेकU "थइ। 

   "आमा, हामीसँग पैसा छैन तर म प¯नपुछE। Zयसकारण 
म Zयो कलेजमा जान चाह1छु" आनले उनको आमालाई भ"नन।्  

    जब उनी Zयस "मशन कलेजमा गइन ्तब Zयहाँ काम र 
अzययनमा  यःत भइन।् आ`नो अ¼मजेी भाषालाई ब"लयो पानE 
उनी साबथ ःकूलमा स*रक हिु1थन।् Zयहाँ प<हलो पsट 
ूाथEनाको शिnको बारेमा स"ुनन।् 

कथा 
६३ 
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  "परमेँ वरले जो सकैुलाई प"न अच@मको काम गनE 
स6नहु1ुछ। तर उहाँलाई <वँ वास गनुEपछE। यmद उहाँलाई कसैले 
उहाँमा"थ भरोसा राखेर उहाँको वचन पालन गरेर ूाथEना गछE भने 
उहाँले आिशष mदनहुनेुछ" िशiकले भने। तर आनले 
परमेँ वरलाई <वँ वास ग*रनन।् 

"यmद "तमीले मनदेिख ूाथEना ग� यौ भने परमेँ वरले "तॆो 
ूाथEनालाई सRुुहनेुछ" िशiकले भने।आनले फे*र प"न उनलाई 
<वँ वास ग*रनन।् 

ूथम ूाथEना 
गम®को छु�ीमा उनी आ`नो घरमा फ<कE न।् एक mदन 

नयाँ "बशालबजारमा जाँदा उनी Zयहाँ हराइन।् ४:३०बजे उनले 
आ`नी आमालाई भे_न ुपरेको "थयो। आमासँग बस ःटपमा गएर 
"मशन कलेजमा फकE नपु�य�। तर आमाले भनेको ठाउँ कहाँ हो 
सो भे�ाउन स<कनन।् अ"न पाँच बजेस@म आ`नी आमालाई 
िचि1तत भएर खोिजन ्तर उनलाई भे�ाइनन।् आनलाई ठूलो <पर 
प� यो। अ"न साबथ ःकूलको िशiकले ूाथEना गनुEपछE भनेको 
वचन उनलाई याद आयो। अ"न उनले ूाथEना गनE था"लन।् 

   "हे ूभ ु यmद म तपाwको ठाउँमा फक] र गएर तपाwको 
बारेमा मैले अझ जानेको चाहनहु1ुछ भने मेरो आमालाई  
भे�ाइmदनहुोस"् प<हलो पsट आनले ूाथEना ग*रन।् 

  जब उनले आ`नो आखँा खो"लन ् तब उनको आमा 
उनको अगा"ड उ"भरहेकU "थइन।्आनले समयमै बस प<बन।् 
जब उनी आ`नो कलेजमा जान बस चढने बस ःटपमा आइन ्
तब आ`नो बस नछुटेको भे�ाइन।् कुनै मिशनको गडबडले गदाE 
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बस नछुटेको रहेछ भनेर उनले थाहा पाइन।् नऽ भने उनको 
कलेज जाने बस छु_�यो। 

   "मलाई अZय1त अच@म ला{यो। परमेँ वरको शिnको 
बारेमा Zयो नै मेरो प<हलो अनभुव "थयो" आनले च<कत भएर 
भ"नन।् 

तैप"न आन येशूभn हनु चा<हनन।् 
  आनकU आमा आ`नी छोरc भएको कलेज निजक हनु 
बै:कमा स*रन।् आनकU सानी ब<हनीको साथमा उनी आइन।् 
एक mदन आमाले रोएर आनालाई फोन ग*रन ्""तॆो ब<हनी कहाँ 
गइन ्थाहा भएन। म अब के ग[ँ?" 

    अ"न आनले आ`नो कलेजबाट छु�ी मागेर बै:कमा जाने 
सरुसार ग*रन।् तर उनी बसमा जानभु1दा अिघ ूोफेसरले 
उनीसँग ूाथEना गरे र भने "ूाथEना गदp रहन ु र परमेँ वरमा"थ 
भरोसा राu न ुर उहाँले "तमीलाई अगवुाई गनुE हनेुछ।" 

   जब उनी बै:कक जान बसमा च<ढन ् उनी नरो<ककन 
ूाथEना गदpर<हन।् जब उनी आमाको घरमा आइन ् तब उनले 
थाहा पाइन ्<क आमासँग कचकच भएप"छ उनको ब<हनी हराएकU 
"थइन।् 

  ""तॆो ब<हनीलाई खोaन के "तमी स6छौ? mदनभरc म उनलाई 
खोaदा खोaदा था<कसक� " आमाले भ"नन।् 

   आनले "तन mदनस@म आ`नी ब<हनीलाई खोिजन।् तीन 
mदनप"छ ब<हनीलाई भे�ाउने आशा म*रसकेको "थयो। आ`नी 
आमाकहाँ आएर रोइरहेकU आमालाई भे_न उनलाई मन लागेको 
"थएन जान। "बःतारै घर फ<कE रहेको बेलामा बजारको एउटा 
लगुा पसलमा गइन।् तब Zयसबेला एउटc म<हलाले उनको हात 
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समा"तन ्र सो"धन ्""तमी  कहाँ जा1दैछौ।" "म घर फ<क¢ दै छु" 
आनले भ"नन।्  ""तमीले जसलाई खोिजरहेकU tौ Zयसको 
ला"ग खोaनपुदpन अब" Zयस अप*रिचत  यिnले भ"नन।् आनले 
अच@म मानेर उनलाई हे*रन ् र भ"नन ् "मैले कसैको खोिज 
ग*ररहेको छैन। म घर फ<क¢ दैछु।" ती म<हला एक "छन चपु 
र<हन ् र भ"नन ् "दईु तीन mदनप"छ उनी घरमा फ<कE ने"छन।् 
"तमीले उनलाई खोaन ुपदpन।" "मैले कसैलाई खोिजरहेको छैन" 
िज�ी गदp आनले भ"नन।् ती म<हला हाँ"सन ्र सडकको पेटcमा 
ब"सन।् 

  दईु mदनप"छ आनले आ`नी ब<हनीलाई खोजेर घर 
फ<कE न।् Zयसबेला उनकU ब<हनी घरमा आइसकेकU "थइन।् उनी 
बजारमा Zयस अप*रिचत म<हलालाई खोaन गइन ्तर उनी कहc¥ 
प"न "थइनन।् फे*र भो"लपsट प"न Zयस म<हलालाई खोaन आन 
बजारमा आइन ्तर उनले Zयस म<हलालाई भे�ाउन स<कनन।् 

   यो ूाथEनाको अच@मको जवाफले आनको �दय छोयो। 
प"छ उनले येशूलाई <वँ वास गनE प"ुगन ् र "मशन ःकूलमा 
िशिiका ब"नन।् अ<हले उनी थाइsया´डको कोराट सहरमा 
रहेको एडभेि1टःट "मशन ःकूलको <ूि1सपल "छन।्। Zयस 
ःकूलमा <क1डर गाट]नदेिख नौ कiास@म ःकूल संचालन 
भइरहेको छ। Zयहाँ १५जना <व¨ाथ®ह[ प¯छन।् 
 

 लेखक: आ1¾य ुमे6चेसनी 
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*रसाउने बानी 
आन फोनगचान 

(थाइsया´ड, दिiणपूवE एिशया) 
 
   अ<हलेस@म हामीले @यानमार, क@बो"डया, इ1डोने"सया, 
इःट <टमोर र थाइsया1डका मा"नसह[लाई कथाह[माफE त 
हामीले भे��। फे*र थाइsया1डबाट एउटा थप कथा प¯नेछ�। 

   सानैदेिख नै आन हठ¡ र *रसाहc "थइन।् यहाँस@म <क 
आ`नी िशिiकालाई मन नपरेको कारण हाइःकूल 6लासै छो©ने 
"नणEय गरेकU "थइन।् जब आमाले आफूलाई मोटरसाइकल च¯न 
नmदँदा मोटरसाइकलको चेन नै कर�तीले काटc mदएकU "थइन।् 
Zयसकारण जब उनी थाइsया1डको एिशया पा"स<फक 
इ1टरनेशनल य"ुनभ"सEटcमा प¯न गइन ् तब उनकU आमा प"न 
उn ःकूलको निजकै स*रन।् उनी चाहि1थन ्<क आ`न छोरcको 
*रसले गदाE उनलाई केहc नहोस।् 

    "मेरो *रसाहा बानीले गदाE मेरc आमाले ममा"थ भरोसा 
राखेकU "थइनन।् मलाई जे चा<हयो Zयहc पाउन म िज�ी गथÜ। 
मेरो *रसले गदाE जेलमा पछुE होलाकU भनेर मेरc आमा डराएकU 
"थइन"् आनले आ`नो कमजोरc नलकुाइकन भ"नन।् 

   कलेजमा आनले ूाथEना गनE "स<कन ्र परमेँ वरले अच@म 
त*रकाले उनको ूाथEनाको जवाफ mदनभुएको "थयो। कलेजको 
पढाई स<कएप"छ आ`नो �दय येशूलाई mदइन ् र बिT तःमा 
"लइन।् 
  तर इसाई नभएका साथीह[ले उनको "नणEयलाई िखsलc 
उडाए। एक जनाले उनलाई गालc गदp भ"नन ् "तँ त मूखE 

कथा 
६४ 
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छेस।्" अकÐले भ"नन ्"कसैले मन नपराएको सानो झु́ डमा <कन 
समावेश भयौ?" तर "नडर भएर आनले जवाफ mदइन,् 
""तमीह[ले ठानेको जःतो म मूखE होइन। मेरो <वँ वाससँग म 
खेलबाड गmदEन। मैले इसाई हनु "नणEय गर� र Zयसमैमा म 
रह1छु।" तर सबभ1दा ठूलो समःया त घरबाट पो आयो। 
बालककालदेिख मानेको <वँ वासलाई उनले छोडेकU हनुाले उनकU 
आमा उनी"सत धेरै *रसाइन।् उनलाई परुानै आःथामा फकE न जोड 
ग*रन।् उनलाई चचE जान रोक लगाइन।् आमाले उनलाई 
मि1दरमा ल"गन ्र Zयहc¥ सतुाउन ूयास ग*रन।् 

उनको प*रवारको देवतालाई पूजा गनE पऽ लेu न आमाले कर 
गदाE उनले भ"नन ् "मेरो अब एकमाऽ परमेँ वर हनुहु1ुछ।" 
अZय1त *रसले जमुुE*रएर आमाले उनलाई "तनीह[को बै�कमा 
भएको घरमा उनलाई थनुी mदइन।् ""तमी घरमै बस। म 
"तमीलाई खान mद1छु। "तमी कहc¥ जानपुदpन" आमाले उनलाई 
आ`नो *रस पोखाइन।् आन Áयाल खोलेर बा<हर भा{न सि6थन ्
वा ढोकाको साँचो खोलेर बा<हर जान सि6थन।् तर आ`नो 
परुानो *रसलाई उनले मन पराएकU "थइनन।् Zयसकारण आमा 
ज"त *रसाएताप"न उनी चपुचाप सहेर ब"सन।् उनले घरमा 
आफूले गनुEपन] काम ग*रन ् र शा1तसँग बाइबल प<ढन।् उनले 
पढेका कुराह[ Zयःतरc बझेुकU त "थइनन।् तर जे पढेप"न 
उनको mदमागमा स� चो पा*रmदएको "थयो। 

   एकmदन आमाले उनलाई सो"धन ् "के "तमी अब प<हलेकै 
<वँ वासमा फ<कE 1छौ?" "अहँ, माफ गनुEहोस ्आमा। मैले येशूलाई 
<वँ वास ग*रसकेकU छु।" "ल त mठकै छ। "तमी चचE जान 
स6tौ" आिजत भएर आमाले जवाफ mदइन।् आन अZय1त 
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खशुी भइन।् उनी एडभेि1टःट चचEमा जान था"लन।् आमालाई 
प"न चचEमासँगै जान अनरुोध ग*रन।् 

   आमाको *रस म*रसकेको "थयो। उनी खशुीले हाँःदै 
"थइन।् प"छमाऽ आमाले आनलाई भ"नन ् उनी <कन खशुी 
"थइन।् "कसलाई ध1यवाद mदने मलाई थाहा "थएन, कलेजका 
िशiकह[लाई <क परमेँ वरलाई। मलाई नयाँ छोरc mदइएको 
छ" आमाले मन खोलेर भ"नन।् तर परमेँ वरको शिn हो भनेर 
आनले भ"नन।् "म अZय1तै *रसाहc "थए।ँ ममा Zयो *रस आमाले 
देu न छोडेकU "थइन"् आनले भ"नन।् 

   आज Zयहc आन एडभेि1टःट इ1टरनाशनल "मशन 
ःकूलकU <ूि1सपल "छन।् 
 
एक "छन थप: आनको आ`नै श�दह[मा *रसबाट पाठ: 
परमेँ वरले मलाई धेरै माया गनुEह1ुछ। मेरc एक जना साथी 
अःशे"लयामा गइन ् र थाइला´डमा रहेको उनको आमाबाबकुहा ँ
क<हलेकाहc ¥ भे_न जान मलाई अनरुोध ग*रन।् साथीका 
आमाबाबकुो घर मेरो घरबाट केहc टाढा प�य�। "तनीह[को घर 
जान मैले न6सा हेन ुEप�य�। जब म प<हलोपsट "तनीह[कहाँ गए ँ
तब मैले मेरो झोलाभ*र खानेकुराह[ ल"गmदए ँ र टे@पो चढेर 
बसःटपमा गए।ँ आ"ध बाटो गएप"छ टे@पो साइभरले अचानक 
मलाई भ1यो "म तपाwलाई प�ु याउन सि6दन।ँ के म अक� 
टे@पोलाई बोलाऊँ?" दोॐो साइभरले मलाई ल{न त ल{यो तर 
गलत ठाउँमा ल{यो। मैले तेॐो टे@पो चढ�। बसःटप प{ुन 
मलाई कमसेकम दईु घ1टा ला{यो। मलाई अती नै *रस 
उmठरहेको "थयो। म कसैसँग बोsन चाहेकU "थइन।् बस ःटपमा 
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आएप"छ मलाई बसको एउटा मा"नसले सोzयो, "तपाw कहाँ जाँदै 
हनुहु1ुछ?" "म प"छ भन�ला" भनेर मैले जवाफ mदए।ँ चपुचापसँग 
ब"ससकेप"छ मैले <टकट <कने र अक� बसमा जान पिखEरह�। मेरो 
साथीको आमाबाबकुो घरमा बसबाट जाँदै गदाE हामीले धेरै 
"ब"मएको बस देuय�। हाॆो साइभरले रोकेर Zयस बसको फोटो 
िखvँन थाsयो। Zयस बसको दघुE_नामा धेरै मा"नसह[को 
मZृयभुयो भनेर बस साइभरले हामीलाई भ1यो। " हाॆो बसभ1दा 
mठक अिघ Zयहc बस गएको "थयो" साइभरले हामीलाई भ1यो। 
मैले यो महससु गर� <क म Zयहc बसमा जानपुन] "थयो। तर Zयो 
बस "मस भयो <कनभने म Zयस बस ःटपमा <ढलो पगेुको "थए।ँ 
मेरा साथीका आमाबाबहु[ मलाई देखेर खशुी भए। ""तमी Zयहc 
बसमा "थयौ भनेर हामी िच1ता गदp "थय�" आमाले भ"नन।् 
"परमेँ वर असल हनुहु1ुछ" मैले साथीका आमाबाबलुाई भन� जो 
इसाई "थएन। मलाई के भयो भनेर मैले "तनीह[लाई भन�। 
"ओहो, कःतो परमेँ वर वा ःवगEदूतले "तमीलाई रiा गनुEभयो। 
उहाँ महान ्हनुहु1ुछ!" बाबलेु भने। हो, परमेँ वरले मलाई ूमे 
गनुEह1ुछ। 

                               लेखक: आ1सय ुमे6चेःनी  
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२० द�ु आZमाह[ले सताइएको 
शी-ऊ नोह 

दिiण को*रया 
 

शी-ऊ नोह दिiण को*रयाको डएग ु भRे ठूलो सहरमा 
बःदथी। सानै उमेरदेिख उनलाई टाउको दuु ने रोगले सताएको 
"थयो। जब उनी ठूलc भइन ्जसोतसो गरेर उनले कलेजमा उvच 
िशiा हा"सल ग*रन।् अ"न  <ववाह प"न ग*रन ्र सानी छोरc प"न 
पाइन।् तर टाउको दuु ने रोगले सताएको हुँदा उनलाई धेरै 
गा� हो भएको "थयो। उनी एक प"छ अक� अःपतालमा जचाउन 
गइन ् तर कुनै प"न डा6टरले उनलाई "नको पानE सकेनन।् 
आफूले ब�ु धमE मानेको हनुाले <वहारमा गएर "भiुणी भए ँभने 
टाउको दuु ने रोग "नको होला भनेर उनले सोिचन।् तर Zयो 
रोगले गदाE "भiुह[ उनीदेिख mद6 क भएर ज<हले प"न उनलाई 
घरमा पठाउने गथ]। 
   शी-ऊ नोह झाँबU तथा टुनामनुा गन]कहाँ गइन।् झाँबUले 
असल र खराब आZमासँग स@पकE  राuदछ भनेर <वँ वास 
ग*र1�यो।  अिघsलो रात भतूआZमा बालक उनको शरcरमा 
पःयो भनेर झाँबUले उनलाई भ1यो। Zयो भतूआZमा उनको 
दाजकुो हो भनेर प"न भ1यो। उनको दाज ुटाउकोमा चोट लागेर 
मरेकोले उसको आZमा शी-ऊमा पःयो भनेर झाँबUले स@झायो। 
    शी-ऊको दाज ु "थयो जो उनको ज1मभ1दा प<हले नै 
मरेको "थयो। Zयसकारण आ`नो दाजकुो बारेमा उनलाई खास 
केहc थाहा "थएन। माइतमा आ`नी आमालाई सोzदा उनको दाज ु
टाउकोमा चोट लागेर मरेको "थयो भनेर आमाले भ"नन।् 
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    अब के गन] भनेर शी-ऊले झाँबUकहाँ गएर सो"धन।् 
झाँबUले भने <क उनी प"न झाँबU हनुपुछE र भतूआZमा³ारा 
उनलाई "नय1ऽण गनE mदइनपुछE। यmद उनले झाँबU हनु 
अःवीकार ग*रन ् भने उनकU सानी छोरc प"न भतूआZमाले 
सताइनेछे। 
     शी-ऊ झाँबU भइन।् भतूआZमाले आफूलाई "नय1ऽण 
गरोस भनेर उनले सय mदनस@म म1ऽ जT नपुछE र उनले, उनको 
ौीमान र झाँबU जि1मएको पहाडमा "तथEयाऽा गनुEपछE भनेर 
झाँबUले भ1यो। हरेक रात "तन घ1टा र हरेक "बहान दईु घ1टा 
म1ऽ उvचारण गदE"थन,् र आ`नो शरcरलाई श�ु पानE ूZयेक 
mदन िचसो पानीले नहुाउँद"थन।् 
   तर Zयसो गदाE उनमाथी एक भतूआZमामाऽ होइन 
२०वटा भतूआZमाह[ले सताउन थाले। भतूआZमालाई पूजा गनE 
उनले २०वटा मि1दरह[ बनाइन।् बीस वषEस@म उनले झारफूक 
ग*रन,् "बरामीह[को रोगह[लाई "नको पा*रन ् र मरेका 
आZमाह[ले उनलाई "नय1ऽण गरे। हेदाEखे*र उनको काम असलै 
देिख1�यो। यmद कोहc पेट दuु ने  "बरामी उनकहाँ आयो भने 
उनलाई पेट दखेुको छ भनेर ऊ बताइmद1थी। यmद कसैको मटुु 
दuु ने रोग छ भने उसको मटुु दuु ने रोग छ र Zयसलाई "नको 
पानE ज1तर बाँधीmद1थी, त1ऽम1ऽ र झारफुक गथ® र जोखना 
प"न हेथ®। अ"न "बरामी प"न "नको ह1ुथे। 
   झाँबU काम गरेर शी-ऊले धेरै पैसा कमाइन ् तर उनी 
खशुी "थइनन।् उनको टाउको दuु ने रोग त "नको भयो तर 
उनको शरcर जताततै दuु न थाsयो र मान"सक [पमा "बरामी 
भएर बहलुाउन था"लन।् उनी यःतरc बहलुाउन प"न था"लन ् <क 
घरमा के भइरहेको छ सोको वाःता समेत गनE छो"डन।् Zयसले 
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गदाE उनको ौीमान र छोराछोरcह[ले उनलाई छो"डmदए। 
Zयसप"छ धेरै पsट आZमहZया गनE प"न उनले कोिशश ग*रन।् 
   अ"न एक mदन कसैले उनलाई पछा"ड कारबाट 
ठो<कmदयो। Zयसले गदाE उनी एक म<हनास@म अःपतालमा भनाE 
हनुपु� यो। Zयो दघुEटनाले उनलाई अकमक पा� यो। अ[को 
भ<वंयचाहc ¥ भR स6ने आ`नो दभुाE{यचाहc ¥ <कन भR नसकेको 
होला भनेर "तनले अच@म मा"नन।् 
    "बीस वषEस@म मैले सेवा गरेको देवताह[ले मलाई <कन 
बचाएनन?् यmद ती देवताह[ले मलाई सरुिiत राखेनन ् भने 
"तनीह[लाई मैले कसरc <वँ वास गन]?" भनेर सोvन था"लन।् 
   अ"न म1ऽ जपेर ूाथEना गदp ती देवताह[मा"थ <वँ वास 
ब"लयो होस ्भRे चाहना ग*रन ्तर केहc प"न भएन। अ"न उनले 
पूजा गनE मि1दरह[मा आगो लगाइ mदइन ्र ती देवताह[को सेवा 
नगन] भनेर सबैको साम ु भ"नmदइन।् तब ती २०वटा द�ु 
आZमाह[ले प"न उनलाई Zयागी mदए। 
   अब देवताह[लाई पूजा गन] मि1दर त छैन तर उनको 
जीवन खsलो भएको महससु ग*रन ्र मनमा डर ला{न थाsयो। 
उनले पूजा गरेको देवताह[भ1दा अ[ कोहc शिnशालc देवता छ 
<क भनेर उनी सोvन था"लन।् उनले सेभे1थ-डे एडभेि1टःट 
म<हलाले येशूको बारेमा सनुाएकU सि@झन।् अ"न आफूलाई 
सहायता गनE उn म<हलासँग अनरुोध ग*रन।् 
   एडभेि1टःट म<हलाले शी-उनलाई एक जना अवकास 
पाएको पाःटरसँग भेट गराइन।् Zयस पाःटरले उनलाई बाइबल 
"सकाउन थाले। जब मा"नस मरेप"छ के ह1ुछ भRे िशiा उनले 
पाइन ् तब आफूले त शैतानको पो पूजा ग*ररहेकU रहेछु भनेर 
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थाहा पाइन।् उनले येशूलाई महण ग*रन ् र सन ् २०१६मा 
बिT तःमा प"न "लइन।् 
   शैतानलाई उनको जीवनमा फे*र बास गनE नmदने "नणEय 
उनले ग*रन।् येशूले लूका ११:२४मा भRुभएको कुरालाई मनमा 
रािखन।् येशूले भRु भएको "थयो, "जब मा"नसबाट एउटा द�ु 
आZमा बा<हर "नःक1छ तब बा<हर गएर आफू पःन ठाउँ खोaछ 
तर भे�ाउँदैन। अ"न उसले भ1छ "म जनु घरबाट "नःकेको "थए ँ
Zयहc घरमा पःनेछु।" शी-उनले ूZयेक "बहान ूाथEना ग"छEन ्र 
बाइबल पि¯छन।् ूथम पटक उनले शाि1त र आन1दको अनभुव 
गनE पाइकU "छन।् 
   एक mदन येशूले द�ु आZमाह[ले सताएको मा"नसबाट ती 
आZमाह[ "नका"लmदनभुएको "थयो। येशूको प"छप"छ ला{न Zयस 
मा"नसले अनरुोध गरेको "थयो तर येशूले उसलाई आदेश 
mदनभुयो, "आ`नो घरमा फकE  र परमेँ वरले "तमीू"त कःतो 
महान ्क�णा देखाउनभुएकोछ सो "तॆो साथीह[लाई सनुाऊ।" 
(मकूE स ५:१९)। Zयसरc नै शी-उनले को*रयाभ*र एडभेि1टःट 
चचEह[मा गएर उनीमा"थ परमेँ वरले गनुEभएको क�णा र दयाको 
बारेमा सनुाउँ"छन।् र उनको कथा स1ुदा अच@मै ला{दछ। 
(यस कथाको लेखक �या:ज ुलc हनु।् उनी दिiण को*रयाको 
य"ुनयन क1फरे1समा साबथ ःकुल र पसEनल "म"नःशcको "नद]शक 
हनुहु1ुछ)। 
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दईु पाःटरह[लाई माया गनुE 
ौीमती हc-सकु <कम 
(दिiण को*रया) 

 
  ःवाः�य तथा बाइबल स@ब1धी पःुतकह[ बेvने अ[ दईु 
जनासँग म दिiण को*रयाको राजधानी सीउलमा घरघरमा गएर 
<कताब बेvदै "थए।ँ जाँदै गदाE बाटोमा मैले नारा लेिखएको ठूलो 
कपडा झ1ु«ाएको देख�। आइतबार पालन गन] बाइबलका 
<व¨ाथ®ह[लाई बाइबल अzययन गनE र आिZमक [पमा जा{न 
"स"बरमा आउन "नम1ऽणा Zयस कपडामा लेिखएको रहेछ। 
हामीले प"न Zयहाँ के हनेुरहेछ भनेर जाR चा¿�।  
   Zयो कपडामा आयोजकको ठेगाना लेिखएको रहेछ।Zयो 
ठेगाना प|ा लगाउँदै जाँदा दिiण को*रयाको आइतबार पालन 
गन] सबभ1दा ठूलो चचEको पाःटर द@पतीह[ पो रहेछन।् 
"तनीह[को ढोका ढकढ6याउन जाँदा स@म Zयो कुरा हामीलाई 
थाहा "थएन। 
   "हामी को*रयाको पःुतक छापाखानाबाट आएका ह� र 
हामीसँग केहc प¯ने साममीह[ छन"् मैले भन�। 
  पाःटरले हामीह[ सेभे1थ-डे एडभेि1टःट <कताबखानाबाट 
आएको कुरा तरु1तै थाहा पाउँदा मलाई अच@म ला{यो। उनले 
तरु1तै सोधे, "हैन, "तमी सेभे1थ-डे एडभेि1टःटह[ श"नबारको 
mदन <कन चचE जा1छौ?" 
     मैले उZपि|को पःुतकबाट स<ृ�को कथा पढेर उनलाई 
सनुाइmदए।ँ परमेँ वरले यस संसारलाई छ mदनमा स<ृ� गनुEभयो र 
सात� mदन साबथमा <वौाम "लनभुयो भनेर  याuया गर�। सात� 
mदन साबथलाई परमेँ वरले प<वऽ बनाउनभुएको "थयो भनेर 
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सनुाए।ँ "तनीह[लाई बाइबल पऽाचार गन] पाठ mदए ँ र अक� 
हT ता फक] र आउने वचन mदय�। 
   जब हामीले बाइबलबाट छलफल गनE थाsय� तब पाःटर 
कU-जो मनुलाई बाइबलको बारेमा ूशःत ¦ान भएको थाहा 
पाए।ँ उनले को*रयाको चचEमा ३० वषE पाःटरc काम गरेका 
रहेछन ् र उनकU ौीमतीले प"न दश वषE चचEमा पा�रc काम 
गरेकU "थइन।् जब अक� पsट म भे_न गए ँ Zयसबेला मैले 
बाइबल ल"गनँ तर एलेन जी �ाइटको कि1`ल6ट अभ एजेज 
पःुतकह[ mदए।ँ ती पःुतकह[ आक<षEत ब�ामा "थए। ती 
पःुतकह[मा पा<शयाकE  ए´ड ूोफेटस,् ूोफेटस ए´ड <क<:स, द 
"डजाएर अभ एजेज र द मटे क1ऽोभस® "थए। Zयसको मोल 
२६५ डलर "थयो। मैले भने तपाwह[लाई "स|ैमा mदन 
स<क1छ। 
   ती पाःटरले दा"नएलको बारेमा <वशेष चासो देखाए। 
Zयसको बारेमा मसँग केहc <कताब छ <क भनेर उनले सोधे। तब 
अक� भेटमा मैले उनलाई दा"नएल र ूकाशको पःुतकबारेमा 
लेिखएको <टTपणी पःुतक sयाइmदए।ँ 
   केहc समयप"छ ती पाःटरले मेरो मोबाइलमा एसएमएस 
पठाए। "मैले त जीवनभर बाइबल केवल हsकामाऽ प<ढरहेको 
पो मैले थाहा पाए।ँ के म "तमीह[को चचEमा आउन स6छु?" 
भनेर उनले लेखे। 
   पाःटर हाॆो चचEमा आए र Zयहाँ भएको सेवाकायEबमह[ 
उनले मन पराए। उनी केहc हT ता चचEमा आए। अ"न केहc 
समयप"छ उनी आउन छोडे। अ"न तपाw <कन चचEमा आउन 
छो©नभुएको भनेर मैले फोन गर�। ज<हले प"न मैले फोन गदाE 
उनले अनेक बहाना बनाएर आफू "बरामी भएको वा अ"त  यःत 
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भएको सनुाए। प"छ मैले थाहा पाए ँ<क उनको ौीमतीले उनलाई 
एडभेि1टःट चचEमा जान रोकेकU र<ह"छन।् उनले आ`नो 
ौीमानलाई गालcगदp भ"नन,् ""तमी त पाःटर हो। अक�को 
चचEमा जान "तमीलाई लाज ला{दैन?"। तैप"न मैले उनलाई 
चचEमा आउन आमह गदp रह�। 
   हाॆो भेटभएको सातवषEप"छ मैले उn पाःटरलाई 
एडभेि1टःट चचEमा हनेु ःवाः�य कायEबममा आउन "न@तो mदए।ँ 
उn कायEबमको <व"भR समयमा सहभागीह[लाई स� चो बनाउने 
खालको <व"भR जसुह[ mदइ1�यो। ती जसुह[ले मा"नसह[मा 
भएका <व"भR "बषादcह[लाई "नकालc mद1�यो। 
  जब मैले ती जसुह[को बारेमा  ती पाःटरलाई कुरा गर� तब 
Zयसको बारेमा आ`नी ौीमतीलाई भR मलाई अनरुोध गरे। 
Zयसकारण मैले उनको ौीमतीलाई फोन गर� र ौीमानसँग 
कायEबममा आउन अनरुोध गर�। उनले प"न आ`नो ौीमानसँग 
आउन म� जरु ग*रन।् उनले प<हलो पटक एडभेि1टःट चचEमा 
आउन केहc चासो देखाएकU "थइन।् 
    Zयसप"छ ती द@पि|ले ससुमाचार ूचार कायEबममा 
आउने "न@तोलाई ःवीकारे। ौीमानलेचा<हँ हाॆो चचEले "सकाएको 
<व¨ालाई मन पराए तर चचEमा संल{न हनेु कुरामा उनले 
आनकानी ग*ररहेका "थए। अ"न उनी र उनकU ौीमतीलाई दोॐो 
ससुमाचार कायEबममा आउन "न@तो mदए।ँ "तनीह[ ूZयेक mदन 
ससुमाचार ूचार कायEबममा आए र एक mदन "तनीह[ले मलाई 
भने, "हामी त "तमीह[को स1देशमा पि{लरहेको जःतो अनभुव 
भइरहेको छ।" 
     हाॆो भेटघाट भएको आठ वषEप"छ सन ्२०१७मा दवैु 
ौीमान ् र ौीमतीले एडभेि1टःट चचEमा बिT तःमा "लए। 
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परमेँ वरको वचन र हामीमा भएको ःवाः�यको स1देशले 
"तनीह[को जीवन प*रवतEन भएको "थयो। 
   (यो कथा हc-सकु <कमले आ1ि ु मेकचेःनेलाई सनुाएका 
"थए)। 
   ६४ वषEकU हc-सकु <कम हाल दिiण को*रयामा ःवाः�य 
र ससुमाचार साममी बेvन पूरै समय mदइरहेकU "छन।् अक� 
अzयायमा उनको ौीमानको कथा प¯नेछ�। 
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एडभेि1टःट <व¨ा अ:ाsन ु
कU-जो मनु 

(दिiण को*रया) 
 
   मेरो घरको ढोकामा एक जना एडभेि1टःटले प¯ने साममी 
"लएर आउनभु1दा धेरै प<हले नै सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEमा मेरो 
चासो स[ुभएको "थयो। 
    को*रयाको एक मूuय ूोटेःटे1ट समूदायको पाःटर भएको 
है"सयतले परमेँ वरको बारेमा अ[ चचEह[को धारणा कःतो छ 
सो जाR चाहेको "थए।ँ ूसेबे<ट*रयन, मेथो"डःट र एडभेि1टःट 
चचEले "सकाएका "लिखत साममीह[लाई तलुना गरेर पढेको 
"थए।ँ सबै एडभेि1टःट पःुतकह[ एलेन जी �ाइटले लेखेको 
थाहा पाए।ँ धेरै वषE अिघ देहा1त भएको म<हलाू"त 
एडभेि1टःटह[ले <कन zयान mदए भRे कुरामा मलाई कौतहुल 
लागेको "थयो। 
   फे*र Zयसै बखत हाॆो चचE ज"तसकैु ठूलो र ूuयात 
भएताप"न हाॆो चचEमा केहc न केहc कमी भएको मैले महससु 
गरेको "थए।ँ मैले एक mदन एक जना ूuयात पाःटरलाई यो 
ूँ न राख�, "हामीह[को बाइबल कलेजमा दा"नएल र ूकाशको 
पःुतकको बारेमा <कन "सकाउँदैन�?" "ती पःुतकह[को बारेमा 
हामीलाई धेरै थाहा नभएकोले न"सकाएको" भनेर उनले उ|र 
mदए। 
      Zयसकारण मेरो ूँ नको जवाफ आफैले खोaन थाल�। 
हाॆो देशमा रहेका <व"भR आआ`नै खालका धा"मEक समूहह[सँग 
मेरो <ववाद हनु थाsयो। दिiण को*रयामा मuुय गरेर तीन 
धा"मEक समूहह[ छन:् यहोवाको साiी, सेभे1थ-डे एडभेि1टःट र 
नयाँ ःवगE र नयाँ प�ृवीमा <वँ वास गन]ह[। नयाँ ःवगE र नयाँ 
प�ृवीलाई <वँ वास गन] समूहमा एक जना यवुा संल{न भएको 

कथा 
६७ 
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मलाई थाहा "थयो। ती यवुा Zयसमा गएप"छ Zयसबाट उसलाई 
अलग राu न मैले कोिशश गर� तर स<कँन। Zयसकारण म 
"तनीह[को मuुय संःथामा गए ँर Zयहाँ बाइबल बारेमा "सकाए।ँ 
अ"न मैले यहोवाका साiीलाई माRे एक समूहलाई Zयसबाट 
आफू"तर sयाउने कोिशश गर�। Zयसप"छ मैले एडभेि1टःटको 
बारेमा "स6न "नणEय गर�। एडभेि1टःटको बारेमा "सकेर 
"तनीह[को िशiासँग ल©ने मेरो आशय "थयो। 
    यसै समय मैले हc-स<ुकमलाई भेट�। उनी एडभेि1टःट 
पःुतकह[ बेvदै "थइन।् जब उनलाई मैले भेट� मैले 
परमेँ वरलाई यसरc ध1यवाद mदए,ँ "परमेँ वर म तपाwलाई 
ध1यवाद mद1छु <कनभने मैले एडभेि1टःटह[को बारेमा जाR 
चाहेको "थए।ँ तपाwले एक जना एडभेि1टःटलाई मेरै ढोकामा 
sयाउनभुयो।" 
    सौुी <कमले मलाई एउटा पचाE mदइन।् ूायजसो मैले 
पचाEह[लाई `याँ<क mद1थ�। तर Zयसबेला मैले सोच�, " Zयसमा 
केहc सZयता हनुस6छ। यmद छ भने मैले "सकेर म उनीसँग 
आिZमक[पमा स@ब1ध राu न स6नेछु र मेरो चचEमा sयाउन 
कोिशश गन]छु।" 
 
                के एडभेि1टःट झटुो हनु ्त? 
 
    एडभेि1टःटको बारेमा केहc जानकारc पाएप"छ सौुी 
<कमको चचEमा जान चाह�। Zयो चचE हामीह[को चचEले "सकाएको 
अनसुार झटुा हनु ्<क भRे जाR चाह�को "थए।ँ केहc समय कसैले 
थाहा नपाउने ग*र म Zयस चचEमा गए।ँ तर एक mदन मेरc 
ौीमतीले मेरो पःुतक साममीमा एडभेि1टःट चचEको सूचना पऽ 
भे�ाइन।् अ"न उनको र मेरो बीचमा कचकच चsन थाsयो। मेरc 
ौीमतीलाई *रस नउठाइ एडभेि1टःट चचEमा कसरc जाने भनेर 
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सोिचरहेको "थए।ँ तब एक mदन सौुी <कमले मलाई उनको 
चचEमा हनेु ःवाः�य स@ब1धी कायEबममा भाग "लन "न@तो 
mदइन।् यस बारेमा मेरc ौीमतीले प"न चासो रािuथन ्होला भनेर 
उनलाई प"न "न@तो mदन <कमलाई अनरुोध गर�। 
   मलाई थाहा "थयो <क मेरc ौीमतीले एडभेि1टःट चचEमा 
mदइने ूवचन क<हsयै प"न सRुे छैन। तर ःवाः�य स@ब1धी 
¦ानबाट एडभेि1टःट चचEसँग उनलाई प*रचय गराउन स<क1छ 
भR े मलाई थाहा "थयो। एडभेि1टःटह[ ज<हले प"न "मऽवत 
 यवहार गदEछन ् र सबैलाई हेलो भRे चलन छ भनेर मेरc 
ौीमतीलाई देखाउन चाहेको "थए।ँ आराधनाको सेवाकायEबमप"छ 
एडभेि1टःटह[ कसरc "म"लजलुc खाँदा रहेछन ् भनेर मेरc 
ौीमतीले देिuलन ् भRे मैले चाहेको "थए।ँ हामीह[को चचEमा 
हामीह[को चचE पाःटर ज<हले प"न टेबलुको स[ुमा बःदथे र 
अ[ह[ले उनलाई खाना sयाउनपु�य�। तर एडभेि1टःट चचE 
पाःटरले आफैले आ`नो खाना "लनपु�य� र बःनको "नि@त ठाउँ 
खोaनपु�य�। 
     ःवाः�य स@ब1धी कायEबमले मेरc ौीमतीको मन 
एडभेि1टःट चचEू "त नरम भयो। प"छ हामी दवैु जना दा"नएल र 
ूकाशको बारेमा mदइने िशiा कायEबममा सामेल भय�। 
Zयसबेलमा मैले सोच�, "यो त फरक िशiा रहेछ। हामीह[को 
चचEमा पो धेरै गsती कुराह[ रहेछन।् तर एडभेि1टःट चचEको 
पाःटरले त मलाई तातो तातो आिZमक खाना पो खवुाई रहेका 
छन।्" 
   कायEबमको समापणमा ूचारकले मलाई बिT तःमा "लन 
सझुाव mदए। तर मेरc ौीमतीले पिखEन अनरुोध ग*रन।् म मेरो 
चचEको पाःटरमाऽ होइन चचEको व*रÀ अगवुा प"न हुँ भनेर मेरc 
ौीमतीले स@झाइन।् मैले मेरc ौीमतीको कुरा सनु�। मेरो चचEको 
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ःथानीय य"ुनयनको अzयi पद स@हालेप"छ एडभेि1टःट चचEमा 
बिT तःमा "लने "नणEय मैले गर�। 
     बिT तःमा न"लने "नणEय गरेको साबथ प"छ मेरc ौीमती 
चचEमा गइनन ् <कनभने उनी "बरामी परेकU "थइन।् Zयस mदन 
mदउँसो एक जना एडभेि1टःट मेरो घरमा मेरc ौीमतीको "नि@त 
ूाथEना गनE आए। कुराकानी गरेप"छ उनले हामीलाई भने, 
"तपाwह[ले बिT तःमा "लनपुछE।" अनकनाउँदै मेरc ौीमती"तर 
आखँा लगाउँदै मैले भन�, "यस बारे म ूाथEना गछुE। यmद 
परमेँ वरको इvछा छ भने म बिT तःमा "ल1छु।" मेरc ौीमतीले 
"भ|े 6याले1डर हे*ररहेकU "थइन।् "फेॄअुरc ४मा बिT तःमा "लने 
राॆो समय जःतो ला{छ," मलाई छ6 क पादp उनले भ"नन।् एक 
हT ता अिघ स@म मलाई बिT तःमा न"लन  स@झाएकU ौीमतीले त 
आफूले प"न बिT तःमा "लने चाहना  यn ग*रन।् 
   फेॄअुरc २०१७मा बिT तःमा "लएप"छ मेरो जीवन खशुी र 
आन1दले भ*ररहेको छ। ूZयेक साबथ ूवचन सRु मलाई मन 
पछE। 
   एडभेि1टःट पःुतक बेvने म<हलालाई मेरो चचEमा sयाउन 
मैले चाहेको "थए,ँ उनले पो मलाई उनको चचEमा sयाइन।् 
    (यो कथा कUजो मनुले आ1सय ु मे6चेःनीलाई सनुाएका 
"थए। <कजो मनुले आइतबार पालन गन] चचEमा ३७ वषEस@म 
चचEको पाःटर भएर सेवा गरेका "थए। उनी ७१ वषEको 
हनुहु1ुछ। अक� अzयायमा उनकU ौीमतीले भनेकU कथा 
प¯नेछ�)। 
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खsलो साबथ 

ौीमती सनु याTयनु 

(दिiण को*रया) 
 
  दिiण को*रयामा आइतबार माRे चचEह[ ःथापना गनE 
मलाई परमेँ वरले धेरै सहयोग गनुEभएको छ। सानो झु́ डलाई 
मैले ूचार गथÜ तब Zयो सानो झु́ ड बढेर ४० जना भयो र चचE 
ब1यो। अ"न अ1तै नयाँ चचE ःथापना गनE परमेँ वरले मलाई 
अगवुाई गनुEभयो। 
   जब मैले ूभकुो "नि@त काम ग*ररहेको "थए ँ मेरो मनमा 
केहc न केहc कमी भएको मैले महससु गरेको "थए।ँ जब चचEमा 
र पनुजाEगरण भेलामा ूचार गथÜ मलाई आन1द त ला{�यो तर 
"भऽी �दयमा आफैमा खोबो भएको महससु मैले गरेको "थए।ँ 
मेरो ौीमानले जःतो "थयोलोजी वा धमEदशEन पढ� र पूणE[पमा 
पाःटरको काम गर�। तैप"न मेरो मन"भऽ खालc भएको महससु 
मैले गदpरह�। 
    तब एक mदन पःुतक साममी बेvने सेभे1थ-डे एडभेि1टःट 
नारc मेरो घरमा देखा प*रन।् उनले हामीलाई केहc प¯ने 
साममीह[ mदइन।् मैले र मेरो ौीमानले ती साममीह[ प��। 
मेरो ौीमान एडभेि1टःट चचEमा जान थाsनभुयो। उनी केवल 
आइतबार पालन गन] मा1छे अक� चचEमा <कन जान थालेको होला 
भनी सोच�। तर उनी त श"नबार पो चचEमा गइरहेकोमा मलाई 
छ6 क ला{यो। एक mदन जब उनको कोठा सफा गदp "थए ँ
उनको टेबलुमा एडभेि1टःट चचEको सूचनापऽ देख� र अ"न थाहा 
पाए ँउनले के ग*ररहेका रहेछन।् 

कथा 
६८ 

 

२७२ 



 

