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इ ाएलका अगुवाह

यस अध्यायका मूल पदह : १ राजा १२:१-१६, ूेिरत १५:७-११, यूह ा
११:४६-५३, नहेम्याह ४:७-२३ र एळा ८:२१-२३,३१,३२।

यस अध्यायको मूल सार पद: "तब सबै मािनसह

खानपान गनर्, अ ह लाई

भाग पठाइिदन र धू मधामिसत उत्सव मनाउन आफ्ना आफ्ना घरह मा गए,
िकनभने

ितनीह लाई

(नहेम्याह ८:१२

सम्झाइएको

पान्तिरत)।

कुरा

अब

ितनीह ले

बुझक
े ा

िथए।"

परमेँवरले अ॑ाउनुभएको काम गन र उहाँूित समिपर्त जीवन

िबताउने एळा र नहे म्याह दुवै महान् अगुवाह

अगुवा

हुन

चाहनेले

ितनीह लाई

् परमेँवरको मण्डलीमा
हुन।

अनुकरणीय

िलनुपदर्छ। परमेँवरूितको अगाध ूेम भएकोले ितनीह

उदाहरणह को

पमा

परमेँवरका बफादार

सेवक हुन सके। अझ भ ुपदार् परमेँवरूित बफादार हुने र उहाँमा अटल
्
िवँवास राखेर जीउँने िवषय हाॆो अध्ययनको ूमुख पाटा हुन।

बाइबलमा उल्लेख गिरएका केही अगुवाह को बारे मा यस अध्यायमा

िनयाल्नेछ । ितनीह मा िनिहत अगुवा हुने गुण, दक्षता र अ को िनिम्त

अनुकरणीय उदाहरण ब े खुबीको बारे मा पिन हे नछ । अन्य उदाहरणह को

साथै एळा र नहे म्याहको बारे मा पिन हे नछ । यहाँ भिनएका उदाहरणह

सबै

यसमा छन् भ े पिन होइन ।यहाँ उल्लेख गिरएका कुरा अगुवाह बाट

िसक्नुपन सबै पाठ पिन होइनन्। िकनभने अगुवाह मा हुनपु न गुणह को कुनै

िसमा हुँदैन। तर यहाँ उल्लेख गिरएका अगुवाह बाट िसिकने पाठ कुनै पिन

अगुवा हुन चाहनेह को िनिम्त अत्यन्तै आवँयक

छन्। तपाईँ आफूमा

समय, ःथान र पिरिःथितले गदार् आफू अगुवा होइन भनेर ढु क्क भएर अ को

मुख ताक्ने बानी होला। तर येशूका ूत्येक िवँवासीले कुनै न कुनै
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पमा

अ लाई

ूभाव

पािररहे का

हुन्छन्।

त्यसकारण

यहाँ

उल्लेख

गिरएका

अगुवाह को उदाहरणह बाट िसक्ने पाठ सबैका लािग उपयुक्त हुन सक्दछ।

पिरचालन

यहाँ उल्लेख गिरएका अगुवाह को केन्ििवन्दु वा ितनीह लाई

ितनीह का

गन

सोच

शिक्त
र

परमेँवरको

जीवनमा

वचन

आमूल

हो।

पिरवतर्न

परमेँवरको
आएको

वचनले

िथयो।

नै

त्यसै ले

मािनसह को बीचमा ितनीह ले आित्मक पुनजार्गरण र आमूल सुधार ल्याएका
िथए। परमेँवरको वचनूित र उहाँका िनदशनह ूित ितनीह

अत्यन्तै ऋणी

अथार्त ् आभारी िथए। त्यही ूकारले हामी जो भएतापिन, हाॆो भूिमका जे

भएतापिन र हामी जहाँ भएतापिन सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएको है िसयतले हाॆो

जीवन, सोच र िबयाकलापको मूल ॐोत परमेँवरको वचन हुनपु दर्छ।
१. अगुवाह को ूभाव

अगुवा वा नेतत्ृ ववगर्का उदाहरणह

बाइबलभिर पाइन्छ। ितनीह मा
कोही असल िथए भने कोही खराब, र किहलेकाही ँ असल र खराब दुवै
िमिसएका अगुवाह पिन िथए। केही खराब अगुवाह ले किहलेकाही ँ असल
काम गरे का िथए भने कोही असल अगुवाह ले खराब काम गरे का िथए। यो
ु ु
कुरा किहल्यै पिन िबसर्नह

िक सबै अगुवाह

जो भएपिन आिखर ितनीह

मािनस नै हुन ् र मानवःवभावले पिरचािलत भएका हुन्छन्। ितनीह मा असल
र खराब, ठीक र बेठीक काम गन क्षमता हुन्छ। हाॆै जीवनमा पिन यो
वाःतिवकतालाई कसले अनुभव गरे को छै न र?
ु न्ु छ वा कुनै
समःयाचाही ँ के हो भने जब तपाईँ अगुवा हुनह

ु न्ु छ तब तपाईँले अ मािथ ठू लो ूभाव पानुह
नेतत्ृ वदायी ओहदामा हुनह
र् न्ु छ, त्यो

ूभाव असल वा खराब िकन नहोस्। आफ्नो घरमा होस्, काममा होस् वा
जहाँ होस् तपाईँ अगुवा नै नभएतापिन तपाईँको नेतत्ृ वले नकारात्मक वा

सकारात्मक ूभाव पािररहे कै हुन्छ। तर

आित्मक होस् वा राजनैितक होस्

वा दुवै िकन नहोस् जब तपाईँ अगुवा वा नेताको ओहदामा बःनुहन्ु छ तब
तपाईँको ूभाव सं ख्यात्मक

पमा बढे को हुन्छ अथार्त ् तपाईँको ूभाव

सबर्साधारण िवँवासीह को भन्दा ठू लो हुन जान्छ। त्यसकारण तपाईँ जुनसुकै

ु ोस् त्यहाँ तपाईँ िवशेष गरे र अगुवा हुनभ
ु यो भने
ःथान वा ओहोदामा िकन हुनह

तपाईँको जीवनले बाइबलका नीित र िशक्षाह लाई ूितिबिम्बत गनर् सक्नु
पदर्छ ।
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तपाईँ केही अगुवाह को बारे मा पढ्नुहोस्। ितनीह

है िसयतले ितनीह मा कःता खालका ःवभावह

अगुवा भएको

िथए? यिद ितनीह मा असल

गुण िथए भने िकन असल भए र खराब िथए भने िकन खराब भए? केही

हरफह मा व्याख्या गनुह
र् ोस्।

रहबाम, १ राजा १२:१-१९: "१ (राजा सोलोमनका छोरा) रहबाम

शकेममा गए, िकनिक सारा इॐाएल ितनलाई राजा बनाउन त्यहाँ गएका िथए।
२ जब नबातका छोरा यारोबामले यो कुरा सुने (ितनी अिहलेसम्म िमौदे शमा नै

िथए, जहाँ ितनी सोलोमन राजादे िख भागेर गएका िथए), तब ितनी िमौदे शबाट

फक। ३ यसकारण मािनसह ले

यारोबामलाई बोलाइपठाए, र ितनी र

इॐाएलका जम्मै समुदाय रहबामकहाँ गएर ितनलाई भने, ४ 'तपाईंका िपताले

हामीलाई ग॑ जुवा बोकाइिदनुभएको िथयो, तर उहाँले हामीमािथ लगाउनुभएको

यो कठोर पिरौम र ग॑ जुवालाई तपाईंले हलु ो गिरिदनुहोस्, र हामी तपाईंको

सेवा गनछ ।' ५ रहबामले जवाफ िदए, 'मलाई तीन िदनको समय दे ओ, र फेिर
आओ।' यसैले मािनसह

गइहाले। ६ तब राजा रहबामले ितनका िपता

सोलोमन जीिवत छँदा ितनका सेवा गन धमर्-गु ह िसत सल्लाह मागे। ितनले

सोधे, 'यी मािनसह लाई मैले कःतो जवाफ िदनुपन हो? ७ ितनीह ले भने, 'यिद

आज हजूर यी मािनसह का सेवक भएर ितनीह को सेवा गनुह
र् न्ु छ र अिहले
ितनीह ले चाहेको जवाफ हजूरले ितनीह लाई िदनुहन्ु छ भने, ितनीह
हजूरका सेवकह

सध

हुनछ
े न्।' ८ तर ती धमर्-गु ह ले िदएको सल्लाह ितनले

ँ बढ़े का र ितनको सेवा गन जवान मािनसह को
इन्कार गरे , र ितनले आफूसग

सल्लाह िलए। ९ ितनले ितनीह लाई सोधे, 'ितमीह को सल्लाह के छ?

'तपाईंका िपताले हामीह मािथ बोकाउनुभएको जुवा हलु ो गिरिदनुहोस्' भन्ने यी
ँ बढ़े का ती
मािनसह ले िबन्ती गरे कामा म कःतो जवाफ िदऊँ? १० ितनीसग

जवान

मािनसह ले

जवाफ

िदए, 'हजूरका

िपताले

हामीमािथ

ग॑

जुवा

बोकाइिदनुभएको िथयो, र त्यो हलु ो पािरिदनुहोस्' भनी हजूरलाई भन्ने यी

ँ मेरा िपताको कम्मरभन्दा मोटो छ।
मािनसह लाई भन्नुहोस्, 'मेरो कान्छी औली
११ मेरा िपताले ितमीह मािथ ग॑ जुवा बोकाइिदनुभएको िथयो। म त्यो अझै

ग॑ पािरिदनेछु। मेरा िपताले ितमीह लाई बेतले कु न लगाउनुहन्ु थ्यो, तर म

ितमीह लाई िबच्छीह ले डःन लगाउनेछु।' १२ 'तीन िदनपिछ मकहाँ आओ'

भनी राजाले भनेझ यारोबाम र ती सबै मािनसह

रहबामकहाँ फकर आए।

१३ राजाले ती मािनसह लाई कड़ा जवाफ िदए। धमर्-गु ह ले िदएका
सल्लाह ितनले इन्कार गद १४ ती जवानह ले िदएको सल्लाह मानेर भने, 'मेरा
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िपताले त ितमीह को जुवा ग॑

पािरिदनुभएको िथयो। म त्यो अझै ग॑

पािरिदनेछु। मेरा िपताले ितमीह लाई बेत लगाउनुहन्ु थ्यो, तर म ितमीह लाई
िबच्छीह ले डःन लगाउनेछु।' १५ यसरी राजाले ती मािनसह को कुरा सुनन
े न्,

