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कठोर परीक्षा वा
महासंकटमा पखर ब नु

यस अध्यायका मूद पदह : रोमी १५:४,५, रोमी ५:३-५, १ शमूएल २६ र
यस

अध्यायको

मूल

सार

भजन ३७:१-११।

पद:

"पिवऽ

जना

वै ािनकले

् " गलाती ५:२२।
सहनशीलता..हुन।
एक

बालबािलकाह

समय

एक

आत्माको
४

फलचािहँ
वषर्

धैय र्

उमेरका

वा
केही

र माशर्मेलो अथार्त ् ितनीह ले मनपन िमठाइको पिरक्षण

गरे का िथए। ती बालबािलका सबैलाई एउटा कोठामा रािखएका िथए।

ितनीह को अगाडी त्यस िमठाइको ठू लो पोको रािखएको िथयो। ूत्येक
बालबािलकाले केवल एउटामाऽ त्यो िमठाइ खान पाउँछ तर ितनीह

वै ािनकले आफ्नो कामबाट नफकर्ु ल
े पखर्न सके थप दुईवटा िमठाइ पाउँछ
भनेर त्यो वै ािनक बािहर िनिःकए।वै ानकले ढोका बन्द गरे र िनःके

िबि क्कै कितपय बालबािलकाह ले िमठाइ मुखभिर कोचे। अ ह
बसे। त्यहाँ दुई थिरका बालबािलकाह

पखर

भएको त्यस वै ािनकले महसुस गरे ।

ती बालबािलका युवाअवःथा नहु ल
े ितनीह सँग राख्दै ितनीह को

लेखाजोखा राखे। जो बालबािलकाह

थप िमठाइ खान पखका िथए, ितनीह

हुकपिछ राॆो िमल्न सक्ने, उ म िव ाथीर् र आत्मिव ासमा बिलयो भएका
िथए,

तर

नपिखर्नेह

त्यसको

िठक

उल्टो

भएका

िथए।

धै यत
र् ा

वा

सहनशीलताको गुण हुँदा त्यसले अझ बढी गुणह ितर डोर्याउने रहे छ भनेर

त्यस वै ािनकले प ा लगाए। धै यव
र् ान वा सहनशील हुने गुण वा ःवभाव

मानव जीवनको िनिम्त आवँयक र चािहने गुण हो। त्यसै कारण ूभ ुले त्यस

ु े हामीलाई भ ुभएको िथयो।
गुणलाई सं वधर्न गनुर् भनेर ूभल
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अत्यन्तै कठोर परीक्षा वा महासं कटको पछािड के के होला भनेर यस
अध्यायमा हामी हे नछ । पखर्न ु कःतो कठोर रहे छ भनेर हामी केलाउने छ ।

यस अध्यायको झलक: हामीले अपेक्षा गिरएको कुनै कुरा हुन

किहलेकाही ँ िकन धेरै समयसम्म पिखर्नपु छर्? कठोर समयमा पिन धैय र् हुन के

पाठह

हामी िसक्नपदर्छ?

१. धैयत
र् ा र सहनशीलताको परमेँवर

हाॆो िनिम्त रोमी १५:४,५मा के लेिखएको छ। हेनह
र्ु ोस, "अिघअिघ

लेिखएका कुराह

हाॆो िशक्षाको िनिम्त लेिखएका िथए, यस उ ँ
े यले िक

पिवऽ-शाःऽबाट आउने िःथरता र उत्साह ारा हामी आशा ूाप्त गनर् सक ।
ँ एक भएर एकिःथरता र उत्साहका परमेँवरले ितमीह लाई भींट येशूसग
ँ एक िच का भई िजउन दे ऊन्।"
अकार्सग

हामीले चाहेको वा हामीलाई वचन िदएको थोकलाई पाउन हामी

आ ुरी हुन्छ । यो मानव ूाणीको

कुरा पाएपिछ माऽ हामी सं त ु

साधारण ःवभाव हो। अिन हामीले चाहे को

हुन्छ । यो सबै ूाणीको ःवभाव हो। तर

हामीले अपेक्षा गरे का वा हामीलाई वचन िदएका कुरा पाउँदैन तब हामी िरस,

झोक, अधै य र् र व्याकुलको िशकार हुन्छ । जब हामी यस िःथितमा हुन्छ तब
हामीमा शािन्त हुँदेन र
थाल्दछ।

न परमे रमािथ भरोसा राख्न पिन झक

लाग्न

पखर्न ु भ े पिरभाषा नै पीडादायी छ। िहॄू भाषामा धै यत
र् ासाथ पिखर्न ु

(भजन

३७:७)