   Zयो mदन उनलाई मैले केहc भ"ननँ। भो"लपsट 
आइतबारको mदन "थयो। म चपुचाप बस�। अ"न सोमबार मैले 
मेरc ौीमानलाई यसरc गालc गर� "तपाw त पाःटर हनुहु1ुछ। 
झटुा चचEमा जान तपाwलाई लाज ला{दैन?" 
    ""तमीले बÁुदैनौ। "तनीह[ झटुा िशiावालाह[ होइनन।् 
"तनीह[सँग सZय छ" मेरो ौीमानले जवाफ mदनभुयो। 
    यो कुरा सनेुर मैले मेरो ौीमानले राखेका एडभेि1टःट 
पःुतकह[ गोTय[पमा प¯न थाल�। हामीले पःुतक बेv ने 
एडभेि1टःटबाट एलेन जी �ाइटका धेरै पःुतकह[ पाएका "थय�। 
   ती पःुतकह[ पढेर मेरो पाःटरc �दयमा चोट प� यो। 
Zयसकारण मेरो ौीमान घरमा नभएको बेलामा ल<ुकल<ुक ती 
पःुतकह[ प¯न थाल�। जब मेरो ौीमानको कार बा<हर आएको 
थाहा पाउँथे तब तरु1तै ती पःुतकह[ दराजमा जःताको Zयःतै 
रािखmद1थ�। 
    तर एडभेि1टःटू"त मेरो चासो ब¯दै गयो। अ"न पःुतक 
बेvने ूचारकले एक mदन एडभेि1टःट चचEमा हनेु ःवाः�यको 
कायEबममा भाग "लन "न@तो mदइन।् मैले सोच�, "यहc मौका हो 
<क एडभेि1टःटह[ झटुा हनु ्<क होइन भनेर थाहा पाउने।" 
    ःवाःथको कायEबम धेरै mदनस@म च"लर¿ो। तेॐो mदनमा 
एक जना चाइ"नज-को*रयन म<हलाले मकहाँ आएर सो"धन,् 
"पाःटर, एडभेि1टःटह[ झटुा हनु ्भनेर हामीह[को चचEमा ूचार 
ग*र1छ। तपाw के भRुह1ुछ?" 
   "यो झटुा हो' भनेर म चाह1थे तर "यो चचE झटुा होइन। 
यसले सZयलाई "सकाउँदैछ। यसले बाइबलमा देखाए अनसुार 
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साबथलाई "सकाउँछ।"मैले के भ"नरहेको "थए ँसो मलाई नै थाहा 
"थएन। 
    ती िच"नया-को*रयन म<हला मेरो कुरा सनेुर ूभा<वत 
भइन।् म सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEको पाःटर भएको उनले 
ठानेर भ"नन,् "Zयसो भए म तपाwको चचEमा मेरो छोरcसँग आउन 
चाह1छु।" "मेरो चचE टाढा छ। यहc चचEमा तपाw आउनहुोस।् 
<यनीह[ले नै तपाwलाई स@हाsनहुनेुछ" मैले भन�। 
   प"छ ती म<हलाले बिT तःमा "लएको मैले थाहा पाए।ँ म 
एडभेि1टःट चचEको सदःय नभएताप"न उनलाई एडभेि1टःट चचEमा 
sयाउने कायEमा म सफल भए।ँ 
  ःवाः�यको कायEबम प"छ सबभ1दा प<हलो पsट साबथमा 
चचEको सेवाकायEमा सि@म"लत भए।ँ यो चचE झटुा हो भनेर थाहा 
mदन म "स6न चाह1थ�। तर Zयो चचEमा केहc प"न झठुो देिखनँ। 
एडभेि1टःटह[ले बाइबलको िशiालाई राॆोसँग पालन गरेकोले 
मलाई अच@म ला{यो। 

येशूबाट स1देश 
 

  मलाई बिT तःमा "लन मन लागेको "थयो। तर मैले मेरो 
ौीमानसँग धेरै वषE अिघ बिT तःमा "लइसकेको "थए।ँ मैले ूाथEना 
गर� "मैले फे*र बिT तःमा <कन "लनपुछE र?" "यो "तमी आफैले 
थाहा पाउनपुछE" भRे स1देश पो परमेँ वरबाट पाएको महससु 
गर�। अ1तमा मैले बिT तःमा "लने "नणEय गर�। परमेँ वरको प<वऽ 
mदन श"नबारलाई साबथ नमा"नकन मा"नसह[को पर@पराबाट 
लादेको आइतबारलाई पालन गरेर परमेँ वरको वचन पालन नग*र 
पाप ग*ररहेको अनभु"ूत मलाई भयो।   
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     Zयसबखत साबथ mदनमा एक जना एडभेि1टःट चचEको 
<वँ वासी मेरो घरमा हामीलाई भे_न आएका "थए। जब हामीले 
कुराकानी ग� य� उनले मेरो ौीमानलाई बिT तःमा "लनपुछE भनेर 
सsलाह mदइन।् यसबारे ूाथEना गनुEपछE भनेर मेरो ौीमानले भने 
तब Zयसको ला"ग ूाथEना गनE ज�रc नभएको मैले ठान�। 
फेॄअुरc ४,२०१७मा बिT तःमा "लन मैले ूःताव राख� र Zयहc 
अनसुार हामीले बिT तःमा "लय�। 
    मेरो सातजना दाजभुाइ mददc ब<हनीह[ छन।् "तनीह[ले 
प"न साबथको स1देशलाई ःवीकार ग�न ्भRे मेरो चाहना छ। 
एडभेि1टःट स1देश थाहा नपाएको को*रयाको "भऽी भागमा 
सबाथको बारेमा "सकाउने मेरो चाहना छ। हाॆो "नि@त ूाथEना 
गनुEहोस ्ता<क हामीले एडभेि1टःट चचEह[ ःथापना गनE सक�। 
   जसरc आइतबारलाई साबथ पालन गदाE मनमा केहc न 
केहc कमी भएको महससु गरेको "थए ँआजभो"ल मलाई Zयःतो 
ला{दैन। येशूमा पाएको सZयताले गदाE मेरो मन खशुीले भ*रएको 
छ। 
   (यो अनभुव सनुा Tयायनुले आ1सय ुमे6चेःनीलाई बताएकU 
हनु।् उनी १५ वषEस@म आइतबार चचEको पाःटर भएर काम 
गरेकU "थइन।् उनी ६४ वषE<क "छन)्। 
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बबुा, मलाई iमा गनुEहोस!् 
हो*रता*रसा 
(जापान) 

 
    म इसाई प*रवारमा ज1मेको "थइन। जब म ठूलो भए ँ
परमेँ वरको बारेमा मैले क<हsयै प"न सोचेको "थइन। जापानमा 
बा� ह करोड साठ¡ लाख मा"नसह[ छन।् "तनीह[ परमेँ वरू"त 
वाःता गदpनन।् परमेँ वरलाई <पता भनेर स@बोधन गन] चलनले 
उहाँू"त मेरो भावना राॆो "थएन <कनभने मेरो बबुाको धेरै 
 यवहार मलाई मनपरेको "थएन। 
   जब म सानै "थए ँ मेरा बबुा र आमा एक आपसमा 
छु_नभुयो। म आमासँग रहन गए।ँ तर "बदाको बेलामा म 
बबुालाई भे_न जा1थ�। जब म १४ वषEको "थए ँमेरो बबुा "बरामी 
हनुभुयो र श"नबार र आइतबार उनको हेरचाह गथÜ। उहाँको 
नसE हनेु मेरो "थएन। बबुालाई ःयाहान] काम गा� हो "थयो। म 
सानै "थए ँ र मैले गनुEपन] काम धेरै "थयो। मैले गनुासो 
पोखाउँथे। "मैले नै <कन ःयाहार गनुEपन]" भनेर कचकच गथÜ। 
जब जब बबुालाई मैले भेट� तब तब मैले उहाँलाई भ1थ�, 
"तपाwदेिख मलाई वा6 क ला{छ।" म धेरै �1थ�। मेरो बबुा प"न 
[नहु1ु�यो होला। केहc समयप"छ उनको देहा1त भयो। 
   <फ"लम बनाउने काम "स6न म अमे*रका गए।ँ  
अमे*रकाको लस ए1जल सहरमा मेरो अzययन स[ु गनुEभ1दा 
प<हले म "सकागो सहरमा गए।ँ Zयहाँ मेरा आफ1तह[ "थए जो 
सेभे1थ-डे एडभेि1टःटह[ "थए। साबथमा चचE जान मलाई आमह 
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गरे। मलाई चचEको वातावरण मनप� यो। इसाई चचEमा गएको 
Zयो मेरो प<हलो अनभुव "थयो। 
  जब म ःकुल जान थाल� तब चचEमा जाने समय पाएको 
"थइन। छ म<हनाप"छ मेरा आफ1तह[ले लस ए1जलसमा 
सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचE भे�ाएका छौ <क भनेर सोधे। अ1तमा 
म ि{ल1डेल <फ"ल<पनो सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEमा गए।ँ ूवचन 
प"छ घरमा गएर मेरc आमासँग ःकाइपमा कुरा गन] मेरो योजना 
"थयो। तर चचE त म जःतो यवुायवुतीह[ले भ*रएको "थयो। 
चचEबाट म "नःकन ला{दा "तनीह[ले मलाई रोके। हामीले 
सँगसँगै खाना खाय� र Zयसप"छ "तनीह[सँग घलु"मल गनE 
"तनीह[ले मलाई आमह गरे।  
   मेरो नयाँ साथीह[ले अक� mदन उनीह[सँग घ@ुन 
बोलाए। "तनीह[ले mदनmदनै मलाई बोलाउँथे। "तनीह[ले मू"त 
Zयःतो <कन दया देखाए भनेर मैले अच@म माने। प"छ मलाई 
थाहा भयो <क परमेँ वरले उहाँको ूमे येशूलाई ूमे गन] 
<वँ वासीह[बाट देखाउनहुुँदो रहेछ। परमेँ वरको ूमेको बारेमा 
मैले धेरै जाR चाह�। "तनीह[लाई परमेँ वर र बाइबलको बारेमा 
धेरै ूँ नह[ मैले गर�। एक जना साथी बाइबल "सकाउने काम 
गदEथी। उनले मलाई बाइबल "सकाउन था"लन।् 
    मेरा साथीह[ मलाई मन परेको "थयो र मैले बिT तःमा 
"लन चाह�।तर मैले मेरो बबुालाई नराॆो  यवहार गरेको "बस]को 
"थइन। बबुाले मलाई iमा mदनभुएको म चाह1थ�। 
    एक रात मैले सपना देख�। मेरो बबुा भwुमा 
पिsटरहनभुएको मैले देख�। उहाँको अनहुार सेतो "थयो र उहाँ 
मनp लागेको जःतो हनुहु1ु�यो। उहाँले मलाई ट6 क लगाएर 
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हेन ुEभयो तर केहc प"न भRुभएन। उहाँले मलाई क<हsयै प"न 
iमा mदनहुRु भनेर मैले सोच�। 
   अक� रात प"न फे*र Zयहc सपना देख�। फे*र मेरो बबुा 
भwुमा लो<टरहनभुएको मैले देख�। तर यसबेला उहाँ मलाई हेरेर 
मःुकुराउनभुयो र भRुभयो "ध1यवाद।" "मेरो बबुाले मलाई iमा 
mदनभुयो। परमेँ वरले प"न हामीलाई Zयहc गनुEह1ुछ। हामी सध̧ 
राॆो बाटोमा नलागेताप"न हामीले iमा मा{य� भने परमेँ वरले 
iमा mदनहु1ुछ र हामीलाई ूमे गनुEह1ुछ" भनेर मैले सोच�। 
    जब सपनामा मेरो बबुाले "ध1यवाद" mदनभुयो अ"न मलाई 
मिुnको आन1द प<हलो पटक अनभुव भयो। मेरो मनमा भएको 
ग�:ो भारc "बलाएर गयो। मलाई थाहा छ <क मैले iमा 
पाइसकेको छु। म �युझेँ र ूाथEना गर�। "ूभ ु तपाwलाई 
ध1यवाद छ। येशूले मलाई iमा mदनभुयो। ममा येशूको ूमे 
भएको महससु गरेको छु।" मैले मनमनै भन�। 
  बिT तःमाको "नि@त खडा भएको तगारो Zयस सपनाले 
हटाइmदयो। परमेँ वरले मलाई iमा mदन स6नहु1ुछ र उहाँको 
ूमेको ूवाह चचEका <वँ वासीह[बाट मैले अनभुव गर�। १ यूहRा 
४:१२ अब मैले बझु�। Zयसमा लेिखएको छ, "यmद हामीह[ले 
एक आपसमा ूमे ग� यौ भने परमेँ वर हामीह[सँग रहनहुनेुछ, र 
उहाँको ूमे हामीमा "स� भएको छ।" 
   मैले सपना देखेको "तन म<हनाप"छ बिT तःमा "लए।ँ 
Zयसबेला मेरा भ"तजीह[ प"न Zयो उZसबमा सामेल हनु आए। 
मेरो "नणEयू"त "तनीह[ छ6 क परेका "थए तर "तनीह[ खशुी 
"थए। 
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   अब म २४ वषEकU भएकU छु। जापानको राजधानी 
टो<कयो निजक एक गैरसरकारc संःथामा काम ग*रहरेकU छु। 
काटुEन <फ"लमह[ न"स6ने मैले "नणEय गर� <कन<क ती <फ"लमह[ 
ूायजसो जापानमा "भ"डयो खेलमा ूयोग ग*र1छ। "भ"डयो 
खेलह[ बनाउन मैले चा<हँन। िचऽकलाबाट बालबा"लकाह[लाई 
स� चो पान] काम मैले ग*ररहेकU छु। जापानको उ|रc भागमा 
सन ् २०११मा आएको भकू@पले धेरै बालबा"लकाह[ ऽासमा 
परेको "थयो। मेरो संःथाले "तनीह[को डर हटाउन िचऽ कोराएर 
सहयोग ग� यो। 

    मेरc आमाको "नि@त प"न मैले ूाथEना ग*ररहेको 
छु। उनले प"न येशूलाई महण ग�न ्भRे म चाह1छु। जापानको 
सतागया चचEले म जःतो सेभे1थ-डे एडभेि1टःट यवुायवुतीह[लाई 
जापानमा ससुमाचार ूचार गनE ता"लम mदइरहेको छ।  
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येशूले माझीह[लाई पबनहु1ुछ 
                    कुरcखारा<क"मयोशी 
                         (जापान) 
 

     ४८ वषEको मेरो माझी साथी साडायकुUले बिT तःमा "लएको 
देखेर मेरो �दय अZय1त खशुी भएको "थयो। जापानको टुिशषमा 

भRे दगुEम टापमुा उनले बिT तःमा "लएका "थए। 
   १५ वषEको उमेरदेिख माछा समाZ ने काम ग*ररहेको मेरो 
साथीलाई येशूले भखEर समाZ नभुएको "थयो। उसँग मेरो प<हलो 
भेट एउटा <वशाल बजार"नर भएको "थयो। जब मैले मेरो कार 
पाकE  गदp"थए,ँ Zयसबेला मकहाँ आएर उसले मसँग चरुोट मागेको 
"थयो। म, मेरc ौीमती र दईु साना छोरcह[सँग जापानको 
सिुशमा टापमुा बःदथ�। Zयो टापमुा ३०,००० मा"नसह[ "थए। 
Zयो टाप ु जापानबाट दिiण को*रया"तरको समिुमा "थयो। 
हामीह[ {लोबल "मसन पायो"नयरह[ ह�। हामी "मसनमा जा"गर 
खाएका नभएताप"न एक वषE ूभकुो काममा ला{न ःवयसेँवक 
भएका "थय�। ःवयं ूभकुो बारेमा थाहा नपाएकाह[कहाँ 
"तनीह[कै रहनसहनमा रहेर ससुमाचार सनुाएर स:"त ःथापना 
गन] हामीह[को काम हो। जब सातवषE अिघ हामी Zयस दगुEम 
टापमुा आइप{ुय� तब Zयहाँ अ[ कोहc प"न सेभे1थ-डे एडभेि1टःट 
"थएनन।्   
   म कारमा ब"सरहेको बेलामा साडयुकुU मेरो कारको 
Áयालमा ढकढकाउन आयो। Zयसले मेरc छोरcह[लाई 
तसाEइmदएको "थयो। मैले तरु1तै जवाफ mदए,ँ “माफ गनुEहोस,् 
मसँग चरुोठ छैन।" कसैले यःतो खालको अनरुोध ग� यो भने म 
ूायजसो यसरc नै नॆ भएर जवाफ mद1थ�। तर Zयो अप*रिचत 
मा"नसको मखु अzँयारो भयो र "नराश देिखयो। जब ऊ हामीबाट 
गयो तब मैले छोरcह[लाई उसको "नि@त ूाथEना गनुEपछE भन�। 

कथा 
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ूाथEना गरेप"छ मैले सोच�, “मैले Zयस मा"नसलाई एडभेि1टःट 
पचाE mदए ँ भने के होला?" तर मसँग Zयसबेला कुनै पचाEह[ 
"थएन। मसँग जे "थयो Zयो अिघsलो mदन बाँडेर स<कएको 
"थयो। Zयसकारण फे*र केहc पचाE बाँकU होला <क भनेर ूाथEना 
गर�। जब मैले आखँा खोल� तब एउटा पचाE कारको भwुमा 
प*ररहेको देख�। मेरc छोरcले कुsचेर Zयस पचाE अ"लक"त 
vया"तएको "थयो। तर Zयहाँ भएको साममी प¯न स<क1�यो। 
Zयसकारण म मेरा दईु छोरcह[को हात समातेर Zयस अप*रिचत 
मा"नसकहाँ गए।ँ जब हामीले Zयस मा"नसलाई भे�� तब 
बाइबलको एउटा पद याद आयो। एक जना मा{नेलाई पऽसुले 
भनेको कुरा स@झ�, “मसँग सनुचाँदc छैन तर मसँग जेछ सो 
"तमीलाई mद1छु" (ू*ेरत ३:६)। उसलाई भेटेर मैले भन�, “माफ 
गनुEहोस ्मसँग चरुोठ छैन तर यो चाहc ¥ छ।" vया"तएको पचाE 
उसले "ल1छ <क "लँदैन सो मलाई थाहा "थएन। तर 
न<हिच<कvयाइकन Zयो पचाE उसले "लयो र म उ"भरहेकै बेलामा 
उसले प�ो। उसले मलाई धेरै ध1यवाद mदएर भ1यो, “साँvच̧ 
भRे हो भने निजकको कुनै चचE छ <क भनेर Zयहाँ जान चाहेको 
"थए।ँ मेरो जीवनमा सबै आशा हराइसकेको छ र म "नराशै 
"नराशले भ*रएकोछु। तर Zयस चचEमा जानभु1दा प<हले तपाw 
मकहाँ आउनभुयो। Zयसको "नि@त ध1यवाद।" 
    जब मैले यो कुरा सनु� म त तीन छ6 क पर�। परमेँ वरकै 
अगवुाईमा हामीह[को भेट भएको जःतो ला{यो। हरेक mदन 
बाइबल अzययन गनE मकहा ँआउन मैले अनरुोध गर�। उसले 
केहc खाएको छ <क छैन भनेर प"न सोध�। उसलाई हरेक mदन 
खान प"न mदन स6थ�। Zयो मा"नसलाई आफू कोहुँ भनेर 
िचनाएप"छ मेरो घरमा बाइबल अzययन गनE आउन उसले म� जरु 
ग� यो।  
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   साडयुकुU भो"लपsट आयो। तीन म<हनास@म हामीले 
सँगसँगै बाइबल अzययन ग� य�। साडयुकुU नैराँयता र मादक 
पदाथEसँग संघषE ग*ररहेको मैले थाहा पाए।ँ औषधीको माऽा धेरै 
खाएर दईुपsट उसले आZमहZया गनE खोजेको "थयो। तर दवैु 
पsट डा6टरले उसलाई अच@म त*रकाले बचाएको "थयो। येशूको 
ूमेको बारेमा थाहा नmदइकन उसलाई क<हsयै प"न परमेँ वरले 
मनE mदनहुRु भनेर मैल� भन�। 
   सन ् २०१५मा साडयुकुUले बिT तःमा "लयो। म र मेरो 
प*रवार Zयस टापमुा भएको बेला बिT तःमा³ारा येशूलाई महण गन] 
तीन जनामा ऊ दोॐो  यिn "थयो। उसले मादकपदाथE खान 
छो«ो र जाँडर6सीले सताइरहेको अ[ह[लाई छोडाउने "नकाय 
खोsने चाहना ऊ  यn गदEछ। 
  िश1तो र ब�ु धमE माRे मा"नसह[लाई येशूको बारेमा सनुाउन 
नस6दा क<हलेकाहc ¥ म र मेरc ौीमती mद6 क ह1ु�य�। तर 
साडयुकुU र उसको हँ"सलो महुार देu दा परमेँ वरको बाटो 
हामीह[को होइन भनेर हामीलाई याद mदलाउँछ र जो मा"नसले 
परमेँ वरलाई खोिजग*ररहेको ह1ुछ, उहाँले हामीकहाँ sयाउनहु1ुछ 
भRे कुरामा हामी ढु6 क हनुस6छ�। 
   (यो कथा का*रहारा<कमीयोशीले आ1ि ु मेि6चःनेलाई 
बताएको हो। <कमीयोशीले जसलाई <कभ भनेर स@बोधन ग*र1छ 
हवाई जहाज चलाउने लाइसे1स पाएको छ। परमेँ वरको इvछा 
भए हवाईजहाज चलाएर उहाँको गवाहc हनु चा<हरहेको छ। उनी 
हवाई जहाजसँग अ<हले प"न खे"लरहेका ह1ुछन)्। 
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सय�कU आमा 
मायमुी नागाने 

(जापान) 
 

   जापानमा मायमुी एक अZय1त ूभावकारc सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःट म<हला हनु।् तर स[ुमा Zयःती "थइनन।् उनले 
प<हलो कiा स6नभु1दा प<हले दईु पsट मनE आटेँकU "थइन।् 
उनका बबुा मादकपदाथEको द ुयEसनमा लागेका "थए भने 
आमालाई मान"सक रोगले सताएको "थयो। दवैु बाबआुमाले 
उनीू"त Zयःतो zयान mदएका "थएनन।् Zयसैले गदाE एक mदन 
पानी उि@लरहेको भाँडो उनीमा"थ ख"न1दा उनी झ´डै मरेकU 
"थइन।् Zयो घ_ना उनी तीन वषE हुँदा र पाँच वषE हुँदा दईु 
पटक भएको "थयो। दवैु पटक उि@लरहेको पानी िजउ भ*र 
पोिखएको "थयो। Zयसले गदाE उनको शरcरमा िज1दगीभरc 
नहराउने दाग बसेको "थयो। 

   “परमेँ वरले मलाई दईु पsट बचाउनभुयो" मायमुीले 
भ"नन।् 
   जब उनी नौ वषEकU "थइन ्उनकU आमा सदाको "नि@त 
हराएकU "थइन।् उनको जीवन अZय1त कहालc ला{दो र क�मय 
"थयो। उनी "नराशै "नराशामा हकु] कU "थइन।् 
   जब उनी ६ कiामा पि¯थन ्तब उनी"भऽ आशाको mदयो 
बलेको "थयो। एक जना अमे*रकन उनको घरसँगै जो"डएको 
घरमा सरेको "थयो। उसले उनलाई अ¼मजेी बोsन "सकायो र 
बाइबल प¯न प"न "सकायो। जब मायमुीले म|ी ७:१२मा 
लेिखएको सनुौलो "नयम प<ढन ् तब उनलाई अZय1त अच@म 

कथा 
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ला{यो। Zयसमा लेिखएको छ “अ[ले "तमीलाई के गरेको 
चाह1छौ Zयहc "तमीले प"न अ[लाई गर।" 
    “जब मैले यो पद पढ� तब मलाई थाहा भयो <क म कुन 
बाटोमा जानपुछE। मेरो <वगतको समयलाई म बदsन सि6दँन। 
मेरो दाग भएको छाला क<हsयै प"न प<हला जःतो हुँदैन। तर 
मैले मेरा बाबआुमाबाट नपाएको माया अ[ बालबा"लकाह[लाई 
mदन स6छु भRे मलाई महससु भएको "थयो" मायमुीले मःुकुराउँदै 
भ"नन।् 
    Zयसैबेलादेिख उनले बालबा"लकह[को हेरचाह गन] ूण 
गरेकU "थइन।्  
    तर धेरै कmठन समयह[ उनले गजुानुEपरेको "थयो। उनी 
२१वषEकU हुँदा उनले "बबाह ग*रन।् दश वषEप"छ उनको आ`नो 
ौीमानसँग पारपाचकेु भयो। उनी जाँडर6सी खाएर माि|न था"लन ्
र ूशःत[पमा चरुोट खान था"लन।् उनले आZमहZया गनE 
खोिजन।् जब उनी ३८ वषE भएकU "थइन ् उनले फे*र <ववाह 
ग*रन ्र नयाँ जीवन स[ु ग*रन।् उनले mदउँसो बालबा"लकाह[ 
हेन] ठाउँ वा डे केयर से1टरमा काम पाइन।् mदउँसो साना 
बालबा"लकह[लाई हेन] ठाउँ देखेर उनलाई धेरै नमजा ला{यो। 
Zयस डे केयर से1टरमा धेरै कडा "नयमह[ "थए। 
बालबा"लकाह[का बाबआुमाह[ले धेरै काम गनुEपरेको "थयो। 
    जब एक mदन एक वषEको aवरो आएको बालकलाई डे 
केयरमा भनाE "लइएन तब मायमुीको जीवनमा भारc प*रवतEन 
आएको "थयो। Zयस बालकको आमा काममा जानैप�य� र 
बालकलाई हेन] हुँदैन�यो। अक� mदन Zयस आमा डे 6यरमा 
फक] र आइन।् उनको बालक Zयसरc चाँडो कसरc "नको भयो 
भनेर उनलाई थाहा भएन। तर जब बालकको था¼ना फे*रयो तब 
बालक राॆो भएको "थयो। आमाले बालकलाई िचसो था¼ना वा 
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डाइपर बेरेकU "थइन।् aवरोलाई कम गनE आमाले Zयो गरेकU 
"थइन।् 
     “बvचाह[लाई Zयसरc हेरचाह गन] होइन भनेर मैले 
आ`नै डे 6यर से1टर खोल�। बालबा"लकाह[लाई राॆोसँग 
ःयाहान] नी"त मैले बनाए।ँ जःतोसकैु बालबा"लकलाई प"न 
"बनासतE भनाE गन] नी"त मेरो "थयो। aवरो आएकोलाई प"न भनाE 
"लने भनेर मैले डे6यर खोल�" मायमुीले बताइन।् 
    मायमुीको डे 6यर २४ घ1टा खलुा ह1ु�यो। उनले केवल 
दश जना बालबा"लकाह[लाई भनाE गराउन <व¦ापन "नका"लन ्
तर ५०० आमाह[ले आ`ना बालबा"लकाह[लाई राu न अनरुोध 
गरे। यmद कोहc बvचा aवरोले सताएको छ भनेर उसलाई आ`नै 
घरमा पठाइ1�यो तर Zयहाँ बvचा हेन] धाइआमालाई प"न 
पठाइ1�यो। 
   तर जब मायमुीले अ[ बालबा"लकाह[को सेवा गदp "थइन ्
आ`नै घरमा उनलाई समःया  भएको "थयो। उनको दईु 
छोरcह[ "थए र सानीचा<हँ चार6लास भनाEभएकU "थइन ् तर 
ःकूलमा जान मा"ननन।् सरकारc ःकुलमा गएकU छोरcले 
िशिiकाले उनलाई मूखE केटc भनेर <प<टन ्भनेर गनुासो ग*रन।् 
एक mदन स:ीत "सकाउने िशिiकाले प"न उनको टाउकोमा 
Áयालcले <हकाEएकU "थइन।् 
  मायमुीले आ`नी छोरcलाई Zयस ःकूलबाट "नकालेर अकp  
ःकूलमा राu न खोिजन।् आ`नो घरको निजक एडभेि1टःट ःकुल 
उनले भे�ाइन।् 
   “सरकारc ःकूलभ1दा एडभेि1टःट ःकूल ःवगE जःतो 
भएको मैले थाहा पाए।ँ Zयहाँका िशिiकाह[ धेरै राॆा "थए" 
मायमुीले सनुाइन।् 
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    उनको छोरcले एडभेि1टःट ःकूल तरु1तै मनपराइन।् धेरै 
वषEप"छ छोरcले बिT तःमा "लइन।् अ"न मायमुी, उनको ौीमान र 
अक� छोरcले प"न बिT तःमा "लए। 
   बिT तःमा "लएप"छ मायमुीमा प*रवतEन आयो। उनी मोटc 
"थइन ् तर द�ुलc र ःवःथ भइन।् उनी सध̧ हँ"सलc "थइन।् 
उनका साथी, आमाबाब ुर प<हलाको डे6यर से1टरका साथीह[ले 
प"न उनलाई के भयो भनेर सोzन थाले। मायमुीले "तनीह[लाई 
ूभ ु येशूको बारेमा बहादरुcसाथ सनुाइन।् उनको ूभावले उनले 
काम गरेको प<हलाको डे 6यरको ३० जना <कशोर र 
<कशोरcह[ आज एडभेि1टःट ःकुलह[मा अzययन ग*ररहेका 
छन।्  
   “मैले िचनेका प<हलाका बालबा"लकाह[ जब Zयस डे6यर 
छोडेर हकु] का "थए "तनीह[लाई एडभेि1टःट ःकूलमा जान 
सsलाह mदए।ँ धेरैले जान म� जरु गरे।" मायमुीले भ"नन।् 
   प<हलेका डे 6यर से1टरका बालबा"लकाह[ र "तनीह[का 
बाबआुमा समेत गरेर चार वषE"भऽ ४५ जनाले बिT तःमा "लएका 
"थए। 
    आजभो"ल मायमुीले टो<कयोमा ठूलो डे6यर से1टर 
खोलेकU "छन ्र Zयहाँ ५० जना बvचाबvचीह[ छन।् "तनीह[ 
ूायजसो इसाई प*रवारका होइनन।् मान"सक रोगले <प"डत 
बालबा"लकारह[लाई हेरचाह गन] नयाँ जीवनशैलc अपनाउने 
संःथा खोsने कोिशश उनले ग*ररहेकU "छन।् 
   हामी येशूका भn ह� भनेर कसरc अ[लाई ूभाव पान]? 
मायमुी जःतै भि र "मजासीलो भएर अ[लाई येशूको स1देश 
सनुाऔ¥। 
                            लेखक: आ1सय ुमे6चेःनी 
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एडभेि1टःट कलेजमा हराएको <व¨ाथ® 
यासकुU योकU 
(जापान) 

 
   जापानमा रहेको एकमाऽ एडभेि1टःट कलेजमा जब 
यासकुU योकU भनाEभए Zयसभ1दा अिघ उसले क<हsयै प"न कुनै 
इसाईलाई भेटेको "थएन न त बाइबल नै पढेको "थयो। जब 
सा"नकुगाि6वन कलेजमा उसको बबुाआमाले दईु वषEस@मको 
"नि@त �ुशन फU "तरे तबस@म Zयो कलेज इसाई कलेज हो 
भनेर थाहा पाएको "थएन। उसले अ¼मजेी "स6न चाहेको "थयो र 
Zयस मा"मलामा Zयो कलेजको नाउँ चलेको "थयो। 

     जब सबैले सRुे गरेर लाउड िःपकरबाट “बेलकुाको 
आराधना समय भएको छ। सबै जना सभा घरमा ज@मा हनुहुोस"् 
भRे खबर सनेु यासकुU योकU छ6 क परेको "थयो। 

   “मबाहेक सबैले भजन गाउन जानेका "थए। मबाहेक 
सबैले बाइबलमा पदह[ भे�ाउन जानेका "थए। मैले केहc प"न 
बÁुन सकेको "थइन" योकUले भ1यो। 

  आराधना सकेप"छ मैले घर फ<कE ने "नधो गरे। तर 
बाबआुमाले �ुशनको पैसा "तरेकोले दईुवषE पढेरमाऽ घर फकE ने 
"नणEय भयो। 

   “Zयो कलेजमा जान ु नै इसाईह[सँग मेरो प<हलो स@पकE  
भएको "थयो" यासकुU योकUले  यn ग� यो। 

   योकU जःतै धेरै जापानीह[ले क<हsयै प"न इसाईलाई 
भेटेका हुँदैनन।् जापानको जनसंuयामा केवल एक ू"तशतमाऽ 
इसाई छन।् Zयहाँ १५१५१ एडभेि1टःटह[ छन।् Zयस देशका 
मा"नसह[ ूायजसो ब�ु धमE मा1छन।् 

कथा 
७२ 
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    कलेजमा भनाE हुँदा योकU ब�ुले धमE प"न मानेको "थएन। 
आिZमक मा"मलामा उसलाई कुनै चासो नै "थएन। 

    तर उसका साथीह[ र िशiकह[ दयाल ु "थए। 
"तनीह[ले उसलाई येशूको बारेमा "सकाए। "तनीह[को "मऽवत 
 यवहारले गदाE ऊ इसाई आःथाू"त ूभा<वत हनु थालेको "थयो। 

   उसले चचEमा जान मन पराउन थाsयो र नयाँ साथीह[सँग 
घलु"मल गनE मनपरायो। एक जना एडभेि1टःट म<हलालाई उसले 
साथी बनायो। प"छ बिT तःमा "लन आफूले <हच<कचाउन नपरेको 
उसले थाहा पायो। 

   दईु वषEप"छ अ¼मजेी भाषा "सकाउने इजाजत उसले 
पायो। एडभेि1टःट कलेजमा नै पढाउन उसले चाहना  यn 
ग� यो। तर Zयस कलेजमा काम गनE प<हले इसाई हनुपुछE भनेर 
थाहा पायो, Zयसको अथE उसले बाइबल अzययन गनुE आवँयक 
"थयो। 

    कलेजमा बाइबल स@ब1धी अzययन गनE बाइबल 6लासमा 
भनाE भयो। ऊ पाःटर हनु चाहेको "थएन। कलेजमा पढाउनमाऽ 
बाइबल प¯न चाहेको "थयो। जब बाइबल 6लासमा प¯न उसले 
नाउँ लेखायो तब कलेजको पाःटरले उसलाई सोधे, “भ<वंयमा 
"तमी के गनE चाह1छौ? के "तमी इसाई हनु चाह1छौ?" 

    “प"छ इसाई ह1ुछु होला, तर अ<हले होइन" योकUले 
जवाफ mदयो। 

   “ए, "तमी इसाई हनु चाहेका रहेछौ। तब अ<हले नै <कन 
बिT तःमा न"लने? भो"ल के ह1ुछ थाहा छैन। <कन भोलc भनेर 
पिखEने?" पाःटरले उसको अनहुारमा "नयालेर भ1यो। 

    पाःटर र योकUले धेरै बेरस@म छलफल ग*ररहे। योकUले 
पाःटरको भनाइलाई बÁुयो। अ1तमा योकUले भ1यो, “मलाई केहc 
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समय mदनहुोस।् बिT तःमाको बारेमा सोvन मलाई समय 
चा<ह1छ।" 

    “"तमी अक� हT ता आउँदा कुन mदन बिT तःमा "लने भनेर 
"नणEय गरेर आऊ ल!" पाःटरले भ1यो। 

   एडभेि1टःट केटc साथीलाई उसले फोन ग� यो। उनी अकp  
सहरमा ूाथ"मक ःकूलमा काम ग*ररहेकU "थइन।् उनलाई 
पाःटरले भनेको कुरा उसले सनुायो। आफूले बिT तःमा "लने mदन 
उनी प"न आउन सि6छन ् <क भनेर योकUले सोzयो। अक� केहc 
म<हनामा केवल एक mदनमाऽ उनले छु�ी पाउने कुरा Zयस केटc 
साथीले सनुाइन।् Zयहc mदन बिT तःमा "लने योकUले "नणEय 
ग� यो। 

     आज ४२वषEको योकU जापान य"ुनयन क1फरे1सको अगवुा 
भएको छ। जापानको यवुा चचEको ऊ माऽ एक पाःटर भएको 
छ। टो<कयो सेतगया चचEले यवुायवुतीह[लाई ससुमाचार सनुाउने 
काममा ता"लम mद1छ। यस ऽैमा"सक भेटcको केहc भाग Zयस 
चचEलाई सघाउनेछ। 

   एडभेि1टःट कलेजमा जनु त*रकाले उनलाई येशूको ूमे 
देखाउने रहःय थाहा भयो Zयहc रहःय उनले प"न आZमसात ्
गछEन।् 

    “परमेँ वरको ूमे "सकाउन बाइबलबाट होइन तर मेरा 
साथीह[ र िशiकह[ले हनु।् "तनीह[को नरम "मजास, मायाल ु
 यवहार र "मठो वचनले मलाई परमेँ वरको ूमे "सकाएको 
"थयो" योकU खशुीसाथ  यn गछEन।् 

                        -लेखक: आ1सय ुमे6चेःनी 
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आठ कiाको <व¨ाथ®बाट परमेँ वरको सेवाकायE 
                       बमुिचनअड]न 

                    ( म:ो"लया, एिशया) 
 

  म:ो"लयाको पहाडी सहरमा उसको प*रवार सरेप"छ आठ 
कiाको बमुिचनले चचEमा जान चाहेको "थयो। तर नयाँ सहरमा 
सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचE "थएन। Zयहाँ रहेका सबै जसो 
१०,००० मा"नसह[ ब�ु धमEका अनयुायीह[ "थए। उसका 
बाबआुमा प"न ब�ु धमE मा1थे। उसले एउटा इसाई चचE भे�ायो 
जनु चचEले आइतबार मा1�यो। Zयो चचE उसको <हसाब "सकाउने 
नयाँ िशiकको घरमा ह1ु�यो। बमुिचम आ`नो <हसाब "सकाउने 
सरको घरमा जान डराएको "थयो। 
   “म <हसाबमा राॆो "थइन, Zयसकारण Zयस िशiकको 
घरमा जान मलाई डर लागेको "थयो" बमुिचमले भ1यो। 
   म:ो"लयामा धेरै जसोलाई एडभेि1टःट चचEको बारेमा थाहा 
"थएन। तर बमुिचमलाई Zयस चचEको बारेमा राॆसँैग थाहा 
"थयो। एक जना ःथानीय एडभेि1टःट नातेदारले बोलाएको हनुाले 
बमुिचम आ`नो परुानो सहरमा रहेको एडभेि1टःट चचEमा जाने 
गदE�यो। एक mदन पाःटरले उसलाई म:ो"लयाको राजधानी 
उलनबाटरमा एडभेि1टःट यवुा भेलामा लगेका "थए। बमुिचमले 
Zयस भेलामा येशूको समुाचार सनुाउने मा"नसह[को आवँयकता 
भएको महससु गरेको "थयो। Zयसकारण नयाँ सहरमा येशूको 
ससुमाचार कसरc सनुाउने भनेर सोिचरहेको "थयो। 
   बमुिचमले येशूको ससुमाचार कसरc सनुाउने भनेर सोvदै 
गरेको बेलामा उसको घरको निजकै रहेको पहाडमा "बहान सध̧ 
च¯ने प"न गरेको "थयो। पहाडको टुTपोमा बसेर भजनह[ 
गाउँ�यो र परमेँ वरको अगवुाईको "नि@त ूाथEना गदE�यो। 

कथा 
७३ 
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   “ूभ ुमलाई ूयोग गनुEहोस"् भनेर उसले ूाथEना गदE�यो। 
   एक mदन "बहान ूाथEना गरेप"छ पहाडबाट ख�ु� झरेर 
"सधै आइतबार माRे चचEमा  गयो। चचE"भऽ पसेप"छ उसलाई 
कसोकसो लागेको "थयो। २०जना ठूलो मा"नसह[को साम ु
आफूमाऽ ए6लो बालक भएको उसले भे�ाएको "थयो। तर जब 
ठूलाह[ले कुरा गनE थाले उसको असिजलोपना ह�ो। Zयो चचE 
सध̧को "नि@त ब1द हनु लागेको "थयो। 
   “यो हाॆो चचEको अि1तम आराधना समय हो" एक जना 
चचEको सदःयले भ1यो। “हामी थोरै छ�, <कन चचE चलाइरहने?" 
अक� चचEको सदःयले द:ुख पोखाए। Zयस चचEका सदःयह[ धेरै 
"नराश भएका "थए <कन<क धेरै जसो <वँ वासीह[ले Zयस चचEमा 
आइतबार आराधना गनE आउन छोडेका "थए। 
   बमुिचमले उ"भएर १ कोर1थी १५:५८ प�ो, 
“Zयसकारण मेरा <ूय भाइह[ हो न<हिvकचाउ, अ"डग होऊ, 
परमेँ वरको काममा सध̧ ला"गरहन।ु परमेँ वरमा "तमीह[को 
प*रौम  यथE भएको छैन  भनेर थाहा पाउन"ु ([पा1त*रत)। 
येशूभnह[ले आशा छो©नहुRु भनेर उसले बाइबलबाट सनुायो। 
जब Zयो केटाले बोsयो तब चचEका मा"नसह[ zयानसँग सनुीरहे। 
जब उसले वचन सनुाउन स6यो तब चचEका सदःयह[ले खशुी 
मानेर भने, “यो हाॆो अि1तम आराधनाको समय होइन! ब[ अब 
नयाँ त*रकाले यो चचE स[ु गरेर हाॆो ूथम आराधनाको समय 
हनेुछ!" 
   केहc mदनप"छ Zयस चचEका धेरै सदःयह[ बमुिचमसँग 
ूाथEना गनE पहाडमा चढे। 
   बमुिचमले परुानो एडभेि1टःट चचEको पाःटरसँग स@पकE  
ग� यो। आइतबारको mदन Zयस आइतबार चचEमा ूचार गनE 
आउन उसले अनरुोध ग� यो। ती पाःटरले म� जरु गरे र दवैु 
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जना "मलेर म<हनाको एक mदन Zयहाँका चचEका सदःयह[लाई 
बाइबल "सकाए। Zयो बम छम<हनास@म चsयो। 
    “चचEका सदःयह[लाई एडभेि1टःट हनु आ�ान ग*रँन तर 
"तनीह[कहाँ गएर "तनीह[को चचEमा सामेल भए ँर "तनीह[सँग 
ूाथEना गनE थाल�" बमुिचमले भ1यो। 
   तर पहाडमा चढेको बेलामा आ`नो ूाथEनामा प*रवतEन गनE 
थाsयो। परमेँ वरले उसलाई ूयोग गनुEहोस ्भनेर ूाथEना गनुEको 
स�ा चचEका <वँ वासीह[ले एडभेि1टःट स1देश महण गराउन 
सहायता गनुEहोस ्भनेर ब"ुमिचमले ूाथEना गनE थाsयो। 
   Zयो चचEमा २० जनाबाट २७ जना <वँ वासीह[ भए र 
ब"ुमिचमका साथीह[ प"न चचEमा आउन थाले। 
   एक वषEप"छ Zयस चचEका सबै २७ जना सदःयह[ 
एडभेि1टःट चचEको पाःटरको चचEमा अ[ एडभेि1टःटह[सँगै 
<बसमसको <वशेष कायEबममा सहभागी हनु गए। जब ती २७ 
जना आ-आ`ना घरमा फक]  तब सबै जनाले एडभेि1टःट चचEमा 
सामेल हनु सहम"त जनाए। म:ो"लयामा एडभेि1टःट चचE स[ु 
भएको २७ वषEमा Zयोमाऽ एक घ_ना हो जहाँ एउटा चचEको सबै 
जना एडभेि1टःट भएका "थए। 
   जब ब"ुमिचम ठूलो भएर म:ो"लयाको राजधानी 
उलनबाटरमा गयो तब Zयो चचEमा ४० जना <वँ वासीह[ भएका 
"थए। २७वषEको ब"ुमिचमले म:ो"लयामा चचE ःथापना गनE 
छोडेको छैन। ऊ {लोबल "मसनको पायो"नयर भएको छ र 
म:ो"लयाको केवल एउटामाऽ पाथफाइ1डर चचEको अगवुा भएको 
छ। ऊ र उसकU ौीमती "मलेर म:ो"लयाको पर@परागत पाल 
जःतो घरमा सन ् २०१२मा पाथफाइ1डर चचE खोलेका "थए। 
ख1ुटुल सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEमा ूायजसो ६० जना ूZयेक 
साबथ आराधना गनE आउँछन।् ४५ जना पाथफाइ1डर 
यवुायवुतीह[ प"न आउँछन।् सन ् २०१७मा म:ो"लया देशले 
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एडभेि1टःट चचEलाई आ"धका*रक मा1यता mदएको "थयो। सन ्
२०१७मा प<हलो दश जनाले बिT तःमा "लएका "थए। 
   ब"ुमिचमको आठ कiाको <हसाब "सकाउने िशiक अ<हले 
प"न <हसाबै "सकाउँ"छन।् अ<हले उनी उलनबाटरमा रहेको 
म:ो"लयाको एकमाऽ एडभेि1टःट ःकूल टुसगालमा पढाउँ"छन।् 
यस ऽैमा"सक भेटcको भाग Zयस ःकूलले प"न पाउनेछ। 
   

                        -लेखक, आ1सय ुमे6चेःनी 
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संसारको सबभ1दा असल काम 
ए1कमानडेख “मनडाख" बोsड 

(म:ो"लया, एिशया) 
 