िकनिक शीलोका अिहयाह ारा नबातका छोरा यारोबामलाई उहाँले भन्नुभएको

वचन पूरा हुनलाई परमूभ ुले यःतो िःथित ल्याउनुभएको िथयो। १६ जब

राजाले ितनीह का कुरा नसुनक
े ा सारा इॐाएलले दे खे, तब ितनीह ले राजालाई

जवाफ िदए, 'दाऊदमा हाॆो के िहःसा छ र? ियशैका छोरामा हाॆो के भाग छ?
ँ ाल।'
हे इॐाएली हो, आ-आफ्नो पालमा जाओ, हे दाऊद, ितमी आफ्नै घर सभ

यसैकारण इॐाएलीह

आ-आफ्नो घर लागे, १७ तर यहूदाका सहरह मा बःने

इॐाएलीह मािथ रहबामले अझै शासन गरे । १८ राजा रहबामले बेगार काममा
लगाउने मािनसह का िजम्मावाल अदोनीरामलाई पठाए, तर सबै इॐाएलीह ले

ितनलाई ढु ाले हानेर मारे । तापिन राजा रहबामचािहँ आफ्नो रथमा चढ़े र
य शलेममा भागेर जान सफल भए। १९ अिन आजको िदनसम्म दाऊदका

घरानाको िव

मा इॐाएल बागी भएको छ।"

पऽुस, ूेिरत १५:१-११ "१ अब कोही मािनसह ले यहू िदयाबाट

एिन्टओिखयामा आएर भाइह लाई यःतो िशक्षा िदन लागे,

'ितमीह

मोशाको

रीितअनुसार खतना भएनौ भने त ितमीह को उ ार हुन सक्नेछैन।' २ तब

ँ धेरै मतभेद र वाद-िववाद भएपिछ, त्यहाँका
पावल र बारनाबासको ितनीह सग
भाइह ले पावल र बारनाबास र अ
िनिम्त ूेिरतह

कित जनालाई यस ूँनको फैसलाको

र एल्डरह कहाँ य शलेम जानलाई िनयुक्त गरे । ३ मण्डलीका

सदःयह ले ितनीह लाई त्यहाँबाट िबदा िदए। ितनीह

फोिनके र सामिरयाबाट

भएर जाँदा अन्यजाितह ले ूभ ुलाई महण गरे को कुरा ितनीह लाई सिवःतार

सुनाए। यस खबरले त्यहाँका भाइह

अत्यन्तै आनिन्दत भए। ४ जब ितनीह

य शलेम आइपुग,े तब ितनीह लाई मण्डली, ूेिरत र एल्डरह ले ःवागत गरे ।
ँ गनुभ
परमेँवरले ितनीह सग
र् एका सबै कुराको ूितवेदन ितनीह ले त्यहाँ िदए।

५ तब फिरसी दलका कितपय िवँवास गनह ले उिभएर भने, 'अन्यजाितह को

खतना हुन ु र ितनीह लाई मोशाको व्यवःथा पालन गन आ ा िदनु आवँयक
छ।' ६ यस िवषयमा सोच-िवचार गनर्लाई ूेिरतह

र एल्डरह

भेला भए। ७

िनकै बहस चलेपिछ पऽुसले खड़ा भएर ितनीह लाई भने, 'भाइ हो, तपाईंह लाई

थाहै छ, सु का िदनह मा कसरी परमेँवरले मेरो मुखबाट अन्यजाितह ले

सुसमाचारको वचन सुनून ् र िवँवास ग न् भनी ितमीह का बीचबाट मलाई

च ुन्नुभयो। ८

दयका कुरा जान्नुहन
ु े परमेँवरले ितनीह लाई पिन हामीलाई
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जःतै पिवऽ आत्मा िदनुभएर ितनीह लाई महण गरे को कुरा दे खाउनुभयो। ९

उहाँले ितनीह

र हामीह का बीच कुनै भेदभाव राख्नुभएन, तर ितनीह का

दय िवँवास ारा शु

पानुभ
र् यो। १० यसकारण चेलाह का काँधमा यो जुवा

रािखिदएर िकन परमेँवरको परीक्षा गनुह
र् न्ु छ? यो जुवा न त हाॆा िपता-पुखार्ले
न हामीले बोक्न सक्य । ११ तर हामी िवँवास गदर्छ , िक ूभ ु येशूको
अनुमहबाट हामीले उ ार पाएका छ , जसरी ितनीह ले पिन पाएका छन्।'"

योिशयाह, २ राजा २३:१-१६ "१ त्यसपिछ राजाले यहू दा र

य शलेमका

य शलेमका

सबै

धमर्-गु ह लाई बोलाइपठाए। २ यहू दाका

बािसन्दाह , पूजाहारीह

र

मािनसह ,

अगमवक्ताह , साना-ठू ला

सबै

ँ ितनी परमूभ ुको मिन्दरमा उक्लेर गए। परमूभ ुको मिन्दरिभऽ
मािनसह सग
फेला परे को करारको पुःतकका सबै वचन ितनीह ले सुन्ने गरी ितनले पढ़े । ३

तब खम्बाको छे उमा उिभएर राजाले परमूभ ुको सामुन्ने करारलाई पुनःथार्पना

गरे । परमूभ ुलाई प
सारा

ाउन र उहाँका आ ाह , िविधह

र उदीर्ह

आफ्नो

दयले र ूाणले पालन गनर्, र यस पुःतकमा लेिखएका करारका वचनह

पूरा गनर्लाई परमूभ ुका यी कुराह

ितनले अनुमोदन गरे । त्यसपिछ सबै

मािनसह ले त्यस करारअनुसार िहँ न आफूलाई िधतो राखे। ४ राजाले ूधान
पूजाहारी िहिल्कयाह, ितनका पिछको दजार्मिु नका पूजाहारीह

र ढोकेह लाई

परमूभ ुको मिन्दरबाट बाल दे वता र अशेरा दे वी र आकाशका तारामण्डलका

िनिम्त

बनाइएका

सबै

थोक

हटाउनलाई

हुकुम

गरे ।

ितनले

यी

सबै

य शलेमको बािहर िकिोन खोल्साको मैदानमा जलाइिदए, र खरानीचािहँ बेथेलमा

लगे। ५ यहू दाका नगरह

र य शलेमका छे उछाउका अल्गा-अल्गा ठाउँह मा

धू प बाल्ने पूजाहारीह , जुनह लाई यहू दाका राजाह ले िनयुक्त गरे का िथए।
उनीह

जसले बाललाई, घामलाई र जूनलाई, अिन नक्षऽह

र सम्पूणर्

तारामण्डललाई धू प चढ़ाउने गथ। ६ ितनले परमूभ ुको मिन्दरबाट अशेराको
खम्बा िनकालेर य शलेमको बािहर िकिोन खोल्सामा लगेर त्यही ँ जलाइिदए, र

धू लोपीठो पारे । अिन ितनले त्यो साधारण मािनसका िचहानह मा छिरिदए। ७

ितनले पु ष वेँयाह का बःने घरह

भत्काइिदए, जो परमूभ ुका मिन्दरिभऽ

िथए र जहाँ ःऽीह ले अशेराको िनिम्त बुन्ने गथ। ८ योिशयाहले यहू दाका
नगरह बाट सबै पूजाहारीह लाई िनकाले, र उनीह ले धू प बाल्ने गरे का

गेबादे िख बेशबासम्मका अल्गा-अल्गा ठाउँमा भएका पूजाथानह लाई ितनले
अपिवऽ तुल्याइिदए। ितनले ढोकाका दे वता-थानह

भत्काइिदए। सहरका

राज्यपाल यहोशूको ढोकाको सामुन्ने, जो सहरको मूल ढोकाको दे ॄेपि
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छ। ९

यी अल्गा-अल्गा ठाउँह का पूजाहारीह ले य शलेममा परमूभ ुको वेदीमा सेवा

गरे नन्, तर उनीह ले आफ्ना स ी-पूजाहारीह िसत अखिमरी रोटी खाने गथ।

१० मोलोखको िनिम्त कसैले पिन आफ्ना छोरा वा छोरीलाई होम गनर् ूयोग

नगरोस्

भनी

बेन-िहन्नोमको

बसीमा

तुल्याइिदए। ११ परमूभ ुका मिन्दरको

सम्मानको िनिम्त बसालेका घोड़ाह

भएको

तोपेतलाई

ितनले

अपिवऽ

ारमा यहू दाका राजाह ले सूयक
र् ा

हटाइिदए। तीचािहँ नातान-मेलेक नाउँका

एक जना अिधकृतका कोठा निजकको चोकमा िथए। तब सूयक
र् ो िनिम्त समपर्ण
गिरएका रथह

योिशयाहले जलाइिदए। १२ आहाजको मािथल्लो कोठा

निजकको कौसीमा यहू दाका राजाह ले खड़ा गरे का वेदीह , र परमूभ ुको

मिन्दरका दुवै चोकमा मनँशेले िनमार्ण गरे का वेदीह

ितनले भत्काइिदए।

य शलेमको पूवप
र् ि

भएका अल्गा-अल्गा

ितनले ती त्यहाँबाट हटाएर ढु ा-रोड़ा पारी िकिोन खोल्सामा फािलिदए। १३

ठाउँह , जुनह

ॅंट पािरएको डाँड़ाको दिक्षणपि

इॐाएलका राजा सोलोमनले सीदोनीह को िघनलाग्दो दे वी

अँतोरे त, मोआबको िघनलाग्दो दे वता कमोश र अम्मोनका मािनसह को घृिणत
दे वता मोलोखका िनिम्त बनाएका िथए, ती पूजा-थानह

तुल्याइिदए। १४ योिशयाहले चोखा ढु ाह

पिन ितनले अपिवऽ

चूरचूर पािरिदए, र अशेराका

कािटिदए र ती ठाउँह लाई मरे का मािनसह का ह ीह ले भिरिदए।

खम्बाह

१५ इॐाएललाई पाप गनर् लाएका नबातका छोरा यारोबामले बनाएका बेथेलमा

भएको अल्गो ठाउँ र वेदी पिन ितनले भत्काइिदए। ितनले त्यो अल्गो ठाउँलाई

जलाइिदए र त्यसलाई धू लोपीठो पािरिदए, र अशेराको खम्बा पिन जलाइिदए।

१६ त्यसपिछ योिशयाहले यताउता हेरे, र जब ितनले डाँड़ाको छे उमा भएका
िचहानह

दे खे, तब ितनले ती िचहानह बाट ह ी िनकाल्न लाए, र त्यो वेदी
अपिवऽ तुल्याउनलाई ती ह ीह
त्यही ँ जलाइिदए। यी कुराको अगमवाणी