धै यत
र् ा

हुन

भ ेलाई

"अत्यन्तै

पीडामा

पनु"र् ,

छै न।

कितपय

समयमा

"बेसरी

डगमिगनु," "काम्नु", "घाइटे हुन"ु र "शोकाकुल हुन"ु र "िख
िसक्नु सिजलो

अिग्नज्वाला पदार् धै यत
र् ाको पाठ िसक्न पुग्छ ।
दे हायका पदह

कठोर

हिल्लनु

वा

परीक्षा

वा

्
हुन"ु हुन।

पढ्नुहोस्। ती पदह ले हामीलाई के बताइरहेका

छन्? धैयत
र् ाले कताितर लम्काउँछ? हेनह
र्ु ोस्, "परमूभ ुको ूतीक्षा गर वा

उहाँलाई नै पखर्। बिलया होऊ, र ितॆो

दय साहिसलो होस्, र परमूभ ुकै

ू क
ूतीक्षा गर।" भजनसं मह २७:१४, "परमूभ ुको सामुन्ने मौन बस र धैयप
र् व
र्

उहाँको ूतीक्षा गर। मािनस आफ्ना कुमागर्मा फिलफाप हुँदा र त्यसले खराब
युिक्तह

कायार्न्वयन गदार् ितमी झक

त्याग। झक

नमान। िरसाउन छोड र बोधलाई

नमान, यसले खराबी गनर्ितर माऽ ढल्काउँछ।" भजनसं मह

३७:७-८, "परमूभ ुको ूतीक्षा गर र उहाँकै मागर्मा िहँड़।
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ूित ाको दे श अिधकार गनर् उहाँले ितमीलाई उचाल्नुहन
े । दुंटको
ु छ

ँ ाले दे ख्नेछ।" भजनसं मह ३७:३४, र "िवँवास ारा धमीर्
िवनाश ितॆै आख

ँ हाॆो िमलाप भएको छ।
ठहिरएर हाॆा ूभ ु येशू भींट ारा परमेँवरसग

उहाँ ारा हामीले यस अनुमहमा िवँवास ारा ूवेश पाएका छ । यस अनुमहमा
हामी खड़ा छ , र परमेँवरका मिहमाको सहभागी हुने हाॆो आशामा हामी

रमाउँछ । यित माऽ होइन, तर हामी आफ्नो स ंटमा रमाउँछ , यो जानेर िक
स ंटले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चिरऽ, र चिरऽले आशा

उत्पन्न गराउँछ। आशाले हामीलाई िनराशा गराउँदैन, िकनिक हामीलाई
िदइएका पिवऽ आत्मा ारा परमेँवरको ूेम हाॆा
रोमी ५:१-५।

दयमा खन्याइएको छ।"

कुन न कुनै समयमा वा कुनै न कुनैको िनिम्त हामी पिखर्न्दा हाॆो

ध्यान दुईमा एकितर लगाउन सक्छ । केको लािग हामी पखकाछ त्यसको
िनिम्त छटपिटएर पिखर्न सक्छ
सक्दछ

वा हामी ूभ ुमा नै

ि

राखेर अिगबढ्न

िकनभने हाॆो जीवन उहाँको हातमा राखेका छ । हामी कित

समयसम्म पिखर्ने त्यसको खास सरोकार हाॆो हुँदैन तर पखर बःदा हाॆो

ु ा सत्यिन ा
िदमागमा के खेिलरहन्छ त्यसको सवाल छ। यिद हामीले ूभम
भएर भरोसा राख्य भने, हाॆा जीवन र सबै योजनाह

भने, हामीह का चाहना, मह वाकाँक्षाह

उहाँको हातमा सुम्पय

उहाँमा सुिम्पय भने तब हाॆो उ म

िहतको िनिम्त उहाँले नै कदम चाल्नुहन्ु छ भनेर उहाँमा भरोसा राख्न सक्छ ।
ु न्ु छ भने वा त्यसलाई िव ास
जब हाॆै उ म िहतको िनिम्त ूभ ु सिबय हुनह
गनर् किहलेकाही ँ किठन भएतापिन हामी पिखर्ने बेलामा हामी व्याकुल हुँदैन ।

अिहले नै तपाईँ बेचैन भएर छटपिटन्दै के को लािग पिखर्रहनुभएको

छ? सबै थोक ूभ ुमा र उहाँको समयको चालमा समपर्ण गनर् कसरी िसक्ने?