(सन ् १९२४देिख सन ् १९८९स@म म:ो"लया [सको 
अ"धनमा "थयो। Zयसप"छ म:ो"लया [सबाट अल"गएर ःवत1ऽ 
राaय ब1यो। Zयहा सन ् १९९१मा ृि1टयर "मसनको एक 
"बवा<हत द@प"तले ससुमाचार ूचार गनE "भ"ऽएको "थयो। 
Zयसबेला Zयहाँको जनसंuया "तस लाख "थयो। अ<हले Zयहाँ 
२,१७७ सेभे1थडे <वँ वासीह[ छन।् जो जो बिT तःमा "ल1छन ्
ूायजसो प*रवारको एक जनालेमाऽ बिT तःमा "लने भएको छ। 
Zयहाँ धेरै चनुौ"तह[ छन।् चचEका धेरै सदःयह[ चचEमा र<हरन 
प"न गा� हो भएको पाइएको छ। म:ो"लयाको राजधानी 
उलनबाटरमा मानडाखमा २८ वषEको {लोबल "मसन पायो"नयर 
"थयो। उसले <कसोर अवःथामा बिT तःमा "लएको "थयो।सात 
वषEप"छ उसले चचE छोडेको "थयो। यो उसको कथा हो।) 
   म एकदम कडा "मजासको मा"नस "थए।ँ मा"नसह[को 
आ"नबानी अनसुार "तनीह[को 1याय म गदEथे। कसैले भलू ग� यो 
भने मैले उसलाई mठक पाथÜ। उसलाई सजाय ँ mदन चाह1थ�। 
हामीले भलू ग� य� भने परमेँ वरले हामीलाई द´ड mदन चाहनहु1ुछ 
भनेर मैले सोचेको "थए।ँ 
    म खशुी हनुस<कन ँर परमेँ वरलाई <वँ वास गनुE बेकार छ 
भनेर मैले "नणEय गर�। मेरो जीवनमा केहc न केहc भयो जसले 
गदाE मेरो जीवन टु<बएको महससु भयो। म चचE जान छो©न 
थाल� र साबथलाई पालन गनE प"न छोड�। मैले दशांश प"न mदन 
छोड�। 
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   मेरc ौीमतीले मेरो बानीले गदाE द:ुख मानेकU "थइन।् 
उनले मेरो "नि@त ूाथEना गनE था"लन।् 
   मेरो चेतनामा परमेँ वरको सजाय ँ भो"गरहेको छु जःतो 
लागेको "थयो। परमेँ वरले मलाई सात वषE आिशष mदनभुयो अब 
उहाँलाई छोडेकोले उहाँले मलाई द´ड mदइरहनभुएको छ। 
  एक वषE भयो। केहc प"न भएन। परमेँ वरले मलाई 
सजाय ँ mदनभु1दा ब[ मलाई माया ग*ररहनभुएको "थयो। मैले 
प<हला भ1दा राॆो  आिशष पाएको "थए।ँ म:ो"लयाको टे"ल"भजन 
कायाEलयमा म स@पादक भएको "थए ँर मेरो तलब राॆ ै"थयो। 
   अ"न परमेँ वरको अगवुाईको बारेमा मैले एक mदन सोvदा 
मेरो मनमा ध6 का भयो। मैले सोच�, “पैसा कमाउने र खचE गन], 
पैसा कमाउने र खचE माऽ गन]। Zयःतो जीवनको अथE के छ र? 
टे"ल"भजन संचालकले माऽ धेरै फाइदा उठाइरहेको छ। 
अ[भ1दा ऊ पो धेरै धनी धनी भइरहेको छ। पैसा कमाउने 
भ1दा मलाई आन1द पान] सबभ1दा असल काम के होला? भनेर 
मैले सोvन थाल�। धेरै सोचेप"छ म यो "नँकषEमा पगु� <क 
सबभ1दा असल काम भनेको अ[लाई ससुमाचार सनुाउन ु हो। 
येशूलाई मेरो �दय फे*र समपEण गर�। चचEमा फ<कE ए ँर ूाथEना 
गर� , “यmद तपाwले मलाई ससुमाचर सनुाउने काममा खटाउनभुयो 
भने म जान तयार छु।" 
   धेरै म<हनाप"छ म:ो"लया एडभेि1टःट चचEका अगवुाह[ले 
मलाई {लोबल "मसन पायो"नयर हनु अनरुोध गरे। म:ो"लयाको 
राजधानीमा रहेको स<ुकरहेको चचEमा सेवा गनE र निजकैको 
सरकारc ःकूलमा अ¼मजेी पढाउने काममा ला{न स6ने 
"तनीह[ले बताए। मेरc ौीमतीलेचा<हँ बालस:"तको रेखदेख गन] 
र िच"नया भाषा पढाउने काम गनE सि6छन ्भनेर ती अगवुाह[ले 
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स@झाए। एक हT तास@म मैले ूाथEना गर�। अ"न टे"ल"भजनको 
कामबाट मैले रािजनामा mदए ँर म परैु ससुमाचार ूचारक बन�। 
  छ म<हनामाऽ ससुमाचार काम गन] काममा ला"गरहेको छु र 
यो मलाई असाzयै मनपछE। परमेँ वरको शिnले मा"नसह[को 
जीवन प*रवतEन भएको देu नभु1दा अ[ रोमा� चकारc काम मैले 
देखेको छैन। 
    जब Zयस ठाउँमा म पगु� तब प<हलो साबथमा "तन 
वषEस@म नआएको एक जना <वँ वासी चचEमा आयो। एक 
आपसमा हामीह[को िचनाजानी "थएन। ऊसँग घलु"मल गनE चाह� 
र अक� साबथमा प"न आउन उसलाई मैले अनरुोध गर�। चचEमा 
आउन अनरुोध गरेकोमा ऊ खशुी देिखदैँन�यो। जब हT ताको 
बीचमा उसले कुरा गनE बोलायो तब मैले उसको बारेमा थाहा 
पाए।ँ ऊ काम गन] ठाउँमा म गए।ँ उसले आ`नो ौीमतीलाई 
छकाइरहेको "थयो। उसको ौीमतीले उसलाई छो©न चाहेकU 
"थइन।् “अब मैले के गन]?" भनेर उसले सोzयो।  
   के गन] उसलाई थाहा "थएन। परªी वा परपरुष 
गमनबाहेक पारपाचकेु गनुE मना"सब छैन भनेर मैले बाइबलबाट 
सनुाइmदए।ँ परमेँ वरसँग iमा मा{न मैले उसलाई भन� र 
ौीमतीलाई ठ{न छो"डदेऊ मैले भन�। “तपाwको ौीमतीलाई 
सZय कुरा भRुहोस ्र अबदेिख म परमेँ वरको मा"नस हनेुछु भनेर 
वचन mदनहुोस।् "तमीसँग अबदेिख सZय बाटोमा <हँ©छु भनेर 
ू"त¦ा गनुEहोस"् मैले भन�। ूाथEना गरेप"छ म उसको घरबाट 
"नःक� । एक हT ता प"छ Zयस मा"नसले यो बतायो <क उसले 
अकÐ केटcलाई छो"डmदएको र आ`नो जीवन येशूलाई स@ुपेको छु 
भ1यो। आ`नी ौीमतीलाई प"न सZय कुरा उसले भ1यो। 
भा{यवस उनले उसलाई iमा mदइन।् 
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   अ<हले Zयो मा"नस ूZयेक हT ता चचEमा आउँछ र चचEको 
स<बय सदःय भएको छ। अक� अच@मको काम प"न भयो। एक 
mदन एक जना अपा:सँग मेरो भेट भयो। उसले   म<हनाको 
१६०००० म:ो"लयन पैसा टोमोग पाउँ�यो। Zयो क*रब ६५ 
डलर वा ६५सय "थयो। Zयो सरकारबाट पाएको अपा: भ|ा 
"थयो। एक mदन साबथमा मैले उसलाई भन�, “तपाwले दशांस 
mदनहुोस।् परमेँ वरले आिशष mदनहुनेुछ।" तर Zयो मा"नसले 
मानेनन।् 
   केहc समयप"छ टे"लफोनबाट Zयस मा"नसले आ`नो जीवन 
र ःवाःथको बारेमा कुरा ग� यो। सरकारले दईु म<हनाको भ|ा 
उसलाई mदने कुरा उसले ग� यो। मैले भन�, “दशांश mदनहुोस।् 
यmद तपाwले परमेँ वरको शिn जाR चाहनहु1ुछ भने उहाँलाई 
जाँvनहुोस।् मलाकU ३:१०मा परमेँ वरले भRुभएको छ ""तॆो 
दशांशभेटcले मलाई जाँचेर हेर।" 
   अक� साबथ Zयस मा"नस चचEमा आयो र प<हलोपटक 
दशांश mदयो। एक हT ता प"छ अZय1त खशुी भएर मलाई उसले 
फोन ग� यो, “अिःतको हT ता मैले दशांश mदए।ँ आज मैले 
सरकारबाट पऽ पाए ँ जसमा लेिखएको "थयो, मेरो मा"सकभ|ा 
पचास ू"तशतले बढेको छ!" 
   म Zयःतो भावकु  यिn त होइन। तर जब परमेँ वरले 
मा"नसह[को जीवनलाई प*रवतEन गनुEभएको म देu छु मलाई 
अZय1त खशुी ला{छ। मैले श�दह[मा  याuया गनE सि6दन।ँ 
सबैले परमेँ वरको ूमे थाहा पाएको म चाह1छु। Zयसैकारण म 
ससुमाचार ूचारक वा "म"सनेरc भएको छु। "म"सनेरc हनु ु नै 
संसारको सबै भ1दा असल काम हो। 

 (यो कथा आ1सय ु मे6चेःनीलाई म1डाखले सनुाएको 
हो)।  
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म पढाउन चाहR 
सेरन<पल “ओजी“ ओटगोनटुया 

(म:ो"लया, एिशया) 
 
(यो कथा ४०व<षEय ओजीको आ`नै गवाहc हो। उनी 

म:ो"लयामा रहेको केवल एकमाऽ सेभे1थ-डे एडभेि1टःट ःकूलको 
<ूि1सपल हनु)्। 

  जब म म:ो"लयाको <वँ व<व¨ालयमा के प¯ने भनेर 
सोिचरहेकU "थए,ँ जे पढेप"न म क<हsयै प"न िशिiका हनु चाहँmदन 
भनेर सोचेकU "थए।ँ मेरc आमा <क1डरगाट]नको िशिiका "थइन ्र 
हsला गन] केटाकेटcह[ू"त मेरो धैयEता "थएन। 

   एक mदन चचEको पाःटरले बालस:"तमा पढाउन अनरुोध 
गरे। मैले भन�, “मलाई केटाकेटc मन पदpन। "तनीह[लाई म 
"सकाउँन चाहँmदन।" तर उनले मलाई फला"तनको कपडामा 
िच"ऽत बाइबल कथाह[ भR अनरुोध गरे। ती िचऽह[ देखेर 
मलाई उZसकुता त भयो तर जब मैले केटाकेटcह[ देख� मैले 
भन�, “म "तनीह[लाई पढाउन सि6दँन।" मेरो ौीमानले मलाई 
सोzनभुयो, “यो सानो सहरमा "तमीले के गछ¶?" 

“मलाई थाहा छैन तर म पढाउनचा<ह ँचाहR" मैले जवाफ mदए।ँ 

   एक mदन <वँ व<व¨ालयको 6लासप"छ मेरो ौीमानले केहc 
<व¨ाथ®ह[लाई घरमा खान बोलाए। मैले "तनीह[को "नि@त 
सरल ःवःथ खानाह[ बनाइmदए।ँ म:ो"लयामा मास ु ूZयेक 
खानेबेलामा ूयोग ग*र1छ। मास ुम:ो"लयनह[को मuुय खानाको 
प*रकार हो। तर मेरो टेबलुमा फलफूल, अR र सागस�जीह[ 
"थए। ती देखेर <व¨ाथ®ह[ले अच@म माने। "तनीह[ले सोधे, 
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“कःतो खालको खाना हो यो?" अ"न "तनीह[लाई बाइबलमा 
उsलेख ग*रएको ःवःथ जीवनको बारेमा पो "सकाउन पगु�। 

    केहc समयप"छ "छमेकUका आमाह[लाई साथी बनाए।ँ 
जब म "तनीह[कहाँ भे_न गए ँ मैले "तनीह[को बvचाह[लाई 
बाइबलका कथाह[ सनुाए।ँ म क<हsयै प"न "सकाउँmदन भनेर 
मैले सोचेको "थए ँतर मैले बराबर "सकाइपो रहेकU "थए।ँ 

   मेरो ौीमानले सहरमा एउटा चचE ःथापना गरे। अ"न 
उनलाई <फ"लTपीनको एडभेि1टःट <वँ व<व¨ालयमा अzययन गनE 
"न@तो mदए। मैले ूाथEना गर� “हे ूभ ु मैले <फ"लTपीनमा के 
गन]?" 

   धेरै म<हनास@म यो ूाथEना मैले ग*ररहेको "थए।ँ एक mदन 
<वँ व<व¨ालयको ूोफेसर हाॆो <फ"लTपीनको नयाँ घरमा आए। 
मेरो ौीमानलाई <वँ व<व¨ालयमा पढाई "सzयाउन दईु वषE छ 
म<हना ला{छ Zयस बेलास@म मैले के ग*ररहने भनेर उनले मलाई 
सोधे। 

  “नसE वा एकाउ1ट प¯छु होला" मैले भन�। 

   “हामीसँगै ूाथEना गर�। परमेँ वरले तपाwको "नि@त 
योजना देखाउनहुनेुछ होला" उनले भन�। 

   <वँ व<व¨ालयमा नसE प<ढ "सzयाउन पाँच वषE ला{ने मैले 
थाहा पाए।ँ "बिजनेस <वभागमा म गए।ँ Zयहाँ एकाउि1ट: प¯न 
चार वषE ला{छ भनेर मलाई भ"नयो। अ"न एकाउि1ट:को बारेमा 
सोिचरहेको बेलामा िशiा <वभागमा गए।ँ 

   एक जना िशiक र मेरो बीचमा कुराकानी राॆोसँग 
चsयो। उनी त म:ो"लयामा गइसकेका पो रहेछन ् भनेर थाहा 
पाए।ँ उनी प<हलो  यिn "थए जो मैले कुरा गदp "थए ँ जो 

२९९ 



 

म:ो"लया गएका "थए। उनीसँग कुरा गनE मलाई धेरै उZसकु 
भएको "थयो। 

   केहc समयको कुराकानीप"छ मलाई िशiा <वषय प¯न 
उनले सझुाव mदए। 

   “ए, होला," मैले भन�। उनी दयाल ु भएकोले नाw भR 
स<कँन। 

   “तपाwको छोरc भएकोले ूाथ"मक िशiा प¯न <कन 
कोिशश गनुEहRु?" उनले भने। हामी धेरै बेर कुरा 
ग� य�।आिखरमा उनलाई पढाउन जानपुरेको "थयो। उनी मबाट 
छु_नअुिघ <वँ व<व¨ालयमा भएको <क1डरगाट]न 6लासमा हेनE 
जान उनले सझुाव mदए। जब म <क1डरगाट]न 6लासमा गए ँZयहाँ 
मैले जे देख� सो देखेर मलाई छ6 क ला{यो। बालबा"लकाह[ 
शा1त र खशुी देिख1थे। "तनीह[लाई "सकाउने "मस प"न हँ"सलc 
देिखि1थन।् 

   म:ो"लयामा िशiा स@ब1धी केहc कiाह[ "लएकोले मैले 
"तन वषE"भऽ िशiामा Zयस <वँ व<व¨ालयबाट "डमी पाउन स6छु 
भनेर मैले थाहा पाए।ँ 

   “यो परमेँ वरको योजना हनुस6छ <क "तमी उहाँको 
"नि@त िशिiका होऊ" मेरो ौीमानले मलाई भRुभयो।  

   “होला" मैले भन� तर पढाउन नचाहने सबै ःवाद मबाट 
"बलाएको "थयो। 

    दईु वषE छ म<हनामा नै म माजएुत भए।ँ Zयहc समयमा 
मेरो ौीमानले प"न आ`नो पढाइ "सzयाउनभुएको "थयो। 

    म:ो"लयामा फक] प"छ मैले ूथम एडभेि1टःट ःकूल 
ःथापना गनE सहयोग गर�। केहc वषE अिघ मलाई ःकूलको 

३०० 



 

<ूि1सपल बनाइयो। अब मलाई पढाउन खबु मनपछE र 
बालबा"लका प"न मन पछE। 

    आजभो"ल टुसगाल ःकूलमा १२४ जना <व¨ाथ®ह[ छन।् 
"तनीह[ ूायजसो एडभेि1टःट प*रवारबाट आएका होइनन।् 
"तनीह[ <क1डरगाट]नदेिख १२ कiास@म प¯छन।् अब हामी नौ 
कiादेिख वा� ह कiास@म प¯ने <व¨ाथ®ह[लाई Zयहc¥ बःने खाने 
ब1दोबःत गन] भवनह[ बनाउन सोिचरहेका छ�। यस 
ऽैमा"सकको भेटcले Zयहाँका <व¨ाथ®ह[को "नि@त आवास घर 
"नमाEण गनE सहयोग "मsनेछ। 

    पछा"ड फक] र हेदाE म परमेँ वरलाई साँिvचकै ध1यवाद 
mदन चाह1छु। के<हलेकाहc ¥ मेरा आफ1तह[ले मलाई सोzछन,् 
"तर "तमीले त क<हsयै प"न नपढाउने भनेकU "थयौ। "तमी <कन 
िशिiका भयौ?" “तपाw के हनु ुहनेुछ तपाwलाई क<हsयै थाहा 
हुँदैन। परमेँ वरलाई माऽ थाहा ह1ुछ। जब हामी धैयEतासाथ 
परमेँ वरको योजनामतुा<वक चsछ� भने उहाँले हामीलाई 
डो� याउनहुनेुछ" म "तनीह[लाई भ1छु। 

   (यो कथा सेरि1पल “ओजी“ ओटगो1�ुआले आ1सय ु
मे6चेःनीलाई भनेकU हनु)्। 
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दोॐो जीवन 

( <पटर, चीन) 
 
     <पटरले <हसाब "सकाउने िशiक बR २४ वषEस@म 
अzययन  गरेको "थयो। ऊ चीनको एक गाउँमा रहेका आ`ना 
ग*रब आमाबाबहु[को ःयाहार गनE चाह1�यो। तर ःवाः�यमा 
स�ट आएकोले उसको योजना भताभ:ु भयो। एकै "छनमा उसले 
सबै थोक गमुाएको महससु ग� यो। 
   “यmद Zयःतो प*रिःथ"त नआएको भए मैले परमेँ वरको 
निजक क<हsयै आउने "थइँन होला। यस स¼ कटबाट नै 
परमेँ वरले उहाँ"तर डो� याउनभुयो र मलाई सZय आZम¦ान "स6न 
अगवुाई गनुEभयो। 
    कलेजबाट माजएुत भएप"छ <पटरलाई एक माzय"मक 
ःकूलमा <हसाब पढाउन "नयnु ग*रयो। उसको नयाँ भ<वंय र 
पैसा कमाउने आशाले ऊ खशुी भएको "थयो। तर <पटर र 
उसका साथीह[ले ःकूलमा पढाउनभु1दा अिघ ःथानीय िशiा 
<वभाग अनसुार ःवाः�य प*रiणमा सफल हनु ुआवँयक "थयो। 
“म कलेजमा हुँदा मैले धेरै बाःकेटबल र सकर खेलेको "थए।ँ 
ःवाः�य परciणमा मलाई कुनै समःया हनेुछैन भनेर मैले 
भ1ठानेको "थए"ँ <पटरले भ1यो। 
  तर जब ःवाःथ प*रiणको *रपोटE आयो तब दईु 
<व¨ाथ®ह[ सफल नभएको थाहा पाए। "तनीह[मा <पटर र एक 
जना यवुकको आमा "थए। तर <पटरलाई आफू ःवःथ भएको 
<वँ वास लागेकोले कलेजकै अनरुोधमा दोॐो पsट ःवाः�य 
परciण ग*रयो। यस पटक प"न <पटर फेल भयो। <पटरको 
कलेजोमा ग@भीर रोग छ र Zयसलाई "नको पानE नस<कने भनेर 
डा6टरले सनुाए। Zयसले गदाE िशiण पेसामा ला{न कलेजले 
<पटरलाई अयो{य ठह� यायो। 

कथा 
७६ 

 

३०२ 



 

   “Zयसबेलामा मेरो स@पूणE सपना च6नाचरु भएको महससु 
भयो। मैले सबै थोक गमुाएको जःतो ला{यो। मेरा 
आमाबाबलुाई ग*रबपनाबाट उचाsन धेरै वषE कडा प*रौम गरेको 
"थए।ँ मेरो अ"भलाषा पूरा भएको जःतो लागेको "थयो तर सबै 
थोक "बलाएर गयो। म एकदम "नराश भए"ँ <पटरले सनुायो। 
   Zयस रात <पटरले एउटा पलुमा उ"भएर अ1धकार 
आकाशमा िचvयायो, “लावटेन!" अथाEत ् चाइ"नज भाषामा उvच 
शिn। “हे उvच शिn "तमीले मलाई अ1याय ग� यौ!" पऽसु 
ध[ुध[ु रोयो। एक "छन त पलुबाट हाम फालेर मन] "बचार प"न 
ग� यो। 
   आमाबाबकुो अनरुोधमा गाउँको अःपतालमा उपचार गन] 
कोिशश ग� यो। अःपतालको अवःथा नराॆो "थयो। <पटरको 
उपचारको "नि@त प*रवारले सहरको राॆो अःपतालमा पठाउन 
सकेका "थएनन।् 
    तीन mदनप"छ <पटरको आमा चचEमा गइन ् र उनको 
छोराको "नि@त ूाथEना गनE अनरुोध ग*रन।् उनी क<हलेकाहc ¥माऽ 
चचE जाि1थन।् िच1ताले गदाE Zयस mदन चचEमा जाँदा उनले 
भ1ठा"नन ्Zयो mदन आइतबार हो। तर Zयो mदन श"नबार "थयो। 
Zयस चचEमा दवैु आइतबार र श"नबारको mदन आराधना ह1ु�यो। 
दवैु स@ूदायले एउटै चचE चलाउँथे। जब साबथ ःकूलको 
समयमा <वँ वासीह[ चचEमा आए "तनीह[ले एक जना म<हला 
रोइरहेको भे�ाए। एक जना म<हलाले सो"धन ् “तपाw <कन 
�नभुयो?" <पटरको बारेमा थाहा पाएप"छ Zयस म<हलाले भ"नन ्
“िच1ता नगनुEहोस।् परमेँ वरमा"थ <वँ वास गनE तपाwको छोरालाई 
भRुहोस।् उहाँले उसलाई बचाउनहुनेुछ।"   
   Zयस mदन ती म<हला <पटरलाई अःपतालमा भे_न गइन।् 
उसलाई उनले Zयहc सsलाह mदइन,् “बाब ुपरमेँ वरमा"थ <वँ वास 
गनुE। उहाँले "तमीलाई बचाउनहुनेुछ।" यो कुरा <पटरलाई 
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ःवीकानE गा� हो "थयो <कनभने एक 6लासदेिख उसका 
िशiकह[ले परमेँ वरको अिःतZव छैन भनेर "सकाएका "थए। 
   Zयस समय <पटरको साम ुदईु बाटो खडा भएको महससु 
ग� यो। अःपतालमा बसेर धेरै खचE गरेर आमाबाबलुाई बोझ mदएर 
मन] हो <क परमेँ वरलाई <वँ वास गन]। 
   “मेरा आमाबाबहु[लाई बोझ थTन मन लागेको "थएन। 
Zयसकारण मैले परमेँ वरलाई <वँ वास गन] "नणEय गर�। 
डा6टरलाई भ1दा परमेँ वरमा"थ <वँ वास गनE मैले "नणEय गर�" 
पऽसुले भ1यो। 
   Zयस अपरा1ह <पटरले परमेँ वरको अिःतZवलाई 
ःवीकारेको हनुाले उहाँले नै "नको पानुEह1ुछ भनेर <वँ वास गदp 
अःपतालबाट घर जाने "नणEय ग� यो। घरमा औषधीह[ लान 
आमाले उसलाई भ"नन।् 
   “हामी परमेँ वरलाई <वँ वास गछÊ। सबै औषधी यहc¥ 
छोड�" उसले भ1यो। Zयस एडभेि1टःट म<हलाले पऽसुलाई चचEले 
ःथापना गरेको सानेटो*रयम वा हsका उपचार गन] संःथा अक� 
गाउँमा खोलेको छ भनेर सनुाइन।् <पटरले Zयहाँ जान "नणEय 
ग� यो। सानेटो*रयमका कमEचारcह[ले <पटरलाई �दयदेिख ःवागत 
गरे। 
   “जब म "बरामी र "नराश भएको "थए,ँ मलाई सा1Zवना 
चा<हएको "थयो, तर सबैले मलाई छोडेर गए। जब म 
सानेटो*रयममा गए ँ सबै मा"नसह[ले मसँग घुडँा टेके र मेरो 
"नि@त ूाथEना गरे। जब "तनीह[ले ूाथEना गरे परमेँ वरसँग [ँदै 
भने “हे ूभ ुयस यवुकलाई "नको पा*रmदनहुोस"् "तनीह[ले मलाई 
माया गरेका "थए" <पटरले भ1यो। 
   <पटरले Zयःतो ूमे क<हsयै प"न अनभुव गरेको "थएन। 
यो त मानव ूमेभ1दा ठूलो ूमे भएको उसले भे�ायो। उसले 
परमेँ वरको ूमे भएको ठा1यो। ऊ सा"नटो*रयममा दईु म<हना 
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बःयो। Zयहाँ उसले ूाथEना ग� यो, बाइबल अzययन ग� यो र नयाँ 
जीवनशैलc "स6यो। “म "बरामी भएको "बसÜ। म धेरै खशुी 
भएको "थए"ँ <पटरले भ1यो। 
   दईु म<हनाप"छ सानेटो*रयमको "नद]शकसँग आफूलाई 
अःपतालमा फक] र ःवाःथ परciण गनE mदन अनरुोध ग� यो। जब 
उसको ःवाःथ परciण ग*रयो तब ऊ र डा6टर अZय1त छ6 क 
परे। उसको ःवाःथ राॆो भएको *रपोटE mदइयो। आ`नो चानचनेु 
औषधीले <पटरलाई कसरc "नको पा� यो भRे कुरालाई डा6टरले 
ठ@याउन सकेन। तर <पटरले औषधी घरमा लगेको "थएन। 
उसले परमेँ वरमा"थ भरोसा राखेको "थयो। 
   <पटरले बिT तःमा "लयो। उसका आमाबाब ु र हजरुआमा 
र हजरुबबुाले प"न बिT तःमा "लए। अ<हले <पटर ४० वषEको छ 
र चीनमा बाइबल "सकाउँछ। “परमेँ वरले मलाई दोॐो जीवन 
mदनभुएकोले मेरो जीवन उहाँमा समपEण गन] "नणEय गर�" खशुी 
भएर <पटरले सनुायो। 

- आ1सय ुमे6चेःनी 
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साइकलको स�ा साबथ 
जीन रो:गाओ 
(ताइवान) 

 
    ताइवानको साइकल बनाउने कारखानामा साइकलको 
च6 का पेsने र टsकाउने कामले धेरै पैसा आउँदैन। तर एउटा 
मूuय फाइदा त "थयो। साबथमा काम गनुE परेको "थएन। 

   धेरै वषE अिघ ताइवानको िशका: सहरमा जीन रो:गाओ 
र उनकU ौीमती सरेका "थए। "तनीह[ दवैु जनाले साइकल 
बनाउने १६ जनाको कारखानामा काम गरेका "थए।  सबाथमा 
काम गनुEपरेकोले "तनीह[ले परुानो सहर छो©नपुरेको "थयो। 
"तनीह[को आय केवल १५००० ताइवानी डलर वा अमे*रकU 
५०० डलर वा पचास हजार [पैयाँमाऽ "थयो। 

   “महँगो ताइवानमा Zय"तमाऽ पाएप"न िच| बझुाउनपुरेको 
"थयो। तर सबाथमा काम गनुE नपरेकोले हामी खशुी "थय�" जीन 
रो:गाले भ1यो। 

 केहc म<हनाप"छ उसले आ`ना भाइ, चारजना ब<हनीह[ र 
प*रवारका अ[ सदःयह[को बारेमा सोvन थाsयो। "तनीह[ले 
अझै प"न सबाथमा काम गनुEपरेको "थयो। आ`नो कारखानाको 
मा"लकसँग "तनीह[लाई प"न काम गनE mदन उसले अनरुोध 
ग� यो। तर काम धेरै छैन भनेर उसले जवाफ mदयो। तर जीनले 
कर गदाE "बःतारै सातजना उसका आफ1तह[ले Zयहाँ काम 
पाए। 

   जीन रो:गाओको थोरै तलबले गदाE उसको जीवन 
संघषEमय "थयो र अक� कामको खोिजमा ला{ने "बचार ग� यो। 

कथा 
७७ 
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तर अ1त उसले सबाथमा काम गनुEपन]छ भनेर थाहा पाएर Zयहc¥ 
काम ग*ररहने "नणEय ग� यो। “धेरै तलबभ1दा म <वँ वासमा 
ब"लयो भएर बःने मेरो चाहना "थयो" उसले भ1यो। 

   परमेँ वरले जीन रो:गाओको आवँयकता थाहा पाएको 
हनुपुछE। साइकलको पाटEपूजाEलाई "मलाएर साइकल बनाउने 
कारखानाबाट च6 का बनाउन जीन रो:गाओको कारखानामा धेरै 
अडEर आउन थाsयो। Zयसले गदाE जीन रो:गाओ र उनको 
ौीमतीको तलब प"न ब¯न थाsयो। "तनीह[ले म<हनाको 
७०,००० ताइवानी डलर वा अमे*रकU २,३०० डलर कमाउन 
थाले। जीन रो:गाओलाई कारखानाको नाइके बनाइयो। Zयसले 
गदाE उसलाई थप तलब त "मलेको "थयो तर अडEरलाई प�ु याउन 
श"नबार प"न काम गनुEपन] हनेुछ भRे ऽास प"न उसमा उZपR 
भयो। 

   उसको डर वाःत<वक भयो जब उसको कारखानाको 
हा<कमले एक शबुवारको mदनमा श"नबार प"न सबै १६ जनाले 
काम गनुE पन]छ भनेर घोषणा ग� यो। 

   “मैले सबाथमा काम गनE सि6दन"ँ भनेर जीन रो:गाओले 
जवाफ mदयो।  

   “"तमीले श"नबार काम गदpनौ भने "तॆो जा"गर खतम 
भयो भनेर सि@झनपुछE" मा"लकले भ1यो। 

    Zयो रात जीन रो:गाओ सZु न सकेन। जीन रो:गाओमाऽ 
होइन, उसकU ौीमती र अकाE सात जना आफ1तह[ले प"न काम 
गनE नपाउने भएका "थए। उसले परमेँ वरसँग ूाथEना ग� यो। 
सबाथ "बहान आफ1तस<हत जीन रो:गाओ चचEमा गयो। 
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“हामीह[को काम होइन <वँ वास थामी राu ने हामीले "नणEय 
ग� य�" भनेर जीन रो:गाओले भ1यो। 

   हा<कम एकदम *रसायो। उसका आधा कमEचारcह[ 
काममा आउनकुो स�ामा चचEमा जान लागेका "थए। फे6टरcबाट 
सामानह[ तरु1तै पठाउनपुरेको "थयो। *रसले अ[ सात जना 
कमEचारcलाई प"न श"नबार काममा नआउन ुभ1यो। तर श"नबार 
घाम अःताएप"छ र आइतबार प"न काम गनE आदेश mदए। 
आइतबार "बदा "थयो। Zयस हा<कमले कामको नयाँ ता"लका 
अनसुार जीन रो:गाओसँग "मलेर काम गनE सबै कमEचारcलाई 
आदेश mदयो। एडभेि1टःट कमEचारcह[ श"नबार बेलकुU र 
आइतबार खशुी मानेर काम गनE थालेका "थए। 

    "तनीह[को मा"लक तीन mदनप"छ काममा फ6य�। 
मङगलबारको mदन जीन रो:गाओकहाँ "सधै गएर सोzयो, “के 
"तमी धेरै पैसा कमाउन चाह1छौ?" 

   छ6 क परेको जीन रो:गाओले जवाफ mदयो, “सबाथमा 
मैले काम नगदाE मेरो काम खतम ह1ुछ भनेर तपाwले भRुभएको 
होइन र?" 

   साइकलको ृेम बनाउने माग धेरै आएकोले उसले अक� 
कारखाना खोsन "नणEय गरेको "थयो र Zयसको नाइके जीन 
रो:गाओलाई बनाउने ूःताव ग� यो। उसको पद प"न ठूलो 
हनेुभयो जसले गदाE उसले कामदारह[लाई भनाE प"न गनEस6�यो, 
नयाँ कमEचारcह[लाई उसले ता"लम प"न mदन स6�यो, साथै 
उसले धेरै मोटो तलब प"न पाउँ�यो। तर सबाथमा प"न काम 
गनुEपन] भएको "थयो। 
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   Zयो काम सनुौलो अवसरको "थयो। तर जीन 
रो:गाओलाई भजन ३७:५को याद आयो, “"तॆो बाटोलाई 
परमेँ वरलाई स@ुप। उहाँमा"थ भरोसा राख र उहाँले "तॆो काम 
फ|े पानुEहनेुछ।" आ`नो बाटो परमेँ वरलाई mदन जीन रो:गाओ 
राजी भयो र मा"लकको ूःताब अःवीकार ग� यो। 

   *रसाउनकुो स�ा उसको मा"लकले सदाको "नि@त 
फे6टोरcको कायEता"लका बदsयो। जीन रो:गाओ जःतो असल र 
मेहनती कमEचारcलाई उसले गमुाउन चाहेको "थएन। Zयसकारण 
उसले कारखाना सध̧को "नि@त सबाथमा ब1द ग*रनेछ तर 
श"नबार बेलकुा र आइतबारचाहc ¥ काम सचुा[[पमा चा"लनेछ। 

   “अ<हले कोहc प"न सबाथमा काम गदpनन।् मेरो हा<कमले 
प"न सबाथमा काम गदpन" जीन रो:गाओले खशुी मानेर भ1यो। 
परमेँ वरू"त जीन रो:गाओको ू"तव�ता देखेर चार जना 
सहकम®ह[ ूभा<वत भए। "तनीह[मा चार जनाले बिT तःमा 
"लए। 

   श"नबार बेलकुा र आइतबार mदनभरc काम गदाE जीन 
रो:गाओ क<हलेकाहc ¥ था6�यो। तर उसले अक� बाटो रोaन 
चाहेको "थएन। 

   “हामीह[को <वँ वासलाई थामी राu न परमेँ वरले सहयोग 
गनुEभएकोले उहाँलाई ध1यवाद mदन चाह1छ�। हामीलाई थकाइ त 
ला{छ नै। तै प"न हामीह[को <ववेकलाई ःवvछ राखेर 
शाि1तमय जीवन mदनभुएकोमा परमेँ वरू"त हामी धेरै आभारc 
छ�" जीन रो:गाओले खशुीभएर भ1यो। 

  लेखक: आ1सय ुमे6चेःनी 
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बदमास केटाको "नि@त ूाथEना 
ए"लसा अलबटEसन 

(माशEल आइला´ड, पा"स<फक समिु) 
 

पा"स<फक समिुमा रहेका केहc टापकुह[ "मलेर बनेको 
देश माशEल आइला´डसमा इबाई सेभे1थ-डे एडभेि1टःट ःकुलमा 
चलेको 6लासको प<हलो mदनमा सानो लोमानले ःकुलको य"ुनफमE 
लगाएको "थएन। 

   दोॐो mदनमा पाँच वषEको केटा <क1डर गाट]न 6लासमा भने 
ःकुलको य"ुनफमE लगाएर आयो। Zयो य"ुनफमE कालो पाइ1ट र 
खइरो क"मज "थयो। उसले 6लासमा zयान mदएर राॆोसँग सRु 
सकेन। उn कiामा पढाउने िशिiका ए"लसा अलबटEसन "थइ। 
उनी अमे*रकाको अलाःका राaयबाट भखEरै नयाँ ठाउँमा पढ़ाउन 
आएकU "थइन।् तर सानो केटो लोमालाई कiामा बःन मन 
लागेको "थएन ऊ बा<हर अ[ साथीह[सँग बाटोमा खेsन पाए 
प"न ह1ु�यो भनेर सोिचरहेको "थयो। उसका अ[ साथीह[ 
ःकुलमा जाँदैनथे। 

  अ"न लोमन कiामा यताउ"त चsन थाsयो र अ[ 
केटाकेटcह[लाई िजः6याउन र  िचमो_न थाsयो। 

  चकचके लोमनलाई चपु लगाउन ए"लसाले धेरै कोिशस ग*रन।् 
चपु लाग भ"नन ्र अ[ केटाकेटcह[बाट अलगै रािखन।् तरप"न 
लोमन चपुलागेर बसेन झन ्  ãा...हा....हc.ं.हc ं .. गदp कराउन 
थाsयो। 

   ए"लसाले लोमनलाई हेडसरकहाँ ल"गन।् हेडसरले 
लोमनलाई स@झाउन खोजे तैप"न उसको बानी स"ुीएन।उता 

कथा 
७८ 
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<क1डर गाट]न 6लासमा भखEरै भनाE भएका अ[ १९ जना 
केटाकेटcह[ प"न धेरै चकचक ग*ररहेका "थए। "तनीह[ले एक 
आपसमा र िशिiकालाई समेत िचथोरा िचथोर गनE थाले। एक 
mदन त 6लासका सबै केटाकेटcह[ Áयालबाट हाम फालेर बा<हर 
खेsन जान लागेका "थए तर िशिiका ए"लसाले "तनीह[लाई 
जसोतसो गरेर रोकेकU "थइन।् 

      ए"लसाले लोमनकU सानीआमासँग “ऊ <कन Zयःतो 
बदमास भएको” भनेर सो"धन।् सानीआमाले लोमनको घरको 
वारेमा ए"लसालाई सनुाइन।् लोमनकU आमा भखEरकU "थइन ्अ"न 
उसको बबुाचा<हँ ज«ाँहा  "थए। "तनीह[ Tया"स<फक 
आइsया´डको अकp  टापमुा बःदथे र लोमन उसको सानीआमा र 
काकासँग इबेयी टापमुा बःदथे। Zयो टापमुा १२,००० भ1दा 
बढc मा"नसह[ बःदथे। 

   लोमनको बारेमा सनेुप"छ िशिiका ए"लसालाई लोमनू"त 
aयादै माया लागेर आयो। लोमनकU सानीआमालाई ए"लसाले 
भ"नन ्"तपाwको कुरा सनेुर मलाई कःतो द:ुख ला{यो। <वचरा ! 
उसलाई मायाको खाचो छ , अ"न ऊ प<हलो पsट ःकुलमा भनाE 
भएको छ। उसलाई धेरै हेरचाह र ःनेहको आवँयकता छ भRे 
मलाई ला"गरहेकोछ।" 

    एक mदन लोमन शरcरभारc घाउ र "नलडाम "लएर ःकुल 
आएको "थयो।उसको एउटा आखँा प"न सिुRएको "थयो। 
लोमनको घरमा केहc नराॆो भएको हनुपुछE भRे ए"लसाले 
सोिचन।्लोमंको वारेमा ए"लसाले  हेडसरसँग प"न कुरा ग*रन।् 
तर "तनीह[ले लोमनलाई सहयोग गन] आटँ गनE सकेनन ्<कनभने 
घरायसी झगडा वा केटाकेटcको <वषयलाई Zयस ठाउँका 
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मा"नसह[ ूाय सरकारलाई दोष mद1थे। "तनीहा[ भ1दथे  
बा"लकालाई सहायता गनE सरकारले वाःता नै गदpन। तब ए"लसा 
के गन] होला भनेर दोधारमा प*रन, लोमनको प*रवारलाई ऊ 
अटेरc र बदमास छ भनेर गनुासो पोखाउन ्प"न छो"डन।् ब[ 
परमेँ वरसँग ूाथEना गनE था"लन।् "एक mदन म ःकुलबाट घरमा 
फकÜ । मैले रोएर ूाथEना गर�। 'ूभ ुलोमनालाई म कसरc सधुा� ँ
? ऊ स"ुीएर राॆो भएको म हेनE चाह1छु।'" ए"लसाले भ"नन।् 

   6लास[मका बvचाह[ सानै भएताप"न 6लासमा त 
आिZमक लडाw भइरहेको उनलाई महससु भयो। "यहc समय हो 
जब "तनीह[ले असल र खराब बानीह[ "स6दछन।् यसै बेला 
शैतानले केटाकेटcह[को mदमागमा खेलबाड गनE चाह1छ ता<क 
"तनीह[ले येशू"तर zयान नलगाउन।्" ए"लसाले आ`नो भावना 
 यn ग*रन।् ए"लसाले स@पूणE <व¨ाथ® र लोमन जःता 
<वधाथ®लाई स@हाsन गा� हो भएको <वषयमा  माऽ होइन तर 
"तनीह[का आमाबाबकुो "नि@त प"न ूाथEना गनE था"लन।् 
परमेँ वरको ूमेले उनको 6लास <व¨ाथ®ह�ले भ*रउन भनेर 
उनले पकुारा  गनE था"लन।् ूZयेक <व¨ाथ® र "तनीह[को 
प*रवारको "नि@त हरेक "बहान र बेलकुा उनी ूाथEना गनE 
था"लन।् "ूाथEनाले मेरो 6लास[म प*रवतEन हनेुछ भनेर मैले 
प6 का गरेकU "थए"ँ ए"लसाले भ"नन।् 

   लोमनलाई कजाउन ए"लसाले सबै बvचाह[ घर 
गइसकेप"छ प"न उसलाई भने 6लासमै राखेर उसको"नि@त ऊ 
संगै ूाथEना गनE था"लन।्उसलाई ूाथEना गनE प"न  "सकाइन।् 
ए"लसाको प"छ-प"छ ूाथEना गदp लोमनले प"न ूाथEना गनE थाsयो, 
"ःवगEमा रहनहुनेु हे <ूय <पता। आजको mदनको "नि@त तपाwलाई 
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ध1यवाद छ। मेरो खाना जटुाइmदन ु भएको "नि@त तपाwलाई 
ध1यवाद छ। 6लामा कच-कच गरä मलाई माफU  mदनहुोस।् 
मैले साथीह[लाई द:ुख mदएकोमा मलाई द:ुख लागेको छ। 
मलाई माफ ग*रmदनहुोस ्र भो"ल 6लासमा राॆोसँग सRुे र दयाल ु
हनेु मन मलाई  mदनहुोस।्" 

   एक mदन ूाथEना ग*ररहेको समयमा लोमनले ए"लसालाई 
भ1यो ""मस, "मस, म प<हले यी सबै मेचह[ "मलाऊँ छु है त?" 
लोमनले उसको "मसलाई सहयोग गनE चाहेको यो प<हलो पटक 
"थयो। 

   सबैको "नि@त ूाथEना गनE थालेको दईु हT ता"भऽै ए"लसाले 
आ`नो 6लासमा केहc न केहc प*रवतEन आएको महससु 
ग*रन।्अ� बvचाह[ले 6लासमा फोहर गदाE प"न अब Zयसलाई 
लोमनले  सफा गनE थालेको "थयो। झगडा गन] बvचाह[को 
बीचमा उ"भएर झगडा नगर भनेर स@झाउन थाsयो र एक 
आपसमा अगँालो हालेर माया गनE स6नपुछE भनेर लोमनले 
अ�लाई "सकाउन थाsयो। अ[ बvचाह[को  यवहारमा प"न 
प*रवतEन आउन थालेको "थयो। "तनीह[ एक आपसमा प<हलाको 
भ1दा "मsन र माया गनE थालेका "थए। "सरc, माफ गनुEहोस"् 
भनेर भR थाले। जनु बvचाले िच| दखुाएका "थए "तनले प"न 
"ल, ल, "तमीलाई माफU भयो" भनेर अ:ालो मानE थाले।  यी 
सबै घटनाह�ले ए"लसालाई आ`नो 6लासमा परमेँ वरको ूमे 
भ*ररहेको महससु भैरहेको "थयो। 

   िशiकह[ले पiपात गनुE त हुँदैन तर ए"लसाको "नि@त 
लोमन धेरै निजक हनु पगेुको "थयो। ए6 काइस वषEकU ए"लसाले 
भ"नन,् 'लोमन ¦ानी बvचा हो। तर उसलाई मायाको अभाव 
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"थयो र उसको घरमा झ̧झगडा  भैरहने भएकोले उसलाई शाि1त 
भनेको के हो सो कुरा महससु हनु पाएको "थएन।" यस समयको 
भेटcको केहc भाग इबेइ सेभे1थ डे एडभेि1टःट ःकुलका 
6लासह[को ममEतको "नि@त सहयोग "मsनेछ। Zयसले गदाE 
लोमन जःता बालबा"लकाह[ले Tयारो परमेँ वर <पताको वारेमा 
"नर1तर[पमा "स6न स6नेछन।् 