गरे का परमेँवरका जन ारा बोलेको परमूभ ुको वचनबमोिजम ितनले यी काम

गरे ।"

दबोरा, न्यायकतार् ४:१-१६ "१ एहू दको मृत्युपिछ इॐाएलीह ले

परमूभ ुको

िंटमा जुन कुरा खराब िथयो फेिर त्यही गरे । २ यसकारण

परमूभ ुले ितनीह लाई हासोरमा शासन गन कनानी राजा याबीनको हातमा

बेिचिदनुभयो। उनका सेनापित सीसरा िथए, जो हरोशेत हग्गोियममा बःथे। ३

इॐाएलीह ले

सहायताको

फलामका नौ सय रथह

िनिम्त

परमूभ ुलाई

पुकारे , िकनभने

सीसराका

िथए, र उनले इॐाएलीह लाई बीस वषर्सम्म

बूरतापूवक
र् सताए। ४ त्यस बेला लप्पीदोतकी पत्नी दबोरा इॐाएलकी अगुवा
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िथइन्। ितनी एक अगमवािदनी िथइन्। ५ ितनी एृाइमको पहाड़ी दे शमा रामा
र बेथेलको बीचमा भएको दबोराका खजूरको

इॐाएलीह

ितनीकहाँ

इन्साफको

िनिम्त

खमुिन बःने गदर्िथन्, र

आउँथे।

६

ितनले

नप्तालीको

केदे शबाट अबीनोअमका छोरा बाराकलाई बोलाइपठाइन्, र ितनलाई भिनन्,

'परमूभ ु इॐाएलका परमेँवरको आ ा यो हो: 'गएर नप्ताली र जबूलूनका दश

ँ ै तबोर डाँड़ामा ल्याऊ।' ७ म
हजार मािनसह लाई च ुनेर ितनीह लाई ितमीसग
याबीनको सेनापित सीसरालाई कीशोन खोलामा त्यसका रथह

र त्यसका सबै

फौजसमेत िनकाली ल्याएर उनीह लाई ितॆो हातमा सुिम्पिदनेछु।' ८ बाराकले

ँ जानुभयो भने म जानेछु, तर तपाईं जानुभएन भनेता म
जवाफ िदए, 'तपाईं मसग

ँ ' ९ दबोराले भिनन्, 'िनँचय नै म ितमीसग
ँ जानेछु, तर यस
पिन जानेछैन।
वीरताका कामको ौे य ितमीलाई हुनछ
े ै न, िकनभने परमूभ ुले सीसरालाई एउटी

ँ केदे शमा गइन्।
ःऽीको हातमा सुिम्पिदनुहन
े ।' तब दबोरा उिठन् र बाराकसग
ु छ
१०

बाराकले

जबूलून

र

नप्तालीलाई

केदे शमा

बोलाए, र

दश

हजार

ँ गइन्। ११ अब केनी
मािनसह का साथमा ितनी िहँड़े, र दबोरा पिन ितनीसग

हेबरे ले केनीह , अथार्त ् मोशाका साला होबाबका सन्तानह दे िख अलग भएर
केदे शनेर सानन्नीममा भएको ठू लो

ख निजक आफ्नो पाल टाँगक
े ा िथए।

१२ अबीनोअमका छोरा बाराक तबोर डाँड़ामा गएका छन् भन्ने खबर

सीसराकहाँ पुर्याइयो। १३ तब उनले आफ्ना नौ सय फलामका रथह

आफ्ना फौजह लाई हरोशेत हग्गोियमबाट कीशोन खोलामा भेला गराए।

र

१४

तब दबोराले बाराकलाई भिनन्, 'उठ, आजको िदन परमूभ ुले सीसरालाई ितॆो

हातमा िदनुभएको छ। परमूभ ु ितॆो अिग जानुभएको छ।' यसकारण बाराक

तबोर डाँड़ाबाट आबमण गद तल झरे , र दश हजार मािनसह
लागे। १५ परमूभ ुले सीसरालाई, उनका सबै रथह

ितनको पिछपिछ

र फौजसमेत, बाराकका

आबमणको सामु परािजत गराउनुभयो। सीसरा आफ्नो रथबाट ओलर पैदलै

भागे। १६ बाराकले रथह

र फौजलाई हरोशेत हग्गोियमसम्मै खेदे, र सारा

सेनालाई तरवारले नाश गरे । एक जना पिन बाँचेन।"

आहाब, १ राजा २१:१-१६ "१ केही समयपिछ ियजरे ली नाबोतको

एउटा दाखबारीका सम्बन्धको एउटा घटना घ

ो। त्यो दाखबारी ियजरे लमा

सामिरयाका राजा आहाबको महलनेर िथयो। २ आहाबले नाबोतलाई भने, 'मलाई
ितॆो दाखबारी मेरो सागबारी बनाउन दे ऊ, िकनभने त्यो मेरो राजमहलको

छे उमा नै छ। त्यसको बदलीमा म ितमीलाई एउटा अक

त्योभन्दा राॆो

दाखबारी िदनेछु, अथवा ितॆो इच्छा भए त्यसको जित दाम लाग्छ म िदनेछु।'
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ृ
३ तर नाबोतले जवाफ िदए, 'परमूभ ुले यःतो हुन निदऊन् िक मेरो पैतक

सम्पि

तपाईंलाई िदऊँ।' ४ यसैले आहाब ठु ःस परी िरसाएर घर गए, िकनभने

ृ -सम्पि
ियजरे ली नाबोतले भनेका िथए, 'तपाईंलाई म आफ्नो पैतक
ितनी आफ्नो ओ

ँ '
िदनेछैन।

ानमा ठु ःस परे र सुितरहे र खान इन्कार गरे । ५ ितनकी

पत्नी ईजेबल
ितनीकहाँ आएर ितनलाई सोिधन्, 'तपाईं िकन यसरी ठु िःकनु
े
भएको? तपाईं िकन केही खानुहन्ु न? ६ ितनले ईजेबल
े लाई भने, 'मैले ियजरे ली
नाबोतलाई भने, 'ितॆो दाखबारी मलाई बेच, अथवा ितमीलाई मन लागे त्यसको

स ामा अक दाखबारी म ितमीलाई िदनेछु'। तर त्यसले भन्यो, 'म तपाईंलाई
मेरो दाखबारी िदनेछैन'ँ ।' ७ ितनकी पत्नी ईजेबल
े ले भिनन्, 'इॐाएलमािथ राजा

हुने तपाईं यसरी काम गनुह
र् न्ु छ? उठे र खानपान गनुह
र् ोस्। खुशी हुनहु ोस्।
ियजरे ली नाबोतको दाखबारी म तपाईंलाई िदनेछु।' ८ तब ईजेबल
े ले आहाबको

नाउँमा िच ीह

लेिखन्, त्यसमा राजाको मोहोर लगाइन्, र नाबोतको सहरमा

ँ बःने धमर्-गु ह
ितनीसग

र भारदारह कहाँ पठाइन्। ९ यी िच ीह मा ितनले

यसो भनेर लेिखन्: 'उपवासको एक िदन घोषणा गर, र नाबोतलाई मािनसह का

बीचमा इज्जतको ःथानमा बसाओ। १० तर दुई जना नीच मािनसलाई त्यसको

िवपरीत बसाएर त्यसले परमेँवर र राजालाई सरापेको छ भनी ूमाण गनर्
लाओ। त्यसपिछ त्यसलाई बािहर लगेर ढु ाले हानेर मार।' ११ तब ईजेबल
े ले
ितनीह लाई लेखक
े ा िच ीह मा आदे श िदएबमोिजम नाबोतको सहरमा बःने
धमर्-गु ह

र भारदारह ले गरे । १२ ितनीह ले उपवासको घोषणा गरे , र

नाबोतलाई मािनसह का बीचमा इज्जतको ःथानमा बसाले। १३ तब ती दुई

नीच मािनस आएर ितनको िवपरीत बसे, र परमेँवर र राजालाई ितनले सरापेका
छन् भनी

मािनसह का

सामुन्ने

ितनलाई

खुल्लमखुल्ला

अिभयोग

लाए।

यसकारण ितनीह ले नाबोतलाई सहरबािहर लगेर ढु ाले हानेर मारे । १४ तब

ितनीह ले ईजेबल
े लाई यो खबर पठाइिदए, 'नाबोत ढु ाले हानेर मािरयो।' १५

नाबोत ढु ाले हानेर मािरए भन्ने कुरा ईजेबल
े ले सुन्ने िबि कै ितनले आहाबलाई

भिनन्, 'उठे र ियजरे ली नाबोतले तपाईंलाई बेच्न इन्कार गरे को दाखबारी दखल
गनुह
र् ोस्। त्यो अब जीिवत छै न, तर मर्यो।' १६ नाबोत मर्यो भनी जब
आहाबले सुने तब ितनी उठे र नाबोतको दाखबारी कब्जा गनर् गए।"
यहाँ लेिखएका कथाह

छोटा भएपिन ती कथाबाट असल र खराब

अगुवा हुन ु भनेको केहो भ े पाठ कसरी िसक्न सिकन्छ? हामी जुनसुकै

ओहदामा बसेपिन त्यहाँ उल्लेख गिरएका पाऽह ले दे खाए झ अगुवा हुन ती
गुणह

हाॆो जीवनमा कसरी ूयोगमा ल्याउन सिकन्छ?
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२. परमेँवरको सामु दु
दे हायका पदह

वा खराब काम

पढ्नुहोस्। शासन गिरएका मािनसह मा अगुवाह ले

कःतो ूभाव पारे का िथए भनेर ती पदह ले हामीलाई कसरी बताउँछ?