ूभ ुमा सबै समपर्ण गन खुबीको िनिम्त ूाथर्ना गनुर् होस्।
२. परमे रको समयमा

परमेँवरको आफ्नै समयको बारे मा दे हायका पदह ले हामीलाई के

बताउँछ? हेनह
र्ु ोस्, "हामी दुबल
र्
वा कमजोर हुँदा नै भींट अधमीर्ह का िनिम्त

ठीक समयमा मनुभ
र् यो।" रोमी ५:६ र "समयको पूणत
र् ामा परमेँवरले आफ्ना
पुऽलाई पठाउनुभयो। उहाँ एउटी ःऽीबाट जन्मनुभयो, तथा व्यवःथाको अधीनमा
जन्मनुभयो।" गलाती ४:४।
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िठक, उपयुक्त र तोिकएको समयमा हाॆो िनिम्त येशू आउनुभयो र

मनुभ
र् यो भनेर पावलले मािथका पदह मा बताउँदछन्। तर हामी मानवीय
सोचले ती पदह

पढ्दै अचम्म मा

सक्दछौ, पापसँग कारोबार गनर् येशू िकन

हजार वषर् पखर्न ु भयो? के उहाँ र सारा जगतलाई थाहा िथएन िक पाप र
त्यसको

ज्यादित कित खराब छ? त्यो पिन उहाँ आउनभन्दा अगािड जगत र

उहाँका जनह लाई थाहा िथए न? दोॐो आगमनको िनिम्त पिन उहाँ िकन
कुिररहनुभएको छ?

येशू मसीह हुनन्ु छ भनेर ठोकुवा गन ७० हप्ताको भिवंयवाणी

दािनएल ९:२४-२७ पढ्नुहोस्। त्यो समय कित लामो िथयो? हाॆो मानवीय

िहसाबमा लामो भएतापिन जेहन्ु छ त्यसको िनिम्त परमे रको समयको िनिम्त

पखर्न िसक्नुपछर् भनेर त्यस भिवंयवाणीले कसरी दे खाउँदछ? हेनह
र्ु ोस, "२४

“ितॆो जाित र ितॆो पिवऽ सहरको िनिम्त अपराध खतम पानर्, पाप समाप्त गनर्,

दुंटताको लािग ूायिँचत गनर्, अनन्त धािमर्कता ल्याउन, दशर्न र अगमवाणीलाई

मोहोर लगाएर बन्द गनर् र महापिवऽःथानलाई अिभषेक गनर् स री ‘सातह ’ को

आदे श तोिकएको छ।
आदे श

२५ “यो जान र बुझ, य शलेमको पुनःथार्पन र पुनिनर्मार्ण गनर् यो
जारी

गरे को

समयदे िख

अिभिषक्त

जन,

अथार्त ्

एक

शासक

नआउञ्जेलसम्म सात ‘सातह ’ र बयस ी ‘सातह ’ हुनछ
े न्। गल्ली र

सु ङह सिहत यसको पुनिनर्मार्ण हुनछ
े , तर दु:खको समयमा। २६ बयस ी

ँ केही पिन रहनेछैन।
‘सातह ’ पिछ ती अिभिषक्त जन हटाइनेछन् र ितनीसग

शासकका मािनसह

आएर त्यस सहर र पिवऽःथानलाई िवनाश गनछन्। अन्त

बाढ़ीझ आउनेछ: लड़ाइँ अन्तसम्म रहनेछ, र उजाड़ अवःथाह को आदे श जारी

भएको छ। २७ धेरै जनािसत एक ‘सात’ को लािग ितनले एउटा करारको सदर

गनछन्। ‘सात’-को बीचमा ितनले बिलदान र भेटीलाई समाप्त गनछन्। अिन
मिन्दरको एक भागमा ितनले िवनाशकारी घृिणत थोक खड़ा गनछन्, जबसम्म

ितनीमािथ आदे श गिरएको अन्त खन्याइनेछैन।” दािनएल ९:२४-२७।

हामी पिखर्रहने अनुभव िकन हुन्छ भनेर बताउन हामीलाई धेरै

मह वपूणर् आित्मक कारणह

िदएका छन्। ितनीह मा केही: १. पिखर्ने

बममा हाॆो िदमागलाई सं सारको र सांसािरक लआयमा केिन्ित गनुक
र् ो स ा
ूभ ुितर पुनकेिन्ित गनर् सघाउँछ। २. जब हामी पिखर्न्छ
िदमागमा भाँडभैलो जान्छ र अनेक