    बालकको नाउँ प*रवतEन भएको छ। माशEलेस ठाउँ 
अनसुार लोमनको अथE "यताउती ब{ने पानी" हो। 

                                लेखक आ1सय ुमे6चेःनी 
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नाvने घर ःकुल ह1ुछ 

नोआब लेमारc 
(माशEल आइsया´ड, पा"स<फक समिु) 

 
   सन ् १९८० मा अमे*रकU सरकारसँग इबेई टापमुा 
सेभे1थ-डे एडभेि1टःट संःथा र अःपताल खोsने भ"न एक 
सहम"तमा हःताiर भएको "थयो। Zयसबेला उn टापमुा कोहc 
प"न एडभेि1टःट "थएनन।् Zयस समय Zयो टापमुा १२,००० 
ज"त मा"नसह[ बसोबास गदEथे। Zयो Tया"स<फक समिुमा रहेको 
माइबोने"सया टाप ुiेऽमा भएको  भ-ूभाग "थयो जनु अमे*रकU 
सरकारको "नय1ऽणमा "थयो। मचा<हँ Zयहाँको एक अःपतालमा 
नसE भएर काम गदp "थए।ँ मेरो ौीमान रेल: इबेई टापकुो मuुय 
प"ुलस अ<फसर "थए। ःथानीय बा"स1दा भएको नाताले हामीले 
Zयहाँ केहc ज{गाह[ "लएर बसोबार गरेका "थय�। 

   जब एडभेि1टःट "मसनले अःपताल खोsयो तब Zयहाँ 
उvच एडभेि1टःट ूशासक, डा6टर र नसEह[ Zयहाँ काम गनE 
आएका "थए।Zयो अःपताल क*रब चार वषEस@म चsयो। एक 
mदन Zयस अःपतालकU मuुय नसE जेरc m�टला´डले मेरो ौीमान र 
मलाई बाइबल अzययन गनE "न@तो mदइन।् Zयस कुरामा हामी 
सहमत भय� र उहाँ प"न हाॆो घरमा हरेक साँझ बाइबल 
"सकाउन आउन थाsन ुभयो। 

     Zयहc समयमा एक mदन मेरो भ"तजा टमी <कsमा र 
चचEका दईु पदा"धकारcह[ {वामा टापमुा आइपगेु। टमी {वामा 
चचEको पाःटर "थयो। टमी र चचEका पदा"धकारcह[ले इबेई 
टापमुा एडभेि1टःट चचE र ःकुल खोsन मेरो ौीमानसँग अनमु"त 

कथा 
७९ 
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मागे। मेरो ौीमानले Zयहाँका ःथानीय अगवुाह[सँग Zयसको 
वारेमा छलफल गरे। अ"न "तनीह[को सहम"तप"छ मेरा ौीमानले 
Zयहाँ चचE र ःकुल खोsन अनमु"त mदए।तर कहाँनेर खोsने भनेर 
छलफल भैरहेको बेलामा हामीले हाॆो एउटा नाचघर र "ब:ो 
जवुा खेsने घर नै सेवा संग"तको "नि@त mदने म� जरुc ग� य�, 
<कन<क बाइबल अzययन गनE थालेप"छ नाचगान र जवुा खेलाएर 
पैसा कमाउन ुपम]रको नजरमा राॆो कम होइन भनेर हामीलाई 
केहc असिजलो ला"गरहेको "थयो।ब� Zयस ठाउँमा <क1डरगाट]न 
र ूाथ"मक ःकुल खोsय�। जहाँ हाॆो जेठो छोरो आ.डी. धेरै 
<व¨ाथ®ह[मzये ूथम हनु पगेुको "थयो।हामीले ूZयेक साबथ 
हाॆो घरमा आराधनाका सेवाकायEह[ प"न चलाउन थालेक 
"थयौ। 

    हामीले हाॆ ैघरमा "तन वषEस@म बाइबल अzययन ग� य�। 
क<हलेकाहc ¥ ती मuुय नसEले बाइबल अzययन गराउ"थन ् भने 
क<हलेकाहc ¥ अःपतालका ूशासक वा अःपतालसँग स@ब"धत अ[ 
एडभेि1टःटले हामीलाई बाइबल "सकाउँथे। 

    समय "बZदै जाँदा यस <वषयमा मेरो मगजमा नानाथरc 
कुराह[ खेsन थाsयो।<कनभने म क�र आइतवारे <वासी 
प*रवारमा हकु] को मा"नस "थए ँअक�"तर मेरो बबुा मेरो पखु¶लc 
टाप ु नाम ु चचEको एsडर हनुहु1ु�यो तर चचEका पाःटर नहुँदा 
बबुाले चचEमा ूचार वा वचन बा©ने गनुEह1ु�यो। तर प"छ मेरा 
ौीमान र मैले एडभेि1टःटह[ले "सकाएका सZय बाइबलcय िशiा 
"सकेका हनुाले सन ् १९८३मा हामीले एडभेि1टःट चचEमा 
बिT तःमा "लय�। Zयसबेला हामी नै उn इबेई टापकुो प<हलो 
एडभेि1टःट बR पगेुका "थयौ।  
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   तर बबुाले मेरो नयाँ आःथाको "बरोध गनुEभयो। बिT तःमा 
"लएको एक वषEप"छ म मेरो टाप ु घरमा फ<कE ए।ँ एक पटक 
आइतवारको mदन म लगुा धदैु "थए,ँ तब मेरो बबुा चचEबाट 
आएर, "यो "तमीले के गरेको? ती गोरा मा"नसह[सँग लागेर 
आइतबारको mदनमा काम गरेर "तमीले <कन परमेँ वरका 
आ¦ाह[ तो"डरहेका छौ?" भनेर मलाई गालc गनुEभयो। 

   मैले बाइबल खोलेर येशूलाई बुसमा टाँ"गएको स1दभEमा 
दईु पदह[ खोलेर बबुालाई देखाइmदए।ँ एउटा म|ी २८:१ "थयो 
जनु मैले पढेर सनुाइmदँए। Zयसमा लेिखएको "थयो, "अब साबथ 
प"छ  हT ताको प<हलो mदनको "बहान मेरc म{द"लनी र अकÐ मेरc 
िचहानमा हेनE आए" ([पा1त*रत) र अक� पद लूका २३:५४ 
पsटाएर पढ� , "Zयो mदन तयारcको mदन "थयो र साबथ निज<कँदै 
"थयो।" 

    Zयसप"छ बबुाले म श"नवार चचE गएकोमा कुनै "बम"त वा 
"बरोध गनुE भएन। साबथू"त उहाँको धारणालाई मैले प*रबतEन 
गनE नसके ताप"न उहाँलाई थाहा "थयो <क मैले साबथको ूभलुाई 
भे�ाएको छु।  

Zयसबेला स@म इबेई टापमुा ःकूलको ठूलो ूग"त भै सकेको "थयो 
Zयहाँ धेरै "ब¨ाथ®ह[ भनाE हनु थालेका "थए। अमे*रकाको वाला 
वाला कलेजबाट समेत Zयस ःकूलमा पढाउन <व¨ाथ® िशiकह[ 
आउन थालेका "थए। 

   सन ्१९८६मा इबेई टापसुमेत रहेको माशEल आइला´ड 
अमे*रकाबाट ःवत1ऽ भयो। अक� वषE ठूलो गोदाम घरमा Zयो 
ःकूल सा*रयो। नयाँ भवनमा कiाह[ थपेर १२ कiास@म 
प�ु याइयो। मेरो छोरो आर डीले Zयहc ःकूलबाट १२ कiा पास 
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गरेर अमे*रकाको टे6सासमा रहेको साउथवेःटरन एडभेि1टःट 
य"ुनभ"सEटcमा प¯न गयो। 

   सेभे1थ डे एडभेि1टःट चचEमा मैले नयाँ सZयह[ पाएकोमा 
मलाई हषE ला"गरहेको "थयो Zयसैले म ज<हले प"न हँ"सलो 
ःवभावमा ह1ु�यä। धेरै मा"नसह[ले म खशुी भएको थाहा पाएका 
"थए र म <कन हँ"सलो छु भRे <वषयमा सोzदथे। मैले धेरै 
परciा र द:ुखह[ सामना गनुE प*ररहेको "थयो तर परमेँ वरले 
मलाई सहायता ग*ररहन ुभएको "थयो। 

     सन ् १९८७मा मेरो ौीमान अचानक "बरामी पनुE भयो 
उहालाई अमे*रकाको हवाई राaयमा रहेको अःपतालमा हवाई 
जहाजबाट ल"गयो। उहाँको फो6सोमा घाऊ भएको "थयो। उहाँ 
बाँvनहु1ुछ <क बvनहुRु भRे <वषयमा  डा6टरह[ले के<ह भR 
स<करहेका "थएनन।् अवःथा ज<टल "थयो तर स<ृ�कताE पम]रमा 
पूणE आशाका साथ हामी सबैले "मलेर उहाको "नि@त ूाथEना ग� य� 
अ1ततः उहा डा6टरह[लाई अच@म पादp पाँचmदन "भऽै "नको 
हनुभुयो र अःपतालबाट सरासर बा<हर "नःकनभुयो। उहाँको 
शरcर ःवःथ "थयो। परमेँ वरले उहाँको aयान बचाउनभुएकोमा 
परमेरू"त म धेरै आभारc छु। अ1तमा ६७ वषEको उमेरमा उहाँ 
२०१८ मा परमेरमा "नदाउन ुभयो। 

   मेरो ौीमानको ःवाःथमा आएको समःयाको केहc वषEप"छ 
हामीले प*रवारमा अक� "बरामीको सामना गनुEप� यो। इबेई 
एडभेि1टःट चचEको एsडर भएको मेरो भाइ बहुारcले एउटा बालक 
ज1माइन ् तर Zयो बालकको टाउको असाधारण <क"समले 
mदनानmुदन ब¯दै ठूलो-ठूलो हुँदै गैरहेको "थयो। Zयसप"छ हामीले 
Zयो बालकलाई अःपतालमा ला{यौ। Zयहाँको डा6टरले उसको 
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टाउकोमा पानी जमेको छ र उसलाई हवाई जहाजबाट तरु1तै 
अमे*रकाको हवाई राaयमा रहेको अःपतालमा लानपुछE भनेर 
सsलाह mदए।हामीले डा6टरको सsलाह बमोिजम नै हवाई 
राaयतफE  जाने "नणEय ग� य�। हामी Tलेन च�ौ जब  Zयस हवाई 
राaयको अःपतालमा आउन Zयस राaयको हनोललुमुा हवाई 
जहाज अवतरण भयो  तब मैले भाइलाई भन�, “जहाजबाट 
"नःकनभु1दा प<हले ूाथEना गर�।" हामीले ूाथEना ग� य� Zयसप"छ 
अःपतालतफE  गय�। जनुबेला हामी डा6टरलाई भे_न अःपतालमा 
कु*ररहेका "थय� Zय"तखेर प"न हामीले  "बरामी बvचाकोला"ग  
ूाथEना ग� य�। जब डा6टर आएर बालकको टाउको जाँच गरे  
तब डा6टरले बvचाको टाउकोमा कुनै प"न ूकारको पानी जमेको 
भे�ाएनन।् बालकको टाउको mठक आकार र अवःथामा "थयो। 
ऊ राॆोसँग "नको भइसकेको "थयो। 

    ूाथEनामा शिnको वारेमा म <वँ वास गछुE। मेरो �दय 
मःुकुराइरहेको "थयो। मैले सबै थोक परमेँ वरमा अपEण गरेको 
छु। मेरा सबै आवँयकताह[ उहाँले पूरा ग*रmदनहु1ुछ भनेर म 
"बँ वास गदEछु। 

   ६६ वषE कU नोहबी लेमरcले अःपतालको हेड नसEबाट 
अबकास पाइन।् तर उनी इबेई टापकुो एडभेि1टःट चचEमा 
अZय1त स<बय <वँ वासी भएर चचEको काममा सहयोग ग*ररहेकU 
"छन।्  
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नौ कiाको <व¨ाथ®को ूभाव 

कम"लथा बsुस  र ¿ारोsड बsुस  

(माशEल आइला´डस,् पा"स<फक समिु)  
 

Tया"स<फक समिुमा रहेका टापहु[को देश माशEन आइला´डको 
दगुEम टापमुा रहेको सेभे1थ-डे एडभेि1टःट "मसन ःकूलमा 
कम"लथाले आ`नो छोरो ृेड*रकलाई प¯न पठाएकU "थइन।् 
एक mदन उनको छोरो Zयस ःकूलबाट घर आएको "थयो र Zयसै 
mदन उसले आ`नी आमालाई हT ताको सात� mदन साबथकबारेमा 
ूथम पsट सनुाएको "थयो। 

    तर साबथको बारेमा थाहा पाएरप"न आठ जना 
छोराछोरcह[कU आमा कम"लथाले आफूले मा"नआएको आइतबारे 
चचE नछो©ने अठोट गरेकU "थइन।् उनलाई अ1य चचEका 
मा"नसह[ले प"न बाइबल अzययन गनE बोलाउँथे तर उनी कहc¥ 
प"न जाँmदन"थन।् नौ कiामा प¯ने छोरा ृेड*रकले बाइबल 
6लासमा "सकेका साबथको <वषयमा ज"तसकैु उZसा<हत भएर 
सनुाए ताप"न आमा कम"लथाले आ`नो mदमागलाई प*रवतEन नगन] 
कुरा छोरोलाई भनेकU "थइन।् ब� आइतवारको स�ा श"नबार 
चचE जान ुगलत हो भनेर उsटै स@झाइ रहेकU "थइन।् 

   "आमा, तपाw आफै बाइबल पढेर प|ा लगाउनहुोस।् मैले 
सZय कुरो गरेको हो <क होइन  भRे कुरा तपाw आफैले थाहा 
पाउनहुनेुछ" कम"लथाको छोरो ृेड*रकले  भ1यो। 

     कम"लथाले आ`नो जेठो छोरो ृेड*रकले इसाई िशiा 
पाओस ् भनेर इबेईमा रहेको सेभे1थ-डे एडभेि1टःट ःकुलमा 
पठाएकU "थइन।् Zयो ःकूल उनको घर निजकै प"न "थयो।तर 

कथा 
८0 

 

३२० 



 

इबेईको ःकूलमा बा<हरc कलेजका <कशोर <कशोरc <व¨ाथ®ह[ 
आएर अ¼मजेी पढाउने भएकोले अ[ ःकूल भ1दा नाउँ चलेको 
"थयो। 

   ृेड*रकले आफूले "सकेका बाइबलका वचनह[ र क´ठ 
गरेका पदह[ आमालाई सनुाउ�यो । <वशेष गरेर म|ी 
६:३३को पद आमालाई बार@बार सनुाउँ�यो। उn पदमा यसरc 
लेिखएको छ, "परमेँ वरको राaय प<हले खोजी गर र उहाँको 
धा"मEकता, र सबै थोक "तमीलाई थ<पने छ" ([पा1त*रत)। 

     सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEको ःथापना गनE सहयोग गन] 
एलेन जी �ाइटको बारेमा प"न उसले आ`नी आमालाई 
सनुाउँ�यो। 

   "क"तपय मा"नसह�ले एलेन जी �ाइटको बारेमा <कन 
"बरोध गछEन ् मलाई थाहा छैन, तर उनले केवल बाइबललाई 
माऽ औ¥sयाएकU "छन ्" ृेड*रकले आमालाई सनुायो। 

     आ`नो छोरालाई बाइबलको बारेमा ¦ान भएकोमा 
कम"लथा ूभा<वत त भएकU "थइन ्तर एडभेि1टःट चचEमा आउन 
आमालाई ज"त अनरुोध गरेताप"न आमा भने जान मा"नरहेकU 
"थइनन।् {वाम टापबुाट पाहनुा ूचारक आउँदा प"न छोरा 
ृेड*रकले उZसा<हत हुँदै आमालाई चचEमा आउन अनरुोध 
गदE�यो। तर एडभेि1टःट चचEमा जान उनी राजी भइनन।् 
एकmदन  उनको छोरो ृेड*रकले एडभेि1टःट चचEमा बिT तःमा 
"लने "नणEय गदाE उनले Zयसको "बरोध प"न ग*रन। 

     तर "भऽ"भऽै कम"लथाले परमेँ वरसँग गोTय[पमा यो 
ूाथEना गरेरहेकU "थइन ्"हे ूभ ुम सहc चचEमा गइरहेको छु <क 
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छैन मलाई देखाउनहुोस।् बाइबलमा सZय वचन "स6ने उपायह[ 
के छन ्Zयो प"न मलाई ूकट गनुEहोस।्"   

    समय "बZदै जादा उनीह[ रहेको टापमुा लामो खडेरc श�ु 
भयो। इबेई टापकुो सबै <पउने पानीका महुानह[ सकेु। <कनभने 
Zयो टाप ु बालवैु बालवुाको टाप ु "थयो र Zयहाको  १२,००० 
मा"नसह[मzये आधा मा"नसह[ १८ वषEभ1दा कम उमेरका 
"थए। इबेई टापकुो निजकै अक� टाप ुप"न "थयो र Zयहाँ रहेका 
अमे*रकन सै"नक अखडाबाट इबेई बिःतका मा"नसह[ले  mदनmदनै 
ड:ुाबाट पानी sयाउन थाले। ूायजसो इबेईका सबै 
मा"नसह[लाई Zयहc अखडाले जागीर mदएको "थयो। कम"लथाप"न 
Zयसमा सहभागी भइन।् 

    एक mदन पानी भनE मा"नसह[ ज@मा भइरहेका "थए 
Zयसबेला "तनीह[मzये बेलायतबाट आएकU एक जना <व¨ाथ® 
िशिiका प"न पानी "लन पिखEरहेकU "थइन।् उनी इबेई ःकुलमा 
पढाउँ"थन।् Zय<हबेला कम"लथासँग उनको िचनाजानी भयो। "तन 
mदनस@म "तनीह[ संगसंग̧ पानी भनE सै"नक अखडामा आए। र 
तेॐो mदनमा ती <व¨ाथ® िशiकाले अि1िया संगसंगै बाइबल 
अzययन गनE कम"लथालाई प"न "न@तो mदइन।् अिघका mदनह�मा 
कसैले बाइबल अzययन गनE बोलाउदाप"न उनी जmदन"थन, तर 
Zयसmदन उनले म� जरुc mदएकU "थइन।् आि1िया एक हT तास@म 
बाइबल "सकाउन कम"लथाको घरमा गइन।् 

   "जब उनले परमेँ वरको वचन सनुाइन ् Zयो वचनले मेरो 
�दयलाई छोएको "थयो र तरु1तै बिT तःमा "लउँ जःतो लागेको 
"थयो। यो कःतो अच@म भयो। इबेई टापकुा <व"भR स@ूदायका 
मा"नसह[ले मलाई "तनीह[को चचEमा बोलाउँथे तर म कहc¥ प"न 
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जाRथä। तर जनुmदन देिख मैले एडभेि1टःटह�ले "सकाएको सZय 
सनु� Zयसmदनदेिख म  Zयो सZयू"त आक<षEत भए ँ र मैले 
बिT तःमा "लए"ँ कम"लथाले भ"नन।्यो खशुीको खबरले उनको 
छोरा ृेड*रक खशुीले गåग} भएको "थयो। 

   बिT तःमा प"छ कम"लथालाई उn ःकूलका 
िशiकह[लाई सहयोग गनEका ला"ग  बोलायो। र प"छ चचEकै 
संचालक स"म"तको सदःयमा उनलाई "नयnु ग*रयो। 

   अब कम"लथा आ`नो ौीमान ¿ारोsडको "नि@त प"न 
घ1ट�स@म ूाथEना गनE थालेकU "थइन।् ¿ारोsड सै"नक अखडामा 
भा1सेको नाइकेको �पमा काम गरेर घर फकE 1थे। उनी चरुोठ र 
र6सीको लतमा नराॆोसँग लागेका "थए। बेलकुा घर फकæ दा 
उनी र6सी र चरुोठले मातेका ह1ुथे । 

   एकmदन एडभेि1टःट पाःटर टमी <कsमेले उनीसँग 
बाइबल अzययन गनE ¿ारोsडलाई अनरुोध गरे। ¿ारोsडले प"न 
सहम"त जनाए। टमीसँग बाइबल अzययन गनE थालेप"छ 
¿ारोsडले प"न आ`नो �दयलाई येशूमा स@ुपेका "थए। 

   कम"लथा र ¿ारोsडले आ`ना सबै आठजना 
छोराछोरcह[लाई एडभेि1टःट ःकूलमा पठाए। "तनीह[मा चार 
जनाले एडभेि1टःट चचEमा बिT तःमा प"न "लए। "तनीह[का दईु 
ना"त-न"तनाहा[ Zयहc ःकूलमा भनाE प"न भएका छन।् 

   ६० वषE पगेुका ¿ारोsड अ<हले प"न अमे*रकU सै"नक 
अखडमा काम गदEछन ्र इबेई सेभे1थ-एडभेि1टःट चचEको एsडर 
प"न भएका छन।् Zयो चचE ःकूलको ठूलो कोठामा चsदछ। 
हरेक साबथमा ६० जनाज"त मा"नसह[ परमेँ वरको आराधना 
गनE Zयहाँ ज@मा ह1ुछन।् 
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   "परमेँ वर अZय1तै दयाल ु हनुहु1ुछ। उहाँले हाॆो 
जीवनलाई स@हाsनहु1ुछ। उहाँले साँिv चकै म�त गनुEह1ुछ। 
हामीलाई ज<हले प"न जे भएप"न हामीलाई सहायता गनE उहाँ 
ज<हले प"न तZपर हनुहु1ुछ" ¿ारोsडले खशुी  यn गदp भने। 

   ६२ वषEकU कम"लथा अ<हले एडभेि1टःट ःकूलमा 
माशE"लज भाषा "सकाउने िशिiका भएकU "छन।् इबेईका साथी र 
"छमेकUह[लाई उनी बाइबल प"न "सकाउँ"छन।् उनको ूयासले 
पाँच जना मा"नसह[ले बिT तःमा "लन सफल भएका छन।् 

    अब, कम"लथा उनको परुानो ठाउँ मालोलाप भRे टापमुा 
फकE न चाहि1छन।् Zयहाँ एडभेि1टःट चचE ःथापना गनE 
चाहि1छन।् १५० जना रहेको Zयस टापमुा कोहc प"न 
एडभेि1टःटह[ छैनन।् ःथानीय चचEका अगवुाह[को सहयोगमा 
उनी Zयस टापमुा गएर ूभ ु येशूको आगमनको बारेमा "सकाउन 
चाहि1छन।् 

   "सफE  नौ कiाको ृेड*रकले सन ् २००३मा सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःट ःकूलमा भनाE भएको कारणले माशEन आइला´डका 
धेरै मा"नसह[ एडभेि1टःट भएका छन।् "परमेँ वरलाई अ"त 
ध1यवाद छ <कन<क परमेँ वरले हामीलाई चRुुभयो र उहाँले 
अच@मसँग काम गनुEह1ुछ" कम"लथाले  यn ग*रन।् 
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मेि6सकनले आफूसँग भएको सबै थोक स@ुप1छन ्

नलÈ मा"सयाज <फगरुोआ 

(माशEल आइला´ड, पा"स<फक समिु) 
 
    <व"भR देशमा ससुमाचारको काम गनE गएकाह[लाई 
परमेँ वरले कसरc अगवुाई गनुEभयो भनेर लेिखएको कथाह[ मैले 
१७ वषEको उमेरमा प¯ने मौका पाएको "थए Zयहc देिख मैले मेरो 
देशभ1दा अ1तै गएर ससुमाचार सनुाउने काम गछुE भनेर मैले 
"नणEय गर�। (म मेि6सको राaयको िचपाज भRे ूा1तबाट म 
आएको हुँ।) 

    जब म <वँ व<व¨ालयबाट माजयुट भए ँ तब म <वदेशमा 
ससुमाचार सनुाउन जान चाह� तर मसँग पैसा "थएन। एकपटक म 
घर जादै "थए, घर जाँदा जाँदै मैले ूाथEना गर� "ूभ ुअ[ देशमा 
तपाwको बारेमा ससुमाचार सनुाउने काम गनE चाह1ुछु र तपाwको 
सेवा गनE चाह1छु। मेरो प*रवार ग*रब छ र हवाईजहाजको 
"नि@त <टकट <कRे पैसाप"न मसँग छैन। मेरो प*रवारले मलाई 
सहयोग गनE स6दैनन।् यmद तपाwको इvछा भए मलाई केहc 
काम "मलाइmदनहुोस ् र पैसा ज@मा गरेर अ1य देशमा गएर 
ससुाचार सनुाउन सकँु।" 

     ूाथEना गरेको दईु mदनप"छ मेि6सकोको राaय टोबाःकोमा 
रहेको साउथइःट एडभेि1टःट अःपतालबाट मलाई फोन आयो। 
एक जना अप*रिचत  यिnले फोन गरेर भने, ""तॆो ला"ग 
हामीसँग काम छ। अ1तवाEता mदन आऊ।" 

     अःपतालमा पोषणयnु खाना खवुाउने कायEबमको  ूमखु 
योजनाकारको[पमा मलाई काम mदइयो। Zयो मेरो ूाथEनाको 

कथा 
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जवाफ परमेँ वरले mदनभुएको "थयो। "अब Zयस कामले मलाई 
चा<हने पैसा ज_ुनेछ र म अ[ देशह�मा ससुाचारको काम गनE 
जान स6ने छु" भRे मैले सोच�। 

   एक वषEप"छ एडभेि1टःट ःवयंसेवक भएर काम गनE 
"नबेदन mदए।ँ माशEल आइला´डमा रहेको इबेई सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःट ःकूलको हेडमाःटरले मेरो दखाEःतलाई ःवीकारे। 
मैले ूाथEना गर� , "हे ूभ,ु इबेईमा जान मलाई सहयोग गनुEहोस।्" 
हवाईजहाजको <टकट "लन ुभ1दा "तन mदन अिघ मेरो काकाको 
मZृय ुभयो। मेरो काकाको धेरै ऋण "थयो र Zयो ऋण प*रवारले 
"तनE स6दैनथे। Zयसकारण मैले कमाएको सबै पैसा मेरो 
प*रवारलाई mदए।ँ मैले इबेई ःकूलको हेडमाःटरलाई फोन गरेर 
भन� <क तZकाल मसँग पैसा नभएकोले उn ःकूलमा आउन 
स<कन।ँ हेडमाःटरले  प"न मेरो समःयालाई बिुझmदन ुभयो। 

   Zयहc रात मैले ूाथEना गर� , "ूभ ु अ[ देशमा गएर 
ससुमाचारको काम गन] सपना मलाई तपाwले नै mदनभुएको 
"थयो। म कसरc Zयहाँ जाउं ? म अ<हले अःपतालमा तपाwको 
"नि@त काम गदpछु तर म <वदेशमा गएर तपाwको म<हमाको 
"नि@त काम गनE चाह1छु।" 

    फेरc मैले एक वषE स@म Zयहc अःपतालमा काम गर� र 
इबेई ःकूलमा जानको ला"ग चा<हने पैसा ज@मा गर�। तर 
दµुयाE{यवस मेरc ब<हनी दघुEटनामा प*रन ्र मसँग भएको सबै पैसा 
फे*र उनको औषधी उपचारमा स<कयो।यस पटक प"न इबेई 
ःकूलको हेडमाःटरलाई म आउँ नस6ने कुरा जानकारc mदए।ँ 

   दईु वषEप"छ मैले अब <वदेशमा गएर परमेँ वरको "नि@त 
काम गनE नस6ने रहेछु भनेर मेरो सपनालाई Zया"गmदए। मेरो 
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काम राॆो "थयो र मैले चाहे जःतै पैसा प"न पाएको "थए।ँ 
Zयसैले एक mदन राती सZु ने वेलामा मेरो मनमा घर र कार <कRे 
योजना आइरहेको "थयो, मैले इबेई ःकूललाई स@झ�। 

   Zयस टापकुो बारेमा एक हT तास@म सोच�। मैले <वदेशमा 
गएर ससुमाचारको "नि@त काम गन] ू"त¦ा परमेँ वरलाई mदएको 
कुराको प"न याद आयो। तब मैले परमेँ वरसँग <ववाद गर� , "म 
त एडभेि1टःट अःपतालमै काम ग*ररहेको छु। यहाँ प"न तपाwकै 
"नि@त काम ग*ररहेको छु। यहाँको काम छोडेर <वदेशमा म <कन 
जान ुर?" 

    जब म परमेँ वरसँग जवाफको "नि@त पिखEरहेको "थए ँतब 
केवल, "इबेई, इबेई, इबेई"  भRे आवाज माऽ मेरो मनमा 
घि1करअ यो। 

    "ल त ह1ुछ, म इबेई ःकूलमा गएको तपाw चाहनहु1ुछ 
भने अमे*रका जान मलाई "भसा "मलाइ mदनहुोस"् भनेर ूाथEना 
गर�। मेि6सकोबाट इबेई टापमुा जान अमे*रकाको 
6या"लफो"नEयाको लस ए1जsस र हवाईको हनललु ु भएर जान ु
प�य� Zयो बाटो अ"ल सःतो "थयो र अक� बाटो अZय1त महँगो 
"थयो। Zयसकारण मलाई अमे*रकाको "भसाको आवँयकता 
"थयो। तर मेि6सकोमा अमे*रका जानका ला"ग "भसा पाउन 
सिजलो "थएन। मैले इबेई ःकूलको हेडमाःटरसँग उn ःकूलमा 
काम गनE जाने पऽ माग�, ता<क Zयो पऽ "लएर अमे*रकन 
राजदतुावासमा गएर "भसाको "नि@त दखाEःत mदन सकँु। 
राजदतुावासमा अ1तवाEता mदन जानभु1दा केहc समय अगा"ड मैले 
ूाथEना गर� , "ूभ,ु भो अब म "बदेशमा जान चाहR। मलाई यहc¥ 
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रमाइलो भइरहेछ। प<हला त म <वदेशमा जान चाह1थ� तर अब 
म जान चाहR। Zयसकारण मलाई "भसा नmदलाइmदनहुोस।्" 

    अमे*रकU राजदतुावासको "भसा mदने कमEचारcले मलाई 
सोधे, ""तमीलाई <कन "भसा चा<हएको हो?" "माशEल आइला´डमा 
रहेको इबेई ःकूलमा पढाउन चाह1छु। Zयसकारण, Zयहाँ जान 
अमे*रका हुँदै जानपुन] भएकोले मलाई अमे*रकन "भसाको 
आवँयक परेको हो" मैले जवाफ mदए।ँ ती कमEचारcले 
क@Tयटुरमा हेरे र हेडमाःटरको पऽ प"न मागेनन ्न त मेरो ब̧क 
बाले1स नै मागे। उनले केवल  क@Tयटुरमा माऽ हेरे र भने 
"एक म<हनाप"छ "तमीले "भसा पाउनेछौ।" 

    Zयो कुरा सनेुप"छ मैले <वदेशमा जान परमेँ वरले ढोका 
खोsनभुएको महससु गर� र उहाँलाई गरेको वाचा मैले पालन 
गनुEपछE भनेर प"न "सक� । Zयसकारण Zयस इबेई ःकूलमा जान 
मैले सबै थोक Zयाग�। मैले काम प"न छोड� र मेि6सकोमा रहेका 
मेरा प*रवारसँग <वदावारc भएर पा"स<फक समिुको बीचमा रहेको 
सानो इबेई टापमुा काम गनE गए।ँ 

   इबेईमा एक वषE काम ग*रसकेप"छ मलाई मेरो देश 
छोडेकोमा कुनै पèाताप ला"ग रहेको "थएन। जब म पाँच 
कiामा पढाउन थाल� Zयस कiामा केवल एक जनामाऽ 
एडेभेि1टःट प*रवारको <व¨ाथ® "थयो। हवाईमा भएको साथीको 
सहायताले <बःटमसको mदनमा मैले सबै <व¨ाथ®ह[लाई बाइबल 
बाँडे। अ"न Zयहc वषE मेरो कiाको पाँच जना <व¨ाथ®ले 
एडभेि1टःट चचEमा बिT तःमा प"न "लए। 

   क"तले त मलाई सोzछन ्प"न "Zयःतो राॆो काम अ"न 
मेि6सको सहर <कन छो«ौ? खै त  "तमीलाई के नै उपलि�ध 
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भयो र?" तर मैले जवाफ mद1थ� "मसँग सबै थोक छ। म यहाँ 
खशुी छु। मलाई थाहा छ म यस ठाउँमा हनु ुपरमेँ वरको इvछा 
हो।" 

    मलाई के अच@म ला"गरहेछ भने इबेई ःकूलमा आउनको 
ला"ग चारवषEस@म कोिशश गर� तब सन ् २०१६मा माऽ म 
आउन सक� ।यो सबै परमेँ वरकै योजना हो भनेर मैले ठ@याएको 
छु। अब मेरो प"छको योजना के हो सो मलाई थाहा छैन। तर 
मलाई थाहा छ उहाँको आ`नै "स� समयमा उहाँको योजना 
मलाई देखाइmदनहुनेुछ। 
 
  यो कथा नलÈ मा"सयास <फगरुोवाले आ1सय ु
मे6चेःनीसगँको कुराकानीमा आधा*रत लेिखएको हो। 
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उहाँ"तर िखिचन ु

दा"नएल ि{वबोशे 

(अलबताE, 6यानाडा) 
 
   जब अsबटाE 6यानाडामा रहेको मामावे आटोस<कटान 
ःथानीय ःकूलको चचEमा अगवुाई गनE नयाँ पाःटर दा"नयल 
ि{वबोशे ःकूलको समय स<कन ला{दा आइपगेु तब "तनलाई 
Zयहाँ के<ह असिजलो लागेको "थयो। फःटE नेशन ःकूलका 
<व¨ाथ®ह[ र सेभे1थ-डे एडभेि1टःट िशiकह[ले दा"नएललाई 
प<हले नै िचनेका "थए, Zयसकारण "तनीह[ले उनलाई कुनै नयाँ 
आ"त�य सZकार गरेनन ् तर ११ वषEकU छाऽा योयो वsुफले 
बा<हर गएर उनको ःवागत गरे जसले गदाE दा"नएललाई आ`नै 
घरमा आएको जःतो भएको "थयो। 

    "ःकूलको हाफ टाइममा योयो म भएको ठाउँमा आउन 
मनपराउ"थन।् मसँग "तनी <कन टा"सि1छन ्Zयो मलाई थाहा छैन 
तर "तनी मसँग रहन  असाzयै मनपराउँ"थन"् दा"नएलले भने। 

   पाःटर दा"नएल र ती सानी छाऽा आ`नो होमवकE  र 
साथीह[को बारेमा खेsने मैदानमा कुराकानी गदEथे। दा"नएलले 
योयो र उनका साथीह[लाई येशू र मिुnको योजनाको बारेमा 
कiामा "सकाउँथे। येशूको बारेमा थाहा पाउने प<हलो ठाउँ 
एडभेि1टःट "मसन ःकूल "थयो। 

   एक mदन एउटा राॆो <कराको िचऽ कागजमा कोरेर 
दा"नएललाई छ6 क पादp लेखेकU "थइन ्"तपाw धेरै असल पाःटर 
हनुहु1ुछ। तपाw मलाई धेरै मनपराउनहु1ुछ।" Zयसमा 
 याकरणका केहc भलूह[ "थए। 

कथा 
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   केहc हT ताप"छ ःकूलको हेडमाःटरले दा"नएललाई फोन 
गरेर भने <क श"नबार बेलकुलc अकःमात योयोको "नधन भयो। 
ज1मmदनको समारोहमा उनले बेलनुमा भरेको {यास सुँघेकU 
"थइन।् Zय"तकैमा टाउको दuुयो भ1दै सZु न गएकU योयो 
अचानक Zयहc¥ मरेकU "थइन।् 

     "यो खबर सनेुर मलाई ठूलो स1ताप भयो। मैले त 
<वँ वासै गनE स<कँन। मलाई उनीसँग समय "बताएका पलह[को 
याद आयो। ' <कन यःतो क"ललो उमेरमा उनको देहा1त भयो' 
होला भनेर मेरो मनमा धेरै ूँ नह[ उÌन थाsयो। Zयसको 
जवाफ मैले अ<हलेस@म पाउन सकेको छैन। तर येशूको 
आगमनमा Zयो ूँ नको जवाफ पाउनेछु भRे मैले आशा गरेको 
छु" दा"नएलले द:ुख  यn गदp भने। ःकूलका िशiकह[ र 
<व¨ाथ®ह[ प"न योयोको मZृयकुो खबर सनेुप"छ धेरै दखुी भए र 
उनको स@झनामा एक mदन ःकूल प"न ब1द भयो। फःट 
नेशनको खेलखेsने हलमा योयोको प*रवारले "तन mदन स@म 
पर@परा अनसुार शोक मनाए। टाढा-टाढाबाट मा"नसह[ आए। 
योयोको स@झनामा धेरै भाषणह[ भए, सबैले सा1Zवना र 
सहानभु"ूतmदंदै योयोको कफनमा अि1तम ौ�ा� जलc  यn गरे। 
िशiक र <व¨ाथ®ह[ले प"न उn शोक सभामा भाग "लए र "तन 
mदनस@मै ःकूलको भा1सा घरमा तयार ग*रएको खानाह[ 
आग1तकुह[लाई uवाइयो। 

   दा"नएलले शोक  यn गनE आएकाह[लाई भने, 
"तपाwह[को उपिःथ"त नै प*रवारको "नि@त ठूलो सा1Zवना भएको 
छ। तपाwह[को उपिःथ"तले नै प*रवारू"त र योयोू"त 
तपाwह�को माया क"त छ भनेर देखाउँछ।" 
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  बU भाषामा मामावी आटोःकेटान ःकूलको नाउँ "हामीसँगसँगै 
काम गदEछ�" हो, Zयसै अनसुार िशiक र <व¨ाथ®ह[ एकै 
प*रवार जःतै भएर काम गदEछन ्भनेर दा"नएलले भने। 

   आज योयोले आ`नै हातले कोरेको िचऽ दा"नएलको 
अ<फसमा झिु´डरहेको छ। Zयो ःकूलको <व¨ाथ®ले mदएको ूथम 
िचऽ "थयो। 

   "जब म ःकूलमा आए,ँ योयोकै कारण मलाई यो ःकूल 
आ`नै घर जःतो लागेको "थयो। उनको ःनेह र वाZसsय 
ूमेलाई म सि@झरहन चाह1छु। मेरो "नि@त होइन अ[को "नि@त 
म के गनE स6छु भRे पाठ उनले मलाई देखाएकU "छन"् मा"मEक 
भएर दा"नएलले भने। 

  दा"नएलले ःकूलका <व¨ाथ®ह[लाई येशूको बारेमा "सकाउँदा 
उहाँले "तमीह[को "नि@त के गनुEभयो र "तमीह[ प"न अ[को 
"नि@त के गनE स6छौ? भनेर "सकाउँछन।् येशूसँग भएको आ`नै 
अनभुव उनले ती <व¨ाथ®ह[लाई सनुाउछन।् येशूलाई उचाsने र 
बाँकU काम प<वऽ आZमालाई गनE mदने दा"नएलको मuुय लआय 
"थयो। 

    "येशूले भRुभएको "थयो 'यmद मलाई प�ृवीमा उचाsयौ भने 
म सबै मा"नसह[लाई मकहाँ िखvछु,' म <व¨ाथ®ह[को माझमा 
येशूलाई उचाsदछु ता<क "तनीह[ उहाँ"तर िखिचउन।् 
   
                              लेखक: आ1सय ुमे6चेःनी 
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स@ब1ध जो©न ु

डा"लEन ्"थसन 

(अलबटE 6यानाडा) 
    

6यानाडाको अलबटE ूा1तमा रहेको सेभे1थ-डे एडभेि1टःट 
मामावी आटोःकेटन ना<टभ ःकूल जनु ःथानीय बा"स1दाह[को 
ला"ग खो"लएको "थयो, Zयहाँ प¯ने एक जना आ"सयस भRे आठ 
कiाको <व¨ाथ®को मैले काम श[ु गरेकै वषEमा मZृय ु भएको 
"थयो। ऊ र6सी खाने द ुयEसनमा फसेको "थयो। र6सीको सरुमा 
ऊ घरबाट बा<हर गएको बेलामा एउटा कारले उसलाई ठ6 कर 
mदएप"छ ऊ Zयहc¥ मरेको "थयो। Zयस mदन "बहान मलाई सा॑ै 
नमजा ला"गरहेको "थयो। Zयो mदन प"न <व¨ाथ®को मZृय ुभएकोले 
ःकूल ब1द भएको "थयो। मैले काम गनE थालेको दोॐो वषEमा 
प"न अक� <व¨ाथ®को मZृय ु भयो। ृाि1सस बफालो भRे Zयो 
<व¨ाथ® एकदम ठूलो िजउको "थयो। तर ऊ भला» मी र मायाल ु
"थयो। मोटर पाकE  गन] ठाउँमा ऊ आ`नो साथीसँग कुरा गदp 
"थयो Zय"तनै बेला  अचानक एउटा साइभरले स@हाsन नसकेको 
कारले उसलाई कुsचेको "थयो। 

    ती दईु <व¨ाथ®ह[को मZृयलेु मलाई aयादै शो<कत 
बनाएको "थयो। ती केटाह[को अ1Zये�ीमा मैले आखँाबाट आश ु
रो6न खोजेको "थए।ँ म िशiक भएको नाताले ती केटाह[सँग 
मेरो राॆो स@ब1ध "थयो। यmद म रोए भने म आफैलाई रो6न 
सि6दन भनेर मलाई थाहा "थयो।Zय"तनै बेला मेरो शरcर 
कéयाक कुबुक  भयो म त "बःफोट हनु लागे जःतै भएको 
"थए।ँ 

कथा 
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    अ1Zय�ीको समयमा मेरो मनमा नानाथरc ूँ नह[ 
उि�जरहेका "थए। ती केटाह[मा मैले कःतो ूभाव पार� होला 
भRे कुराले मलाई सताइरहेको "थयो। के ःकूलबाट "तनीह[ले 
परमेँ वरपको ूमेलाई बझेु त? के हामीले "तनीह[लाई पयाE¬ 
"सकाय� त ? के "तनीह[ले मन] बेलामा परमेँ वरसँग पकुार गरे? 
ती केटाह[को असमा<यक मZृयलेु गदाE ूZयेक mदन 
<व¨ाथ®ह[लाई येशूकहाँ sयाउन ु  पन] कुराको याद मलाई 
आइरहेको "थयो। "तनीह[को स@ब1ध येशूसँग भएको म 
चाहा1थे, ता<क "तनीह[को जीवनमा प*रवतEन आओस।् िशiक 
भएको है"सयतले मेरो ूयासको प*रणाम सध̧ त देिuदन तर कता 
कता मेरो मनमा आशाचाहc ¥ पsहाएको "थयो। 
     एक पटक अ<ृकाको मोजाि@बकमा अनाथालय खोsन 
एडभेि1टःट डेभलोपमे1ट *र"लफ एजे1सीसँग काम गनE गए।ँ मेरो 
"तन कiाका <व¨ाथ®ह[लाई म कहाँ जा1छु र के गन]छु भनेर 
उZसकुसाथ बताएको "थए ँर मेरो स�ामा अक� िशiक आउनेछन ्
भनेर  मैले भनेको "थए।ँ एक जना <टय1सा भRे सानी छाऽाले त 
मैले ःकूलै छो©न लागेको भRे ठा"नन।् उनलाई धेरै नरमाइलो 
लागेको रहेछ र उनले गनुासो ग*रन ्अ"न हेडसरको अ<फसमा 
उनलाई बोलाइयो। ःकूलमा <कन गनुासो गरेकU भनेर हेडसरले 
सोzदा उनले भावकु भएर भ"नन,् " "बछोड हुँदा के ह1ुछ भनेर 
तपाwलाई थाहा छैन र?"तर हेडसर कोठाबाट बा<हर "नःकेर 
हाँसे। एउटc सानी छाऽाले कःतो ठूलो मा1छेले जःतो भावकु 
कुरा गरेकU, भ1दै मन खोलेका "थए। 
     मैले अनमुान गरे अनसुार नै <टय1सा "थइन।्मैले उनलाई 
Zयाग� भनेर उनी द:ुख मा1दै 6लासमा सÙु-सÙु गदp "थइन।् उनी 
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र मेरो बीचमा केहc न केहc भावनाZमक स@ब1ध "थयो, म 
6लासमा नहुँदा उनलाई मैले छोड� भRे ला{दो रहेछ। 
    जब म मोजाि@बकमा काम सकेप"छ Zयहc ःकूलमा फे*र 
फक] र आए ँतब ःकूलको हेडसरले मलाई फोन गरेर भने "एक 
जना <व¨ाथ®ले तपाwसँग कुरा गनE चाहेकU "छन।्"  साvचै नै 
उनी <टय1सा नै "थइन।् 