१ राजा १५:२५-२६,३३-३४ "२५ यहू दाका राजा आसाको दोॐो

वषर्मा यारोबामका छोरा नादाब इॐाएलका राजा भए। ितनले इॐाएलमा दुई
वषर् राज्य गरे । २६ ितनले परमूभ ुको

िंटमा जे कुरा खराब िथयो त्यही गरे ,

र इॐाएललाई ितनका िपताले गनर् लाएका पापमा चलेर ितनकै चालमा ितनी

िहँड़े... ३३ यहू दाका राजा आसाको तेॐो वषर्मा अिहयाहका छोरा बाशा ितसार्मा

सारा इॐाएलका राजा भए, र ितनले चौबीस वषर् राज्य गरे । ३४ यारोबामकै

चालह मा चलेर, र ितनले इॐाएलीह लाई गनर् लाएका पापह
परमूभ ुको
यहू दाका

गरे र ितनले

िंटमा जे कुरा खराब िथए ती गरे ।", २ राजा १३:१-३ "१

राजा

अहज्याहका

छोरा

योआशको

तेईस

वषर्मा

येहूका

छोरा

यहोआहाज सामिरयामा इॐाएलका राजा भए, र ितनले सऽ वषर् राज्य गरे । २
इॐाएललाई गनर् लाएका नबातका छोरा यारोबामका पापह मा िहँड़ेर ितनले
परमूभ ुको

िंटमा जे कुरा खराब िथयो त्यही गरे , र तीबाट ितनी फकनन्। ३

यसैले परमूभ ुको रीस इॐाएलमािथ दन्क्यो, र उहाँले ितनीह लाई धेरै

समयसम्म अरामका राजा हजाएल र उनका छोरा बेन-हददको अधीनमा
रािखिदनुभयो।"

र

यूह ा

११:४५-५३

"४५

मिरयमकहाँ

आएका

धेरै

यहू दीह ले येशूले गनुभ
र् एको काम (लाजरसको पुन त्थान) दे खेर उहाँमािथ

िवँवास गरे । ४६ तर ितनीह मध्ये कोहीचािहँ फिरसीह कहाँ गए, र येशूले
गनुभ
र् एका कामह

बताइिदए। ४७ तब मुख्य पूजाहारीह

र फिरसीह ले

महासभाका सदःयह लाई बोलाए र ितनलाई भने, 'अब हामी के गर ? िकनभने
यस मािनसले त धेरै िचन्हह

गिररहेछ। ४८ यसलाई यसै छोिडिदय भने

सबैले यसमािथ िवँवास गनछन् र रोमीह ले आएर हाॆो पिवऽःथान र हाॆो

जाित दुवैलाई नंट पानछन्।' ४९ तर ितनीह मध्ये एक जना, कैयाफा, जो
त्यस वषर्का ूधान पूजाहारी िथए, उनले ितनीह लाई भने, 'ितमीह

ु न्दा ब
जान्दै नौ! ५० समःत रांश नंट हुनभ
मनुम
र् ा नै ितमीह को कल्याण छ भनी ितमीह

केही पिन

जनताको िनिम्त एक जना मािनस

बुझ्दै नौ।' ५१ यो ितनले आफ्नै

तफर्बाट भनेका िथएनन्, तर त्यस वषर्का ूधान पूजाहारी भएका हुनाले रांशको

् ५२ रांशको िनिम्त माऽ
िनिम्त येशू मनुप
र् छर् भन्ने अगमवाणी बोलेका हुन।

ितनले यो भनेका िथएनन्, तर छरपंट भएका परमेँवरका सन्तानलाई एकसाथ
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जम्मा गनर्लाई यो भिनएको िथयो। ५३ यसैले त्यस िदनदे िख ितनीह ले
उहाँलाई मान मतो गरे ।"

जुन मािनसले अिधकारलाई आफ्नो हातमा िलएर नेतत्ृ वको आसन

महण गछर् त्यसले मािनसह को आित्मक जीवनलाई उचाल्न वा थेचानर् सक्छ
भ े कुरालाई गम्भीरताका साथ िलनुपछर्। मािथ उल्लेख गिरएका सबै

बृतान्तह मा अगुवाह को ूभाव अत्यन्तै िबनाशकारी तथा नकरात्मक िथयो।
ःप

पमा भ े हो भने, हाॆो चिरऽ र भी ूितको झुकावले गदार् जुनसुकै

मािनससँग हामीले भेटघाट गरे पिन ती मािनसलाई कुनै न कुनै
ूभाव पारे कै हुन्छ । आध्याित्मक अगुवाह ले अ

पमा हामीले

मािनसह मा ूभाव

राख्दछन्। यिद ती अध्याित्मक मािनसह को परमेँवरतफर् अटल झुकाव छ

भने अ लाई पिन उहाँितर झुकाउन सक्छन् तर धमर्को खोल माऽै लगाउने

तर

परमेँवरूितको

तान्दछन्।

समपर्ण

छै न

भने

ितनीह ले

अ लाई

खरािबितर

मािथका पाऽह को तुलनामा एळा र नहे म्याहले परमेँवरसँग बिलयो

सम्बन्ध

भएको

दे खाइएका

छन्।

यसमा

दुईमतै

अगुवाह ले उपबास बसे र ूाथर्ना गरे त्यसरी अ

छै न।

जुन पमा

महान् अगुवाह ले गरे का

िथएनन् भनेर बाइबलले बताउँछ। सबै थोक ठीकठीक वा िस

ितनीह को नेतत्ृ वमा सारा रा

ती

नभएतापिन

परमेँवरकोिसत िहँिडरहे का िथए। ितनीह को

जीवनलाई नै परमेँवरितर हाँिकरहे का िथयो। फेिर कितपय मािनसह ले एळा

र नहे म्याहको कुशल आित्मक नेतत्ृ वको ूभावमा सिरक हुन वा पिरवतर्न हुन
अःवीकार गरे का िथए। यसको अथर् कसै ले कसै को इच्छा वा आत्मिनणर्य

िबना आःथालाई पिरवतर्न गनर् सक्दै न भ े पिन ूमािणत हुन्छ। कुन आःथा

वा बाटोमा िहँड्ने वा कुन ःवभाव िलएर चल्ने त्यसको अिन्तम िनणर्य गन

अिधकार

व्यिक्त

ःवयं मलाई

नै

सुिम्पएको

छ।

(बाइबलका

कुनै

पिन

हःतीह ले कसै को धमर् पिरवतर्न गन अिधकार वा शिक्त नपाएको पिरूेआयमा

कसै ले कसै को धमर्पिरवतर्न गरे र इसाई बनायो भ ु बाइबलकै उपहास गनुर्
सरह

हो

।-अनुवादकको

िजिकर)।

यसको

ज्वलन्त

मािनसह लाई नै िलन सिकन्छ जसले येशूलाई शारीिरक
पाएका िथए, उहाँका अचम्म र आँचयर्कमर्ह

उहाँका मुखारबाट िदव्यवाणीह

सु

उदाहरण

ती

पमै हे न अवसर

ूत्यक्ष पमै दे ख्न पाएका िथए,

पाएका िथए र उहाँलाई छु न पाएका िथए

अन्तमा कितपयले उहाँलाई िवँवास गनर् अःवीकार गरे , उहाँलाई त्यागे र

उहाँलाई िनमर्म यातना िदएर बुसमा झुण्

ाइ िदए। धमर्को खोल लगाउने
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पुरानो करारका पिण्डत र धमर्ग ु ह ले नै उहाँलाई िच

र महण गनर्

अःवीकार गरे । हो, हामी जुनसुकै भूिमकामा रहे पिन, हामी जुनसुकै पदमा

रहे तापिन हाॆो सम्पकर्मा आउने हरे क मािनसलाई हाॆो असल वा खराब

ूभाव त पछर् नै। तर ूभाव पािरएको व्यिक्तले अन्तमा कुन बाटो रोजेर

िहँड्छ अथार्त ् असल बाटोमा वा खराब बाटोमा त्यसको लेखाजोखा भने उसै ले

िदनुपन हुन्छ। (अथार्त ् न्यायको िदनमा फलानोले गरे र म यसो भए ँ वा त्यसो
भए ँ

भ े

बहाना

परमेँवरको

सामु

अःवीकायर्

हुनेछ।

ःविववेक

वा

आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता परमेँवरको आफ्नै चिरऽ भएको हुनाले उहाँको

ःव पमा

सृि

गिरएका

ूत्येक

मानव

ूाणीलाई

त्यो

अिधकार

उहाँले

सुिम्पनुभएको छ। कसैको आत्मिनणर्यको िखलाफमा जबरजःती कसैले गर्यो

भने न्यायको िदनमा परमेँवरले उसलाई छोड्नुहन
ु ेछैन-अनुवादकको वाचार)।

तपाईँको आफ्नै जीवनमा तपाईँले ूभाव पानुर् भएको व्यिक्तह को वारे मा

सोच्नुहोस्। अ मा
ज री छ?

ँ पानर् तपाईँमा के सुधार हुन ु
तपाईँको ूभाव अझ राॆोसग

३. साहस र ससिक्तकरण वा अिधकार सम्प

गराउनु

नहेम्याह ४ अध्याय पढे र नहेम्याहले आफ्नो साहस कसरी दे खाए भनेर

ठम्याउनुहोस्। उनले जुन कदम चाले त्यसको िनिम्त उनमा साहस कसरी
आयो? हेनह
र्ु ोस् "१ जब हामीले पखार्लको पुनिनर्मार्ण गिररहेका कुरा सन्बलतले

सुने तब उनी सा॑ै बोिधत भए। िरसको झ कमा उनले यहू दीह लाई िखसी
गरे र २ आफ्ना सहयोगीह

यहू दीह

ितनीह ले

र सामिरयाका फौजको सामुन्ने यसो भने, 'यी िनबर्ल

के गदछन्? के ितनीह ले आफ्नो पखार्लको पुनिनर्मार्ण गनछन्? के
बिलदान

चढ़ाउनेछन्? के

ितनीह

यो

काम

िसद्ध्याउँछन्? किस रका थुूाबाट ती जिलसकेका ढु ाह

एकै

िदनमा

के ितनीह ले

पुनजीर्िवत पानर् सक्छन् र? ३ उनको छे उमा उिभरहने अम्मोनी तोिबयाले भने,

ु ै बनाइरहे तापिन एउटा ःयाल ढु ाको त्यस पखार्लमा चकयो
'ितनीह ले जेसक

भने, त्यो भित्कनेछ।' ४ हे हाॆा परमेँवर, हाॆो ूाथर्ना सुन्नुहोस्। िकनभने
उनीह ले त हाॆो अपमान गिररहेका छन्। उनीह को िगल्ला उनीह कै
िशरमािथ फकार्इिदनुहोस्, र कैदको दे शमा उनीह लाई लूटको

५ उनीह को अपराध ढाक्नुहोस्, अथवा आफ्नो

पमा िदनुहोस्।

िंटबाट उनीह का पाप

नहटाउनुहोस्, िकनभने िनमार्ण गनह लाई उनीह ले खुल्लम-खुल्ला िनन्दा
गरे का छन्। ६ यसरी हामीले त्यसको आधा उचाइसम्म चारै ितर पखार्ल बनाय ,
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िकनिक मािनसह ले तनमन िदएर काम गरे । ७ तर जब सन्बलत, तोिबया,
अरबीह , अम्मोनीह