त्यसबेला हाॆो

िचन्तनमननह को ओइरो लाग्दछ।

त्यसबेला हाॆा चाहना र िनयतह लाई केलाएर हाॆो िदमाग र यस जीवनमा
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िजउनुको सही िचऽण िवकाश गनर् समय िदन्छ। ३. पिखर्ने पिरिःथितले हाॆो
अथक ूयास र लगनशीलताको िनमार्ण हुनसक्छ, जसको फलःव प हामीमा

आित्मक शिक्त वा बल ूाप्त गनर् सिकन्छ। ४. पिखर्रहने खुबीले धेरै
आित्मक वा आध्याित्मक क्षमता वा गुणह को िवकाश गनर् ढोका खोल्दछ,

जःतै िव ास, आःथा, सत्यिन ा, आशा, भरोसा आिद। ५. जब हामी पिखर्न्छ

तब हामीले नबुझेका िचऽह लाई ठू लो िचऽमा राख्न उहाँलाई समय िदन्छ ।
कितपय समयमा सानोितनो कुराले हामीलाई िवचिलत वा अन्यौल बनाउँछ।
ु ो
तर ितनीह लाई ूभक

ि कोणमा हे न र् सिकयो भने हामीले शािन्तको अनुभव

गनर् सक्दछ । ६. यस सं सारमा कितपय कुराह को िनिम्त िकन पिखर्नपु छर्

भ े कारण हामीले किहल्यै पिन नसक्ला। त्यसकारण हामी िव ासबाट िजउन

िसक्दछ । अ

कारणह

के तपाईँले सोच्न सक्नुहन्ु छ?

छन् ूभ ुले आफ्नै समयमा काम सम्प

बाइबलमा के उदारणह

गनुभ
र् एको िथयो? तपाईँको जीवनमा पिन उहाँको िठक समयमा काम गनुह
र् न
े
ु छ

भनेर पिन उहाँमािथ कसरी भरोसा राख्ने? अॄाहम र सारालाई छोरो िदने

ूित ाको बारे मा सोच्नुहोस्। फेिर त्यसैबखत तपाईँले आफैलाई सोध्नुहोस्
तपाईँले के गिररहनुभएको छ जसले तपाईँको ूाथर्नाको जवाफ पाउन िढलो

भइरहेको छ जुन अगािड नै पाउनुपथ्य ?
३. दाउद: कुनुक
र् ो अनुकरणीय उदाहरण
अिभषेक

भडाह

चराइरहे का केटा दाउदलाई राजा बनाउन भनेर शमूएलले

गरे का िथए भनेर १ शमूएल १६:१-१३मा उल्लेख गिरएको छ।

तर बाबु यशैका खेतबारीबाट य शलेमको ग ीमा बःने उनले लामो र किठन

याऽा गनुप
र् रे को िथयो। कितपय समयमा उनी यःतो आत मा परे का िथए िक
उनको ज्यानै खतरामा परे को िथयो।

पिहलो त, राजाको छटपटीएको आत्मा वा िमजासलाई शान्त पानर्

दाउदलाई बीना बजाउन दरवारमा िनयुक्त गिरएको िथयो (१ शमूएल १६)।
पिछ जब उनले ६ फुट अग्लो गोिलयाथलाई मारे तब उनी इॐाएलको ूख्यात

बीर वा िहरो हुन पुगेका िथए (१ शमूएल १७)। अिन धेरै वषर् ससुरा

राजाबाट आफ्नो ज्यान जोगाउन भागेर भूिमगत हुन ु परे को िथयो। राजा सावल

र उनका छोरा जोनाथानलाई थाहा िथयो िक दाउद दोॐो राजा हुने िनँचय

िथयो (१ शमूएल २३:१७, १ शमूएल २४:२०)। तर परमे रले िनधार्रण
गनुभ
र् एको लआयमा पुग्न दाउद आफैले केही ूयास गरे नन्। ब
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त्यसको

िबपिरत पो भ्एका िथए। सावलले उनलाई मानर् सारा शिक्त लगाएर खोजेर

ूयास गिररहे का बेलामा दाउदले उनलाई मानर् अवसर पाएको िथयो।तर

राजाको व लाई अिलकतीमाऽ काटे , त्यो पिन उनलाई प ाताप भएको िथयो
(१ शमूएल २४:५-७)। फेिर सावलले दाउदलाई मानर् खोजेको बेलामा