    "हेलो? तपाw क<हले ःकूलमा फक] र आउनहुनेुछ?" 
<टया1साले मलाई सो"धन।् "भो"ल" भनेर मैले जवाफ mदए।ँ 
"ह1ुछ" भनेर उनले भ"नन।्Zयसप"छ उनलाई आन1द भएको 
"थयो <कनभने हामीह[को स@ब1ध पनुःथाE<पत भएको "थयो। 

   सबै िशiकह[ले <व¨ाथ®ह[सँग कुनै न कुनै [पमा 
भावनाZमक स@ब1ध गासेका ह1ुछन ् र "तनीह[ले दै"नक �पमा 
हामीलाई नदेuदा "तनीह[को मन अzँयारो हनु जा1छ। 

   गत वषE सन ्२०१६मा "तन कiाका <व¨ाथ®ह[लाई मैले 
बुसमा मनुEभएको येशूको बारेम "सकाउँदा सबै <व¨ाथ®ह[ 
चपुचाप भएका "थए। कसैले Zयःतो ूमे गरेको थाहा पाएप"छ 
"तनीह[को अनहुारमा आèयEका रेखाह[ को*रएका "थए। आ`नो 
छोराको "नि@त भ1दा अ� कसैको "नि@त मनुE मलाई सिजलो ह1ुछ 
भनेर मैले "तनीह[लाई भनेको "थए।ँ "परमेँ वरले "तमीह[लाई 
यःतो धेरै माया गनुEह1ुछ <क "तमीह[को "नि@त उहाँले आ`नै 
पऽुलाई Zया{नभुयो।" मैले "तनीह[लाई भन�। एक जना 
<व¨ाथ®ले त अच@म मा1दै सोधे "हो र? मेरो "नि@त उहाँ 
मनुEभयो?" जब बालबा"लकह[लाई स@हाsने घरका दाज ु र 
mददcह[ आ-आ`नो घरमा आए, तब एक जना छाऽाले घरमा 
कोलाहलको सामना गनुEपरेको "थयो। उनकU का1छ¡ ब<हनीलाई 
घरबाट बा<हर अकp  घरमा रािखएको "थयो र उनको आमाले 
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उनलाई फकाEउन खोजेकU "थइन।् प<हलो कiाका 
<व¨ाथ®ह[लाई िच1ता लागेको "थयो। केहc <व¨ाथ®ह[ले त 
उनलाई िजः6याउन थाले। एक mदन ती छाऽा 6लासबाट बा<हर 
रोइरहेकU "थइन ् र के भयो भनेर मैले सोध�। "6लासका 
साथीह[ले मेरc ब<हनीलाई मरे" भनेर उनले भ"नन।् के उनीसँग 
म ूाथEना गनE स6छु <क भनेर मैले भने। उनको हात समातेर 
मैले उनको ब<हनीको "नि@त ूाथEना गर�। ूाथEना प"छ मैले 
उनलाई भन�, ""तॆो ब<हनी येशूको हातमा "छन।् "तमीलाई 
हलकुो भइरहेको छ?"  उनलाई सारा बोझ उनको काँधबाट 
झरेको जःतो लागेको "थयो नभ1दै बा<हर गएर अ[सँग खेsन 
था"लन।् 
   िशiक भएकै कारणले यःता धेरै iणह[ आउँछन ् जहाँ 
येशूको ूमेलाई देखाउन स6छ�। साना साना भाइब<हनीह[लाई 
येशूकहाँ म sयाउन चाह1छु। अन1त जीवनको बारेमा ूभाव पन] 
काममा म च6ुन चाहाR। 

-  डा"लEन ् "थइसनले आ1सय ुमे6चेःनीलाई भनेको आधारमा 
तयार पा*रएको  तथा हो 
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मरेको  यिnसँग कुरा गनुE 
<कम हा*र1गटन 

(अलबटE 6यानाडा) 
 

    “गए रा"त बाजेसँग कुरा गरे” भनेर एक जना १७ वषEकU 
केटcले हाइःकूलको "सiक <कम हा*र1गटनलाई सनुाएकU 
"थइन।् शेलc नाउँ गरेकU ती छाऽाले आ`नो बाजेसँग घरको 
बर1डामा बसेर उनको भ<वंयको बारेमा चचाE गरेकU "थइन।् 
"तनीह[ 6यानाडाको अलबटाE राaयमा ःथानीय बा"स1दाह[को 
"नि@त आरिiत ूा1त फःटE नेशनमा रह1थे। 

    शेलcले उनको बाजे धेरै वषE अिघ मरेका "थए भनेर 
सनुाइन।् "जब <क मरेसकेका बाजेसँग “गए रा"त बाजेसँग कुरा 
गरेको "थए”ँ भनेर शेलcले भ1दा मेरा शरcरका र�ह[ ठाडा-ठाडा 
भएका "थए। मलाई ल{यो <क "तनी द�ु आZमासँग कुरा गदp 
"थइन।् 

   <कम अsबटाEको मामावी आटोःकेटन एडभेि1टःट ःकुलमा 
<व¦ान र <हसाबको िशिiका "थइन।् Zयहाँका धेरै जसो 
बा"स1दाह[ पर@परागत धमाEल@बीहा[ "थए। "तनीह[को धमEमा 
मरेका मा"नसह[सँग कुरा गन] र उनीह[लाई स@मान गन] चलन 
"थयो। ःकूलका २०० ज"त <व¨ाथ®ह[ले प<हलो पटक येशूको 
बारेमा Zयस ःकूलमा "स6दै "थए। 

   ूतेसँग कुरा गरेको <वषयमा शेलcले उनको िशiकलाई 
धेरै पsट सनुाएकU "थइन।् पाव-पाव, अथाEत ् ःथानीय पवEप"छ 
एक जना आmद मा"नस र आmद घोडा काsप"नक [प आ`नो 
गाउँको घर घरमा उृेको उनले देखेकU "थइन ् रे मरेका 
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पूखाEह[ले घरको अगा"डको [खमा बसेर आफूसँग कुरा गरेको 
प"न उनले धेरै पsट सनुाएकU "थइन।् 

     "[खम"ुन चपुचाप लागेर बःदा प"न धेरै आवाजह[ उनले 
स"ुनन ्रे जनु उनका मरेका बाजे बराजहु[को आवाज "थए भनेर 
उनले सोचेकU "थइन"् <कमले भने। बाजेको [प "लएर आएको 
ूतेसँग कमसेकम दईु पsट उनले बोलेकU "थइन रे। “बर1डामा 
आ`नो बाजेसँग "तनले आ`नो भावी योजनाको बारेमा छलफल  
गरेको सनुाइन।् Zयो आZमाले उनलाई नराॆो कुरा त केहc 
भनेन। खोलामा गएर हाम फाल त भनेन। जब "तनीह[ कुरा 
गदEथे Zयसबेला उनलाई रमाइलो ला{�यो रे। आ`नो बाजेसँग 
कुरा गनE उनलाई रमाइलो ला"गरहेको "थयो" <कमले भ"नन।् 
मरेकाह[सँग ग*रएको कुराको बारेमा स1ुदा <कमलाई असिजलो 
ला"गरहेको "थयो र मनमनै ूाथEना गरेर उनले शेलcलाई सो"धन ्
""तमी त हाइःकूलमा tौ। एडभेि1टःटले के "सकाउँछन,् Zयो 
"तमीलाई थाहा छ। Zयो बोsने को हो मलाई भन। के Zयो "तॆो 
बाजे नै हो त? "तमीसँग कुरा गनE कुन आZमाले Zयसलाई 
पठायो?" द�ु आZमाह[ प*रिचत मा"नस भएर आउँछ भनेर 
बाइबलले "सकाएको कुरा उनलाई थाहा "थयो र मरेकाह[ सतेु 
सरहका ह1ुछन ् र केहc थाहा हुँदैन भनेर प"न उनलाई थाहा 
"थयो। "हो मैले थाहा पाइसक�  तपाwले के भR खोaनभुएको 
"मस” हा*र:टनसँग शेलcले भ"नन।् अ"न <कमले शेलcसँग ूाथEना 
ग*रन।् 

    "शेलc अलमल परेकU "थइन।् मरेको मा"नससँग कुरा 
गदाE उनलाई रमाइलो नै भइरहेको "थयो।उनको मनमा धेरै 
ूँ नह[ प"न उि�जरहेका "थए तरप"न ूाथEनाू"त भने उनी 
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आभारc "थइन।् ूतेाZमासँग कुरा गन] <वषयमा चचाE गदाE ूाथEना 
नै सबै <क"समका समःयाह�को समाधानको उपाए "थयो" <कमले 
भ"नन।्  

    आ`नो जीवनमा मरेका आZमाह�ले ठाउँ पाएको <वषयमा 
सोvन था"लन।् केहc समयप"छ आफूसँग बaयै कुरा गनE आएको 
भनेर <कमलाई भ"नन।् उनले बaयैको शरcर त देिखनन ् तर 
उनको आवाज सनेुको जःतो उनलाई लागेको "थयो। आ`नो 
बaयै मरेकोमा उनलाई "नयाॐो लागेको "थयो। Zयसकारण उनले 
एक "छन त स"ुनन।् अ"न <कमसँग कुरा गरेको उनले सि@झन।् 
आिखरमा Zयो आवाजलाई उनले हTकाइन ् "यmद तँ द�ु आZमा 
होस ् भने मबाट "नःकेर जा। अ"न ःकूलमा "सकेका भी<�यन 
गीत गाउन था"लन ् Zय"तकैमा Zयो आवाज "बलाएर गयो। 
शेलcको <वँ वास ठ¡क ठाउँमा रहोस ् भनेर <कमले ूाथEना 
ग*रmदि1छन।् 

   "मैले  उनलाई भने <क उनको जीवन सध̧ परमेँ वरको 
बशमा ह1ुछ। उनलाई जे भएप"न उनलाई परमेँ वरले 
छो©नहुRु। आ`नो भ<वंयको "नि@त उनले आ`नो बाजेसँग 
सsलाह मा{दै "थइन।् तर अ<हले थाहा नपाएताप"न परमेँ वरसँग 
उनको"नि@त  योजना छ भनेर मैले उनलाई बताइmदए"ँ <कमले 
भ"नन।्  

   य"मEया २९:११मा रहेको परमेँ वरको योजनाको बारेमा 
<कमले शेलcलाई पढेर सनुाइन।् ""तॆो ला"ग मसँग योजना छ। 
"तॆो उR"त हनेु र "तमीलाई हानी नहनेु योजना "तॆो ला"ग छ। 
"तमीलाई आशा mदन र भ<वंयको "नि@त "तमीलाई के गन] हो सो 
मलाई थाहा छ।" ([पा1त*रत)। 
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    आ`ना <व¨ाथ®ह[ कुनै द�ु आZमाको होइन तर 
परमेँ वरको हातमा होऊन ्भRे चाहना <कमले राखेकU "थइन।् 
उनको अ<फसमा एउटा छु�ै मेच रािखएको छ जसमा लेिखएको 
छ, "यो मेच परमेँ वरको बालबा"लकाह�को "नि@त हो।" 
"बालबा"लका तथा <कशोर <कशोरcह[ परमेँ वरका "नि@त <वशेष 
हनु ्र उहाँले माया गनुEह1ुछ भRे कुरा म थाहा पाएको चाह1छु" 
<कमले भ"नन।् यो ऽैमा"सक भेटcको केहc भाग <हसाब र 
<व¦ानको कोठा बढाउन सहयोग "मsनेछ ता<क अ[ धेरै 
बालबा"लकाह[ येशूको बारेमा थाहा पाउन भनाE होऊन।् 

  -शेलcको नाउँ अकp  हो। आ1सय ुमे6चेःनी  
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पेशोल प@पमा भएको संयोगको भेट 

जोन <पना 
( वेःट भिजE"नया, अमे*रका) 

 

   एक mदन अमे*रकाको वेःट भिजE"नयाको पेशोल प@पमा 
कामग*ररहेका जोन <प1याले कारमा पेशोल हाsन खोaदा 
ूा<व"धक कारणले गदाE प@पले काम गरेन। उसको ला"ग Zयो 
समय अZय1त खराब भएको "थयो। २३ वटा पेशोल प@प भएको 
माउ1ट होप भRे ठाउँमा  यापार अZय1त राॆोसँग च"लरहेको 
"थयो तर बे"डत काडEलेचाहc ¥ काम गनE छोडेको "थयो। 
Zयसकारण मा"नसह[ले मेिशनमा पैसा हालेरमाऽ पेशोल पाइपबाट 
आउनपु�य�। Zयसमा प"न खिुा पैसा "नकाsने ःवचा"लन 
मिशनप"न "बमकेो "थयो। एउटा ठूलो 6या"डलाक कार पेशोल 
प@पमा आएर आ`नो कारमा फटाफट पेशोल भ� यो। जोन र 
उसको म<हला साथीले आ`नो पसलबाट Zयो हे*ररहेका "थए। 
Zयो मा"नस पेशोल प@पको पसलमा पःयो। "हजरु, तपाwले 
भरेको पेशोलको पैसा ४० डलर भएको छ, Zयसकारण "तनुEहोस।् 
Zयो मा"नस के ग[ँ के ग[ ँ भयो। "मसँग केवल बे"डत 
काडEमाऽ छ। पैसा छैन।" आपद मा1दै Zयो मा"नसले जवाफ 
mदयो। जोन पेशोल प@पको मानेजरकहाँ गयो र के गन] भनेर 
सोzयो। “माहकले पैसा mदन नसकेप"छ पेशोलप@पमै कार छोडेर 
कतैबाट भएप"न पैसा "लएर आउन ुभन” भनेर मेनेजरले भ1यो। 
तर रा"तहुँदो पैसा खोaन गा॑ो हनेु कुरा माहकले भ1यो। Zयो 
मा"नस हेदाE "न6 कै भला» मी देिख1�यो Zयसैले जोनले भ1यो, "म 
तपाwको पैसा "तछुE तर तपाwको लाइसे1स छोडेर जानहुोस।् 
तपाwले पैसा sयाउनभुएप"छ म तपाwको लाइसे1स 
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फकाEइmद1छु।यो कुराले Zयो मा"नस aयादै आभारc भयो र 
माहकले जोनसँग हात "मलाएर बचन mदयो, "म भो"ल अवँय 
फकE नेछु।" जब माहक Zयहाँबाट "नः6यो तब जोनको म<हला 
साथीले उसलाई “बहलुा” भ1दै गालc गनE था"लन,् ""तमीले Zयो 
चा"लस डलर गमुायौ। तर जोनले <वासकासाथ भने "अहँ, म 
<वँ वास गछुE माहक फकÐ आउनेछ" जोनले न<हच<कvयाइकन 
भ1यो। भो"लपsट माहक फक] र आयो चा"लस डलर mदंदै भ1यो, 
"भाइ, "तमीलाई धेरै-धेरै ध1यवाद म "तॆोला"ग केहc सहयोग गनE 
स6छु?" तर Zयो काम गरेवापत जोनले थप पैसाको इनाम पाउने 
अपेiा गरेको "थएन Zयसैले भ1यो, " Zयसकोला"ग ध1यवाद हामी 
सबै mठकै छौ। परमेँ वरले तपाwलाई आिशष mदउन।् तपाwको 
mदन राॆो होस।् अ"न ती माहक "परमेँ वरले तपाwह[लाई प"न 
आिशष mदउन"् भ1दै  <वदा भए। 

अनपेिiत भेट 

    Zयो रात जोनले  mदउँसो भएको घ_नाको बारेमा आ`नी 
ौीमती शारनलाई भने। Zयहc समयमा उनका ससरुा जीम 
बाइबलको बारेमा छलफल गनE उनको घरमा आएका "थए अ"न 
Zय"तकैमा mदउँसोको घ_नाको बारेमा कुरा ब1द गरे। िजम 
सेभे1थ-डे एडभेि1टःट "थए र जोनलाई आ`नो चचEमा आउन 
"न@तो mदइरह1थे। Zयो साँझमा प"न िजमले आउदो श"नबार 
चचEमा आउन जोनलाई  "न@तो mदए। "ह1ुछ यस पटक म चचE 
आउँछु" भ1दै जोनले वचन mदए। 

   जोन अमे*रकाको ूा1त ि6लभला1डमा आइतवार पालन 
गन] घरमा हकु] का "थए र क<हलेकाहc ¥ उनकU ौीमतीसँग चचE 
जा1थे। उनकU ौीमती सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEमा जि1मएकU 
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"थइन ् तर प"छ उनले चचE छोडेकU "थइन।् वेःट भिजEनयाको 
ब6ले शहरमा भएको जोनको ससरुाको एडभेि1टःट चचEमा 
क<हsयै प"न उनीहा[ गएका "थएन।् तर यस पटक "तनीह[ले 
िजमको "न@तोलाई ःवीकार गदp चचE गएका "थए।   

   साबथको "बहानी पख अ"लक असिजलो मा1दै जोन 
आ`नो ससरुा िजमसँगै बसेका "थए।उn साबथको "बहानी 
आराधना सेवाप"छ पाःटर चचEको ढोकानेर पगेुका "थए अ"न 
िजमले जोनलाई भने, "aवाइँ, तपाw एक पटक हाॆो पाःटरसँग 
भेट गनुEहोस।्" "ह1ुछ, मसँग बाइबलको बारेमा केहc ूँ नह[ 
छन ् जनु ू±ह[ उहाँसँग सोzन चाह1छु" जोनले जवाफ mदए, 
पाःटर बा<हर ढोकातफE  जाँदै गदाE जोनलाई ती पाःटरलाई त 
कहc¥ देखे जःतो ल{यो। पाःटरले िजमसँग हात "मलाए र 
जोनलाई हेदp भने, "हैन, तपाwलाई त कहc¥ देखे जःतो ला{छ?" 
ती दईु जना मा"नसह[ एक"छनस@म त एक आपसमा हेराहेर 
ग*ररहे। अ"न एक"छनप"छ जोनले आèयEकासाथ भ1यो, "ओ 
तपाw हाॆो पेशोल प@पमा आउनभुएको "थयो।" " ए ! हो त "न 
, तपाwले नै मेरो पेशोलको पैसा "तरc mदनभुएको "थयो।" भ1दै 
पाःटरले भने।   

   आराधना सेवाप"छ जोन र पाःटर "समगजोँयाले िजमलाई 
अिघsलो साता पेशोल प@पमा के भएको "थयो भRे <वषयमा 
जानकारc गराए।  

 अ1तरबाताEको बममा जोनले भने "मेरो "नि@त Zयो आिशषको 
समय "थयो। संयोग वा भा{यको खेल भनेर मैले सोचेको "थए तर 
Zयो त आिशषमा प*रणत भयो।" 
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   एडभेि1टःट पाःटरसँगको भेटघाटले जोनको मनमा ग<हरो 
ूभाव पारेको "थयो। जोन ब6लेमा रहेको चचEमा साबथको 
सेवाकायEमा आउन थाले। प"छ उनको घर निजकै रहेको 
एडभेि1टःट चचEमा जोनकU ौीमतीले बिT तःमा "लइन।् 

  एक mदन ससुमाचार सभाप"छ बिT तःमा "लन अनरुोध 
ग*रएको कागजमा भने उनले सहc गरेनन।् बिT तःमा हनु ु दईु 
mदन अिघ चचEको पाःटर दा"नएल मो*रकोन र अकाE साथी जोनको 
घरमा गए र <कन येशूलाई मिुnदाता भनेर ःवीकार गनE गा॑ो 
माRु भएको भनेर सोधे। "येशूका चेला वा अ1य <वासी 
मा"नसह[लाई म हेछुE तर म उनीह[ जःतो सफा मन भएको छु 
जःतो मलाई ला{दैन" जोनले उ|र mदए। "यmद तपाwले अ[ 
मा"नसलाई हेरेर बःन ुभयो भने तपाwले क<हsयै प"न बिT तःमा 
"लनहुनेुछैन"  भ1दै पाःटरले जवाफ mदए। पाःटरको उn 
वचनले जोनको मन छोयो र अक� mदन  जोनले पाःटरलाई 
फोनबाट सोzयो, "म भो"ल नै बिT तःमा "लन चाह1छु। मैले के 
sयाउनपुछE?" अ[सँगै जोनले प"न Zय<हँ mदन बिT तःमा "लए। 

   चचEका <वँ वासीह[मा येशूको कृपा र भलाई देखेर 
आफूले प"न बिT तःमा "लएको हुँ भनेर जोन भ1छन।् ५७ वषEका 
जोन अ<हले Zयहc ःपे1सर चचEको "डकन भएका छन ्र उनी अ[ 
मा"नसह�को माझमा प"न ूभ ु येशूको भलाइलाई देखाउन  
स<कयोस भRे चाह1छन।् "म यस ठाउँमा रहेको  ३० वषE भयो 
र मा"नसह[ले म प*रवतEन भएको देिखरहेका छन।् अब म मेरो 
गाउँ, ठाउँका मा"नसह[को माझमा गएर येशूको बारेमा सनुाउन 
चाह1छु"  भनी जोन भ1छन।्  

                               लेखक:-आ+,य ुमे0चे2नी 
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घचघvयाउने पचाE 
वा"नटा सेट"लफ 

(वेःट भिजE"नया, अमे*रका) 
 
  सात जना दाजभुाइ र mददcब<हनीह[मा वा"नटा का1छ¡ 
"थइन।् उनी अमे*रकाको वेःट भिजE"नयाको आपलेिशयन 
माउ1टेनमा रहेको ग*रब <कसान प*रवारका जि1मएकU "थइन।् 
सानोमा उनलाई चचE जान मन पदpन�यो। गम®को मौसममा 
उनकU आमाले ूZयेक आइतबार ६ <कलो"मटर <हँडाएर 
"तनीह�लाई चचE लाि1थन।् "साँिv चकै हामी चचEमा जान चाहेका 
"थएनौ। हामीलाई अ� केटाकेटcह[ले िजःकाउँथे <कनभने 
"तनीह[ कारमा चढेर जा1थे तर हामी भने <हँडेर जानपु�य�। 
Zयसैले चचE मेराला"ग रमाइलो "थएन" वा"नटाले भ"नन।् आ`नो 
घरमा वा"नटाले बाइबल क<हsयै प"न देखेकU "थइनन।् उनका 
आमाबाबलेु प¯न र लेu न जा1दैनथे र धमEको बारेमा Zयःतो चासो 
प"न देखाएका "थएनन।् पहाडको चचEमा नै बिT तः मा "लएर 
हामीले मिुn पाएका "थयौ भनेर "तनीह[ भ1दथे। वा"नटाको 
बाsयकाल धेरै नराॆो "थयो। उनको बबुा लडाwमा अपा: भएका 
"थए र <कसानी काम गदEथे। धेरै थरcका मा"नसह[ "तनीह[का 
घरमा आवतजावत गदEथे, कोहc त नराॆा मा"नसह[ प"न ह1ुथे।  

    "मेरो घरमा मलाई असाzयै दखु "थयो।धेरै दखुकासाथ 
मेरो बाsयकाल "बतेको "थयो।Zयसैले Zयो गाउँमा फक] र प"न 
जान मन ला{दैन। ज<हले प"न Zयहाँ जानपुदाE मलाई जान 
नपरेप"न ह1ु�यो जःतो ला{�यो" वा"नटाले भ"नन।् अ<हले वा"नटा 
ठूलc भइसकेकU र <ववाह प"न गरc सकेकU "थइन।् उनले दईु 
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पsट बैवा<हक स@ब1ध तो©नपुरेको "थयो। जीवनमा आइपरेका 
दखुसंगै उनले र6सी <पउन था"लन ्र धेरै केटा साथीह[ बनाउन 
प"ुगन।् धेरै थरcका काम प"न ग*रन ्, उनको दईु छोरcह[ प"न 
"थए। अ<हले त उनकU छोरcले चचE जाउँ न ममी भनेर अनरुोध 
गदाE उनी झ<कE ने र गालc गन] भएकU "थइन।् “म पाख´डी हनु 
चाहR। रातभरc पाटÈमा गएर भो"लपsट "बहानचा<हँ चचEमा म 
जान चाहाR।” भि1थन।्   

   एक mदन वा"नटाले आ`नो िचठ¡को बाकस खोsदा Zयहाँ 
ूकाशको पःुतकमा लेिखएको भ<वंयवाणीको बारेमा सृंखलाब� 
से"मनार गन] ठाउँमा आउन उनलाई "न@तो mदएको उनले पाइन ्
। उनले िचठ¡को बाकसमा धा"मEक पचाEह[ प<हला प"न पाएकU 
"थइन।् तर प<हलेको भ1दा अ<हलेको िचठ¡को "न@तोमा केहc 
"भRता पाइन ्र Zयहाँ जान मनले चाहना ग*ररहेको जःतो आभास ्
पाइन।् " मानौ कुनै मा"नसले पछा"डबाट Zयहाँ जान कर 
ग*ररहेको जःतो उनले महससु ग*रन।् यःतो अनभुव उनलाई 
प<हला क<हsयै प"न भएको "थएन। Zयसकारण म Zयहाँ गए"ँ 
भनेर उनले भ"नन।् 

     वेःट भिजE"नयाको ब6ले सहरमा रहेको एडभेि1टःट चचEले 
आयोजना गरेको ससुमाचाररcय कायEबममा उनी श[ुकै mदनमा 
भाग "लन आइप"ुगन।् Zयो सभा सावEज"नक सभागहृमा भएको 
"थयो। ूायजसो Zयो सहरमा मा"नसह�को चहलपहल केहc 
हुँदैन�यो। Zयस सहरमा १७,२०० मा"नसह[ बःदछन।् 
इसाईह�को बारेमा उनलाई थोरै माऽ थाहा "थयो र सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःटह�ले श"नवार आराधना गछEन ् भनेर प"न उनलाई 
केहc हदस@म थाहा "थयो। Zयसकारण उn सभामा उनले एक 
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जना एडभेि1टःटलाई भे_ने "बि|कै "तपाwह[ <कन श"नबार 
आराधना गनुEह1ुछ?" भनेर सोधी हा"लन।् ती मा"नसले "यस 
वारेमा प"छ पाःटरले "सकाउनहुनेुछ" भनेर जवाफ mदए। उनको 
ूँ नको जवाफ िच| बÁुदो त*रकाले तZकालै नपाएकोमा उनी 
"नराश प"न भएकU "थइन।् अक� रात प"न उनी Zयहc 
कायEबममा आइन। Zयसबेला प"न ूचारकले साबथको बारेमा 
बोलेनन।् फे*र वा"नटाले अक� चचEको सदःयलाई आ`नो ूँ न 
दोहो� याइन।Zयहापँ"न यसको बारेमा प"छ थाहा पाउनहुनेुछ भRे 
जवाफमाऽ उनले पाइन।् "मेरो ला"ग यो <वषय झनै रहःयमय 
भएको "थयो। मलाई जवाफ तरु1तै चा<हएको "थयो तर 
"तनीह[ले मलाई <कन Zयो ूँ नको जवाफ mदएनन ्  भRे कुरा 
मैले बÁुन सकेकU "थइन" वा"नटाले भ"नन।् 

   Zयसले गदाE अक� बेलकुा प"न "तनले Zयो सभामा आउनै 
पन] भयो। आ`नो हलुाकको बाकसमा पचाE पाएको बेलामा नै 
उनले आ`नो भ<वंयको बारेमा सोvन थालेकU "थइन।् उनले 
बाइबल क<हsयै प"न पढेकU "थइनन ् र बिT तःमा प"न "लएकU 
"थइनन ् र 1यायको mदनको वारेमा बÁुन थाsदा उनी झन ऽ"सत 
हनु थालेकU "थइन।् 

    ससुमाचारcय कायEबमको चौथ� हT तास@म उनी mदनmदनै 
सभामा आएकU हनुाले उनलाई बाइबल उपहार mदइयो। उनले 
जीवनमा प<हलो पsट Zयो बाइबल प¯न थालेकU "थइन।् 
ूचारकले भनेका पदह[ प"न बाइबलमा प¯न था"लन।् जब 
ूचारकले आिखरमा आएर सात� mदन साबथको बारेमा बोले तब 
उZपि|  २:२-३ अनसुार परमेँ वरले नै सात� mदन 
छु�ाउनभुएको उनलाई महससु भयो। ूःथान २०:८-११मा 
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फे*र परमेँ वरको चाहना प"न उsलेख ग*रएको उनले देिखन।् 
येशूले साबथ पालन गरेको उनले थाहा पाइन ् साथै धेरै 
इसाईह[ले "सकाए "बप*रत येशूले  यवःथालाई र� गनE होइन 
तर Zयसालाई उघानE र स@मान गनE उहाँ आउनभुएको (यशैया 
४२:२१) प"न उनले भे�ाइन।् अ"न साबथको स1देश वा"नटाले 
महण ग*रन।् "मैले बाइबल प¯न थाल� र यसमा के लेिखएको 
छ सो प"न zयान mदएर प¯न थाल�" उनले भ"नन।् सेT टे@बर 
२०१६मा अ1य १५ जनासँगै वा"नटालेप"न बिT तःमा "लइन।् 
सन ् २०१५मा संक"लत ते॑ौ साबथःकूलको भेटcले वेःट 
भिजE"नयाभ*र आयोजना ग*रएको ससुमाचारcय कायEबमा ब6ले 
प"न एक "थयो। ६७ वषEकU वा"नटाले आ`नो �दय येशूलाई 
mदएप"छ उनको जीवनमा प*रवतEन आएको धेरै मा"नसह[ले 
देखेका "थए।अ<हले उनी मखु प"न छोि©दनन ् र र6सी प"न 
खाmदनन ् र भ�ीमा प"न जाँmदनन।् "म एकदम *रसाउँथे। म 
खराब मा"नस जःतै "थए।ँ अब म प<हलेको भ1दा शा1त छु। 
मेरो छोरcले नराॆो श�द बोलेप"न म माफ देऊ भनेर भ1छु" 
वा"नटाले भ"नन।् क<हलेकाहc ¥ तल-तल  ला{�यो उनले भ"नन।् 
<वगतका "तता जीवनका iणह[ उनले र6सी <पउँदा "बसEि1थन।् 
तर अब हो"सयारcसाथ च"ुनएका साथीह[ले गदाE उनी प*रiाबाट 
जो"गन उनलाई सहयोग "मलेको "थयो। 

     "कःता मा"नसह[सँग तपाw स:त गनुEह1ुछ Zयस <वषयमा 
तपाw हो"सयार हनुपुछE। यmद तपाw र6सी <पउने मा"नससँग 
<ह©न थाsनभुयो भने तपाwले प"न र6सी खान स6नहु1ुछ|" उनले 
भ"नन।् अब उनी सबभ1दा असल "मऽ येशूसँग रहन चाहि1छन।्  

   -आ1सय ुमे6चेसनी  
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म "नःकेर गए ँ

इदा इलजाबेथ दे"भज 

(वेःट भिजE"नया, अमे*रका) 
                                     
          अमे*रकाको वेःट भिजE"नयामा बे6ले सहरमा सेभे1थ-
डे एडभेि1टःट चचE छ। म सानी छँदा मेरc हजरु आमाले मलाई 
ूZयेक बधुवार बेलकुा बाइबल अzययन गनE मलाई Zयस चचEमा 
पठाउन ु ह1ु�यो। अ"न फे*र "बहान साबथ चचE जान धेरै टाढा 
<हँडेर जानपु�य�। मैले जानै प�य�। साबथमा मैले केहc प"न गनE 
सकेकU "थइन Zयसकारण चचEमा जानै प�य� र चचEप"छ फे*र 
<हँडेर घर फकE नपु�य�। 

   हामी सात जना दाजभुाइ र mददc ब<हनीह[ "थय�। म 
सबभ1दा का1छ¡ "थए।ँ म हजरु आमाको घरमा हकु] कU "थए।ँ 
मेरc हजरु आमा क�र एडभेि1टःट "थइन।् मैले छोटो जामा 
लाउन ु हुँदैन�यो। ूZयेक शबुबार बेलकुा मैले बाइबल 
प¯नपु�य�। शबुबार घाम अःताएप"छ श"नबार घाम 
नअःताएस@म कसैले प"न काम गनुEहुँदैन�यो। आइतबारको अ[ 
कुनै प"न चचEह[मा जान मलाई अनमु"त "थएन। मेरो जीवन 
केवल ःकुल र चचEमामाऽ "स"मत "थयो। 

   जब म १४ वषEकU भए ँ तब म अ[ दाजभुाइ mददc 
ब<हनीह[सँग 1यू योकE मा बःन गए।ँ Zयहा ँमेरा साम ुठूला सहर, 
ठूला सपना र सहरc रमझमह[ "थए | मैले चचE जान छोड�। 
कलेज पढेप"छ मैले एउटा बीमा क@पनीमा लेखापालको काम गर� 
र प"छ सरकारको ूuयात वालिःशट "धतो संःथा अथाEत ् ःटक 
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माक] टमा अ"डटर अथाEत ्लेखा परciक भएर काम गनE थाल�। म 
आइतबार चचEमा जान थाल�। मैले "बबाह प"न ग*रसकेकU "थए।ँ 

   अ"न एक रात मैले सपना देख�। म खेत जोZदै "थए।ँ म 
सानी हुँदा मेरc हजरु आमाले उनको बारcमा शया6टर लगाएर 
खनाउनहु1ु�यो। जब म �युझेँ मैले सोच�, "मेरc हजरु आमाको 
घरमा जान मलाई सपना mदइएको होला" भनेर मैले सØचे। मेरा 
ौीमान र मैले एउटा घर बनाउन चाहेका "थयौ। मेरc हजरु 
आमाबाट पाएको ज{गामा नै घर बनाउने मैले "नणEय गर�। 
उनको देहा1त भएको प"न धेरै समय "ब"तसकेको "थयो। सरकारc 
कमEचारc भएका मेरा ौीमानले वेःट भिजE"नयामा घर बनाउन 
Zय"त चासो देखाएका "थएनन ् तैप"न जब हामी अमे*रकाको 
राजधानी वािश:टन "डसीमा काम गदp "थय� Zयहc समयमा मेरै 
ज{गामा घर बनेको "थयो। 

   जब हामी कामबाट अवकास भएप"छ वािश:टनबाट 
बे6लेमा फक] र आ`नै घरमा र¿� तर Zयःतो राजधानी सहर 
छोडेर मेरो बाsयकालको घरमा म <कन फकÜ  होला भनेर म 
सोvन थाल�। मैले केहc नयाँ साथीह[ त बनाए ँतर मैले ूभसँुग 
सोध�, "होइन, म यस ठाउँमा <कन छु?" 

 अ"न एक mदन बाइबलको भ<वंयवाणी से"मनारमा भाग "लन मैले 
एउटा "न@तो मेरो हलुाकको बाकसमा पाए।ँ मेरा नयाँ 
साथीह[लाई मसँग आउन   अनरुोध गर� तर "तनीह[ मानेनन।् 
प"छ म आफू ए6लै भएप"न जा1छु भनेर "नणEय गर�। 

    से"मनारको चौथ� रात ूचारकले ूकाश र दा"नएलको 
पःुतकमा उsलेख ग*रएको पशहु[को बारेमा  याuया गरे।अ"न 
म त प<हलो पsट एडभेि1टःट ससुमाचार ूचारको कायEबममा 
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भाग "लइरहेको पो रहेछु भनेर थाहा पाए।ँ जब मैले श[ुमा 
कायEबममा भाग "लए ँ तब म एडभेि1टःट ससुमाचारcय 
कायEबममा भाग "लएको छु भनेर मेरो मनमा प"न आएको 
"थएन। अ"न मेरc हजरु आमाले एडभेि1टःट िशiामा मलाई 
हकुाEउनभुएको मैले स@झ� र मैले ए6लोपनाको महससु गर�। म 
कायEबममा ए6लै "थए ँर मेरो एक जना साथीप"न मसँग आउन 
मानेका "थएननन।् मैले सोच�, "यmद मैले यो कायEबममा भाग 
"लइरह� भने मैले मेरा सबै साथीह[लाई गमुाउन ुपन]छ।" 

   Zयसकारण जब कायEबम श[ु भयो म उठ�  र ह| न प| 
बा<हर "नःकन ढोकामा आए।ँ अ"न एउटc म<हला जसले मेरो 
नाउँ प<हलो mदनमा दताE गरेकU "थइन ्उनले मलाई रोकेर सो"धन,् 
"तपाw कहाँ जाँदै हनुहु1ुछ?" "यी सबै कुरा मैले मेरो जीवनमा 
स"ुनसकेको छु" मैले जवाफ mदए।ँ मैले मेरc हजरु आमाको 
बारेमा भन�। उनले मलाई कहc¥ जान mदएकU "थइनन ्केवल चचE 
जान र बाइबल प¯नमाऽ अ॑ाउँ"थन ् मैले भन�। तर Zयो केवल 
बहानामाऽ "थयो। तर मलाई "नयाॐो ला"गरहेको "थयो र मसँग 
साथी भएको भए ह1ु�यो भनेर मलाई ला"गरहेको ह1ु�यो। 

    ती म<हला जसको नाउँ  नेवमी <शकोमी "थयो, उनी 
मःुकुराइन,् उनले मलाई ःवागत गरे झ̧ मलाई ला"गरहे�यो। 
उनी बाइबल वकE र "थइन।् उनले मलाई बाँकU कायEबममा 
आउन अनरुोध ग*रन।् उनको Zयो "मऽतापूणE  यबहारको मलाई 
खाँचो भएको "थयो। 

   म आफू बसेको मेचमा फक] र आए ँर म<हनाभ*रको लामो 
कायEबममा मैले भाग "लए।ँ ूZयेक बेलकुा नाओमीले मलाई 
अ:ालो मारेर मःुकुराउँदै अ"भभादन ग"थEन। उनको कामको 
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 यःतताले गदाE चाहेरप"न उनी मसँग बःन µयाएकU "थइनन।् तर 
अब कोठामा म ए6लै छैन मेरो साथी छ भRे अनभुव मैले गनE 
थाल�। 

    जब मैले ूचारकले सनुाएका वचनह[ सनु� तब मलाई 
मेरो बाsयकालको स@झना भयो। म फे*र सानी छाऽा भए जःतै 
आभास भइर¿ो। म सानी हुँदा पाःटरले मलाई बाइबलका 
सZयह[ "सकाउन ुभएको Zयो पलह[को प"न याद आयो। 

   Zयहc समय जब ूचारकले बिT तःमा "लन चाहनेह[ को-
को हनुहु1ुछ भनेर सोधे तब म प"न अगा"ड सर�। मलाई म 
आ`नै घरमा आएको छु जःतो लागेको "थयो। सेT टे@बर 
२०१६मा १६जनाले एडभेि1टःट चचEमा बिT तःमा "लए। Zयसमा 
म प"न एक जना "थए।ँ ६५ वषE अिघको समयलाई फक] र हेदाE 
मेरc हजरु आमाले बाइबलका सZय वचनह[ मेरो अ: अ:मा 
खोपेर रािखmदन ुभएको सZयलाई मैले महससु गर�। परमेँ वरले 
मलाई ज<हले प"न सरुिiत राu नहु1ु�यो। अब मलाई थाहा भयो 
परमेँ वरले मलाई <कन वेःट भिजE"नयामा बोलाउनभुयो। अब 
परमेँ वरले के गनE चाहनहु1ुछ ZयसतफE  ल@कन म सकेकU छु। 

    वषE ६५कU इडा ए"लजाबेथ दे"भज हालमा बे6ले सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःट चचEमा म<हला सेवाकायEबमको संयोजक हनुहु1ुछ। 
(इडा ए"लजाबेथले आ1सय ुमे6चेःनीसगँ कुराकानीगरेको आधारमा 
तयार पा*रएको ) 
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ःवगEबाट आएको  पऽ 

ि6लफोडE ल: 

(वेःट भिजE"नया, अमे*रका) 
 

वेःट भिजE"नयामा रहेको ि6लफोडE ल:को हलुाकको बाकसमा 
एक mदन सबैलाई छ6 क पन] गरेर एउटा पऽ आयो। "के तपाê 
बाइबलको बारेमा "स6न वा थाहा पाउन पऽाचार गनE चाहनहु1ुछ 
<क" भनेर हातले लेखेको एउटा पऽ आएको "थयो। साबथ, 
मा"नस मरेप"छ के ह1ुछ र येशूको दोॐो आगमन जःता <वषयमा 
"स6न स<कने कुरा Zयाहाँ लेिखएको "थयो। 
   ि6लफोडE र उनकU ौीमती "नय"मत चचE जाँदैनथे।तर 
चचE जानपुन] आवँयकताको बारेमा भने "तनीह[को बीचमा 
कुराकानी ह1ु�यो। तर कुराकानीमा धेरै चचEह[ भएकोले कुन 
चचEमा जाने र कुन चचE ठ¡क हो भRे कुरामा "तनीह[ अ1यौलमा 
"थए <कनभने उनीह[ कुनै प"न चचEमा आव� भएका नै "थएनन।् 
    "चचEले "सकाउने क"तपय कुराह[ Zय"त िच|ो बÁुदो 
छैन। एउटा चचEले भ1छ Zयो चचE ठ¡क छ, अक�ले भ1छ Zयो 
चचE ठ¡क छ। कुन चचE ठ¡क छ र कुन mठक छैन भनेर मैले 
ठ@याउननै स<करहेको "थइन।Zयहc समयमा यो पऽ आइप{ुयो" 
ि6लफोडEले भने। 
   ि6लफोडEले बाइबल अzययन श[ु गनE थाले।ती ूZयेक 
बाइबल अzययनको पचाE उनले आफूले काम ग*ररहेको <व¨तु 
"नकाsने उजाE क@पनीमा लैजा1थे। Zयहाँ कोइलालाई जलाएर 
भ�ीबाट "बजलुc "नका"ल1�यो। उनको काम Zयहाँको मेिशन 
चलाउन ु "थयो। Zयहc मेिशन चलाएर "बजलुc "नका"ल1�यो। 
कामगन] अक� मा"नससँगै "तनी राती काम गदEथे र "तनीह[ के<ह 
समय फुसEद प"न पाउथे। 