र अँदोदीह ले य शलेमका पखार्लको नयाँ कामको खू ब
पिन पुिरँदैछन् भनी सुने तब उनीह

ूगित भएको छ र प्वालह

८ अिन उनीह

सा॑ै िरसाए।

सबै आएर य शलेमलाई आबमण गरी खलबल पानर् भेला हुने

मतो गरे । ९ तर हामीले हाॆा परमेँवरको ूाथर्ना गर्य , र रातिदन उनीह का

िव

मा

पहरा

राख्य ।

१०

यसै

बीचमा

'मजदूरह को बल घ दै जाँदैछ, र किस रह

यहू दाका

मािनसह ले

भने,

थुूै छन्। हामी आफैले किहल्यै

यस पखार्लको पुनिनर्मार्ण गनर् सक्नेछैन ।' ११ हाॆा िवरोधीह ले पिन भने,

'ितनीह ले चाल पाउन वा दे ख्न अिघ नै हामी ितनीह मािथ जाइलागेर

ितनीह लाई मािरिदनेछ

र यस कामलाई खतम पािरिदनेछ ।' १२ तब

उनीह का बीचमा बःने यहू दीह
भनेर चेताउनी िदए, 'तपाईंह

आए, र ितनीह ले हामीलाई दश पल्ट यसो

जता फकर्नुभए पिन हरे क ठाउँबाट उनीह ले

हामीलाई आबमण गनछन्।' १३ त्यसैले पखार्लको पछािड़ खुला भएका

सबैभन्दा तल्ला समतल ठाउँह मा अ ा जमाउन भनी मैले मािनसह लाई

ितनीह का पिरवार-पिरवारअनुसार आफ्ना तरवार, भाला र धनुबार्ण िलएर बःने

ँ १४ तब उठे र मैले ती सबको िनरीक्षण गर, र भारदारह ,
आदे श िदए।
अिधकृतह

ँ नडराओ। महान् र
र सबै मािनसह लाई यसो भन, 'उनीह सग

भययोग्य परमूभ ुको सम्झना गर, र आफ्ना दाजुभाइ, छोराछोरी, पत्नी र

घरह का िनिम्त यु

गर।' १५ हामीलाई सबै कुरा थाहा भएछ, र परमेँवरले

उनीह को योजना िवफल पानुभ
र् एछ भनी हाॆा शऽुह ले सुन।
े तब हामी सबै

फेिर पखार्लका िनमार्णको काममा लाग्य । १६ त्यस िदनदे िख उसो मेरो

अधीनमा भएका आधा मािनसह चािहँ िनमार्ण गन काममा लागे र अक

आधाचािहँ आफ्ना भाला, ढाल, धनु र िझलम लाएर तयार भइरहे। र

अिधकृतह चािहँ पखार्लको काममा लागेका यहू दाका सबै मािनसह का पछािड़

तैनाथ िथए। १७ भारी बोक्ने मजदूरह को एउटा हात काममा र अक हात
आफ्नो हितयारमा हुन्थ्यो। १८ र िनमार्ण गनह

आफ्नो तरवार िभरे र बनाउने

काम गथ। तर तुरही फुक्नेचािहँ मेरो छे उमा िथयो। १९ तब मैले भारदारह ,

अिधकृतह
हामीह

र सबै मािनसह लाई यसो भन, 'काम ठू लो र फैिलएको छ, र

पखार्लको छे उमा एक-अकार्देिख िनकै टाढ़ा छ । २० जहाँ तुरही

बज्छ त्यहाँ हामीिसत भेला होओ, र हाॆा परमेँवरले हाॆा िनिम्त यु
गनुह
र् न
े ।' २१
ु छ

यसरी

हामीले

सूयार्ःतसम्म आधा मािनसह

हाॆो

काम

जारी

राख्य ।

सूय दयदे िख

भाला िलएर बसे। २२ त्यस बेला मैले
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मािनसह लाई यसो पिन भन, 'हाॆा िनिम्त राती रक्षा गनर् र िदनमा िनमार्ण काम

गनर्लाई हरे क मािनस र त्यसको सहायकले य शलेममा नै रात िबताओस्' २३
म, मेरा भाइह , मेरा मािनसह

ँ भएका अ रक्षकह
र मसग

कसैले पिन

आफ्ना लुगा फुकालेन । पानी खान जाँदा पिन हरे कको हातमा आफ्नो हितयार

हुन्थ्यो।"

शऽुह को सामु नहे म्याह िनडर भएर खडा भए। ती सऽुह ले

यहू दीह लाई कमजोर भनेर हे पेका िथए र दवाउन खोजेका िथए। ल त लड्ने

भए

लड

शिक्तसम्प

भनेर

नहे म्याहले

मािनसह लाई

शऽुह सँग

लड्नको

िनिम्त

गराए। हताश र िनराश भएर नहे म्याहले परमेँवरलाई यो भनेनन्

"ल ूभ ु, यो काम तपाईँकै हो। तपाईँ नै हाॆा शऽुह सँग लड्नुहोस्।"
मािनसह

हितयारह

आफ्नो तफर्बाट लड्न तयार भए। ती मािनसह ले तरवार र अ

िभरे , फेिर त्यसै खबत ितनीह ले पखार्लको िनमार्णको काम पिन

गिर नै रहे । नहे म्याहको नेतत्ृ वमा यहू दीह

शऽुसँग लड्न ितनीह

डरछे वा भएनन् ब

बहादुरीसाथ

किःसए। नहे म्याहले कःतो कुशल नेतत्ृ व दे खाए त?

उनले मािनसह लाई जोश र उत्साह िदए, यिद मािनसह

एक भएमा किठन

काम पिन फ े गनर् सिकन्छ भनेर ितनीह लाई िवँवास िदलाए, ितनीह सँग

काँधमा काँध िमलाएर काम गरे र पिरआएको खण्डमा जे गनर् पिन तयार हुन
ितनीह लाई िजम्मेवारी िदए। िविभ

मािनसह लाई िविभ

कामको िजम्मा

लगाएर उनले ितनीह लाई ससिक्तकरण गराए अथार्त ् ितनीह लाई अिधकार

िदए। नहे म्याहले मािनसह लाई काम गन भिन आदे श िदएर आफू सुरिक्षत

कोठामा लुकेर बसेनन्। उनी मािनसह को साथमा उिभए र आवँयक परे को
समयमा कडा पिरौम गनर् पिछ हटे नन्।

कितपय समयमा परमेँवरले मािनसह लाई "ल ितमीह

लड्नेछु" भनेर उहाँले भ ुभएको िथयो भने कितपय समयमा "यु

हे र, म

गनर् तयार

होऊ। म ितमीह लाई िजताइिदनेछु" भ ुभएको िथयो। यिद परमेँवरको

आिशष पाउन चाहन्छ र उहाँबाट उ ार पाउन चाहन्छ भने हामीले हाॆो

भागको काम पिन हामीले नै गनुप
र् छर्।

"परमेँवरको काममा अत्यन्तै लगनशील भएकोले र उहाँमािथ अटल

भरोसा राखेकोले नै शऽुह

उनीमािथ आत

मच्चाउन असफल भएका िथए।

जो मािनस ःवाथीर् हुन्छ र जोिशलो र जाँगिरलो भएर काम गदन त्यो

सिजलै सँग शऽुको िशकार ब

जान्छ। तर कसै को जीवन आदशर् लआय िलएर

चलेको हुन्छ र आफ्नो काममा लगनशील भएर चल्दछ त्यो मािनसमा खराब
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तत्वले बास पाउँदैन। जो मािनस आफ्नो काममा िनरन्तर पमा लािगरहन्छ
उसको िवँवास कमजोर हुँदैन। मािथ होस्,या तल जहाँ भएपिन परमेँवरको
उ ेँय सम्प

गनर् उहाँको अनन्तको ूेमले काम गिररहे को छ भनेर उसले

अनुभव गिररहे को हुन्छ। अनुमहको िसं हासनमािथ ितनीह

िनरन्तर पमा भर

पछर्न ् र परमेँवरका सत्य सेवकह ले आफ्नो अडानमा अिडग भएर काम

गिररहे का हुन्छन्। त्यःता मािनसह

ूोफेटस् एण्ड िक स, पृ. ६६०बाट
अन्तमा

परमेँवरको

असफल हुँदैनन्।"-एलेन जी

पान्तिरत।

शिक्तको

वाःतिवकतालाई

नहे म्याहले साहस ूाप्त गरे का िथए। परमेँवरको

बुझेकै

ाइट,

कारणले

ानमा उनी िनपूणर् भएकोले

नै उनी त्यसबाट िवँवास सञ्चय गरे र उहाँको काममा डटे र चल्न सकेका
िथए।

नहेम्याहको पिरिःथित फरक भएतापिन सय वषर्पिछ याकूबले व्यक्त

गरे को धारणलाई उनले कसरी ूितिबिम्बत गदर्छन् "१८ तर कसैले भन्ला,

'ितमीिसत िवँवास छ, मेराचािहँ कामह
मलाई

दे खाऊ, र

दे खाउनेछु?"

मैले

गरे को

छन्।' कामिवनाको ितॆो िवँवास

काम ारा

म

आफ्नो

िवँवास

ितमीलाई

४. उ ँ
े यूेिरत लआय र काम गन जोस

एळा र नहेम्याहको जीवनलाई कुन बलले घचेिटरहेको िथयो भनेर

दे हायका पदह ले हामीलाई िसकाउँछ? हेनह
र्ु ोस्: नहेम्याह २:१-१० "१ एक

िदन अतार्साःत राजाको बीस वषर्को नीसान मिहनामा जब उहाँको दाखम

ँ राजाको अगािड़ म पिहला
तयार भयो तब मैले त्यो लगेर राजालाई टक्र्याए।

ँ
किहल्यै उदास भएको िथइन।
२ त्यसैले उहाँले मलाई सोध्नुभयो, 'िबरामी
नभएर नै पिन ितॆो अनुहार िकन यित उदास दे िखन्छ? यो
अ

दयको शोकबाहेक

केही होइन।' ३ म सा॑ै डराए,ँ र यसो भनेर जवाफ िदए,ँ 'राजा सदासवर्दै

् तर मेरा पुखार्ह
अमर रहू न।
मूल ढोकाह

गािड़एको सहर उजाड़ भइरहेको छ र त्यसका

आगोले जलेका छन् भने मेरो अनुहार िकन उदास नदे िखने? ४

राजाले भन्नुभयो, 'मबाट ितमी के चाहन्छौ? ५ मैले ःवगर्का परमेँवरलाई ूाथर्ना

गर, अिन मैले राजालाई यो जवाफ िदए,ँ 'हजूरलाई असल लागे, र म हजूरको
िनगाह-पाऽ भएको छु भने मेरा पुखार्ह

गािड़एको सहरलाई पुनिनर्मार्ण गनर्

मलाई यहू दामा पठाइबिक्सओस्।' ६ आफ्नी पत्नी रानी पिन साथमा बसेका

राजाले मलाई सोध्नुभयो, 'याऽालाई कित समय लाग्ला, र ितमी किहले फकर्न

2१६

ु एकोले मैले समय िनधार्रण गर। ७
सक्छौ? मलाई जान िदन राजा राजी हुनभ
तब मैले राजालाई यो पिन भन, 'हजूरलाई असल लागे यूृेिटस पािरको ूान्तका

राज्यपालह लाई यहू दाको मेरो याऽामा मेरो सुरक्षा गिरओस् भनी आ ा-पऽ
िदइबिक्सओस्। ८ मिन्दरिसत गाँिसएको गढ़ीका मूल ढोकाह , र सहरको
पखार्ल र म बःने घरको िनिम्त स रीह

बनाउन मलाई काठपात जुटाइिदऊन्

भनी हजूरको राजकीय वनको दे खरे ख गन मािनस आसापलाई आदे श िदएर

मलाई एउटा पऽ िदइबिक्सओस्।' राजाले मेरो िबन्ती मन्जूर गनुभ
र् यो, िकनभने
मेरा परमेँवरको कृपालु हात ममािथ रहेको िथयो। ९ समयमा यूृेिटस पािरको

ूान्तका राज्यपालह कहाँ म आइपुग। उनीह लाई मैले राजाका पऽह
र सेनाका अिधकृतह

राजाले मेरो साथमा जानलाई घोड़चढ़ीह

िथयो।

ँ
िदए।

िदनुभएको

१० तर इॐाएलको भलो चाहने कुनै एक जना मािनस आएको छ

भन्ने कुरा जब होरोनी सन्बलत र अम्मोनी अिधकृत तोिबयाले सुने तब उनीह

सा॑ै अूसन्न भए।" र एळा ७:६-१० "६ परमूभ ु इॐाएलका परमेँवरले

मोशा ारा िदनुभएको व्यवःथामा एळाचािहँ एक िनपुण अध्यापक िथए। ितनले

मागेका सबै कुरा राजाले मन्जूर गिरिदए, िकनभने परमूभ ु ितनका परमेँवरको
हात ितनीमािथ िथयो। ७ अतार्साःत राजाको सात वषर्मा केही इॐाएलीह ,

केही पूजाहारीह

र लेवीह , गवैयाह

र

ारपालह

र मिन्दरका सेवकह

ितनको साथमा य शलेममा आए। ८ ती नै राजाको सात

वषर्को पाँच

मिहनामा एळा य शलेममा पुग।
े ९ पिहलो मिहनाको पिहलो िदनमा ितनले
बेिबलोनबाट याऽा सु

गरे का िथए, र पाँच

मिहनाको पिहलो िदनमा ितनी

य शलेममा आइपुग,े िकनभने परमूभ ुको कृपालु हात ितनीमािथ िथयो। १०

िकनिक एळाले परमूभ ुको व्यवःथा अध्ययन गनर् र पालन गनर्, र इॐाएलमा
धमर्-िविध र धािमर्क िशक्षा िसकाउन आफैलाई समपर्ण गरे का िथए।"

एळा र नहे म्याहले जे गरे ितनीह ले परमेँवरका जनह को जीवनमा

उहाँको इच्छा पालन गराउन गरे । मािनसह ले नराॆो बाटोमा लागेर आफ्नो

जीवनलाई नै भिगोल पारे का िथए। त्यसको लािग ितनीह ले दण्ड भोग्नु
परे को िथयो। तर पुनसं रचनाको िनिम्त आफ्नो वाचामा किटब

रहनुहन
ु े

परमेँवरले उहाँका जनह को िनिम्त ूित ा गिरएको दे शमा फकर्न बाटो
खोल्नुभएको िथयो। यिद ितनीह

िवँवासमा लािग रहे का भए ितनीह को

िनिम्त िनधार्रण गिरएको योजनाको लआय परमेँवरले पूरा गनुह
र् न
ु ेिथयो। र
परमेँवरले

आफ्नो

बुि

अनुसार

मािनसह लाई च ु ुभयो। ितनीह

दुई

जना

उहाँमा

अत्यन्तै

समिपर्त

मोशा जःता िथए। ितनीह को मुख्य काम
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य शलेमको पुनिनमार्ण गनुर् िथयो। सय वषर् अिघ िवशेष काम सम्प
परमेँवरले मोशालाई नै छा ुभएको िथयो।
ती दुई मािनसह

िलएर ितनीह

गनर्

जःता महान् अगुवाह मा उ ेँय िथए। जुन लआय

चले ितनीह का सबै िबयाकलापमा त्यही लआयले घचेिटरहे को

हुन्थ्यो। दुवै एळा र नहे म्याहको जीवनमा उ ेँय िथयो भने पिन हुन्छ।
परमेँवरका जनह

कहाँ हुनपु छर् त्यसको पिरकल्पना ितनीह मा िथयो। अिन

त्यो लआय पूरा गनर् ितनीह ले आफ्नो तन,मन र धन लगाएका िथए।

परमेँवरको वचन अध्ययन गरे र, मािनसह लाई िसकाएर, एळाले

परमेँवरको

योजना

अवगत

गराएका

िथए।

जे

ठीक

छ

त्यही

गनर्

मािनसह लाई एळाले हौशला िदएका िथए। परमेँवरको िनिम्त िनडर भएर

अडान िलन उनले मािनसह लाई उत्सािहत गरे का िथए। दुवै अगुवाह
य शलेमको

पुनिनमार्ण

भएको

चाहन्थे

तर

भौितक

िनमार्णमाऽ

नभएर

मािनसह को आित्मक जीवनमा पुनःजागरण वा सुधार भएको चाहन्थे।
त्यसै कारण ितनीह ले मािनसह लाई हप्काए, सम्झाए, सच्याए र बेलाबेलामा

ठोस िनणर्य गनर् लगाएका िथए। महान् अगुवाह

साधारण र तल्लो ःतरको

मिनिःथितभन्दा ठू ला ठू ला काम गन सोचमा लागेका हुन्छन्। ूेिमलो,
शिक्तशाली र आँचयर् काम गनुह
र् न
ु े परमेँवरमािथ दुवै एळा र नहे म्याहले

िवँवास गरे का िथए। परमेँवरलाई िवँवास गन ूत्येक व्यिक्तको उहाँसँग

गिहरो सम्बन्ध रहे को हुनपु छर् भ े ितनीह ले बुझेका िथए।

नहे म्याहको पिहलो अध्यायदे िख परमेँवरको काममा नहे म्याहको

समपर्णता ूभािवत भएको हुनपु छर्। मािनसह को ददर्नाक िःथितूित उनी

िचिन्तत भएको अवःथा पिन सराहनीय नै मा ुपछर्। यहू दामा इॐाएलीह को

दुदर्शाको बारे मा सुन्दा उनी धु धु

रोएका िथए भनेर अध्याय १ले बताउँछ।

ँ ा टे केर परमेँवरसँग ूाथर्ना गछर्न ् र उहाँले अ॑ाएको काम गन वचन
उनी घुड

् आफूले छोएको सं सारमा पिरवतर्न ल्याउने िवचारले नहे म्याह उत्ूेिरत
गछर्न।

िथए। उनी कामको िनिम्त जागृत िथए। परमेँवरको कामको िनिम्त सिबय
िथए। धेरै तलबले वा उच्च सम्माननीय पदमा रहे र उनले आफ्नो सं सारलाई

पिरवतर्न गनर् खोजेका िथएनन् (हुन त पिसर्यामा उनको दुवै थोक िथयो)। तर
िपछिडएको, पेिलएको र िवप

रा मा आफै गएर जुनसुकै ूितकूलताको

सामना गनर् पिन तयार हुने ूितव ता उनमा िथयो। बाटोमा वा काममा
जःतोसुकै वाधा आएपिन िवँवास ारा नै परमेँवरलाई िवँवास गरे र नै उनी

अिघ बढे का िथए।
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५. अपमान र

ढता

ँ सम्बध्द भएको र उनको ूत्येक
एळाको आित्मक जीवन परमेँवरसग

ँ सुरक्षा फौज माग्नु भन्दा
पल उहाँको मिहमामा समिपर्त भएकोले राजासग

ँ
परमेँवरले नै ितनीह लाई सुरक्षा गनुह
र् न्ु छ भ े पूणर् िवँवास गद उनीसग

सुरक्षा माग्नु मूखत
र् ा हुने ठानेर एळा र मािनसह ले परमेँवरको सामु नॆ भएर

ँ
उहाँसग
सहायता मागेका िथए भनेर एळा ८:१५-३४ले िदएको िववरणले

बताउँछ। हेनह
र्ु ोस्, “15 मैले सम्पूणर् दललाई अहावा सहरितर बग्ने नहरको

छे उमा भेला गर र हामी त्यहाँ तीन िदनसम्म डेरा गरे र बःय । मैले दे ख िक
दलमा पूजाहारी त रहेछन् तर लेवीह चािहँ िथएनन्। 16 मैले नौ जना

अगुवाह : एलीएजर, अरीएल, शमायाह, एल्नातान, यारीब, एल्नातान, नातान,

जकिरया र मशुल्लाम र दुई जना गु ह

योयारीब र एल्नातानलाई बोलाउन

ँ 17 मैले ितनीह लाई कािसिपया जन-समुदायका मुिखया इ ोकहाँ उनी
पठाए।

र मिन्दरमा काम गन उनका सहकमीर्ह लाई मिन्दरमा परमेँवरको सेवा गनर्
मािनसह

ँ 18 परमेँवरको अनुमहले
पठाइदे ऊन् भनी खबर िदनलाई पठाए।

ितनीह ले हामीह कहाँ महली गोऽका एक जना लेवी शरे िबयाह अित योग्य
ँ उनका छोराह
मािनस पठाइिदए र उनीसग
पु षह