कथा 
८८ 
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   ि6लफोडEले आ`नो कायाEलयमा बाइबलका पाठह[ 
ला1थे। "मलाई ती पाठह[ असाzयै मन परेको "थयो र अक� 
पाठ क<हले औला भनेर ू"तiा गथÜ" ि6लफोडEले भने। साबथको 
बारेमा उनले "बशेष �िच देखाएका "थए। सानोमा उनी 
आइतबारको चचE जा1थे। तर उनले सहc mदनमा आराधना 
ग*ररहेका हनु ्<क होइनन ्भनेर उनको बबुाले ूँ न गदाE उनलाई 
आइतबारको बारेमा श�ा ला"गरहेको "थयो। "बाइबलले श"नबार 
प<वऽ mदन भनेको छ तर "तनीह[ले <कन आइतबार पालन 
गछEन?् भनेर मेरो बबुाले सोzनहु1ु�यो। यो ूँ न मेरो मनमा 
"बिजरहेको "थयो" ि6लफोडEले भने। 
    जब बाइबल अzययन गन] बममा साबथको बारेमा 
छलफल गनE था"लयो तब साबथको बारेमा सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःटले गरेको तकE  उनलाई ठ¡क ला{न थाsयो। स<ृ�को 
श[ुमै हT ताको सात� mदन अलग ग*रएको "थयो र Zयो प*रवतEन 
ग*रएको छैन भनेर उनले ःवीकारे। तर धेरै इसाईह[ले 
आइतबार नै <कन पालन गछEन ् भRे कुरामा उनलाई खsुदलुc 
ला"गरहेको "थयो। एक प"छ अक� गरेर "डःकभरc, आमेिज: 
फा6टस ्र µवाइस अभ ूोफेसी बाइबल पऽाचार अzययन उनले 
पूरा गरे। 
   अ"न सन ् २०१५मा कोइलाबाट "नकाsने "बजलुcको 
कायाEलय ब1द भयो। Zयहाँका कमEचारcह[लाई पाँच वषE 
अिघदेिख नै Zयो ब1द हनेुछ भनेर सतकE  गराइएको "थयो। तर 
ि6लफोडE र अ[ले भने कुनै न कुनै [पमा Zयो कायाEलय चsनेछ 
भRे आशा गरेका "थए। २७ वषE काम ग*रसकेप"छ ि6लफोडE 
अब "छ�ै नै अवकास "लदै "थयो। जसको कारण उनी शोकमा 
ड�ुनभु1दा ब[ उनी खशुी भए।आफूले थप बाइबल अzययन गनE 
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पाउने भएकोले र साबथको "बषयमा बाधा नआउने भएकोले 
कामबाट अवकास पाउँदा उनलाई आन1द नै लागेको "थयो। 
   Zयसप"छ ि6लफोडE र उनकU ौीमती 6याथीले बाइबल 
पऽाचार गन] म<हला डेलसी नाइसलcसँग भेट गरे। पेशाले उनी 
<कसानी "थइन।् पऽाचार गन] बममा बाइबल स@ब1धी ूँ नह[ 
छ भने सोzनहुोस ् भनेर उनले अनरुोध ग"थEन।् प"छ डलसी 
ि6लफोडE द@पतीको घरमै गइन।् 6याथी र डेलसी छोटो समयमै 
साथी बR पगेु। 
   अ6टोबर २०१५मा डेलसीले ौृखलाव� ससुमाचारcय 
कायEबममा भाग "लन "न@तो mदइन।् �ल<ुफsड सहरमा रहेको 
µया"ल µयू सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEमा डेलसीकै अगवुाईमा 
ससुमाचारcय कायEबम भएको "थयो। ि6लफोडE र 6याथीले उn 
कायEबममा सहभागी हनु [ची देखाए। रोमन 6याथो"लक चचEले 
श"नबारलाई आइतबारमा प*रवतEन गरेको र अ[ ूोटेःटे1टह[ले 
Zयसालाई सहषE ःवीकारेको भRे कुरा  "तनीह[ले थाहा पाए। 
धेरै इसाईह[ले इमा1दारcपूवEक परमेँ वरको आराधना आइतबार 
गछEन तर "तनीह[ले परमेँ वरको  यवःथालाई तो"डरहेका छन ्
भRे कुरा "तनीह[लाई थाहा छैन भR ेकुराको महससु "तनीह[ले 
गरे। 
   कायEबम भइरहेको mदनमा डा6टरले 6याथीलाई नाकको 
शsय<बया गनुEपछE भनेर सsलाह mदएका "थए। तर कायEबम 
प"छमाऽ शsय<बया गन] भनेर उनले "नधो गरेकU "थइन।् 
"ससुमाचारcय कायEबम छुटाउन नचाहेकोले उनी शsय<बया गन] 
"म"त सादp "थइन"् भनेर ि6लफोडEले भने। ससुमाचारcय 
कायEबममा २५ जनाले भाग "लएका "थए। "तनीह[ सबै  
ूायजसो चचEका सदःयह[ नै "थए। तर Zयस कायEबममा दईु 
जनाले बिT तःमा "लए। "तनीह[ ि6लफोडE र 6याथी "थए। 
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    बाइबल अzययन गनEकाला"ग पऽ आएकोमा आफू खशुी 
भएको ६१ वषEका ि6लफोडEले सनुाए। "मलाई थाहा "थयो <क 
परमेँ वरले नै यो पठाउनभुएको "थयो <कन<क कुन चचEमा जाने 
होला भनेर मैले सोिचरहेको "थए"ँ ि6लफोडEले  यn गदEछन।् 
अ[ले प"न बाइबल अzययन ग[न ् भ"न ि6लफोडE चाह1छन।् 
उनका दईु छोराह[ र "छमेकUलाई बाइबल पऽाचार गनE अनरुोध 
गरेका "थए। "बाइबल अzययन एकदम अच@मको छ। Zयसमा 
धेरै कुराह[ "स<क1छ। यस खालको बाइबल अzययनले ठूलो 
ूाथ"मकता पाउनपुछE <कनभने यसले मा"नसह[लाई िच|बÁुने 
त*रकाले बाइबल "सकाउँदछ" ि6लफोडEले आ`नो मनत य  यn 
गदEछन।् 

रहःयमय पऽ 
    डेलसीको सूचीमा ि6लफोडEको नाउँ कसरc समावेश भयो 
सो उनलाई थाहा "थएन। सन ्२०१४मा जब डेलसी ःथानीय 
चचE³ारा संचा"लत बाइबल पऽाचार ःकूलमा संयोजक ब"नन ्तब 
उनले आ`नै हातले ३०० जनाको नाउँमा बाइबल अzययनका 
ला"ग "न@तो mदएकU "थइन।् ती ३०० जना मा"नसह[ले अिघ नै 
बाइबल अzययन गनE अनरुोध गरेका "थए। हनुस6छ ि6लफोडEले 
काडE पाएप"छ बाइबल अzययन गनE अनरुोध गरेका होलान ्भनेर 
ि6लफोडE जाने एडभेि1टःट चचEका पाःटर जे@स भोsपले भ1छन।् 
तर ि6लफोडE र उनको ौीमतीले Zयःतो अनरुोध गरेको आफूलाई 
थाहा नभएको बताउँदछन।् तर जे भएप"न जनु समयमा पऽ 
प{ुयो Zयो अZय1त उपयnु समयमा बाइबल अzययन गनE 
अनरुोध ग*रएको पऽ ि6लफोडEको हातमा पगेुको "थयो। 

   - आ1सय ुमे6चेःनी  
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द�ु आZमाले मसँग बोsयो 
<पयर अ<टEज 

(आ*रजोना, संयnु राaय अमे*रका) 
 
 अमे*रकाको आ*रजोना राaयमा रहेको ःथानीय जा"त 
जसलाई इि1डयन भ"न1छ, "तनीह[को "नि@त खो"लएको होलॄकु 
सेभे1थ-डे एडभेि1टःट इि1डयन ःकूलमा <पयर केटाह[को 
होःटेलको ूमखु वा "डन छन।् उनको होःटेलमा २८ जना 
केटाह[ "थए। एक पटक राती उनी सZु ने तरखर गदp "थए, 
अचानक टे"लफोनको घ1टc बaयो। होःटेलमा काम गन] उनको 
सहयोगीले एक जना <व¨ाथ® केटा डे"बट मzय रातमा बा<हर जान 
जबजEिःत ग*ररहेको समाचार सनुायो। 

    <पयर हतार हतार लगुा लाउदै कोठाबाट बा<हर "नःके। 
१७ वषEको डे"बट सडकमा घ"ुमरहने गु́ डा "थयो जसलाई 
होःटेलमा sयाइएको "थयो। ऊ कःतो केटा हो भनेर <पयरलाई 
थाहा "थयो। आ*रजोनाको राजधानी  <फ"न6समा डे"बटको जीवन 
बबाEद हनेु देखेर उसको आमाले उसलाई बो"डE¼ ग ःकूलमा राu न 
sयाएकU "थइन।् 

   Zयो रात <पयरप"न डे"बटसँगै बा<हर जनेुलc रातमा सँगसँगै 
केहc "मनेट चपुचाप <हँडे। एक ठाउँमा पगेुप"छ "तनीह[ एउटा 
ढु:ामा बसे र आकाश"तर हेदp तारा र नiऽह[को बारेमा 
कुराकानी गनE थाले । अ"न अचानक डे"बटले भ1यो, “मसँग द�ु 
आZमाले क<हलेकाहc ¥ कुरा गछE।" “"तमीले  के भR खोजेका 
हौ?" <पयरले सोधे। “हो द�ु आZमा वा "डमनह[ले मसँग कुरा 
गछEन।् कसैलाई <प_न र खराबी गनE ती आZमाह[ले मलाई 
उ6साउँछन।्" Zयो <कशोरले भ1यो। “<कन होला?" <पयरले 

कथा 
८९ 
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सोधे। “मलाई थाहा छैन। यो ःकूलमा आएप"छ त झन झन ती 
शैतानका आZमाह[ले मसँग चक� ःवरले बो"लरहेका छन ् |" 
<ववस हुँदै डे"बटले भ1यो। "डनले यसैबेला ूाथEनागनुE पछE भनेर 
सsलाह mदए। उनले िशर "नहरुाएर कुराकानीमा सहभागी हनु 
परमेँ वरसँग ूाथEना गरे। आखँा खो"लसकेप"छ <पयरले भने, 
“"तॆो जीवनमा शैतानले <कन नराॆोसँग काम ग*ररहेको छ म 
सोिचरहेको छु।" “<कन? मलाई भRुस"् डे"बटले अनरुोध ग� यो। 
“<कनभने यहाँ आउनभु1दा अिघ शैतानका आZमाह[ र अ[ द�ु 
आZमाह[को बारेमामाऽ "तमीले "सकेका "थयौ। अब "तमी येशू र 
उहाँको मायासँग स@पकE मा आइरहेका छौ।Zयसो गरेको शैतानले 
मनपराउदpन" <पयरले न<हिvकचाइकन भने। “आ<टEज सर, म 
चचEको बारेमा बिुÁदन। जबरजःती चचEमा हामीलाई "भऽाइ1छ र 
जबरजःती पाःटरको कुरा सRुपछE र उसले भने अनसुार हामीले 
चsनपुछE" mदल खोलेर डे"बटले जवाफ mदयो। 

“डे"बट, सडकमा गु́ डाह[सँग <हँडडलु गदाE "तमीलाई कःतो 
लागेको "थयो?" <पयरले  सोधे। “Zयो त अZय1त रमाइलो 
ह1ु�यो। हामी प*रवार जःतै "थय�। हाॆो अगवुालाई हामीले 
क<हsयै प"न भेटेन�। उसले काम अ� हाउँदा, काम खाममा लेखेर 
ढोकाम"ुन "छराउँ�यो र उसले भनेबमोिजम हामी काम ग�यÊ। 
हामी सबै जना प*रवार जःतै भएर काम ग�यÊ" डे"बटले 
न<हिvकचाइकन भ1यो। “ए हो र? "तमीले गु́ डाको मा"लकलाई 
क<हsयै प"न देखेनौ तर उसले हकुुम गरे अनसुार "तमी काम 
ग�य¶। Zयसले "तमीलाई प*रवारसँगै रहे जःतो भान भइरहेको 
"थयो, होइन त?" <पयरले प"न आ`नो मनको कुरा डे"बटलाई 
भने। “डे"बट, "तमी जहाँ छौ Zयो चचE हो र चचE प"न एक 
प*रवार हो। तर बा<हर गएर "नÀुरभएर नराॆो काम गनुEको स�ा 
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हामी राॆो काम गदp छ�" <पयरले आ`नो भनाइलाई थपे। "डनले 
के भR खोिजरहेका "थए सो कुरा डे"बटलाई थाहा भयो र ऊ [न 
थाsयो। डे"बट [न स6छ भनेर <पयरलाई थाहा "थएन तर 
उसको आखँाबाट आसँ ु झ*ररहेको "थयो। डे"बटको �वाइ 
कुकुरको छाउराले कुw कुw गरे जःतै ल{यो <पयरलाई। “सर, 
परमेँ वरले मलाई मन पराउनहुनेुछैन" [ँदै डे"बटले भ1यो। “यो 
कुरा "तमीलाई थाहा छै। "तमीले उहाँलाई िचनेका प"न छैनौ।" 
<पयरले भने। “ मैले मा"नसलाई मारेको छु  र तपाwह[ले 
कसैलाई प"न मानुEहRु भनेर मलाई थाहा छ। म धेरै बदमाश र 
"नÀुर छु, Zयसकारण परमेँ वरले मलाई मन पराउनहुRु होला" 
डे"बटले आ`नो मन खोsयो। बाइबलमा हZयाराह[को प"न कथा 
छ तर परमेँ वरले "तनीह[लाई कसरc iमा mदनभुयो भनेर 
<पयरले डे"बटलाई सनुाउँछन।् “यmद "तमीले बाइबलमा भएका 
सबै हZयाराह[को बारेमा कथा लेuयौ भने एउटा <कताबै ब1छ। 
Zयसकारण परमेँ वरले हZयाराह[लाई प"न माया गनुEह1ुछ" भनेर 
<पयरले स@झाए। “ती द�ु आZमाह[ले क<हलेकाहc ¥ मसँग कुरा 
गनुEभ1दा बढc काम गछEन।् "तनीह[ले मेरो शरcरलाई आ`नो 
क�जामा "ल1छन ् र मलाई "निंफबU हsलाउँछन ् अ"न मेरो 
मखुबाट <फँज नै <फँज "नःक1छ म Zयसलाई रो6नै सि6दँन" 
डे"बटले आ`नो द:ुखको कुरा सनुायो। 
    द�ुाZमासँग संघषE ग*ररहेको Zयो <कशोरको कुरा सनेुर 
"डनको �दय भावकु भयो।“Zयसैकारण त हामी यहाँ होलॄकुमा 
छ�। यो परमेँ वरको ठाउँ हो। यहाँ शैतानको शिnले काम गनE 
स6दैन। यmद "तमीलाई केहc नराॆो भयो भने हामी "तॆो ला"ग 
ूाथEना गनE स6छ�। "तॆो "नि@त हामी सबै जना "मलेर शैतानसँग 
ल©न स6छ�" आँ वासन mदँदै <पयरले भ1यो। कुराकानी ग*ररहँदा 
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मलाई जाडो भएरहेको "थयो। रातको एक बजेको "थयो। 
डे"बटसँग <पयरले ूाथEना गरे अ"न दवैु जना होःटेलमा सZु न 
गए। 

    डे"बटले उसको जीवनमा येशूलाई महण ग� यो <क गरेन 
<पयरलाई थाहा छैन। डे"बट <फ"न6समा भागेर फे*र गु́ डाह[सँग 
सि@म"लत भयो भनेर प"छ थाहा पाए। तर एक पटक जनेुलc 
रातमा आ`नो जीवनसँग संघषE ग*ररहेको केटालाई येशूको बारेमा 
कुरा गन] मौका पाउँदा <पयर आभारc "थए। 

   दईु वषEस@म होःटेल ूमखु भएर काम गरेका २४ वषEका 
<पयर भ1छन ् “मेरो कोठामा सानो Áयाल छ। Zयहाँ केटाह[ले 
मलाई हात "मलाउन स6छन।् हामीह[कहा ६५ जना 
<व¨ाथ®ह[ आउँछन ्र जा1छन।् आज छ भो"ल ह1ुछ भRे छैन। 
तर हामीले रोपेको "ब�वा हकुE नेछ भनेर हामीले परमेँ वरमा"थ 
भरोसा राu नपुछE। जहाँ जहाँ हाॆा <व¨ाथ®ह[ जा1छन ्
परमेँ वरको ूमे "तनीह[ले अनभुव ग�न ्भनेर म परमेँ वरसँग 
ूाथEना गदEछु" ढु6 क भएर <पयरले भ1छन।् 
    
     केटाको नाउँ प*रवतEन ग*रएको छ 

-आ1ëय ुमे6चेसनी 
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उहाँको नाउँ "लँदा पीडा ह1ुछ 

"गजेल डेaबाको 
(संयnु राaय अमे*रका) 

 
   6लासमा "नय"मत <कन नआएको भनेर १४ वषEकU 
छाऽालाई पाःटरले आ`नो अ<फसमा बोलाएर सोzछन।् ती 
छाऽाको नराॆो  यवहारको बारेमा कुराकानी भइरहदा Zयहाँ त 
येशू र शैतानको बीचमा भएको लडाwको बारेमा पो कुरा गनE 
गइयो। जब आठ कiाकU डेaबा  र होलॄकु सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःट ःकूलको चचE पाःटरसँग कुराकानी भइरहेको "थयो 
ःकूलको मानेजर "गजल ओ<टEजले Zयहाँ भइरहेको ठाक-ठुक वारे 
थाहा पाइन।् जब पाःटर <फलले येशूको नाउँ "लए तब ती 
छाऽाको शरcर का@यो र िचvयाउदै भR था"लन “चपु ला{नहुोस,् 
जब तपाwले उहाँको नाउँ "लनहु1ुछ तब मलाई पीडा ह1ुछ।" 
शैतानका आZमाह[लाई िजZ न येशूले शिn mदनहु1ुछ भRे उहाँका 
ू"त¦ाह[ छन ्भनेर पाःटरले बाइबलबाट पढे। 

   पाःटरले जब जब येशूको नाउँ "ल1थे, तब तब ती छाऽा 
िचvयाएर “चपु ला{नहुोस"्  भि1थन।् “येशू ूभ ुहनुहु1ुछ। उहाँले 
"तमीलाई ःवत1ऽ गनE चाहनहु1ुछ। यmद "तमीले येशूलाई महण 
ग� यौ भने यो आवाज "तमीबाट सदाको "नि@त "बलाएर जानेछ" 
पाःटर <फलले शा1त भएर भने। 

   यो त बि6स: खेलेको जःतै भएको "थयो। छाऽा 
िचvयाइरहेकU र पाःटर "नडर भएर "तनलाई स@ हाsन 
खोिजरहेका। येशूले तरु1तै ती छाऽालाई शैतानबाट छु_ कारा 
mदउन ् भनेर बाइबलका ू"त¦ाह[लाई स@झदै "गजलले मनमनै 

कथा 
९० 
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ूाथEना ग*ररहेकU "थइन।् जब पाःटरले फे*र अक� बाइबलको 
पद पढे तब ती छाऽा त झनै िचvयाएर ल"डब"ुड गदp भईुमा पो 
ल"डन।् “मलाई केहc भएको छैन <कनभने येशूको नाउँ धेरै 
शिnशालc छ। "तमीले उहाँलाई "तॆो �दय देऊ। उहाँलाई 
समपEण गर" पाःटर <फलले कराउँदै भने। तर डेaबा भwुमा 
ल"डब"ुड गदp िचvयाइन ् “मलाई द:ुuछ, मलाई पीडा ह1ुछ।" 
अ"न "तनी अचानक उठेर बो"डE: ःकूलबाट बा<हर भा"गन।् ती 
छाऽा "गजेल"तर फ<कE इन।् उनको अनहुार भRै नस<कने खालको 
"थयो। छाऽा डेaवा होइन तर शैतानले "गजेललाई हे*ररहे जःतो 
उनलाई ला{यो रे, एक"छनप"छ उनी प"न डरले का@न था"लन।् 

   भवनको बा<हरप�ी  डेaबासँग "गजेलप"न ख"ुड<कलामा 
ब"सन ्र पाःटर <फ"लप प"न Zयहc ंआइपगेु। “जबस@म "तमीले 
येशूको नाउँ "लँदैनौ तब स@म शैतानले "तमीलाई छो©नेछैन" 
भनेर पाःटरले स@झाए। Zय"तकैमा डेaबा घाँसमा ल©दै, 
िचvयाएर भR था"लन “म येशूलाई महण गछुE, म येशूलाई महण 
गछुE।" “के "तमीले "तॆो जीवनमा येशूलाई महण गt¶?" 
पाःटरले फे*र सोधे। पीडादायी आवाजमा डेaबाले भ"नन,् “म 
येशूलाई मेरो जीवनमा ःवीकाछुE।" एकै "छनमा सबै शा1त भयो 
र द�ु आZमा ती छाऽाबाट "नः6यो Zयसप"छ उनी एक "छन त 
चsनै नस6ने भइन।् “"तमीलाई थकाइ लागेको छ?" पाःटरले 
सोधे। “हो" नरम भएर डेaबाले जवाफ mदइन।्उता "गजेल भने 
भावकु ब1दै [न था"लन।् “ती छाऽाले िजतेको देuदा मलाई 
अZय1त खशुी ला"गरहेको छ" प"छ "गजेलले भ"नन।् केहc 
समयप"छ डेaबा "गजेलको सहायताले होःटेलमा फ<कE इन ् र 
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येशूको "नि@त अल{गै बसेर दबैु जना "मलेर बाइबलका ू"त¦ाह[ 
लेखे अ"न "भ|ामा झ1ु«ाए।  

   साउथ वेःटनE एडभेि1टःट <वँ व<व¨ालयबाट ःनातक 
(माजएुट)  भएकU २७ वषEकU "गजेल डेaबाको जीवनमा घटेका 
घ_नामाऽ होइनन ् होलॄकुका अ[ कमEचारcह[ले प"न येशू र 
शैतानको बीचमा भएको ³1द ूZयi [पमा देखेका "थए। एक 
mदन एक जना छाऽा "गजेलको अ<फसमा आइन ्र उनले आ`नो 
ओठ चलाउन था"लन ् र कुना"तर एकटकले हे*रर<हन।्Zयहा ँ
"तनले मरेको झ_केलो बबुालाई देखä भनेर भ"नन।् "गजेलले 
कोठाभरc िचसो भएको अनभुव ग*रन।् उनले ूाथEना ग*रन ्र द�ु 
आZमालाई "नःकेर जा भ1दै हका*रन।् अ"न Zयो आZमा "बलाएर 
गयो। 

    होःटेलमा अलौ<कक <बयाकलाप भएको कुरालाई 
<व¨ाथ®ह[ले प"न *रपोटE गरेका "थए। "तनीह[ले आवाजह[ 
सनेुका र नयाँ नयाँ कुराह[ देखेका "थए रे। जब छाऽाह[को 
होःटेलमा सहायक भएर काम गनE "गजेल गएकU "थइन ् तब 
उनको कोठामा एक रात कालो बादलले छोपेको अनभुव गरेकU 
"थइन।् उनले उनको mदमागमा यो आवाज आएको स"ुनन ्
“अ<हले नै "तमीले ूाथEना गनुEपछE।" उनले मेचमा घोTटो पदp 
भ"नन ्“हे ूभ ुमलाई के भइरहेको छ सो थाहा छैन। मलाई र 
यी छाऽाह[लाई तपाwका ःवगEदूतह[ले रiा ग�न।्" भो"लपsट 
"बहान छाऽाह[को "डनले भ"नन ्“<हजो राती मेरो कोठामा कोहc 
आए जःतो ला{यो र मलाई अ�ृँय हातले ओtानमा घचेटे 
जःतो ला{यो। मेरो त सातो नै गयो र म चsनै नस6ने भए।ँ 
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अ"न एक "छनप"छ Zयो हात "बलाएर गयो।"वाःतवमा  "गजेलको 
ूाथEनाले नै Zयो हात "बलाएर गएको "थयो। 

   यःता अनभुव mदने खालका घटनाह[ले येशू र शैतान 
बीचको संघषE कुनै मनगढ1ते <वषय नभएर वािःत<वक नै हनु ्
भनेर "गजेललाई <वँ वास लागेको छ। 

   “यmद हामीले वाःता गरेन� वा परमेँ वरको उपिःथ"त 
हामीमा भएन भने शैतानको शिnले काम गद� रहेछ भनेर मैले 
महससु गर�। यmद हाॆा <व¨ाथ®ह[लाई ूभकुो aयो"त "नर1तर 
[पमा उपल�ध गराएन� भने शैतानको अ1धकारले छो<पmदने रहेछ 
र फे*र द�ु आZमाले "तनीह[लाई सताउँदो रहेछ।" "गजेलले 
भ"नन।् "गजेलले "मसनको काम असाzयै मन पराउँ"छन।् Zयो 
बाहेक अ[ कुनै काम गनE उनी �चाउmदनन।् “हT ताको एक 
mदन चचEमा सबैको साम ु बोलेर माऽ नप{ुदो रहेछ। हामी 
मा"नसह[सँग <हँ©नपुछE र "तनीह[सँग �नपुछE। "मसनको 
काममा थकाइ त ह1ुछ "न। तर "मसनमा जःतो जागतृ जीवन 
मेरो क<हsयै प"न भएको "थएन। परमेँ वरसँग काम गनुE नै सबै 
कुराको सौ1दयEताबाट ससुिaजत हनु ु हो। अस@भव ठा"नएका 
कुराह[ तपाwको जीवनमा उहाँले स@भव बनाउन ु ह1ुछ। 
परमेँ वरको "नि@त काम गनुE आिशषमय कुरा हो र उहाँलाई 
आवँयक भएका मा"नसह[सँग काम गनुE झनै अZय1तै  रमाइलो 
कुरा हो |" "गजेलले थ<पन।् 

-आ1ëय ुमे6चेःनी  
 
 
 
 

३६४ 



 

पखाEल "बनाको चचE 
राकेल मारेरो टोरस  

(पटु�*रको, संयnु राaय अमे*रकाको उप"नबेश) 
 
    एक साबथको mदन "बहान सबेरै पाँच बजे पटुE*रकोको 
साबEज"नक वग̧चामा चचEको एक समूह ज@मा भयो। Zयहाँ 
"तनीह[ ूाथEना गनE, बाइबल अzययन गनE र हsका नाःता खान 
ज@मा भएका "थए। Zयस कायEबममा घरबार "बहcन ग*रब 
मा"नसह[ले हे*ररहेका "थए भनेर ती समूहलाई तZकाल थाहा 
"थएन। ती मा"नसह[को बःने घरह[ "थएन Zयसकारण "तनीह[ 
साबEज"नक ठाउँमा छाूो टाँगेर बसेका "थए। तर सरकारले 
"तनीह[लाई "तनीह[ बसेको ठाउँलाई भZकाएर "तनीह[लाई 
उठाइएको "थयो। "तनीह[को कहc¥ जाने ठाउँ नभएर Zयो 
सावEज"नक बग̧चामा पाल टाँगेर बःन वाzय भएका "थए। चचEको 
समूह म<हनाको एक साबथ उn बग̧चामा भेला ह1ुथे तर 
Zयसबेलादेिख "तनीह[ हT ताको एक mदन भेला हनु थाले र बेघर 
भएकाह[लाई नाःता खवुाउन काम गनE थाल�। येशूको 
पनु�Zथानको mदवस मनाउने पबEमा Zयस समूहको पाःटरले ती 
बेघर भएकाह[को "नि@त "बशेष ूभभुोजको आयोजना गरेका 
"थए। Zयसबेला उनले "तनीह[को बीचमा ख�ुा धनेु <व"ध अपनाए 
र अ¼ गरुको रस र रोटc खवुाएर ूभभुोज मनाए। 
   "हामीले यस ठाउँलाई पखाEल"बनाको चचE भनेर भ1छ�" 
<वँ व<व¨ालयमा <हसाब पढाउने ५२ वषEकU  रा6वेल मा*र*रयो 
टोनEले भ"नन।् उनले नै ती घरबार "बहcनह[लाई हT ताको एक 
साबथ "बहान खाना खवुाउने कायEबम आयोजना गदE"थन।् 

कथा 
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   करे"बयन समिुमा रहेको सानो टाप ु देश पटु� *रको 
अमे*रकाको अ1तरगत छ। यो केवल १६० <कलो"मटर लामो र 
३५ <कलो"मटर चौडा छ। Zयहाँ धेरै ग*रबह[ छन।् 
"तनीह[लाई सहायता गनE र येशूको ूमेको ससुमाचार सनुाउन 
पखाEल "बनाको चचE कायEबम <व"भR कायEबमह[मzये एक 
कायEबम हो जनु ् सेभे1थ-डे एडभेि1टःट <वँ वासीह[ले आयोजना 
गदEछन।् कुनै कुनै चचEले ग*रब बःतीमा रहेका मा"नसह[को 
"नि@त हT ताको एक पटक खाना खवुाउने कायEबम आयोजना 
गछEन ् भने अ[ले हT ताको एक mदन मा"नसह[ पठाएर 
"तनीह[को घरलाई ममEत गन] र सफा गन] गदEछन।् रा6 वेलको 
चचEको समूह म<हनाको एक फेरा मायागजु शहरमा रहेको 
साबEज"नक बग̧चामा साबथको "बहान परमेँ वरको आराधना गनE 
भेला ह1ुथे। यो ठाउँ आि1ट"लयन एडभेि1टःट <वँ व<व¨ालयको 
प*रसरमा छ जनु ् पटु� *रकोको पिँ चम समिुतटमा छ। सन ्
२०१२मा एक साबथ Zयस सहरको नगरपा"लकाले एक 
समारोहको आयोजना गरेको "थयो जसले गदाE चचE समूह "नय"मत 
ठाउँमा भेला हनुसकेन र सहरको अ1तै सावEज"नक ःथानमा सेवा 
गनE वाzय भएको "थयो। Zयहाँ धेरै घरबार "बहcनह[ भएको एक 
जना चचEको <वँ वासीले देखेर "तनीह[लाई प"न आफूह[सँग 
"बहानको नाःता गनE बोलाइएको "थयो। Zयस mदनदेिख Zयस 
<वँ वासीले ूZयेक साबथमा घरबार "बहcनह[लाई खाना uवाउने 
कायEबम उनले गनE थालेका "थए। 
   पचास वषEको Zयो <वँ वासी एक सानो �यापारc "थए। 
उनले ूZयेक साबथ पाउरोटc, अR, फलफूल र जसु धेरै 
म<हनास@म ती घरबार "बहcनह[लाई uवाएका "थए। तर एक 
mदन उनले रा6 वेलाई भने, "तपाw Zयहाँ जानसु।् "तनीह[लाई 
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खानेकुरामाऽ  होइन "तनीह[ले परमेँ वरको बारेमा प"न सनेुको 
म चाह1छु।" आ`नो चचEको स<बय अगवुा रा6 वले अक� साबथ 
उn  यापारcसँग Zयस ठाउँमा जान म� जरु ग*रन।् एक साबथ 
"बहान सबेरै रा6 वलले बाइबल खोलेर Zयहाँ ज@मा भएका ३५ 
जना ªी र प�ुषह[लाई सनुाउन था"लन।् Zयसप"छ उनी Zयहाँ 
"नय"मत[पमा जान था"लन ् र सन ् २०१७देिख ती घरबार 
<वहcनह[लाई खाना खवुाउने कायEबम आयोजना गनE था"लन।् 
    परमेँ वरको वचन सRु र नाःता गनE आजभो"ल ूZयेक 
साबथ ६५-७० जना मा"नसह[ "बहान ७ वजे भेला ह1ुछन।् 
ःवयंसेवकह[ले sयाएका मेचह[मा पाहनुाह[ बःछन ्र सबै जना 
भजन गाएप"छ पाःटरले २० "मनेट परमेँ वरको वचनबाट स1देश 
सनुाउँछन।् केहc समय अिघमाऽ पाःटरले घरबार "बहcन एक 
समूहलाई "डःकभरc बाइबल अzययन गन] कायEबम आयोजनामा 
सफल हनेुह[लाई बस *रजभE गरेर निजकको एडभेि1टःट चचEमा 
लगेर ìयाजयुशन कायEबम आयोजना गरेका "थए। 
     "बहानको नाःता ४५ "मनेट प"छ भएताप"न ूायजसो 
मा"नसह[ सातै बजे "बहान आएको देuदा रा6 वले छ6 क परेकU 
"थइन।् "हामीले ती घरबार "बहcनह[लाई खानामाऽ mदन 
थालेका "थय� अब "तनीह[ले परमेँ वरको वचन प"न सRु चाहेको 
हामीले थाहा पाय�। "तनीह[ चौरमा बःछन,् गीत गाउँछन ् र 
आआ`नो बाइबल खोलेर प¯न थाsछन।् यो त अच@मै भएको 
हो।" रा6 वलेले भ"नन।् हT तै<पvछेको जमघटमा पा*रवा*रक 
पनु"मEलन जःतो अनभुव हनु थालेको छ। "हामी हाँःछौ र �ँछ� 
प"न" रा6वेलले भ"नन,् "हामीह[को िचनाजान भइसकेप"छ कोहc 
कोहcको मZृय ु प"न भएको "थयो। "तनीह[को द:ुखद "नधनमा 
घरबार "बहcनह[सँग हामीह[ रोएका "थय�। हामी सबै जना एकै 
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प*रवार जःता भएका छ�।" स:"तमा आउने धेरै मा"नसह[सँग 
रा6 वेलको मोबाइल न@बर छ र   हT तामा कोहc "बमारc भए वा 
केहc आवँयक भए "तनीह[ले उनीसँग स@पकE  गछEन।् 
नगरपा"लकाबाट बःने ठाउँ पाएप"छ क"तपय स:"तमा आउनेह[ 
घरबार "बहcन हनु छोडेका "थए। चचEका सदःयह[ले "तनीह[को 
नयाँ घरमा सनE सहयोग गरेका "थए र "तनीह[को घरलाई 
सजाउन म�त गरेका "थए। साबथ mदनमा नाःता गन] खचE 
चचEका सदःय र अ[ह[ले सहायता गछEन।् एक जना ःवयं 
सेवक <व¨ाथ®को आमा एउटा ठूलो अ1तरा<°य क@पनीमा काम 
ग"छEन।् उनको क@पनीले आमाको मखु हेन] mदनमा 
म<हलाह[लाई र बाबकुो मखु हेन] mदनमा प�ुषह[लाई बाकपाक 
झोलाह[ mदइएको "थयो। ती झोलाह[ ँया@प,ु साबनु, म� जन र 
�मालह[ले भ*रएका "थए। 
     इःटरको पवEमा ःवयं सेवकह[ले शहरको चोकमा प<हलो 
पsट ूभभुोजको आयोजना गरेका "थए। ूभ ु भोजको "नि@त 
सामान र टेबलह[ चचEबाट sयाइएको "थयो। पाःटरले 
ूभभुोजको बारेमा  याuया गरेका "थए। एक आपसको गोडा धुँदा 
धेरै जना रोएका "थए। ""तनीह[को "नि@त गोडा धनुकुो अथE 
परमेँ वरले "तनीह[को पाप धनुभुए जःतो भएको "थयो, " 
रा6वेलले भ"नन।् ""तनीह[को "नि@त यो प<हलो अनभुव "थयो र 
यो अ"त स1ुदर "थयो।" रा6वेलको नेतZृवमा आयोजना ग*रएको 
कायEबमले गदाE कसैले बिT तःमा "लएको उनलाई थाहा छैन तर 
मा"नसह[को �दयमा परमेँ वरको प<वऽ आZमाले काम 
ग*ररहनभुएको छ भRे कुरामा उनी <वँ वःत "छन।् उनले भ"नन ्
"हामीलाई थाहा छ हामीले रोपेको "बऊ उ"ॆनेछ। "तनीह[ 
परमेँ वरलाई ूमे गछEन ्भRे कुरा हामीलाई थाहा छ।" 
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नीलो िजन कपडाको लगुा 
क"मEट टोरेस काःटेलानो 

(पटु�*रको, संयnु राaय अमे*रकाको उप"नवेश) 
 

     मेरो बबुा पटु� *रकोमा एडभेि1टःट प*रवारमा हकुE न ु
भएको "थयो र उहाँ "नय"मत [पमा चचEमा जान ुह1ु�यो। एक 
mदन कसैले उहाँको म<हला साथीले नीलो िजनको कपडा लगाएर 
चचEमा आउँदा कसैले उनको आलोचना गदाE  चचEमै जान 
छो©नभुयो। 

   Zयसबेला मेरो बबुा १९ वषEको हनुहु1ु�यो। मेरc 
भ<वंयकU आमासँग एक mदन साबथमा उहाँ चचEमा आउनभुएको 
"थयो। उनी आइतबार पालन गन] चचEको सदःय "थइन।् कसैले 
उहाँलाई मेरc आमाले चचEमा सहुाउँदो लगुा नलगाइकन आएकोले 
उनको आलोचना गदाE उहाँ अZय1त *रसाउनभुयो र चचEमा 
जानमाऽ छो©नभुएन परमेँ वरलाई <वँ वासै गनE प"न छो©नभुयो। 

   मेरो बबुा ठूलो िजउ भएको प"ुलस अ<फसर हनुहु1ु�यो। 
उहाँले आफूलाई अ[भ1दा धेरै बलभएको मा"नस भनेर 
ठाRुह1ु�यो। चचE छोडेप"छ उहाँले चरुोट खान थाsनभुयो, र6सी 
खानभुयो र सबैसँग झगडा गनE थाsनभुयो। मेरो भाइ र मलाई 
उहाँले एक mदन भRुभयो, "बाटोमा <हँ©न ुछ भने धेरै ब"लयो हनु ु
पछE। यmद "तमीह[ िजउन चाह1छौ भने "तमीह[ शारc*रक 
[पमा धेरै ब"लयो हनुपुछE। 

     धेरै वषEप"छ मेरो बबुा र आमाको पारपाचकेु भयो। जब 
उहाँ ४५ वषEको हनुहु1ु�यो तब उहाँ धेरै "बरामी हनुभुयो र 

कथा 
९२ 
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अःपतालमा भनाE ग*रयो। डा6टरले भRुभयो <क उहाँको 
आ1िाह[ कु<हरहेका ×न। उहाँको खान<पन र जीवनशैलcले 
उहाँलाई Zयःतो दगुE"तमा प�ु याइएको "थयो। डा6टरले उहाँको नौ 
फुट वा "तन "मटर आ1िा "नकाsन ु भएको "थयो। जब 
शsय<बयाबाट "नको हुँदै "थयो Zयसैबेला उहाँलाई सास फेनE 
गा� हो भयो। ४५ सेके1ड "भऽ उहाँले आ`नो जीवनलाई <फ"लम 
जःतै हेन ुEभयो। उहाँले आ`नो पापलाई देu नभुयो र येशूले 
उहाँलाई ःवीकार गनE धेरै पsट आ�ान गनुEभएको उहाँले इ1कार 
गनुEभएको प"न उहाँले महससु गनुEभयो। उहाँको भ<वंय अ1धकार 
भएको देu दा उहाँ थरुथरु का@नभुयो। Zयसै बखत उहाँले कसैले 
मा"थबाट ठूलो हातह[ तल पसारेको देu नभुयो र उहाँको कानले 
यो आवाज सRुुभयो, "िच1ता नगर, "तमी मेरो हातमा छौ।" 
तZकालै उहाँले फे*र सास फेनE स[ु गनुEभयो। 

    अःपतालबाट उहा ँफकE नभुएप"छ उहाँले आफूलाई येशूमा 
समपEण गनुEभयो र  एडभेि1टःट चचEमा फे*र फकE नभुयो। तर 
आ`ना छोराह[को "नि@त उहाँ िचि1तत हनुभुयो। उहाँले ूाथEना 
गनुEभयो, "तपाwले त मलाई उ�ार गनुEभयो, तर मेरा छोराह[ के 
ह1ुछन ् त?" Zयसबेला म २७ वषEको "थए।ँ म शक चलाउने 
चालक "थए।ँ म चरुोट खा1थ�, र6सी <पउँथे र कोकेन र <हरोइन 
लाग ुपदाथEको कुलतमा लागेको "थए।ँ मेरो भाइले शैतानको पूजा 
गदE�यो। उसले कालो वª लगाउँ�यो। उसले ओठह[ र 
न:ह[लाई कालो र:ले र:ाएको "थयो। उसको अनहुारमा ३२ 
वटा "सयोह[ झ1ु«ाइएको "थयो। ऊ सतेुको कोठाका 
पखाEलह[ र द"लनह[ कालै कालो र:ले पोतेको "थयो। सZु न ु
अिघ उसले एकदम चक� आवाजको स:ीत सनेुर सZुद�यो। मेरो 
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बबुाले हामीलाई बाइबल "सकाउन चाहनहु1ु�यो तर हामीले चासो 
देखाएन�। उहाँले हामीलाई येशूको बारेमा सनुाउन चाहँदा प"न 
हामीले वाःता नगदाE उहाँ अZय1त हताश "नराश हनुभुएको 
"थयो। तर यशैया ४९:२५ पढेप"छ उहाँले हामीलाई येशूको 
बारेमा सनुाउन कर गन]  यवहारमा प*रवतEन गनुEभयो। Zयसमा 
परमेँ वरले भRुभएको छ, ""तमीसँग ल©नेह[सँग म ल©नेछु। 
"तॆो छोराछोरcह[लाई म उ�ार गन]छु" ([पा1त*रत)। मेरो 
बबुाले उहाँका छोराह[लाई परमेँ वरको हातमा स@ुपनभुयो। 
परमेँ वरलाई मैले िचनेको "थइन,ँ र मेरो बबुाले मेरो "नि@त 
ूाथEना ग*ररहेको भनेर मलाई थाहा "थएन। तर केहc समयप"छ 
अच@मको घ_ना भयो। एक शबुबार सध̧ झ̧ साथीभाइह[ र 
केटcह[सँग "मलेर जाँड र6सी र चरुोट खांदै छु�ीको तीन mदन 
रमाइलो गरेका "थय�। जब सोमबार म घर फक]  Zयसबेला मेरो 
जीवनदेिख घणृा जागेर आयो। असल जीवन िजउन मेरो इvछा 
जागेर आयो। Zयस रात ११ बजे मैले ूाथEना गर� , "हे ूभ,ु 
तपाwले मेरो जीवनको "नि@त केहc गनp पछE नऽभने म पटु� 
*रकोको सडकमा म अलपऽ भएर मन]छु वा केटcसँग लसपस 
गरेकोले उनको रोगले गदाE म "छ�ै मन]छु।" ूभ ु येशूले मलाई 
के गनुEभयो सो मलाई थाहा छैन तर भो"लपsट "बहान मैले 
आफैलाई कता कता फरक भइरहेको भे�ाए।ँ अचानक जाँड, 
र6सी, चरुोट र लाग ुपदाथE खाने चाहनाू"त घणृा जागेर आयो। 
केवल येशूको माऽ सेवा गनE मन ला{यो। Zयसmदनदेिख ती 
कुलतमा लाने चरुोट, र6सी, जाँड र लागपुदाथEह[ क<हsयै प"न 
ूयोग ग*रन।ँ 
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    दश वषEप"छ म ३९ वषEको भए।ँ म पटु� *रकोको 
एडभेि1टःट पाःटर भएको छु। मैले असाzयै मायाल ुएडेभेि1टःट 
म<हलासँग "बहे गरेको छु र हामी पाँच छोराछोरcह[को आमाबाब ु
भएका छ�। मेरो भाइले प"न अमे*रकाको बोःटन शहरमा रहेको 
एडभेि1टःट चचEमा परमेँ वरको सेवा ग*ररहेको छ। पाँच वषE 
अिघ मैले मेरc आमालाई बिT तःमा mदने अवसर पाएको "थए।ँ 
मेरो बबुाले अकp सँग "बवाह गनुEभएको "थयो तर एडभेि1टःट 
चचEमा उहाँ <वँ वा"सलो सदःय भएर बःनभुएको छ। केहc समय 
अिघ म र मेरो बबुाको बीचमा रमाइलो कुराकानी भएको "थयो 
"हामी दवैु जना जाँड, र6सी, चरुोट खा1�य� र 6लबह[मा 
सँगसँगै गएर रमाइलो ग�यÊ। अब हामी दवैु जना सँगसँगै चचE 
जा1छ�। कःतो रमाइलो ह"ग बबुा? यmद येशूले हामीलाई यसरc 
प*रवतEन गनुEभयो भने उहाँले अ[लाई प"न प*रवतEन गनE 
स6नहु1ुछ।" 

    (क"मEट टोरेस काःटयानोले सात वषEस@म चचEको पाःटर 
भएर काम गनुEभएको "थयो। अब उहाँ पटु� *रकोको मायागेज 
शहरमा रहेको आि1ट"लयन एडभेि1टःट <वँ व<व¨ालयमा 
धमEदशEनमा माःटर गदp हनुहु1ुछ। तपाwको भेटcले उn 
<वँ व<व¨ालय ूा:नमा ब"नने ःथानीय मा"नसह[को "नि@त 
ससुमाचार सनुाउने र ूभाव पान] के1ि बनाउन सहयोग "मsनेछ।  
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"बलायतकU महारानी र ःवगEको राजा 
ले<ट"सया अगःट 

(बे"लज, मzय अमे*रका) 
  
     <कशोरc ले<ट"सयाको जीवनको अZय1त खशुीको mदन Zयो 
"थयो जब उनलाई {वाटेमालामा उनको हजरुआमाको घरमा बःन 
उनको आमाले पठाएकU "थइन।् {वाटेमाला देश उनीरहेको देश 
बे"लजसँगै छ। उनका बबुा र आमा आइतवार पालन गन] 
अZयZ न क_ टर इसाई "थए। अ[ केटcह[ जःतो हनुहुुंदैन भनेर 
"तनीह[ले भ"नरहँदा उनी थाकेकU "थइन।् जब हजरुआमाको 
घरमा आइप"ुगन ् तब आफू ःवत1ऽ र रमाइलो भएको अनभुव 
गरेकU "थइन।् आमाबाबकुो हातबाट फुिZकन पाउँदा आफू 
ःवत1ऽ ठानेकU ले<टसले नाच गान, पाटÈह[मा जान था"लन।् 
तर रमाइलो गनE बममा उनी िच1तामा प"न पनE था"लन ् “आज 
राती म मरेको भए मलाई के ह1ु�यो होला?" 