र कुटुम्बह

गरी अठार जना

आए। 19 ितनीह ले मरारी गोऽबाट हशब्याह र यशयाहलाई पिन

ितनका कुटुम्बबाट बीस जना पु षसिहत पठाए। 20 तीबाहेक दुई सय बीस

जना मिन्दरका काम गन िथए, जसका िपता-पुखार्लाई दाऊद राजा र उनका

भारदारह ले लेवीह लाई सघाउन नाम तोिकिदएका िथए। ितनीह
नाम सूचीमा लेिखएका िथए।

सबैका

21 त्यहाँ अहावाको नहरछे उ मैले सबैलाई

उपवास बःन र आफलाई हाॆा परमेँवरको अिघ नॆ बनाई हाॆो याऽामा

उहाँको अगुवाइको िनिम्त र हाॆा छोरा-छोरी र धन-सम्पि को रक्षाको िनिम्त

ँ
िबन्ती गनर् आ ा िदए।
22 याऽामा शऽुह बाट हाॆो रक्षाको िनिम्त

महाराजालाई घोडचढी सैिनक माग्न मलाई लाज लाग्यो िकनभने मैले उनलाई

हाॆा परमेँवरले उहाँमािथ भरोसा राख्ने सबैलाई आिशष् िदनुहन्ु छ र उहाँलाई
ँ 23 यसैकारण
त्याग्नेह िसत असन्तुंट भई दण्ड िदनुहन्ु छ भनेको िथए।

हामीह

उपवास बःय र हाॆो रक्षाको लािग परमेँवरलाई ूाथर्ना गर्य र

उहाँले हाॆो ूाथर्नाको उ र िदनुभयो।

शरे िबयाह, हशब्याह र अ
सल्लाहकार र भारदारह

24 मुख्य पूजाहारीह बाट मैले

दश जनालाई च ुन। 25 तब मैले महाराजा, उनका

र इॐाएलका मािनसह ले मिन्दरमा चलाउन भनी

ँ 26-27 मैले
िदएका सुन, चाँदी र भाँडा-कँ ु डा तौलेर ती पूजाहारीह लाई िदए।
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ितनीह लाई यी कुराह

िदए:ँ चाँदी २२,००० िकलोमाम १०० वटा चाँदीका

भाँडाह -७० िकलोमाम सुन-३,४०० िकलोमाम २० वटा सुनका बटुकाह -९
िकलोमाम २ वटा सुन्दर कासाँका बटुकाह

28 मैले ितनीह लाई भन,

'ितमीह

(सुनको दाम बराबर िथयो)

परमूभ ु आफ्ना पुखार्का परमेँवरको

िनिम्त पिवऽ छौ, त्यसरी नै उहाँलाई ःवेच्छाले भेटीका
चाँदीका भाँडाह

होिशयारीसाथ

पिन पिवऽ छन्। 29 ितमीह

ितनीह को

रक्षा

गर।

त्यहाँ

पुगरे

पमा चढाएका सुन र

मिन्दरमा नपुगस
े म्म
पूजाहारीको

कोठामा

ितनीह को तौल लेओ र ती पूजाहारी र लेवीह का अगुवा र य शलेममा बास

गन इॐाएलीह का अगुवाह लाई दे ओ।' 30 यसरी ती पूजाहारी र लेवीह ले
ती सुन, चाँदी र भाँडा-कँ ु डाह
िलए।

छो

य शलेमका मिन्दरमा पुर्याउन आफ्ना िजम्मामा

31 पिहलो मिहनाको बा॑ िदन हामीले य शलेम जान अहावाको नहर

। हाॆा परमेँवर हामीिसत हुनहु न्ु थ्यो र हामीलाई याऽामा शऽुह का

आबमण र बाटो ढु काइबाट बचाउनुभयो। 32 य शलेम पुगरे हामीले तीन
िदन िबताय । 33 चौथो िदन हामी मिन्दर गय , चाँदी, सुन र भाँडाह

तौिलय

र उिरयाहको छोरो मरे मोत पूजाहारीका हातमा िजम्मा लाइिदय । उनीिसत
पीनहासको छोरो एलाजार र दुई लेवीह

येशूअको छोरो योजाबाद र िबन्नूईको

छोरो नोअिदया िथए। 34 सबै कुरा गन्ती गरी तौिलयो र साथसाथै सम्पूणर्

कागज-पऽ तयार गिरयो।"

केही समयपिछ नहे म्याह याऽाको िनिम्त राजाले िदएका फौजको

सुरक्षाको उपभोग गनर् राजी भएका िथए। तर एळाको अवःथा फरक िथयो।

परमेँवरले नै ितनीह लाई सुरक्षा िदनुहन
र् न
ु ेछ र सबै थोक भनुह
ु ेछ भ े
िवँवासमा अिडग भएको कारणले राजासँग केही पिन मागेनन्। जब ितनीह
िबना

रोकटोक

परमेँवरलाई

नै

सुरिक्षतसाथ
िदएका

यहू दा

िथए।

पुगे

हुनसक्छ

तब

त्यसको

कितपय

ौे य

समयमा

ितनीह ले

हामी

अ

मािनसह मािथ धेरै भरोसा राख्छ र हाॆो जीवनमा परमेँवरलाई काम गनर्
िदएका हुदैन । एळाले आफ्नो सबै िहतको मािमलामा परमेँवरलाई नै

ूाथिमकता िदने िनणर्यले राजासँग कुनै सहायता नमागेर उनले आराधना गन

ु न्ु छ भ े ूमािणत गरे र दे खाएका िथए।
परमेँवर नै सबर्शिक्तमान हुनह

तर एळाले आफ्नै अनुमान वा आफ्नोमाऽ िवँवास अटल छ भनेर

उनले दे खाउन चाहे का िथएनन् त्यसकारण उनले सारा जनसमूहलाई भेला

गराएर परमेँवरको सामु झुक्न, उपवास बःन र ूाथर्ना गनर् अनुरोध गरे का

ँग गम्भीर भएर समय निबताएसम्म ती मािनसह
्
िथए।िकनभने परमेशवरस

22०

आफ्नो याऽामा सं लग्न भएका िथएनन्।त्यसपिछ ितनीह

परमेँवरको सामु

झुकेर आए र उहाँको शिक्तबाट िदइने सुरक्षाको िनिम्त िबनॆ भएर िबन्ती
गरे ।अिन परमेँवरले ितनीह को ूाथर्ना सु ुभएको िथयो।

नहेम्याहले पिन परमेँवरको सामु झुकेर आफ्ना नॆता कसरी दे खाए?

हेनह
र्ु ोस्, नहेम्याह ५:१४-१९ “14 राजा अतार्साःतका शासनकालको बीस दे िख
ँ यी बा॑ वषर्भिर मैले र मेरा
ब ीस वषर्सम्म म यहू दाको बडा-हािकम िथए।

कुटुम्ब र पिरवारले बडा- हािकमले पाउने भोजन िलएन । 15 मभन्दा अिघका
सबै बडा-हािकमह

ूजामािथ बोझ बन्थे र खान-पानको िनिम्त िदनको चालीस

वटा चाँदीका मुिा िलन्थे। उनका चाकरह ले पिन ूजालाई सताउँथे। तर मैले

िभन्नै ूकारले काम गर िकनभने म परमेँवरलाई आदर गथ। 16 मैले आफ्नो

सारा शिक्त पखार्ल ममर्त गनर्मा लगाए,ँ मैले धन-सम्पि
अधीनमा काम गनह

ँ मेरो
जगेडा गिरन।

सबैले पखार्ल बनाउने काममा भाग िलए। 17 सध मैले

आफ्ना भोजमा डेढ सय यहू दी र उनका अगुवाह लाई खुवाउँथ। तीबाहेक

ँ खान्थे। 18
चारै पि का दे शबाट मलाई भेट्न आउने मािनसह ले पिन मसग

िदनहुँ खानलाई एउटा गो , छ वटा असल मोटा भेडाह
जुटाइन्थे। दश-दश िदनमा ताजा म

र असङ्ख्य कुखुराह

बटुिलन्थ्यो। तर म जान्दथ िक

ूजाह ले कऽो भार बोक्नुपथ्य । त्यसैले बडा-हािकमले पाउने भ ा मैले

ँ
िलइन।

19 हे परमेँवर, म िबन्ती गदर्छु िक मैले यस जाितको िनिम्त गरे को

हरे क कुरा मेरो लाभको िनिम्त सम्झना राख्नुहोस्!"
इमान्दार, पक्का र सत्य अगुवाह

झुक्न तयार हुनपु छर्, नॆ हुनपु छर्

र सेवा गन मनिःथितमा रहे र अ को सेवक ह भ े धारणाले ूेिरत हुनपु छर्।

सक्षम अगुवाह
ढोकाह

कुनै सम्मान वा पदको अपेक्षा गदनन्। नहे म्याहको िनिम्त

खुलेका िथए र उनले उदार भएर मािनसह लाई िदएका िथए।

उनले परमेँवरमािथको भरोसा र िवँवास दे खाएका िथए र मािनसह को सामु
परमेँवरूित अचम्मको समपर्णता दे खाएर उनी अनुकरणीय उदाहरण बनेका

िथए। उनको व्यिक्तत्व बिलयो र िहम्मतले सुसिज्जत भएको िथयो। उनले

िसितिमित आबेशमा आएर काम गरे नन्। अ भन्दा आफू उच्च पदमा छु भनेर
म मािथल्लो दजार् वा ओहोदाको हुँ भनेर मािनसह लाई िथचोिमचो गरे नन् न त

है कम नै चलाए। त्यसबेला यहू दी रा मा उनको दजार् अत्यन्तै उच्च िथयो।

तर उनले आफ्नो ओहदालाई ूयोग गरे र मािनसह मािथ रजाईँ गरे नन्। यसरी

उनले

येशूको

जीवन

र

िशक्षालाई

मािनसह लाई अगुवाई गन सव कृ

ूितिबिम्बत

गरे का

िथए।जसरी

नीित नै ितनीह को सेवा गनुर् हो भनेर
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येशूले आफ्नो जीवनमा दे खाउनुभएको िथयो। यिद हामी येशूका भक्त ह भनेर

छातीमा हात राखेर दावी गछ भने हामीले जुनसुकै ओहदामा रहे र पिन उहाँको

अनुकरणीय उदाहण लाई प

ाउन सक्षम् छ भनेर दे खाउनु अनुवायर् छ।

“अिन उहाँ बःनुभयो र बा॑ै जनालाई आफूितर बोलाएर भ भ
ु यो “यिद

कोही मािनस पिहलो वा ठू लो हुने इच्छा गछर् भने ऊ सबभन्दा पुछारमा बःन
हुनपु छर्

राजी

र

सबैको

सेवक

हुनपु छर्"

(मकूर्स

८:३५

पान्तिरत)।

परमेँवरको सामु सत्य र पक्का अगुवा ह भनेर दे खाउन येशूको उक्त वचनले
हामीलाई के िसकाउँछ?

उपसं हार:
थप

जानकारी:

एलेन

जी

ाइट ारा

िलिखत

ःटे प्स

टु

९३-१०४को “द िूिभलेज अभ ूेयर" अथार्त ् ूाथर्नाको अवसर।"

बाइ को

पृ.