 केहc समय प"छ दईु जना एडभेि1टःटह[ ले<टसको काकालाई 
बाइबल अzययन mदन थाले। उनको काका प"न Zयहc 
हजरुआमाको घरमा बःदथे। ले<टसको बानी यहोरा देखेर 
काकाले उनलाई बाइबल प¯न आउन कर गरेका "थएनन।् तर 
एक mदन उनले आ`नो कोठाबाट उनको काका र पाहनुाह[ 
बाइबल अzययन ग*ररहेको िचयो गरेर स"ुनन।् "तनीह[ले 
बाइबल पढेको देu दा उनलाई *रस उÅो, “बाइबलले Zयसो 
"सकाउँदैन!"  Zयसबेला एडेि1टःटह[ले अ1य भाषा बोsने 
बरदानको बारेमा "सकाइरहेका "थए। चेलाह[ले जे बोलेका "थए 
Zयो सबै भाषाका मा"नसह[ले आआ`नै भाषामा बझेु भनेर 
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"तनीह[ले ू*ेरतको <कताबमा प<ढरहेका "थए। अ1य भाषा बोsने 
बरदान भनेको कसैले नबÁुने भाषा बोsन ुहो भनेर ले<ट"सयालाई 
पढाइएको "थयो। आिखरमा झठुो कुरो "सकाइरहेको भनेर *रसले 
ले<ट"सया आ`नो कोठाबाट आएर ती एडभेि1टःटह[लाई 
िचvयाएर भ"नन ् "तपाwह[ले जे "सकाइरहनभुएको छ Zयो ठ¡क 
छैन।" आफूले "सकेका कुराह[ भनेर "तनीह[लाई िच| बझुाउन 
था"लन।् अ"न छलफल गन] बममा उनले प"न एडभेि1टःटह[सँग 
बाइबल प¯न था"लन।् अ"न "बःतारै एडभेि1टःटह[ले "सकाएको 
बाइबलमा उनको िच| बÁुन थाsयो र  "तनीह[सँगै चचE प"न 
जान था"लन।् केहc समयप"छ एडभेि1टःट चचEमा बिT तःमा "लने 
उनले "नणEय ग*रन।् तर उनका आफ1तह[ले उनको "नणEयलाई 
ःवीकार गरेन <कनभने एडभेि1टःटह[ झठुो स@ूदाय हनु ्भनेर 
स@झाउँदै भने, "यmद "तमी एडेि1टःट चचEमा बिT तःमा "लयौ भने 
यो घरमा "तॆो ला"ग बास छ भनेर नठान।" यो सनेुर 
ले<ट"सयाको मनमा ठूलो ³1³ भयो। जनु mदन बिT तःमा "लनपुन] 
"थयो Zयो mदन उनी चचE गइनन।् तर उनी साथीह[सँग 
नाचगानमा गइन ्र बिT तः मा न"लने "नधो ग*रन।् "तर जबस@म 
म बिT तःमा "लन सहमत भइँन तबस@म परमेँ वरले मलाई 
छो©नभुएन" उनले भ"नन।् “के "तमी साँिv चकै बिT तःमा "लन 
चाह1छ�?" पाःटरले उनलाई सोधे। “बिT तःमा "लन अब कसैले 
मलाई रो6न स6दैन भनेर मैले बिT तःमा "लए।ँ Zयो mदन मैले 
ठ¡क "नणEय गरेको छु भR े ला{यो। परमेँ वरको अनमुह र 
उहाँले दोॐो अवसर mदनभुएकोमा म उहाँको ःत"ुत गछुE।" उनी 
हँ"सलो भएर बो"लन।् 
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  तर ले<ट"सयाका आफ1तह[ *रसले जमुुEराए। "तनीह[ले 
उनलाई उनको <वँ वास छो©न अZय1त दवाव mदए। खाने 
कुरामा सुँगरुको मासमुा र झोल राखेर mदए तर Zयो खान उनले 
खान स<कनन।् धेरै हT तास@म ले<ट"सया "बःकुट र दधुमाऽ 
खाएर बाँिचन।् साबथको mदनमा चचEप"छ जब <वँ वासीह[ले 
उनलाई खान बोलाउँथे Zयसबेलामाऽ उनले पेटभ*र खान पाएकU 
"थइन।् 

    “Zयसले गदाE बिT तःमा "लने नयाँ <वँ वासीह[को "नि@त 
आ`नो घरको ढोका ज<हले प"न खलुा ग*रराu नपुछE भनेर मैले 
"सक�  <कनभने "तनीह[को जीवनमा केले संघषE ग*ररहेको ह1ुछ 
सो हामीलाई थाहा हुँदैन। "तनीह[को बारेमा थाहा पाउनपुछE र 
"तनीह[लाई माया गनुEपछE" ले<ट"सयाले भ"नन।् अ"न "छ�ै 
आ`नी आमाको घर {वाटेमालामा उनी फ<कE न।् आ`नी आमाको 
घरमा फकE न ुप"न उनको "नि@त परमेँ वरको आिशष "थयो। उनी 
आ`नो घर फक] को केहc समय"भऽ उनले उनको भावी 
ौीमानलाई भे�ाइन ् र "तनीह[को "बवाह भयो। ले<ट"सया नसE 
प¯न था"लन ् र उनको ौीमानको सहायताले {वाटेमाला र 
बे"लजमा तीन वटा चचEह[ खडा ग*रन।् ती जोडीले कमसेकम 
१,००० मा"नसह[लाई बिT तःमा mदन लगाए। ले<ट"सया ६० 
वषEकU "छन ् र अ<हले बे"लजमा रहि1छन।् उनी चचEको स<बय 
सदःय भएर बसेकU "छन।् सन ्२०१६मा "बलायतकU महारानी 
ए"लजाबेथ दोॐोले उनलाई "बलायत साॆाaयको अZय1त उZकषE 
 यिnह[को सदःय भएको मान mदइन।् Zयो स@मान उनको 
सामदुा<यक iेऽमा सेवा प�ु याएकोले पाएकU "थइन।् "कसैले मेरो 
नाउँ महारानीलाई mदएछ। तर मैले मा"नसह[बाट पाएको 
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स@मानले मलाई ू*ेरत भएको होइन। ज<हले प"न परमेँ वरले 
भRुभएको आवाजलाई कsपना गदEछु, “यो "तमीले मेरो "नि@त 
गर।" हामीह[ उहाँका सेवकह[ ह�। एकmदन उहाँले यो 
भRुभएको सRु चाह1छु, “ःयावास, मेरो <वँ वा"सलो र असल 
सेवक।" ले<ट"सयाले नॆ भएर भ"नन।् 

    “केहc उ�ेँ यको "नि@त परमेँ वरले मलाई बोलाउनभुएको 
हो भनेर मलाई थाहा छ। ४३ वषE भयो मलाई चचEमा जान 
बोलावट भएको "थयो, र ूZयेक mदन उहाँको ूमे ममा 
फु"लरहेको मैले पाएको छु" ले<ट"सयाले भ"नन।् 
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"तनीह[ले भे�ाएका प<हलो ूमे 

जे@स पेःकािशयो र लइुज पेःका"सयो 
(बे"लज, मzय अमे*रका) 

 
  मzय अमे*रकामा रहेको बे"लज देशमा जे@स र लइुज 
बालककालमा सँगसँगै हकु] का "थए। ठूलो भएप"छ "तनीह[ 
कामको "नि@त अमे*रकामा काम गनE आूवासी भएर गए। 
लइुजले अमे*रकाको 6या"लफो"नEया ूा1तमा ३० वषEस@म <व"भR 
 यापारc काममा लागेकU "थइन।् 6या"लफो"नEया, टे6सास र 
इ"लनोइज राaयमा जे@सले मोटरोला क@पनीमा इि1जन<यर भएर 
काम गरे। जब "तनीह[ अवकाश हनैु बेला भएको "थयो 
"तनीह[ दवैु जना आ`नै देश बे"लजमा फक] । "तनीह[ले 
अमे*रकामा गएप"छ ३० वषEस@म छुटेर काम गरेका "थए तर 
जब बे"लजमा फक]  फे*र "तनीह[को "मऽता कायम भयो। फे*र 
िचनजानको समयमा "तनीह[ले यो भे�ाए<क "तनीह[ दवैु जना 
अ<ववा<हत "थए। जे@सले लइुजलाई आ`नो जीवनको साथी 
बनाउन अनरुोध गरे। “तपाwको जीवनमा सबै भ1दा प<हलो 
 यिn को हो?" भनेर उनले सो"धन।् “परमेँ वर" भनेर जे@सले 
जवाफ mदए। “ठ¡क छ, हामी एउटै मन भएर कुरा गर�ला" 
लइुजले जवाफ mदइन।् लइुजले साबथको बारेमा "सकेको कुरा 
जे@सलाई सनुाउन उZसकु "थइन।् जे@सको प"न आ`नै कहानी 
"थयो। ती दवैु जना मन खोलेर कुरा गनE थाsयो। साबथको 
बारेमा अमे*रकामा एउटा ूचार गन] कायEबममा जाँदा लइुजले 
सनेुकU "थइन।् तर बे"लजमा फक] र सानो होटेल नखोल1ुजेल 
साबथको बारेमा zयान mदएकU "थइनन।् उनले zयान mदएर 

३७७ 

कथा 
९४ 

 



 

बाइबल प¯न था"लन।् जब दशांसको बारेमा थाहा पाइन ् तब 
उनले कमाएको पैसाको दशांस परमेँ वरलाई बझुाउन था"लन।् 
जब अनै"तक स@ब1धको बारेमा बाइबलमा प<ढन ् तब उनले 
"बबाह नगेरका ªी र प�ुषलाई आ`नो होटेलमा कोठा mदन 
छो"डन।् अ"न परमेँ वरको आराधना गन] ठ¡क mदन कुन ्होला 
भनेर उनले खोaन था"लन।् उनी आइतबारमा चचE जाने ग"थEन।् 
तर बाइबलले जे भ1छ Zयो माR प"न उनले चाहेकU "थइन।् 
“आइतबार पालन गनुE ठ¡क छ <क भRे ूमाण मैले बाइबलमा 
खोaन थाल�" उनले आ`नो घर रहेको सहर डान"मगमा भ"नन।् 
“तर ज"त मैले प¯दै गए ँZय"त श"नबार नै परमेँ वरको आराधना 
गन] साँचो mदन हो भनेर परमेँ वरले देखाउन थाsनभुयो।" 

    अ"न परमेँ वरले सात� mदनमा <वौाम "लनभुएको वचन 
<हॄू ४:४-११मा प<ढन।् Zयसै पदमा आ�ान ग*रएको प"न प<ढन ्
“यmद "तमीह[ले उहाँको आवाज स1ुयौ भने "तमीह[का 
�दयह[लाई कठोर नबनाउन।ु" “जब मैले यो पढ� तब तब म 
एक "छन रो<कए।ँ मैले परमेँ वरलाई उहाँको आराधना गनE ठ¡क 
mदन देखाउनको ला"ग ूाथEना ग*ररहेको "थए।ँ मैले यहाँ पो 
भे�ाए।ँ के मैले आइतबारै आराधना गनुEपछE र? आइतबारलाई 
प<वऽ <वौाम बार माRु नपन] औिचZयको ूमाण मैले यहाँ भे�ाए"ँ 
लइुजले भ"नन।् तर Zयो ¦ानले उनलाई केहc असिजलो प"न 
भएको "थयो। होटेल भनेको हT ताको सात� mदन खलुा रह1छ। 
अ"न लइुजले के गन] सो ठ@याउन स<कनन।् ूZयेक कोठामा 
उनले बाइबल र एलेन जी �ाइटको अच@मको ूमे अथाEत ्ःटेTस 
टु बाइःट पःुतक राखेकU "थइन।् साबथमा लगुासगुा धनेु 
कामह[ गनE छो"डन।् तर Zय"तकैमा प{ुछ <क भनेर उनलाई 
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थाहा "थएन। धेरै वषEप"छ भेटभएर फे*र िचनाजानी भएको 
जे@सलाई प"न के गन] भनेर थाहा "थएन। तर परमेँ वरसँग 
ूाथEना गनुE र उहाँको आवाज सRु ज�रc छ भनेर उनले 
लइुजलाई भने। उनले लइुजलाई आ`नो जीवनमा घटेको एउटा 
घ_ना भने। उनलाई उनको दाजलेु 6या"लफो"नEयाको राजमागE 
हुँदै बे"लजमा जान "नम1ऽणा गरेका "थए। "तनीह[ जाने रात 
अिघ "तनीह[ एक जना साथीको घरमा बसेका "थए। Zयस समय 
आ`नो साथीलाई Zयो याऽामा जाउँ कU नजाउँ भइरहेको उनले 
बताए। “तब नजाऊ। "भऽी आवाजलाई सनु" उनको साथीले 
भने। तर दाजलुाई ह1ुछ भनेकोले जे@सलाई जान कर लागेको 
"थयो। जब "तनीह[ले कार चलाउन लागेका "थए तब Zयो कार 
चलेन। आिखरमा Zयो कारलाई तानेर दाजकुो घरमा sयाए। “यो 
याऽामा नजाऊ" भनेको आवाजलाई मैले सRु चा<हन। भो"लपsट 
"बहान दवैु दाजभुाइ कार चढेर याऽामा गए। मेि6सकोको बाटो 
हुँदै जाँदा एउटा टायर यसरc प� चर भयो <क कार फनफि1त 
घमेुर ल«ो र दबैु दाजभुाइ कारबाट `याँ<कए। जे@सलाई 
अनहुार र हातमा ठूलो चोट लागेको "थयो। उनी मेि6सकोको 
होटेलमा दईु mदन भनाE हनुपु� यो। बे"लजमा पगेुप"छ उनले आ`नो 
आखँा ध"म"लएको थाहा पाए र तरु1तै अमे*रकामा गएर आखँाको 
शsय<बया गनुEप� यो। Zयो दघुE_नाले जे@सको जीवनमा अचानक 
प*रतEन sयायो। 

“म चचE जान थाल� र परमेँ वर"तर फ<कE न थाल�। यmद मैले Zयो 
आवाज सनेुको भए मैले Zयो द:ुख पाउने "थइँन“ जे@सले भने। 
जे@स र लइुज दवैु जनाले परमेँ वरको इvछा पालन गनE चाहेको 
महससु गरेका "थए र "तनीह[ले <ववाह गन] "नणEय प"न गरेका 
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"थए। ूZयेक साबथ "तनीह[ चचEमा जा1थे। तर होटेलको काम 
छो©नपुछE भनेर "तनीह[को मनमा ला{यो। तर कसरc छो©ने? 

   “तब परमेँ वरले ठूलो अच@मको काम गनुEभयो" लइुजले 
भ"नन।् एक mदन उनले अमे*रकाको  यापारc साथीलाई आफू 
बीस वषEदेिख छु<� नमनाइ काम ग*ररहेको र केहc समय छु�ी 
मनाउन चाहेको भ"नन।् भो"लपsट Zयस साथीले उनको होटेल 
<कR म� जरु गरे। 

   लइुज र जे@सले बिT तःमा "लए र "तनीह[ अ<हले ःथानीय 
चचEमा स<बय छन।् <वौाम गनE र परमेँ वरको सेवा गनE 
साबथलाई  mदनभुएकोमा "तनीह[ले उहाँको ूशंसा गदEछन।् 
“हामीह[को होटेलको  यापारमा के भयो Zयो अZय1त अच@मको 
"थयो" लइुजले भि1छन।् 

   लेखक: आ1सय ुमे6चेःनी  

 

३८० 



 

होटेलको खाना पकाउने 

नाइकेले सबै थोक छोड"छन ्

मसEmदज �इज, (बे"लज) 
 

मसEmदज �इज आ`नो काममा  यःत "थइन।् उनी 
रा"डसन होटेलमा छ mदनस@म काम ग"थEन।् उनी खाना 
पकाउनेह[को मuुय भा1से "थइन।् अमे*रकन एरलाइनका ूथम 
दजाEका याऽहु[को "नि@त खाना तयार पान] उनको िज@मा "थयो। 
आइतवारको mदन उनी चचE जा1थीन,् एउटा चचEमामाऽ होइन 
उनी तीन वटा चचEमा जा1थीन।् मेि6सकोको माया जातको 
मस]mदज बे"लजमा रहि1थन ् र परमेँ वरसँग निजक हनु उनी 
चाहि1थन।् तीन वटा चचEह[मा गएप"न उनको �दयमा केहc न 
केहc कमी भएको उनले महससु गरेकU "थइन।् उनले बाइबल 
"लएर प¯न था"लन ्र प¯ने बममा दा"नएल ९ अzयायमा आउँदा 
परमेँ वरको सेवक दा"नएल उपबास बसेर ूाथEना गरेको उनले 
प<ढन।् “हे ूभ ुयmद दा"नएलले गनE स6छ भने मलाई प"न Zयसै 
गनE सहयोग गनुEहोस"् मसEmदजले ूाथEना ग*रन।् उनी उपवास 
बसेर ूाथEना ग*रन।् हरेक mदन उनले दा"नएल ९ अzयायको 
लामो ूाथEना दोहो� याउँ"थन ्र परमेँ वरसँग यो "बि1त ग"थEन,् “हे 
ूभ,ु सRुु होस!् मलाई iमा mदनहुोस!् मलाई सRुुहोस ् र "छ�ो 
काम गनुEहोस!् <ढलो नगनुEहोस!् तपाwको आ`नै "नि@त हे मेरा 
परमेँ वर, तपाwको सहर र तपाwको नाउँलाई पकुारा गन]ह[को 
"नि@त! " (दा"नएल ९:१९ [पा1त*रत)। 

   एक mदन चचEमा आराधना सकेप"छ बाटोमा केहc 
पचाEह[ छ*रएको मसEmदजले देिखन।् उनले एउटा <ट<पन।् 

कथा 
९५ 
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Zयसमा सेभे1थ-डे एडभेि1टःटका मा"नसह[ले ससुमाचार कायEबम 
Zयहc रातदेिख ग*रने घोषणा ग*रएको "थयो। Zयस रात उनी Zयस 
कायEबममा गइन ् र एक mदन प"न नछो"ड हरेक रात Zयस 
कायEबममा भाग "लइन।् साबथको mदन उनले आ`नो कामबाट 
छु�ी "लएर चचEमा गइन।् जब ूचारकले बिT तःमाको "नि@त 
आ�ान गदाE उनी प"न अिघ गइन ्र बिT तःमा "लन इvछा  यn 
ग*रन।् आउँदो श"नवारदेिख काम नगन] भनेर उनले भ1दा उनको 
हा<कम उनीदेिख *रसाए। “प<हला त श"नवारमा काम गनE 
"तमीलाई केहc समःया "थएन। के "तमीले कसैलाई मा� यौ वा 
कुनै अपराध ग� यौ? <कन "तमी काममा आउन चाहँदैन�?" उनको 
हा<कमले झोि6 कएर सो"धन।् “श"नबार परमेँ वरको mदन हो 
भनेर म <वँ वास गछुE र म परमेँ वरको निजक रहन चाह1छु" 
मसEmदजले जवाफ mदइन।् हा<कमको सहयोग नपाएप"छ आ`नो 
कामबाट रािजनामा mदन मसEmदजले "नणEय ग*रन।् रािजनामाको 
कागज "लएर क@पनीको मuुय हा<कमकहाँ उनी गइन।् Zयो 
मuुय हा<कम उनको हा<कमभ1दा मा"थsलो तहको "थयो। आ`नो 
रािजनामा ःवीकृत गनE हा<कमको हातमा उनले रािखmदइन।् Zयस 
मuुय हा<कमले िचÂी पढे र Zयसलाई vयातचतु पारेर र�ीको 
टोकरcमा फ� <कmदए। “"तमीले मलाई यो पऽ क<हsयै प"न 
नबझुाएको स@झ। "तमीलाई म श"नवार छु�ी mद1छु र साथै "तॆो 
तलब प"न बढाइ mद1छु" मूuय हा<कमले मनमै नसोचेको कुरा 
भने। श"नवार काम गनुE नपरेकोले मसEmदजलाई उनको हा<कमले 
उनलाई झन गा� हो काम mदइन ्र Zयो काम "सzयाउन समय प"न 
तो<कmदइन।् Zयो उनको "नि@त सा� है गा� हो काम भएको "थयो। 
परमेँ वरसँग शिnको "नि@त उनले पकुारा ग*रन।् एक mदन उनी 
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काममा आउँदा उनको हा<कम मरेको थाहा पाइन।् उn हा<कम 
<ववा<हत "थइन ् र चारजना छोराछोरcह[को आमा "थइन।् 
अिघsलो रात उनी अकp  मा"नससँग समिुको <कनारामा घ@ुन 
गएकU "थइन।् "तनीह[ रमाइलो ग*ररहेको बेलामा ह"तयार "लएर 
गु́ डाह[ले आबमण गरे। भा{ने बममा "तनीह[ले उनको 
हा<कम र केटा साथीलाई गोलc हानेर मा*रmदए र "तनीह[को 
कारलाई "लएर भागे। 

   म"सEmदजलाई अब केहc तनाव भएन। “मेरो ूZयेक साबथ 
र काम गन] mदनह[ मलाई रमाइलो ला{छ।" उनले भ"नन।् तर 
Zयो केवल मसEmदजको कथाको स[ुमाऽै "थयो। केहc वषE प"छ 
उनको ौीमानको मZृय ु भयो र आफू बसेको घरबाट आ`ना 
हकु] का छोराछोरcह[ "लएर अकp  घरमा सरे। आ`नो जीवन उले 
येशूलाई समपEण ग*रन ् र पाःटरसँग बाइबल अzययन गनE 
अनरुोध ग*रन।् शबुबारको mदन उनको घरमा आएर बाइबल 
पढाउँछु भनेर पाःटरले वचन mदए। “यmद बाइबल अzययन मेरो 
ला"ग असल छ भने अ[लाई प"न म सनुाउन ुचाह1छु" मसEmदजले 
सोिचन।् Zयसकारण उनले आ`ना "छमेकUह[लाई प"न बाइबल 
अzययनमा सहभागी हनु बोलाइन।् उनको घरको आगँनमा पाल 
टाँ"गन ् र मेचह[ रािखन ् पाःटरको "नि@त टेबलु रािखन ् र 
अ[ह[को "नि@त मेचह[ रािखन।् उनले मीठो खाजाह[ प"न 
तयार ग*रन।् शबुबार बेलकुा धेरै मा"नसह[ आएकोले पाःटरले 
अच@म माने। जब Zयस रात बाइबल अzययन स<कयो अक� 
हT ता प"न बाइबल अzययन गन] भनेर पाःटरले भने। मसEmदजले 
Zयो घोषणा अच@म मा"नन ् <कन<क बाइबल अzययन केवल एक 
शबुबारको "नि@तमाऽै "थयो भनेर उनले सोचेकU "थइन।् हT तै 
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<पvछे धेरै मा"नसह[ बाइबल अzययन गनE आए। Zयस सहरमा 
कुनै एडभेि1टःट चचE "थएन। उनले आ`नै घरमा चचE चलाउन 
था"लन।् उनको "छमेकUह[ खशुीसाथ घरेल ु चचEमा आउँथे। 
बाइबल अzययनको कारणले १६ जना मा"नसह[ले बिT तःमा 
"लए। मसEmदजले Zयस सहरमा एक वषEप"छ एडेि1टःट चचE 
ःथापना गनE "बऊ रो<पन।् तर उनले अझ धेरै कामह[ गनE 
चाहि1छन।् उनी आ`ना माया जा"तह[लाई ससुमाचार सनुाउन 
चाहि1थन।् उनी {लोबल "मसन पायो"नयर भइन।् {लोबन "मसन 
पायो"नयरले जहाँ ससुमाचार पगेुको छैन Zयहाँ ससुमाचार सनुाउन 
जा1छ। अब मस]mदजले बे"लजको राजधानी बेsमोपानमा 
ब<ढरहेको माया जा"तका <वँ वासीह[को अगवुा ग"छEन।् “Zयसरc 
म ससुमाचार सनुाउने काममा संल{न भए।ँ Zयो काम मलाई मन 
पछE। यो मेरो जीवनको समपEणता हो र मलाई धेरै खशुी ला{छ" 
५४ वषEकU म"सEmदजले भि1छन।् 

  लेखक: आ1सय ुमे6चेःनी । 
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ौीमतीको ूाथEनाले जवाफ पाउँछन ्

ओsगा ची र जोनी ची 
(बे"लज) 

 
जब अsगा चीले आ`नो ौीमान जोनीले उनीसँग ूथम 

पटक सेभे1थ-डे एडभेि1टःटमा जान अनरुोध ग*रन ्उनले यःतो 
"ततो जवाफ mदए, “म कुनै प"न चचEमा जान स6छु तर 
एडभेि1टःट चचEमाचाहc ¥ जाR!" एडभेि1टःट चचE इसाई चचE होइन 
तर मा"नसह[लाई फसाउने साॆूदा<यक झु́ ड हो भनेर जोनीले 
सोचेका "थए। केहc हT ताप"छ प"न Zयहc अनरुोध गदाE ौीमानले 
अःवीकार गरे। ओsगा र जोनीले बे"लजको १५,००० जनसंuया 
भएको अरा1ज वाक भRे सहरमा चचE खोaदै "थए। दवैु जनाको 
धमEू "त Zयःतो ग@भीर चासो "थएन। तर ओsगाले चचE जान धेरै 
मन गरेकU "थइन।् "तनीह[ साथीसँग धेरै पsट आइतबार चचEमा 
गएका "थए। तर Zयहाँको पर@पराले गदाE केहc न केहc ठ¡क 
नभएको "तनीह[ले ठानेका "थए। “जब जब हामी चचEबाट बा<हर 
"नः6य� हामीह[को जीवन जःताको Zयःतै "थयो। हामी 
साथीह[सँग जवुातास खेs�य�। मेरो ौीमानले जाँडर6सी 
<पउनहु1ु�यो। मेरो मनमा *रnोपना "थयो। मलाई के भइरहेको 
छ सो मलाई थाहा "थएन।" ओsगाले भ"नन।् 

  "तनीह[को घरदेिख पछा"डको घरमा एक एडभेि1टःट 
प*रवार बःद�यो। ौीमती ओsगाको पखाEलमा आएर उनीसँग 
कुराकानी गदE"थन ् र ूाथEना प"न गदE"थन।् दईु पsट उनले 
ओsगा र उनका तीन छोराछोरcह[लाई चचEमा आउन अनरुोध 
गरेकU "थइन।् Zयसैबेला उनको ौीमान जोनीले एडभेि1टःट 

कथा 
९६ 
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चचEमा जान अनरुोध ओsगाले गरेकU "थइन।् अ1तमा "तनीह[ 
उदारवादc आइतबार चचEमा जान थाले। जोनीले Zयो ठाउँ अ"त 
मन पराए र "तनीह[ क*रब पाँच वषEस@म Zयस चचEमा गए। 
प"छ गएर ओsगा र जोनीले "तनीह[को जीवनमा केहc न केहc 
कमी भएको महससु गरे। "तनीह[ले सहायताको "नि@त 
परमेँ वरसँग ूाथEना गनE थाले। केहc mदनप"छ एक जना 
आफ1तले जोनीलाई आ`नो देशको टाढा भागमा <पजा रेःटुराँ 
खोsन सघाउन म�त मागे। जब जोनी गए तब ओsगाले ूाथEना 
ग*रन,् “हे ूभ ु हामी यहाँबाट सनुEपछE भने केहc िच1ह 
देखाउनहुोस।् मेरा छोराछोरc र लगुाफाटाबाहेक यस घरबाट 
केहc नलान िच1ह mदनहुोस।्" Zयस ूाथEनाको बारेमा उनले 
कसैलाई प"न भ"नन।् चार हT ताप"छ जोनीले ओsगालाई फोन 
गरेर भने <क "तनीह[ सबै जना Zयस ठाउँबाट सदpछन।् उनले 
भने, “केहc कुराको सतुाE गनुEपदpन। "तमीह[को "नि@त घरमा सबै 
थोक ह1ुछ। घर सजाउने सबै थोक यहाँ ह1ुछ। 
छोराछोरcह[को "नि@त प"न ःकुल छ। "बजलुc बाहेक 
"तमीह[लाई चा<हने सबै थोक यहाँ छ" जोनीले ओsगालाई भने। 
यो त ूाथEनाको जवाफ जःतो ला{यो। तब ओsगा आ`ना 
छोराछोरcह[सँगै Zयो ठाउँ छोडेर जोनी भएको ठाउँमा गए। 
आ`नै गइरहेको चचEको शाखा "तनले Zयहाँ प"न भे�ाइन।् चचEको 
अगा"ड रािखएको बाइबलको पदमा उनको आखँा प� यो। Zयसमा 
लेिखएको "थयो, “यmद "तमीले उहाँको आवाज स1ुयौ भने "तॆो 
�दयलाई कठोर नपार" (<हॄू ३:१५ [पा1त*रत)। छ 
म<हनास@म Zयो पद ूZयेक आइतबार ओsगाले प<ढन।् जोनीको 
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काम "स<�एप"छ "तनीह[ परुानै ठाउँमा सरे र परुानै चचEमा फक]  
तर केहc न केहc ठ¡क नभएको "तनीह[ले महससु गरे। 

    एक mदन ओsगाले रे"डयो खोsदा एडभेि1टःट ूचारक दो 
बाचलरले साबथको बारेमा वचन सनुाइरहेको उनले सनेु। “जब 
उनको वचन सनु� तब मेरो मन कताकताबाट खशुीले उ<ृएको 
अनभुव गर�। अ"न मेरो �दय कठोर नगनुE भनेर लेिखएको 
बाइबलको पद स@झ� र मैले तरु1तै केहc गनुEपछE भनेर "नणEय 
गर�" ओsगाले भ"नन।् जोनीले भखEर खोलेको रे�ुराँमा काम 
ग*ररहेको थाहा पाइन।् “साबथको बारेमा तपाwले के भRुह1ुछ?" 
आ`नो ौीमानलाई ओsगाले भ"नन।् जोनीले िचvचयाएर भने, 
“साबथको बारेमा मलाई क<हsयै प"न नसनुाउन!ु साबथ जनु mदन 
प"न हनुस6छ, चाहे बधुवार होस ्चाहे शबुबार होस।् Zयसको 
केहc मतलब छैन।" ओsगाले एक "छन चपु लागेर भ"नन ्“यmद 
हामीह[ले यस कुरामा <ववाद गछÊ भने यो परमेँ वरबाट होइन। 
अ<हले केहc नभन�।" Zयस mदन ओsगाले रेःटुराँको भा1सामा 
घुडँा टेकेर ूाथEना ग*रन ्“हे ूभ,ु यmद साबथ पालन गन] तपाwको 
चाहना हो भने मेरो ौीमान प"न मसँग चचEमा आउन mदनहुोस।् 
तपाwले नै हामी प*रवारलाई स<ृ� गनुEभएको हो र प*रवार 
टु<बएको तपाw चाहनहुRु। Zयस रात ओsगा बेलकुा ९बजे सZु न 
गइन।् Zयस रात एक बजे जब बाथ�म जान उनी उmठन ्तब 
जोनी क@Tयटुरको अगा"ड बाइबल खोलेर प<ढरहेको उनले 
देिखन।् उसले बाइबलमा केहc न केहc खोिजरहेको "थयो। 
जोनीलाई केहc प"न नभनेर र ओsगा फे*र सZु न गइन।् 
भो"लपsट "बहान ओsगा काममा जान लागेको बेलामा उनलाई 
अच@म पादp जोनीले भने, “के "तमीलाई थाहा छ? हामीले 
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परमेँ वरलाई साबथको mदनमा आराधना गनुEपछE भनेर म पूरा 
[पमा <वँ वःत भएको छु।" मन कसरc बद"लयो भनेर ओsगाले 
आ`नो ौीमानलाई सो"धन।् “"तमी सZु न गएप"छ मैले टे"ल"भजन 
खोल� र दो बा_चलरको कायEबम हेनEपगु�। उनले दश 
आ¦ाह[को बारेमा ूचार गदp "थए। क"तपय मा"नसह[ले चौथौ 
आ¦ाको बारेमा गलत िशiा mदइरहेका छन ्भनेर उनले भने। 
अ"न मैले राती बाइबलमा उनले भनेको कुरा क"तको सZय छ 
भनेर खोज"न"त गरेको "थए"ँ जोनीले भने। Zयसको अक� साबथ 
ओsगा र जोनी एडभेि1टःट चचEमा गए र Zयहाँबाट "तनीह[ फे*र 
क<हsयै प"न फक] नन।् 

  -लेखक: आ1सय ुमे6चेःनी 
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बासी खाना खाR 

सेडी मके1जी 
(बे"लज, मzय अमे*रका) 

 

बे"लजमा ससुमाचार कायEबममा स*रक भएप"छ आफू 
बिT तःमा "लन तयार भएकोले आ`नो ौीमानले के भ1ला भनेर 
सेडीले िच1ता गरेकU "थइन।् उनी ूZयेक रात ससुमाचार 
कायEबममा स*रक भएकU "थइन ् तर उनको ौीमान माकE सले 
उn कायEबममा जान अःवीकार गरेका "थए। उनलाई थाहा 
"थयो <क उनको ौीमानले उनको बिT तःमा "लने "नणEयलाई उनले 
मा1दैनन ् <कन<क यmद सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEमा उनले 
बिT तःमा "लइन ् भने उनी ौीमानसँग नाचगानमा भाग "लन 
स6दैन, जाँडर6सी <पउन स6दैन र पाटÈह[मा गएर रमाइलो गनE 
स6दैन। सेडीले आफू बिT तःमा "लने दईु mदन अिघस@म आफू 
बिT तःमा "लने खबर ौीमानलाई भनेकU "थइन।  जब जब आफू 
बिT तःमा "लने कुरा गनE चाहेकU "थइन ्तब  तब उनको ौीमान 
हात फैलाएर ओtानमा पsटदथे। अ"न सेडीले ती हातह[मा 
आ`नो शीर राu नपुदE�यो। तब एक रात जब आ`नो ौीमानको 
मखु उaयालो भएको उनले देिखन ्तब आ`नो कुरा राu न सिजलो 
भएको था"नन।् मधरुो ःवरले उनले भ"नन ् “आउने साबथमा म 
बिT तःमा "लँदैछु।" माकE स तरु1त आ`नो हात सेडीको िशरबाट 
"नकालेर *रसले कड<कन थाले, “यmद "तमीले एडभेि1टःट चचEमा 
बिT तःमा "लयौ भने म "तमीलाई छो©छु।" केहc बेर उनी *रसले 
चक� चक� ःवरले कराउँदै सेडीलाई गालc गनE थाले। एक "छन 

कथा 
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उनले सनेुर जवाफ mदइन,् “ठ¡कै छ यmद तपाwले मलाई 
छो©नहु1ुछ भने परमेँ वरले तपाw"बना मेरो जीवनलाई 
स@हाsनहुनेुछ।" माकE सलाई अ[ केहc नभ"नकन स"ुतन।् 

   अक� mदन एडभेि1टःट ौीमतीले गदाE आफू क"तको द:ुख 
पाउँछु भनेर माकE स गनगनाउन थाले। “श"नबार बासी खाना म 
खान चाहR। शबुबार पकाएको खाना म खान चाहR" उनले 
भने। “यmद तपाw बासी खाना खान चाहनहुRु भने बासी नहनेु 
खाना तपाwको "नि@त पकाउनेछु, सेडीले भ"नन।् “यmद "तमीले 
बिT तःमा "लयौ भने "तमी बेःसरc च_ुछु" उनले झोि6 कएर भने। 
सेडी डराइन ् र समुाचार ूचार गन] कायEबममा मा"नसह[लाई 
उनको "नि@त ूाथEना गनE अनरुोध ग*रन।् आ`नो सरुiाको "नि@त 
प"न परमेँ वरसँग सहायता मा"गन।् 

   जब साबथमा बिT तःमा "लएर सेडी घर फ<कE न ् माकुE स 
घरमा "थएन। जब ौीमान घरमा आए तब उनको मटुु थरथर 
का@यो। ौीमानले उनलाई <प_नेछन ्भनेर उनको मनमा "नँ चय 
भएको "थयो। तर Zयसको स�ा उनले सेडीलाई अ:ालो मारेर 
भने, “अब "तमी नयाँ ªी भयौ। तर जबस@म िजउँछु तबस@म म 
एडभेि1टःट चचEमा क<हsयै प"न जाR" आ`नो अठोट ूकट गदp 
उनले भने। “यो त तपाwको "नणEय हो। परमेँ वरले सबैलाई 
चRु ःवत1ऽता mदनहु1ुछ। तर प"छ तपाwलाई केहc भयो भने 
मलाई दोष नmदनहुोस।् मैले तपाwलाई कुन बाटो <हँ©नपुछE सो 
देखाइmदएकU छु" सेडीले जवाफ mदइन।् बिT तःमा प"छ 
"तनीह[को mदन सध̧ झ̧ ठ¡कै "थयो तर साबथमा खाना 
नपाएकोमा माकE सले गनुासोचाहc ¥ ग� यो। श"नबार सेडीले ताजा 
खान पकाउन भRे उनी चाह1थे र उनको कुरा नमानेकोले उनी 
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*रसाए। उनको "नि@त पकाएको खाना खान अः वीकार गरे ब[ 
एडभेि1टःट चचEको निजक भएको भ�ीमा उनी खान गए। उनले 
Zयहाँ र6सी प"न <पए र जब सेडी चचEबाट आइन ् तब उनी 
र6सीको सरुमा अ:ालो मादp घर फक] । 

    आ`नो ौीमानलाई परमेँ वरको मायाले छुन सकोस भनेर 
सेडीले ूाथEना ग*रन।् ूZयेक शबुबार उनको "नि@त राॆो 
लगुाह[ िª गनE था"लन ्ता<क उनी प"न चचEमा जाउन।् अक� 
श"नबार सादcले माकE सलाई चचE जान अनरुोध ग*रन ्तर माकE स 
चचE जानकुो स�ा "सनेमा हेनE गए र भ�ीमा गए। साँझमा उनी 
घर फक] को लग|ै ठूलो भकू@प गयो। उनी भwुमा डम: लडे। 
“हे ूभ ुमलाई बचाउनहुोस।् मलाई फे*र अक� मौका mदनहुोस"् 
उनी िचvयाए। “जसरc भकु@प क<हले आउँछ कसैलाई थाहा 
हुँदैन Zयसरc नै येशू क<हले आउनहु1ुछ Zयो हामीलाई थाहा 
छैन। तर तपाw तयार हनुभुएन भने के गन]?" सेडीले भ"नन।् 
सध̧को "नि@त घर हsलेको जःतो उनलाई ला{यो र उनी कराउन 
थाले। उनी रोएको ढोकाबाट एक जना "छमेकUले देखे। जब 
भकू@प रो<कयो तब उनले भने, “भकू@प गएकोले म चचEमा आए ँ
भनेर म कसैलाई देखाउन चाहR।" “अ[ले के भ1छ Zयसमा 
िच1ता नगनुEहोस।् मा"नसह[ले के भ1ला भनेर डराउने धेरै 
मा"नसह[ ःवगEमा हुँदैन।" सेडीले भ"नन।् अ"न उनी प"न अक� 
साबथ सेडीसँगै चचEमा गए।  

   केहc समयप"छ उनको गाउँमा ससुमाचार ूचारको 
कायEबम भएको "थयो र सेडीले आ`नो ौीमानलाई उn 
कायEबममा आउन "न@तो mदइन।् तर प<हलो mदन उनी र6सी 
खाएर माते। दोॐो mदन प"न उनको  यवहार Zयःतै "थयो। तेॐो 
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mदनमा सेडीले माकE सलाई भ"नन ् “मलाई भ1दा तपाwले तपाwको 
साथीह[लाई धेरै मनपराउनहुुंदो रहेछ। यmद Zयहc तपाwलाई 
मनपछE भने "तनीह[सँगै बःनहुोस।्" उनको कुरा सनेुर उनी 
झःके। प"छ उनी प"न ससुमाचार कायEबममा भाग "लन थाले र 
जब ूचारकले आ`नो �दय येशूलाई mदन चाहनहु1ुछ भने अगा"ड 
आउनहुोस ् भनेर बोलाउँदा माकE स प"न गए। आ`नो ौीमानले 
बिT तःमा "लनेछन ्भRे कुरा उनलाई आशा ला{न थालेको "थयो। 
“जब उनले बिT तःमा "लए तब म रोए।ँ यःतो होला भनेर मैले 
सोचेको प"न "थइन" सेडीले भ"नन।् प"छ गएर सेडी र माकE स 
बे"लज चचEको अZय1त <वँ वा"सलो र स<बय चचEको अगवुा भए। 
६३ वषEकU सादcले छपsट भ1दा प"न बेसी ससुमाचार 
कायEबमको आयोजना ग*रन ्जसले गदाE ५० जना भ1दा बे"सले 
बिT तःमा "लए। उनी र माकE सको ूभावले सय� मा"नसह[ चचEमा 
आए।  
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दोॐो मौका 
इजि6वएल परेज ग1गोरा  

(मेि6सको, उ|र अमे*रका) 
 

  म २० वषE हुँदा मैले "बबाह गरेको "थए।ँ "बबाह गरेप"छ 
मैले जाँड र6सी खान थाल� र चरुोट प"न <पउन थाल�। Zयसप"छ 
म ज© याँहा भए ँर चरुोटको लतमा म चलुुE@म ड�ुन थाल�। मलाई 
रमझम र पाटÈह[ मन प�य�। मेरो देश मेि6सकोको टाबाःको 
राaयमा म बःदछु। मेरो घरको निजक रcचाडE पेरे भRे सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःट ूचारकले ससुमाचार ूचारको कायEबम गरेका "थए। 
Zयस कायEबममा सहभागी भएप"छ मेरc ौीमतीले सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःट चचEमा बिT तःमा "लइन।् तर मैले बिT तःमा "लन 
मा"नन।ँ दईु पsट बिT तःमा "लन मलाई मौका "मलेको "थयो तर 
बिT तःमा "लन इ1कार ग*र नै रह�। १३ वषEस@म मैले जथाभावी 
जीवन "बताए ँतर Zयसको फलःव�प मेरो ढाड नराॆोसँग दuु न 
थाsयो। आफू "नको हुँला<क भनेर अःपतालह[ चाहार� तर 
डा6टरह[ले mदएको औषधीले मलाई छोएन। एक mदन म 
साउथइःट एडभेि1टःट अःपतालमा गए।ँ मेरो रोग प|ा लगाउन 
डा6टरह[ले "ब"भR परciण गरे तर "तनीह[ले केहc प"न रोग 
प|ा लगाउन सकेनन।् मेरो ढाड अZय1तै दuु न थाsयो र मलाई 
धेरै aवरोले प"न सताउन थाsयो। म अःपतालमा भनाE भएको 
"थए।ँ भनाE भएको चौथो mदनमा अःपतालको चाTलेन अथाEत ्
पाःटर आएर मलाई भे_नभुयो। उहाँ Zयहc ूचारक *रचाडE पेरेज 
"थए। उनले मलाई तरु1त िच"नहाsनभुयो र मेरै नाउँ "लएर 
मलाई अ"भवादन गनुEभयो। "तपाwलाई परमेँ वरको आवँयकता 
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छ" भनेर उहाँले मलाई भRुभयो। उहाँले आ`नो गीतार बजाएर 
दईुवटा गीतह[ गाउनभुयो। उहाँले बाइबल प"न प¯नभुयो। 
Zयसबेला परमेँ वरले मलाई ूमे गनुEह1ुछ भनेर महससु गर�। 
मलाई छो©नभु1दा प<हले पाःटरले नसEह[लाई बोलाएर साबथ 
mदनमा मसँग आराधना गनुE भनेर अ॑ाउनभुयो, जनु "तनीह[ले 
गरे। 