“य बाबेल, एळा र नहे म्याहको नेतत्ृ वमा फकका इॐाएलीह ले

गरे को य शलेमको िजण ार र आित्मक सुधारले सं सारको इितहासको अन्तमा

ल्याइने आित्मक िजण ारको िचऽण गदर्छ। थोरै बाँकी भएका इॐाएलीह

कमजोर िथए, ितनीह का शऽुह का िग े नजर ितनीह मािथ िथयो। तर

ितनीह बाट नै

आफ्नो र व्यवःथाको

ान यस सं सारमा जीिवत रािखराख्न

गरे का

आःथा

िबपरीत

परमेँवरले िनणर्य गनुभ
र् एको िथयो। यस सं सारमा मािनसह ले आिवंकार
अनेक

वा

धमर्ह को

सत्य

परमेँवरलाई गनुप
र् न एकाम आराधनाका सं रक्षक ितनीह

सनातन

सृि कतार्

भएका िथए।

ितनीह ले परमेँवरको पिवऽ वचनलाई सिञ्चता गरे का िथए। मिन्दर र

पखार्लको

पुनिनमार्णको काममा िविभ

बाधा अड्चनह

खेप्नुपरे को िथयो।

शऽुह को घोर िवरोधको सामना गनुप
र् रे को िथयो। यस कामको िनिम्त
अगुवाह ले ठू लो भारी वा िजम्मेवारी बोक्नुपरे को िथयो। तर ती अगुवाह
आत्मिवँवासमा

ढ भएर परमेँवरले नै उहाँको सत्यको कामलाई फ े

गनुह
र् न
ु ेछ भने नॆताकासाथ उहाँमा भरोसा राखेर अिघ बढे का िथए। राजा

हे जिकयाले

प

जःतै , नहे म्याहले पिन “परमेँवरलाई पकिड राखे, उहाँलाई

ाउन छोडेनन् र उहाँका आ ाह लाई पालन गरे ...जसको फलःव प

ु एको िथयो" २ राजा १८:६,७
परमेँवर उनीसँग हुनभ
ाइट, ूोफेटस एण्ड िक स, पृ. ६७७बाट

पान्तिरत।
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पान्तिरत। -एलेन जी

िचन्तनमनन्:
अ.

आ.

इ.

परमेँवरले हाॆा अगुवाह लाई सहयोग गनुभ
र् न्दा पिहले

हामीले पिन हाॆो शिक्तले भ्याएसम्म काम गनर् िकन ज री

छ?

बतर्मान ूितःपधार् र आफ्नो भाऊ खोज्ने समाजमा परोपकारी
अगुवा हुन िकन किठन छ? अगुवाह बाट धेरै अपेक्षा

गिरएको हुन्छ भ े सत्यलाई िकन िवसर्न हुँदैन?

पुःतकको सु मा र अन्तमा नहेम्याह ूाथर्ना गिररहेको िवषय
हामीले प

महापु षह

। दुवै एळा र नहेम्याह ूाथर्नाका हःती वा

िथए। दुवै पुःतकह मा “ूाथर्ना" भ े शब्द

कितपटक ूयोग गिरएको छ? ग ह
ु ोस्। ती अगुवाह

िनरन्तर पमा ूाथर्ना गिररहन्थे। हाॆो ूाथर्नाको जीवनमा
ई.

त्यसले के थप उजार् िदन्छ?

िकनभने परमेँवरलाई उनले पकिड राखे, उहाँलाई प

ाउन

छोडेनन् र परमेँवरले मोशालाई िदए अनुसार उहाँका

आ ाह लाई

पालन

गरे ...जसको

फलःव प

ु एको िथयो" २ राजा १८:६,७
उनीसँग हुनभ

परमेँवर

पान्तिरत।

परमेँवरलाई पकिड राख्नु भनेको के हो? यसको अथर् के
होला?

परमेँवरलाई

पकिडराख्नु

भ े

ँ
कुरासग

उहाँका

व्यवःथा तथा नीितह लाई पालन गनुर् भ े कुराको के
सम्बन्ध छ?
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कथा १३

ँ ाले जीवनको मानिचऽ वा योजनालाई हेन र्ु
स िु चत होइन तर ठू लो आख
आन्ड्र्यु मेकिचःनी
झण्डै िदनिदनै भने जःतो पाँच सदःयीय
एउटा पिरवार दिक्षण सुडानको राजधानी जुबामा
रहे को

खानेकुरा

सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट

माग्दथ्यो।

त्यसबेला

पिरसरमा

आएर

डाक्टर

िपटर

िफन्वायले त्यस पिरसरमा सानो मुिनकी सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट ःवाःथ सं ःथा चलाउँदै िथए। उनी

िमिसनेरी डाक्टर िथए। उनको पिरसरमा आएको
पिरवारको मागूित के गन होला भनेर उनी अलमलमा परे का िथए।

एक िदन उनले जुन पिरवार उनकहाँ खाना माग्न आउँथ्यो त्यही ँ

पिरवारको घरमा जाने िनणर्य गरे । त्यो पिरवार उनकहाँ िदनिदनै खास गरे र

िकन आउँछ भनेर उनले जा

चाहे का िथए। जब उनी त्यस पिरवारको घरमा

पुगे तब त्यहाँ जे दे खे त्यो दे खेर उनको मनमा ठू लो चोट पर्यो। बाबु, आमा,
दुई छोरीह

र छोराले पालै पालो खाना खान्थे। बाबु र छोरा एक िदन

खान्थे भने आमा र छोरीह
भोकै हुन्थ्ये।
त्यो

अक िदन खान्थे। त्यस िदन बाबु र छोरा भने

ँय दे खेर िपटर आफ्नो घरमा आए। उनी अजिन्टनाका िथए

भने उनको ौीमती नताशा साउथ ओसेिटयामा जन्मेकी िथइन्। यो पिहलाको
सोिभयत

सको भाग िथयो। िपटरले आफूले दे खेको कहालीलाग्दो

ँय

आफ्नी ौीमतीलाई सुनाए। उनले भने “हामी केवल ःवाःथको काममा माऽ
ध्यान िदइरहे का छ । तर हाॆा विरपिर रहे का मािनसह लाई त्यो भन्दा अ

नै थोकको खाचो रहे को कुरालाई हामीले वाःतै गरे न । ःवाःथ्य सेवा असल

हो तर समूदायको िनिम्त आधारभूत कुराह को पिन खाँचो छ भनेर हामीले

महसुस गनुप
र् छर्। ितनीह लाई सफा पानी, खाने कुरा, लामखु े आउन निदने

झुल र पानी बोक्ने भाँडाह

चािहएको रहे छ।"

तर ितनीह को विरपिर रहे का मािनसह को आधारभूत आवँयकता

पूरा गन क्षमता आफूसँग िथएन। िपटर र नताशाले ूाथर्ना गरे ।

अिन

अमेिरकाको मुख्यालयमा रहे को आसा हे डक्वाटर्रमा एक लाख पचास हजार
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डलरको सहयोग माग्न पऽाचार गन भिन िपटरले िनणर्य गरे । यःतो
आयोजनाको िनिम्त उनले पिहले किहल्यै पिन ूःताब लेखेका िथएनन्। तर
आसाले उनको ूःताब ःवीकार्यो र त्यसको िनिम्त आिथर्क सहयोग वा बजेट

ु ी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट
िदने िनणर्य गर्यो। अिन छोटो समयमा नै मुनक

ःवाःथ्य िक्लिनक आसा जुबा ूोजेक्ट वा पिरयोजनाको नाउँले ूचिलत भए।
सानो िक्लिनक िबःतार भएर अ

थािलयो। ितनीह ले खानेकुरा, अ
उपकरणह

सेवाह

पिन सं चालन गनर्

आवँयक सामानह

र पानी सफा गन

िवतरण गनर् थाले। आपतकालमा सहयोग गन िनकाय पिन

ितनीह ले ःथापना गरे । त्यो आयोजनाको िनिम्त एक लाख पचास हजार
डलरबाट एक वषर्मै िबस लाख डलरको बजेट हुन पुग्यो। “मलाई त छक्क
लािगरहे को

छ।

जब

हाॆो

ध्यान

मािनसह मा

राख्छ

र

ितनीह को

आवँयकताूित सं वेदनशील हुन्छ तब ितनीह लाई सहयोग गन पिरयोजनाको

िवकास गनर् सक्छ " िपटरले भने।

िपटरको जीवनमा पिन आमूल पिरवतर्न आयो। आसाले उनलाई
अमेिरकाको सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िवँविव ालय आन्ड्र्यु युिनभिसर्टीमा अध्ययन

गनर् पठायो। त्यहाँ अन्तराि य िवकासको िवषयलाई िलएर माःटर िडमी
हािसल गरे । अिन उनले धेरै अन्तराि य सहयोगी सं ःथाह मा काम गरे । ती

सं ःथाह मा आसा, डेिनश िरफ्युजी काउनिसल, वल्डर् िभजन र यिनसेफ िथए।
उनले

जोडर्न,

लेबनान,

बोिलिभया,

साउथ

ओसेिशया

र

सी

गणतन्ऽ

चेचिनयाका दे शह मा पिन काम गरे ।
तर उहाँको यो ठू लो कामह

सानैदेिख सु

भएको िथयो। एउटा

पिरवार िकन िदनिदनै खान माग्न आउँदो रहे छ भ े उनको त्यो चासोले
िबशाल

पिरयोजना

सु

भयो।

“त्यो

भन्दा

अिघ

मेरो

सम्पूणर्

जीवन

मािनसह को ःवाःथ्य उपचार गनर्मा व्यःत िथयो। मेरो िक्लिनकको सानो

कोठाभन्दा कािहरको सं सार पिन हे नप
र्ु द रहे छ भनेर मलाई थाहा िथएन" ३९
वषर्का िपटरले उनले अध्ययन गरे को अजिन्टनाको िरभर प्लेट एडभेिन्टःट
युिनभिसर्टीका सं वाददातालाई अन्तवार्तार् िदँदै भने।

र् छर् भ ेमाऽमा तपाईँ ध्यान
“तपाईँसँग के छ र तपाईँले के गनुप

निदनुहोस्। मािनसह को आवँयकता के हो त्यसमा पिन ध्यान िदनुहोस्।
अिनमाऽ तपाईँ येशूको जःतो चिरऽ दे खाएर अ को सेवा गन व्यिक्त व

सक्नुहन
ु ेछ" अत्यन्तै रमाइलो तिरकाले िपटरले सुनाए।
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