   मलाई अZय1त पीडा भइरहेको "थयो। मेरो दखुाई झन 
झन अस¿ हनु थाsयो र मेरो aवरो धेरै बढेर आयो। सात� 
mदनमा मेरो कोठामा डा6टर आउनभुयो तर उहाँको मखु अंzयारो 
"थयो। उहाँले मलाई ए6लै कुरा गनुEपछE भनेर भRुभयो। मैले 
मेरc ौीमतीलाई बा<हर जान भनेर अ� हाए।ँ "तपाwसँग एडस ्
रोगको लiण देिखएको छ" डा6टरले भRुभयो, "हो होइन भनेर 
म फे*र तपाwको जाँच गछुE।" जाँचेप"छ डा6टर मेरो कोठाबाट 
"नि6लनभुयो र मेरc ौीमती कोठामा आइन।् मलाई के भइरहेको 
छ मेरc ौीमतीले मलाई सो"धन।् Zयसको जवाफ मैले mदन 
स<कन ँ <कनभने म आफैलाई के भनु ँ के भनु ँ जःतो भइरहेको 
"थयो। मैले अZय1तै खराब जीवन "बताइरहेको "थए ँ र मलाई 
थाहा "थयो Zयसैको कारणले म यो "बमारcमा प*ररहेको छु। अ"न 
मलाई पाःटरको वचनको याद आयो। उहाँले भRुभएको "थयो, 
"अब तपाwलाई परमेँ वरको आवँयकता छ।" मैले ौीमतीलाई 
फे*र बा<हर जान ुभन� <कनभने म ूाथEना गनE चाह1थ�। म रोएर 
ूाथEना गर�। मलाई िजउन अक� मौका mदन परमेँ वरसँग माग�। 
मलाई एडस ् नभएको बनाइmदन परमेँ वरसँग म�त माग�। एक 
"छन प"छ डा6टर फकE नभुयो र भRुभयो, "मसँग तपाwलाई mदने 
असल र खराब खबर छ। असल खबरचाहc ¥ तपाwमा एडस ्
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छíन। खराब खबरचाहc ¥ तपाwलाई  के रोग लागेकोछ सो मलाई 
थाहा छैन। मेरो रगतको परciणले ममा एडस ्नभएकोले मेरो 
ूाथEना परमेँ वरले सRुुभयो भनेर मलाई थाहा भएको "थयो। 
अक� परciणमा मेरो फो6सोमा पानी भरेको देिखएको "थयो। 
डा6टरले मेरो फो6सोमा र छातीको बीचमा पाइप हाsनभुयो 
ता<क Zयहाँबाट पानी "नि6लउन र पाँचmदन प"छ म घर जान 
सकँु। तर पाँचmदनप"छ प"न मलाई दuु न कम भएन र अक� 
परciणले मेरो िजउ"भऽ मास ु पsहाएको देिखयो। "केवल 
परमेँ वरको हःतiेपलेमाऽ तपाw बाँvन स6नहु1ुछ भनेर म 
तपाwलाई सतकE  गराउन चाह1छु" डा6टरले भRुभयो। भो"लपsट 
नै शsय<बया गन] "नणEय ग*रयो। मैले फे*र ूाथEना गर�। मैले 
बरबाद पारेको जीवनबाट नयाँ जीवन पाउन परमेँ वरसँग फे*र 
"बि1त गर�। शsय<बया गन] mदनमा मलाई लÌ याउने पान] औषधी 
mदन अपरेशन कोठामा ल"गयो। Zयस बेला फे*र मैले ूाथEना गर� , 
"हे ूभ ुमलाई बाँvन mदनभुयो भने म बिT तःमा "ल1छु र मेरो 
जीवन तपाwमै समपEण गछुE।" डा6टरह[ले छ घ1टा लगाएर 
मेरो शsय<बया गरे। जब म "बउँझे तब मैले आफूलाई आ`नै 
कोठामा भएको पाए।ँ मेरc ौीमती र मेरc छोरcह[ मसँग कुरा 
गनE पिखEरहेका "थए। मलाई िजउन परमेँ वरले फे*र मौका 
mदनभुएको "थयो भनेर म <वँ वःत भए।ँ 

    २१ mदनप"छ म अःपताल छोड�। तीन हT ताप"छ चचEमा 
अक� ससुमाचार ूचार कायEबम ग*रयो। Zयसबेला मैले बिT तःमा 
"लए।ँ अब म चचEमा सरसफाई र मूल "डकन भएर चचEमा 
सघाउँछु। िजउने दोॐो अवसर mदनभुएकोमा परमेँ वरलाई धेरै 
धेरै ध1यवाद! म िज1दगीभर उहाँको सेवा गन]छु।  
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परमेँ वरबाट अच@मको कामह[ 
लौरा डेल कामEन `लोरेस "डयास ्

(मेि6सको, उ|र अमे*रका) 
 
 मेि6सकोमा लौराको जीवन अच@मको कुराह[ले भ*रएको 
पाइ1छ। जब उनी १० वषEकU "थइन ् उनी ठूलो पाटÈ गनE 
साथीको घरमा गएकU "थइन।् तर Zयहाँ त सानो झु́ डले बाइबल 
अzययन गरेको पो उनले भे�ाइन।् उनलाई बाइबल अzययन धेरै 
मनप� यो र वषEभ*र Zयस अzययनमा उनी गइन ्र प"छ साबथमा 
सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचEमा जान था"लन।् जब ससुमाचार 
कायEबम प"छ बिT तःमा "लन उनले अनरुोध ग*रन ्तब चचEको 
मा"नसले उनी सानो भएकोले आनकानी गरे। उनले बाइबल अ[ 
अzययन गनुEपछE, उनका बाबआुमाह[ सेभे1थ-डे एडभेि1टःट प"न 
होइनन ्र उनी केवल एघार वषEको माऽ "छन,् Zयसकारण "तमी 
बिT तःमा "लन यो{य छैन� भनेर उनलाई चचEको मा"नसले सनुाए। 
तर उनको करले गदाE आिखरमा उनले बिT तःमा "लइन।् जब 
उनले १२ 6लास "सzयाइन ् उनी सेभे1थ-डे एडभेि1टःट 
<वँ व<व¨ालयमा भनाE हनु चाहेकU "थइन ् तर Zयहाँ प¯ने पैसा 
"थएन। जब Zयहाँ एडभेि1टःट िशiकह[³ारा बाइबल "सकाइ1छ 
भनेर उनले थाहा पाइन ् तब Zयहाँ जान झन उनको चासो 
ब¯ यो। उनी आफै प"न बाइबल "सकाउने िशिiका हनु चा<हन।् 
उनले परमेँ वरसँग ूःताब रािखन।् उनले यो ूाथEना ग*रन,् "हे 
ूभ ुयmद तपाwले एडभेि1टःट <वँ व<व¨ालयमा प¯न mदनभुयो भने 
म हाइःकुलमा बाइबल "सकाउने िशिiका ह1ुछु। तर तपाwले 
मलाई अ<हले सहायता गनुEभएन भने म अ<हले काम गछुE, <ववाह 
गछुE र प"छ पढँुला।" तर परमेँ वर चपु लागेर बःनभुएको 
"थएन। उहाँले उनको ूाथEना सRुुभयो र उनलाई एडभेि1टःट 
<वँ व<व¨ालयमा प¯ने अवसर "मsयो। तर उनीसँग प<हलो 
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से"मःटरमा "तनुEपन] पैसाको आधा पैसा माऽ "थयो। उनले अ�को 
घरमा काम गरेर पैसा कमाइन।् दोॐो से"मःटरमा उनले पूरा 
छाऽव"ृत पाइन।् चारवषE प"छ उनी पा*रवा*रक <व¦ानमा माडएुट 
भइन।् उनले केहc ऋण प"न "तनुEपरेन। परमेँ वरले उनको 
ूाथEना सRुुभएकोले उनले प"न आफूले अzययन गरेको 
हाईःकूलमा बाइबल पढाउने  ू"त¦ा पालन गनE "नणEय ग*रन।् 
तर उनले प<हले माःटर प¯नपु�य�। तर Zयसको ला"ग उनीसँग 
पैसा "थएन। दईुवटा एडभेि1टःट <वँ व<व¨ालयमा छाऽविृ|को 
"नि@त पऽह[ पठाइन।् उनले <कताब बेचेर _ यशुनको पैसा "तनE 
सि6छन ् भनेर दवैु <वँ व<व¨ालयले जवाफ mदए। काम गनE 
उनलाई कुनै <हच<कचाहट भएको "थएन तर कुन <वँ व<व¨ालयमा 
प¯ने परमेँ वरले भननु ्भनेर उनले चा<हन।् जनुसकैुमा प"न पूरा 
�ुशन "तनE पैसा कमाउन गा॑ो ह1ुछ भनेर उनलाई थाहा "थयो। 
Zयसकारण उनले ूाथEना ग*रन,् " जनु ् <वँ व<व¨ालयबाट काम  
तपाwले mदलाउनहु1ुछ म Zयहाँ जा1छु।" उनी माजएुट भएको 
चारmदनप"छ एडभेि1टःटले चलाएको नाभाहो <वँ व<व¨ालयबाट 
पऽ पाइन,् ""तॆो ला"ग हामीसँग काम छ। "तमीले भनाE हनु 
ज<हले दखाEःत mदन स6tौ।" तर Zयस <वँ व<व¨ालयमा याऽा 
गनE उनीसँग पैसा "थएन। जब उनका साथीह[ले Zयो थाहा पाए 
तब "तनीह[ "मलेर उनलाई Zयहाँ पठाउन पैसा उठाए। लौरा 
Zयस <वँ व<व¨ालयबाट माजएुट भइन ् र हाइःकुलमा बाइबल 
"सकाउन उनी उZसकु भएकU "थइन।् याकूब १:१२ उनको 
मनपन] बाइबलको पद हो जहाँ लेिखएको छ, "जसले परciालाई 
सहनस6छ Zयो  यिn ध1यको हो अथाEत ् ःयावास, उनको Zयो 
सहनशिnलाई परमेँ वरले माRुभएको छ। जसले उहाँलाई ूमे 
गछE Zयसलाई उहाँले जीवनको मकूुट mदनहुनेुछ" ([पा1त*रत)। 
"हामी यवुाह[ले धेरै चनुौ"तह[ सामना गनुEपछE। तर परमेँ वरको 
सहयोगले सध̧ "तनीह[को सामना गनE स6छ�। जसले 
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परमेँ वरलाई ूमे गछE Zयसलाई ती चनु�"तह[को सामना गनE 
परमेँ वरले सहायता गनुEह1ुछ" लौराले भ"नन।् 

 लौराको जीवन अच@म त*रकाले च"लरहेको छ र Zयो 
शैलc उनलाई मनपछE। एडभेि1टःट िशiा पाउन चाहने तर पैसा 
नभएकाह�लाई परमेँ वरमा भरोसा राu न उनी सsलाह mदि1छन।् 
"सबै थोक परमेँ वरको हातमा छ। यmद कसैले उहाँमा"थ भरोसा 
राuयो भने उसको आवँयकता भ1दा बे"स उहाँले पूरा 
ग*रmदनहु1ुछ" लौरा <वँ वःत भएर भि1छन।् 
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*रसाहा कुकुर 

शनेल ओ6टोभ 

(<श"नडाड र टोबागो, दिiण अमे*रका) 
 
     <श"नडाड र टोबागोमा रहेको साउथरन 6यारा"बयन 
<वँ व<व¨ालयका दजEन� <व¨ाथ®ह[ ूZयेक वषEको गम®को छु�ीमा 
घर घरमा गएर <कताबह[ बेvछन।् <कताबह[ बेचेको नाफाले 
"तनीह[ले <वँ व<व¨ालयमा चा<हने पढाई शsुक "तदEथे। वा<षEक 
<वदामा धेरै जसो <व¨ाथ®ह[ करे"बयन देशह[मा काम गदEथे। 
तर मचाहc ¥ दश जना <व¨ाथ®ह[को समूहमा सि@म"लत भएर 
6यानाडामा उड�। म 6यानाडाको अलबटE राaयको पोनोका भRे 
सहरमा आइपगु�। Zयहाँ <कताब बेv न हामीलाई दईु दईु जना 
गरेर िज@मा लगाए। मलाई रोमा"नयाको <व¨ाथ®सँग "मलाए जो 
अ¼मजेी कमै बोs�यो। शबुबारको mदन पानी परेको "थयो। 
हामी दवैु जना सडकको वरपर भएर गरेर <कताब बेvन अलग 
भय�। धेरै घ1टाप"छ मैले Zयो साथीलाई भेट�। उसको "नधार 
अzँयारो "थयो। "के भयो?" भनेर मैले उनलाई सोध�। हामी 
सडकको अि1तम <कनारामा आइपगेुका "थय�। केवल टाउकोमाऽ 
हsलायो र उसले केहc भनेन। हामीले ूाथEना ग� य� र Zयस mदन 
आ`नो काम "सzयाउन दवैु जना सँगसँगै घरघरमा जान "नणEय 
ग� य�। जब हामी प<हलो घरमा आएर ढोका ढकढ6याय� तब 
घरको मा"लकले ढोका खोsयो तर रोमानी <व¨ाथ®लाई देu ने 
"बि|6 कै उसले ढोका ब1द ग� यो। Zयो देखेर मलाई छ6 क 
ला{यो र हाँस प"न उÅो। तर मेरो साथीको मखु अंzयारो देखेर 
मलाई द:ुख ला{यो र भन� "हामी दवैु जना "मलेर घरको ढोका 
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घचघचाऔ¥। बाटोमा आएर हामीले ूाथEना ग� य�। अ"न अक� 
घरमा गएर म आफैले ढोका ढकढक गर�। तरु1तै कसैले ढोका 
खोsयो तर एउटा सानो कुकुरले चक� ःवरले भ6ुदै "थयो। जब 
कुकुरले ठूलो ःवरले भ6ुन थाsयो तब घरको मा"लकनीले ढोका 
खो"लन ् । Zयसवलत ूायजसो मा"नसह�ले <कताब <कR 
मनपराउँदैनथे। सािँv चकै ढोका खोsने म<हलाले हामीलाई 
देखेप"छ उनी Zय"तको हँ"सलो भएकU "थइनन।् उनको ख�ुा 
निजक रहेका लामा लामा भZुला भएको कुकुर प"न हामीलाई 
देखेर *रसले झन झन भ6ुदै "थयो। जब ती म<हलासँग कुरा गदp 
"थए ँ कुकुरको भकुाइ"तर zयान mदइन ँ र Tला1ट दात <हल भRे 
ःवाःथको <कताब उनलाई बेvन खोज�। कुकुर चपु नलागेकोले 
उनका <कताब न<कRे छाँत मैले देख�। अ"न मैले कुकुरलाई भन�, 
"ःबफU "तमीलाई के भयो? "तमी <कन यसरc भ<ुकरहेको? के म 
नौलो मा"नसलाई देखेर हो?" अ"न ती म<हलाले तरु1तै मलाई 
सो"धन ् "के "तमी मेरो घरमा प<हला आएका "थयो?" मैले छैन 
भन�। "म यस घरमा प<हला क<हsयै प"न आएको छुइन" मैले 
जवाफ mदए।ँ "तब मेरो कुकुरको नाउँ ःबफU हो भनेर "तमीले 
कसरc थाहा पायौ?" उनले छ6 क पदp सो"धन।् कुकुरको नाउँ 
ःबफU हो भनेर मलाई थाहा "थएन मैले भन�। अ"न Zयस 
म<हलाले हामीलाई घर"भऽ बोलाएर भ"नन ् "प<हलाको कुकुरको 
नाउँ ःबफU "थयो। "तमी जहाँ उ"भरेका छौ Zयहाँ Zयस कुकुर 
मरेको "थयो" Zयस म<हलाले हामीलाई भ"नन।् उनको कुरा सनेुर 
मलाई अच@म ला{यो र उनको प<हलाको कुकुर मरेकोले मैले 
द:ुख  यn गर�। झरcमा हामीले के ग*ररहेकाछ� भनेर Zयस 
म<हलाले हामीलाई सो"धन।् मःुकुराउँदै मैले अक� <कताब िझकेर 
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देखाए ँ जःको शीषEक "थयो, <पस एभव द ःटोमE (आधँीबेरcमा 
शाि1त)। Zयो एलेन जी �ाइट³ारा "लिखत ःटेTस टु बाइःटको 
नयाँ शीषEक "थयो। मैले उनलाई Zयस <कताबको बारेमा भन�। 
जब उनले Zयो <कताबको मूsय सोzदै "थइन ्तब उनको ौीमान 
घरमा आइपगेु। मैले उनी"तर फक] र भन� "हजरु, तपाwलाई 
स� चै? म ँयानेल हुँ। तपाwको नाउँ के हो?" "जोन" उसले 
भ1यो। "हो र?" छ6 क पदp मैले सोध�। "<कन छ6 क परेको?" 
भनेर म<हलाले सो"धन।् "जोन त मेरो बबुाको नाउँ हो!" मैले 
भन�। अ"न Zयस म<हलाले मलाई अंगालोमारेर सो"धन ् "तमी 
कहाँबाट आएको हौ? म स1ट लिुशया टापबुाट आएको हुँ भ1दा 
उनी आशँ ुझादp हाँसेर भ"नन,् "अक� वषEको छु�ीमा हामी Zयहc¥ 
स1ट लिुशयामा जाँदैछ�।" आ`नो पैसाको थैलc खोaदै मेरो ठाउँ 
स1त लिुशयाको बारेमा जानकारc मा"गन।् "म ूायजसो बेv न 
आउने मा"नसह[सँग कुरा गmदEन।ँ तर "तमी त मेरो ःवगEदूत 
हनुस6छौ। "तमीले मेरो कुकुरलाई ःबफU भनेर स@बोधन ग� यौ, 
जनु टापमुा म जादैछँु Zयहc टापबुाट "तमी आएको रे, अ"न "तॆो 
बबुाको नाउँ Zयहc हो जनु मेरो ौीमानको हो र "तमी "मलनसार 
छौ। के "तमी ःवगEदूत नै त होइनौ?" उनले आ`नो मन खोलेर 
भ"नन।् Zयस म<हलाले दवैु <कताबह[ <क"नन ् र Zयसमा मेरो 
नाउँ लेu न अनरुोध ग*रन।् <पस अभोब ःटोमE मा मेरो नाउँसामRुे 
मैले बाइबलमा mदएका ू"त¦ाह[मा एउटा लेख�। ती म<हलाले 
Zयस <कताबलाई आ`नो छातीमा टाँ"सन।् जब हामी Zयस 
घरबाट "नः6य� मेरो रोमा"नयन साथीले अच@म मा"नन ्र सो"धन,् 
"शनेल "तमीले कसरc यो काम फ|े ग� यौ? Zयस म<हलाले "तॆो 
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<कताब <कR खोजेकU "थइनन ्तर दईुवटा <कताबह[ <क"नन।् 
मैले उनलाई पैसा mदएर भन�, "यो परमेँ वरको सहायताले हो।" 

     जब हामी बा<हर "नःकेर बाटोमा <ह©दै "थय� ती म<हला 
घरबाट "नःकेर िचvयाउदै भ"नन,् ""तमी ःवगEदूत नै हौ भनी म 
ठा1छु! अZय1त गजबको पःुतकको "नि@त ध1यवाद। यो <कताब 
मेरc छोरcलाई प"न प¯न mद1छु।" मलाई अZय1त mद6 क लागेर 
Zयसैबेला <कताब बेvने काम छो©न स6थ�। Zयस mदन मेरो लआय 
पूरा भएको "थयो। एक जना मा"नसको जीवनमा मैले येशूलाई 
िचनाउन पाए।ँ२२ वषEकU शनेल ओ6टाभ <श"नडाड र टोबागोमा 
रहेको साउथरन <वँ व<व¨ालयकU एकाउ1ट प¯ने <व¨ाथ® हनु।्  
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येशूको ला"ग "सउन ु

मे"भस बरेल ःपे1सर  

(जमैका, करे<वयन समिु)         

लगुा "सउने काममा अZय1त नाउँ चलेको आ`नो 
ौीमानको केहc दशक अिघ मZृयभुएप"छ अब के गन] भनेर मे"भस 
बरेल ःपे1सरलाई थाहा "थएन। उनको ौीमानले जमैकामा 
अZय1त फःटाएको लगुा "सउने तीनवटा पसलह[ खोलेका "थए 
र टाप ु देश जमैकाको राजधानी <क:ःटनको मूल बजारमा प"न 
लगुा "सउने पसल खोलेका "थए। Zयहाँ २५ जना कामदारह[ 
"थए। मे"भसलाई के ग[ँ के ग[ँ भएको "थयो। उनले ती 
पसलह[ आफैले स@हाsने "नणEय ग*रन।् Zयसको दश वषEप"छ 
प"न उनलाई के  ग[ँ के ग[ँ भयो। उनले सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःट चचEमा बिT तःमा "लने "नचोडमा प{ुदा अब श"नबार के 
गन] भनेर अलमलमा प*रन ् <कनभने श"नबार अZय1त  यःत mदन 
ह1ु�यो। Zयसबेला  यापारमा धेरै कमाइ1�यो। के गन] भनेर 
उनले "भऽी �दयदेिख ूाथEना गनE था"लन।् मे"भज आइतवार चचE 
जाि1थन।् तर एक mदन उनले एडभेि1टःट साथीबाट सात� mदनमा 
मनाउन ु पन] साबथको बारेमा स"ुनन।् चौथ� आ¦ामा लेिखएको 
साबथलाई स@झनपुछE भनेर लेिखएको आ¦ा सबै इसाईह[लाई हो 
भनेर उनलाई थाहा "थएन। जब एडभेि1टःट पा*रवा*रक 
साथीह[ले उनलाई हT ता हT तामा हनेु बाइबल अzययनको "नि@त 
"न@Zयाए तब उनको जीवनमा प*रवतEन हनु थाsयो। एक जना 
एडभेि1टःट  यापारc साथीले मे"भजको घरमा आएर उनको 
ौीमानको मZृय ुहनुभु1दा अिघ "नय"मत [पमा ूाथEना गनE आउँथे 
र मे"भजलाई बाइबल अzययन गनE आउन अनरुोध गदEथे। तर 
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आफू  यःत भएको भनेर बाइबल अzययनमा जान अःवीकार 
गदEथी। प"छ बाइबल अzययन गन] सानो झु́ डमा समावेश हनु 
उनलाई ती साथीले अनरुोध गरे। आफूलाई बाइबलको बारेमा 
¦ान क"तको कमी रहेछ भनेर उनले प|ा लगाइन।् "बाइबलमा 
भएका क"तकुराह[ मेरो अगा"ड खो"लयो। ती सबै कुराह[ 
बाइबलमा छ भनेर मलाई थाहा "थएन" मे"भजले बाइबल 
अzययन गन] एउटा समयमा भ"नन।् साबथको बारेमा उनलाई 
नयाँ ¦ान भएको साथै येशू "छ�ै आउनहु1ुछ र धम®ह[ ःवगEको 
घरमा ल"गनेछ भRे कुरा प"न उनलाई थाहा "थएन। बाइबलमा 
वणEन ग*रएको नयाँ प�ृवीको बारेमा उनले स1ुदा उनलाई अच@म 
लागेको "थयो। "ज"त कुरा मलाई सनुाइयो झन झन मलाई सRु 
मन लागेको "थयो," मे"भजले भ"नन।् तर श"नबार उनले लगुा 
"सउने काम ब1द ग*रनन।् तर एक mदन जब उनी बाइबल 
अzययन प"छ आ`नो घरमा फ<कE दै "थइन ्तब एउटा आवाजले 
उनलाई घचघvयाएको महससु ग*रन ् ""तमी दगनुE स6छौ तर 
ल6ुन स6दैनौ।" अ"न साबथको बारेमा के गन] भनेर उनले 
मनैदेिख ूाथEना गनE था"लन।् "मैले के "स<करहेको "थए ँसो मैले 
पूरै महण ग*ररहेको  "थइन।ँ परमेँ वरबाट म भा"गरहेको तर 
उहाँको साम ु जेभएप"न म ल6ुन सि6दँन भनेर ूभलेु 
भ"नरहनभुएको मैले <वँ वास गर�।" मे"भजले नलकुाइकन आ`नो 
कुरा भ"नन।् "डसे@बर २०१६मा उनले "नणEय ग*रन।् Zयसबेला 
उनले "तनैवटा पसलह[को ढोकामा यो सूचना टाँ"सmदइन ्
"जनवरc ७ता*रखदेिख ःपे1सर कपडा "सउने पसल श"नबारको 
mदन ब1द ग*रनेछ। तर Zयसको स�ामा आइतबार खो"लनेछ।" 
जनवरc ७मा उनले बिT तःमा "लइन।् उनका धेरै माहकह[ 
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उनीदेिख *रसाइन।् एक जनाले त उ"नसँग पि©कएर भने, "<कन 
यःतो गरेको?" अक�ले भ1यो, "श"नबार झन धेरै  यापार ह1ुछ 
Zयसकारण <कन Zयो mदन पसल ब1द गरेको?" मे"भजले नॆ 
भएर जवाफ mदइन,् "ःवगEमा हनेु मेरो <पताले पहाडह[मा भएको 
हजार गाईबःतहु[ उहाँको हो भनेर उहाँले भRुह1ुछ र 
"तनीह[मा दशमाऽ मलाई mदन ु उहाँको "नि@त केहc प"न 
होइन।" श"नबार उनको पसल ब1द भएप"न उनको पसल झन 
राॆोसँग चsन थाsयो। आइबार पसल खोलेकोमा क"तपय 
माहकह[ले उनलाई सराहना गरे। मूल बजारमा रहेको उनको 
पसल श"नबारमा मोटर पाकE  गन] ठाउँकाला"ग सिजलो भएको 
"थयो आइबारचाहc ¥ सनुसान ह1ु�यो। "मेरो "बबU झन ब¯ यो। 
धेरै मा"नसह[ जो श"नबार आउँथे "तनीह[लाई आइतबार आउन 
सिजलो भएको भे�ाए। मोटर पाकE  गनE तँछाडमछाड नभएको 
"तनीह[ले मन पराए।" खशुी  यn गदp मे"भजले भ"नन।् पैसा 
भ1दा बे"स त चचEमा नयाँ प*रवार भे�ाएकोमा उनी खशुी भएकU 
"थइन।् जब चचEमा ूथम पsट जाँदा एक प*रवारले उनलाई 
1यानो सZकार गरेको उनले क<हsयै प"न "ब"सEने छैनन।् "मेरो 
ला"ग ढोका खो"लएको जःतो ला{यो। मा"नसह[ Zयःतो दयाल ुर 
"मलनसार "थए भनेर मलाई थाहा "थएन। मेरो जीवनमा Zयो 
भ1दा आन1दको कुरो केहc छैन।" उनले भ"नन।् 

      मे"भज जो ६६ वषEकU "छन ् आ`नो पसल खोsनभु1दा 
प<हले आ`ना कामदारह[सँग ूZयेक <वहान ूाथEना ग"छEन।् 
कामदारह[को बीचमा ूमे सदभाव होस,् "तनीह[लाई परमेँ वरले 
शिn mदउन ्र माहकह[लाई आिशष mदउन ्भनेर उनले ूाथEना 
ग"छEन।् उनका कामदारह[ एक आपसमा कचकच र ू"तःपधाE 
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गथ] अब शा1तसँग एकभएर काम गछEन ् भनेर उनले भ"नन।् 
आ`ना कामदारह[लाई प"न उनले बाइबल अzययन गनE "न@तो 
mदइन।् "तनीह[मा एक जना बिT तःमाको "नि@त तयार भइरहेको 
छ। श"नबार काम गन] र  यापार गन]ह[लाई उनले के सsलाह 
mदनहु1ुछ भनेर उनीसँग सोzदा उनले यो जवाफ mदइन ् "तपाwले 
केहc प"न गमुाउनहुनेुछैन। तर परमेँ वरलाई तपाwले समपEण 
गनुEभयो भने ब[ तपाwलाई फाइदा नै ह1ुछ।" उनको मनपन] 
पद <फ"लTपी ४:१३ हो जसमा लेिखएको छ, "मलाई बल 
mदनहुनेु भी�³ारा म सबै थोक गनE स6छु" ([पा1त*रत)। 
"तपाwको आखँा येशू"तर लगाइराu नहुोस ् <कनभने उहाँ जीवनको 
ॐोत हनुहु1ुछ। उहाँ"बना तपाwले केहc प"न गनE स6नहुRु। 
उहाँसँग तपाwले जे प"न गनE स6नहु1ुछ।" "नधE6 क भएर उनले 
भ"नन।् 

  (लेखक: आ1¾य ुमे6चेःनी)। 
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परमेँ वरले पाsनभुएको 
रेगलान वेट 

(जमैका, 6या*र"बयन समिु) 
 

    यो कथा ५० वषEको रेगलान वेटको  हो। उनले 
जमैकाको राजधानी <क:ःटनमा गडु सामा*रतन छाूोको रेखदेख 
गछEन।् Zयो एडभेि1टःट संःथा हो जहाँ घरबार"बहcनह[लाई 
सहयोग गछEन।् 

   म अनाथालयमा हकु] को "थए।ँ अ"न जब म छ वषEको 
"थए ँ तब आइतबार पालन गन] इसाईको घरमा मलाई पाsन 
ल"गएको "थयो। जब म १७ वषEको भए ँ तब मलाई धमEपऽु 
पाsने आमाबाबकुो मZृय ुभयो। मसँग ूशःत खानेकुरा "थएन। 
िजउन गा॑ो भएकोले मलाई ज1माउने आमाबाब ुको होला भनेर 
खोिज"न"त गनE थाल�। मलाई पाsने अनाथलयमा फकÜ  र मलाई 
ज1मmदने आमाको नाउँ प|ा लगाए।ँ तर उनी कहाँ बिःथन ्भRे 
कुरा कसैले भR चाहेनन।् अ"न म सरकारको समाज कsयाण 
<वभागमा गए।ँ Zयो  बेसहाराको बारेमा जानकारc "लने र सहयोग 
गन] <वभाग "थयो। Zयहाँको एक म<हलाले मलाई भ"नन ् <क 
मलाई ज1मmदने प*रवारको नाउँ "तनीह[को सूचीमा "थयो र 
"तनीह[ले सरकारबाट सहायता पाएका "थए। म हाइःकुल प¯दा 
मलाई ज1मmदने आमा आउनभुएको "थयो भनेर उनले भ"नन।् तर 
 यिnगत गोप"नयताको कारणले Zयो भ1दा बे"स खबर mदन उनले 
मा"ननन।् तर मेरो दाइसँग स@पकE  गन] र उनले चाहेमा भे_न 
स6ने गराइmद1छु भनेर उनले भ"नन।् म एक mदन फुटबल खेल 
हे*ररहेको "थए ँ एक जना हाइःकूलको िशiकले मेरो कुममा 

कथा 
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छोएर सोधे, "के "तमी रेगलान हौ? हामी दईु दाजभुाई ह�।" 
दाइलाई भे_न पाउँदा मलाई अZय1त खशुी ला{यो। कालE 
मभ1दा सात वषEको जेठो "थयो र उनले मलाई घर लान चाहे। 
मसँग अ"लक"त जे "थयो Zयो बोकेर म नयाँ घरमा गए।ँ मैले 
मेरc आमालाई सबभ1दा प<हलो पsट देख�। मेरc आमा मान"सक 
रोगले <प"डत "थइन ्र उनले मलाई िचR स<कनन।्  तैप"न मेरc 
आमालाई भे_दा मलाई खशुी ला{यो। मेरो दाज ु सेभे1थ-डे 
एडभेि1टःट "थए र साबथमा चचE जान मलाई "न@तो mदनभुयो। 
चचEका <वँ वासीह[ले मलाई धेरै सहयोग गरे। मैले राॆोसँग 
प¯न जानेको "थइन।ँ "तनीह[ले मलाई प¯न र लेu न "सकाए। 
साबथ ःकूल अzययन गन] समयमा मलाई प¯न सघाए। बाइबल 
कसरc प¯ने र पढाउने भRे <वषयमा "स6न गम®को <वदामा 
एडभेि1टःट <वँ व<व¨ालयमा भनाE हनु चचEका <वँ वासीह[ले म�त 
गरे। म २२ वषE हुँदा मैले <ववाह गर� र एउटा बvचा पाए।ँ 
मैले पयEटकह[ आउने म1टेगो बेको पेशोल बेvने ठाउँमा काम 
गन] मौका प"न पाए।ँ म चचEमा स<बय भएकोले मलाई एsडरमा 
अ"भषके प"न ग*रयो। एक फेरा एडभेि1टःटह[ धेरै भएको 
ठाउँमा बाल स:"त स[ु गनE चचEको अगवुाह[ले अनरुोध गरेका 
"थए। ससुमाचार ूचार गन] बममा हामीह[ले साबथ ःकुल 
<कताबबाट पानाह[ vयातेर परुानो चचEका सदःयह[लाई बाँ© य� 
र चचEमा आउन अनरुोध ग� य�। Zयसबेला हामीह[ले धेरै ग*रब 
मा"नसह[लाई भे_ य�। हामीले ५० जना चचE छोडेका 
<वँ वासीह[लाई फे*र फकाEय�। तर "बःतारै मेरो  यिnगत 
जीवनमा भइुचालो जान थाsयो। म ३६ वषEको हुँदा म 
ौीमतीसँग छु<�ए ँर अकÐसँग "बबाह गर�। चचEको अगवुाह[सँग 
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कचकच हुँदा म चचEबाट "नःक� । चचE नगइकन घरमै 
परमेँ वरको आराधना गनE थाल�। तीन वषE अिघ जमैकाको 
राजधानी <क:ःटनमा सर� र Zयहाँ एक जना साझेदारसँग  यापार 
ःथापना गर�। म मेरो  यवसायमा  यःत हुँदा मेरc ौीमती अकp  
सहरमा उनको प*रवारसँग र<हन।् तर मेरो साझेदार र मेरो 
झगडा हुँदा हामीह[को  यापार टाट पिsटयो र अक� काम पाउँन 
मैले संघषE गनुEप� यो। आिखरमा म घरबार "बहcन भए ँ र मेरो 
घम´डले गदाE मेरc ौीमती र नातेदारह[सँग सहयोग मा{न 
अःवीकार गर�। म तीन म<हनास@म सडकको छेऊमा सतु�। एक 
mदन म जःतै घरबाहर "बहcन भएको मा"नससँग कुरा गदp "थए ँ
Zयसबेला कहाँ नहुाउन पाइ1छ, लगुाफाटा र खाना कहाँ पाइ1छ 
भनेर सोध�। गडु साम*रटन छाूोमा जान ु र Zयहाँ खाना mद1छ 
भनेर मलाई उसले भ1यो। ह1ुछ त Zयहाँ जा1छु भनेर म Zयहाँ 
गए।ँ गडु सामा*रटन छाूोका मा"नसह[ले मलाई मायाल ु
 यवहार गरे र मलाई खाना mदए। Zयहाँ मलाई लाउन लगुा प"न 
mदए। Zयो त सेभे1थ-डे एडभेि1टःट चचE र चचEका <वँ वासीह[ले 
संचालन गरेको भनेर मैले थाहा पाए।ँ म Zयस संःथामा "नय"मत 
[पमा आउन थाल� र मैले प"न केहc न केहc सहयोग ग[ँ भRे 
भावनाले मलाई घचे_न थाsयो। अ"न म Zयस संःथाको बग̧चा 
सफा गनE थाल�। म चचEमा जान थाल� र फे*र मैले बिT तःमा 
"लए।ँ आज म ५० वषEको छु र गडु साम*रटन छाूोको रेखेदेख 
गछुE। आज Zयहाँ मेरै आ`नै अ<फस छ र बःने ठाउँ प"न छ। 
मेरc दोॐो ौीमतीसँग प"न कचकच भएर छुटेको "थयो तर 
पनु"मEलन भयो। सडकको जीवन गा॑ो "थयो। परमेँ वरले फे*र 
मलाई आ`नो बनाउनभुएकोमा मलाई असल ला"गरहेको छ।  
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भी�को "नि@त खाना प�ु याउने 

ज"ुनयर र िःटफनी 
(जमैका) 

           
ूःतोता: यस ूःत"ुतमा हामीले बे"लजका <वशेष <ववा<हत 
द@पि|सँग भेट गन]छ�। जमैकाको राजधानी <क:ःटनमा खाना 
प�ु याउने क@पनी ज"ुनयर र िःटफनी रोबटEले संचालन गछEन।् 
जब "तनीह[ले बिT तःमा "लए तब "तनीह[मा समःया खडा 
भएको "थयो। "तनीह[ले आ`नो  यापारको शैलcमा प*रवतEन 
गरे। "तनीह[ले लबःटर र जाँड र6सी बेvन छोडे र शबुबार 
श"नबारमा धेरै पैसा आउने काम "लन ब1द ग*रmदए। उहाँह[को 
पÀृभ"ूमबाट यो कथा स[ु गर�। तपाwह[ क"त वषEको हनुभुयो? 

ज"ुनयर: म २८ वषEको छु। 

िःटफनी: म २७ वषEकU छु। 

ूःतोता: तपाwह[को भेट कसरc भयो? 

ज"ुनयर: हामी दवैु जना जमैकाको ठूलो मास ुर र6सी क@पनीमा 
काम गदE�य�। मचाहc ¥ मूल भा1से "थए।ँ मैले ॐी@प, लबःटर र 
समिुका खानाह[को प*रकार तयार पाथÜ। 

िःटफनी: म जाँड र6सी बेvने साहकुो सहयोगी भएर काम गथÜ। 
मलाई र6सी धेरै मनप�य�। 

ूःतोता: तपाwह[ले एडभेि1टःटको बारेमा कसरc थाहा 
पाउनभुयो? 

ज"ुनयर: तीन वषE अिघ एक जना एडभेि1टःट साथीले एउटा 
घरमा बाइबल अzययन गन] सानो झु́ डमा आउन अनरुोध ग� यो। 
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मलाई बाइबल अzययन घतला{दो भयो र मैले िःटफनीलाई प"न 
आउन अनरुोध गर� तर उनले चासो देखाइनन।् 

िःटफनी: म  यःत "थए ँर बाइबल प¯न समय mदन चा<हन।ँ तर 
एक वषEप"छ ज"ुनयरसँग बाइबल अzययन गनE थाsदा हामीले जे 
प¯ य� Zयो देिख अच@म ला{यो। मैले सोध�, "के यो बाइबल हो 
र?" साबथको बारेमा बार@बार उsलेख गरेको मैले पढ�। अ"न 
परमेँ वरको आराधना गन] mदन श"नबार ठ¡क हो भनेर महससु 
गर�। एक mदन प<वऽ आZमाले मलाई यो भ"नरहनभुएको जःतो 
ला{यो, "यो समय हो" र मैले मेरो जीवनलाई परमेँ वरमा 
समपEण गन] "नणEय गर�। मलाई सुँगरुको मास,ु िौ@प र र6सी 
मनप�य� तर परमेँ वरलाई मैले मेरो जीवन स@ुपेप"छ ती खानाह[ 
छो©न गा॑ो भएन। जे ठ¡क छ Zयसको <हसाब mदनपुछE भनेर 
मैले सोच�। मिुn र6सीभ1दा Zय"तको आवँयक नभएको मैले 
सोच�। 

ज"ुनयर: हामीह[को "मऽताको स@ब1ध परमेँ वरको साम ु ठ¡क 
भएको हामीले चा¿�। सेT टे@बर २०१५मा हामीले "बबाह ग� य� 
र एक म<हनाप"छ हामीले सँगै बिT तःमा "लय�। 

ूःतोता: अ"न तपाwको खाना बनाउने सेवा के भयो त? 

िःटफनी: धेरै जसो शबुबार र श"नबारमा खानाह[ "बबU हनेुहुँदा 
Zयो काम"बना हामी बाँv न स6दैन� भ1 ने हामीलाई ला{यो। 
हामीह[को "नय"मत माहकले प"न अZय1त महँगो र र6सीको 
माग गनE थाले। जब हामीले बिT तःमा "लय� तब हामीलाई धेरै 
घाटा भएको "थयो। 

ज"ुनयर: हामीले बिT तःमा "लइसकेप"छ एक जना माहकले 
"बवाहको "नि@त दश लाख जमैका डलर पन] समिुको खाना अडEर 
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ग� यो। Zयो अमे*रकU डलरमा ७,७०० (अथाEत ् नेपालcमा क*रब 
आठ लाख [प̧या)। उनले कुनकुन खाना चा<ह1छ र जनवरc २ 
ता*रखको mदन भोज कायEबम गन] भनेर उसले चाहना  यn 
ग� यो। Zयो mदन श"नबार "थयो र उसको अनरुोधलाई हामीले 
अः वीकार गनुEप� यो। हामीह[को अZय1त "नय"मत खाना mदने 
माहकमा एक जना अZय1त धनी  यापारc म<हला "थइन।् उनीसँग 
प"न स@पकE  तो©नपु� यो। उनको ला"ग हT तामा धेरै पsट खाना 
प�ु याउनपु�य� ता<क उनको चार जनाको प*रवारले खाना बनाउन ु
नपरोस।् जब हामीले बिT तःमा "लय� तब उनले मन पन] ल�ःटर 
र सुँगरुको मासकुा प*रकार mदन स6दैन� भनेर हामीले भ1य�। 
हामीह[को अि1तम भेटघाटमा उनले बरफमा जमाएको सुँगरुको 
मास ु sयाएर यसलाई का_नमाऽ अनरुोध ग*रन।् यो त मेरो 
"नि@त परciा "थयो। Zयो मासलुाई टेबलुमा राखेर बाइबल 
पsटाएर अश�ु पशकुो मासलुाई छुने कुरामा बाइबलमा के 
लेिखएको छ सो मैले उनलाई पढेर सनुाए।ँ उनी  आफैले Zयो 
काटेर भ"नन ् ""तमीले मेरो जीवनलाई हःतiेप ग*ररहेका छौ।" 

िःटफनस: परमेँ वरले क"तपय समयमा हाँसो उÌने गरेर काम 
गनुEह1ुछ। १८ म<हनाप"छ Zयस म<हलाले उनको प*रवारलाई 
mदने भोजमा आउन हामीलाई अनरुोध ग*रन।् खानाको बारेमा 
हामीह[सँग उनको असहम"त भएताप"न हामीह[को 
मूsयमा1यतासँग उनले खेलबाड गmदEन भनेर वचन mदइन।् 
साबथको बारेमा प"न उनी संवेदनशील हनेु भनेर वचन mदइन।् 
जब शबुबार घाम अःतायो तब हामीले Zयो ठाउँ छो©नको "नि@त 
ूाथEना ग� य�। तब एक "छनप"छ उनले आएर भ"नन,् "मलाई 
थाहा छ "तमीह[को समय आयो। "तमीह[ जान स6छौ।" 
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Zय"तमाऽै नभएर हामीलाई अचि@भत पादp उनले भ"नन ् <क उनी 
आइतबार चचE जान था"लन।् उनले साबथलाई माननु ्भनेर हामी 
ूाथEना ग*ररहेका छ�। 

ूःतोत: अ"न तपाwको  यापारमा घाटा भएप"न तपाwह[ले कसरc 
Zयसलाई था@नभुयो? 

िःटफनी: दईु म<हनास@म त हामीलाई खान प"न मिुँकल भयो। 
हामीह[को आ@दानी धेरै घ_ यो। तर अच@मको कुरो भयो। 
हाॆा आफ1त र साथीह[ले खानेकुराह[ sयाउन थाले। अ[बाट 
पाएका खानाह[ हामीसँग बाँ©न चाह1थे। हामीले कसैसँग प"न 
खानको ला"ग मागेन�। हामीले क<हsयै प"न भोकै बःन परेन। 
हामीसँग क"त खाना भयो र अ[लाई mदन प"न स6ने भएका 
"थय�। 

ज"ुनयर: हामीह[को खाना बनाउने क@पनी प<हलाको भ1दा 
अ<हले राॆो छ। प<हला हामीले के गन] के नगन] भनेर थाहा 
"थएन। हामीले कःतो खालको माहकह[को अपेiा गछÊ भनेर 
थाहा छ र हामीह[को आ@दानी प<हलाको भ1दा अ<हले राॆो 
छ। "नय"मत [पमा अ<फसमा हनेु पाटÈह[, साना साना पाटÈह[ 
र ठूला पाटÈह[मा 6यट*र: अथाEत खाना बनाउने सेवाको ला"ग 
धेरै स@पकE  गनE खोिजरहेका छ�। साबथको बारेमा हामीलाई न 
त बोझ छ न त तनाव नै छ। हामी आइतबारदेिख "ब<हबार 
काम गछÊ र शबुबार हsका काम गछÊ ता<क साबथको "नि@त 
तयार हनु सक�। 

ूःतोता: तपाwह[को "नणEयदेिख के तपाw खशुी हनुहु1ुछ? 

िःटफनी: मलाई त अझ मेरो जीवन ःवःथ जीवन भएको जःतो 
ला"गरहेको छ। मेरो जीवन प*रवतEनको "नि@त परमेँ वरले काम 
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ग*ररहनभुएको छ भनेर मलाई थाहा छ। यmद मैले परमेँ वरलाई 
मेरो जीवन mदइन ँभने म आज कहाँ हुँला जःतो ला{छ। 

ज"ुनयर: सेभे1थ-डे एडभेि1टःटह[ले आ`नो <वँ वासको बारेमा 
आवाज उठाउन ् न<हिvकचाउन ् भनेर म हौसला mदन चाह1छु। 
मैले भखEर थाहा पाए ँ<क मेरा हाईःकूलका दईु जना साथीह[प"न 
एडभेि1टःट "थए। "तनीह[ शबुबार "छ�ै घर जा1थे तर <कन 
भनेर "तनीह[ले मलाई क<हsयै भनेन।् तर "तनीह[ले केहc 
नभनेकोले साबथको बारेमा थाहा पाउन मलाई दश वषE ला{यो। 
Zयसकारण <वँ वासीह[ले सZयको बारेमा बोलनु भनेर म उZसाह 
mदन चाह1छु। यmद हामीले अ[लाई येशूको बारेमा ज"त भ1य� 
Zय"त अ[ले उहाँलाई िचRेछन।् 

ूःतोता: हामी सेभे1थ-डे एडभेि1टःट ह� भनेर क<हsयै प"न लाज 
माRुहुँदैन। येशूको दोॐो आगमनमा हामीह[मा भएको आशाको 
बारेमा अ[लाई बाँ©न क<हsयै प"न प"छ पनुEहRु। Zयसकारण 
अ1तर अमे*रका "ड"भजनका अ[ मा"नसह[ले प"न ससुमाचार 
थाहा पाउन ्भनी हामीह[ले mदल खोलेर mदऔ¥। 

(ूःतोता: आ1सय ुमे6चेःनी) 
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