सावललाई मानर् उनलाई अवसर िमलेको िथयो, त्यसबेलामा पिन उनले

मौकाको फाइदा उठाएन (१ शमूएल २६:७-११)।

१ शमूएल २६:१-११ पढ्नुहोस्। राजा सावलको हत्या गनर् दाउदले

िकन इन्कार गरे ? ूभ ुले हाॆो जीवनमा उहाँकै समय अनुसार काम गनुह
र् न्ु छ

भ े नीितह

यस कथाबाट हामीले कसरी िसक्ने? हेनह
र्ु ोस्, " १ जीपीह

िगबामा शाऊलकहाँ गएर यशीमोनितर फकको हकीलाको पहाड़मा दाऊद
लुकेका छन् भनी सुनाइिदए। २ यसकारण दाऊदलाई त्यहाँ खोज्न भनी

शाऊल तीन हजार च ुनेका मािनसह

आफ्नो साथमा िलएर झ ै जीपको

म भूिममा झरे । ३ यशीमोनितर फकको हकीलाको पहाड़का छे उको बाटै मा

उनले आफ्नो छाउनी हाले। तर दाऊदचािहँ म भूिममा नै बसे। शाऊल
ितनलाई म भूिममा खे नलाई आएका छन् भनी सुन्ने िबि कै, ४ दाऊदले

चेवाह

पठाए, र शाऊल अमुक ठाउँमा आइपुगक
े ा छन् भनी प ा लगाए। ५

कित पिन िढलो नगरी ितनी शाऊलले छाउनी हालेको ठाउँमा गए, र शाऊल र

उनका सेनापित नेरका छोरा अबनेर सुितरहेको ठाउँ दे खे। आफ्नो फौजका

चारै ितरको छाउनी बनाएर पङ्िक्तह का बीचमा शाऊल सुितरहेका िथए। ६
दाऊदले िह ी अहीमेलेक र योआबका भाइ स याहका छोरा अबीशैितर फकर

भने, “शाऊलकहाँ छाउनीिभऽ मिसत को जान्छ?” अबीशैले जवाफ िदए “म

जानेछु।” ७ दाऊद र अबीशै राती छाउनीमा पसे, र शाऊललाई पङ्िक्तह का

बीचमा उनको भालाचािहँ िसरानीनेर भूइँमा गाड़े र सुितरहेका भे ाए। अबनेर र

यो ाह चािहँ शाऊलका चारै ितर गोलो आकारमा सुितरहेका िथए। ८ अबीशैले
दाऊदलाई

भने, “परमेँवरले

तपाईंको

शऽुलाई

आज

तपाईंको

हातमा

सुिम्पिदनुभएको रहेछ। भालाले घोचेर एकै खेपमा उनलाई भूइँमा रोिपिदने

मलाई हुकुम िदनुहोस्। मैले दुई खेप िहकार्उनैपदन।” ९ तर दाऊदले ितनलाई

भने, “राजालाई केही हािन नगर। परमूभ ुका अिभिषक्त जनमािथ हात उठाउने

कोचािहँ िनद ष हुन्छ?” १० दाऊदले अझै भने, “जीिवत परमूभ ुको नाउँमा म

भन्दछु िक परमूभ ु आफैले उनलाई मानुह
र् न
े । िक त उनको काल आएर
ु छ

उनी मनछन् अथवा लड़ाइँमा गएर उनी खतम हुनछ
े न्। ११ तर मैले
परमूभ ुका अिभिषक्तको िव

मा हात किहले उठाउनु नपरोस्। अब उनको
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िसराननेर भएको भाला र पानीको सुराही िलएर जाऔ ं।” १ शमूएल २६:१-

११।

दाउदले अवसर पाएर सावललाई मानर् अःवीकार गदार् त्यसको ूभाव

ु ो के फाइदा छ
सावललाई कःतो परे को िथयो? परमेँवरको समयमा पखर्नक
भनेर अब १ शमूएल २६:१२-२५ पढ्नुहोस्। " १२ तब दाऊदले शाऊलको

िसराननेर भएको भाला र पानीको सुराही लगे, र ितनीह

गइहाले। छाउनीका

सबै फौज सुितरहेका िथए। कसैले ितनलाई दे खेन, कसैलाई थाहै भएन, कोही
ँ ेन। परमूभ ुबाट पठाइएको मःत िनिामा उनीह
पिन ब्यूझ
१३ तब दाऊद अक पि

सुितरहेका िथए।

गएर टाढ़ाको डाँड़ाको टाकुरामा उिभए। ितनीह का

बीचमा िनकै ठू लो खाली ठाउँ िथयो। १४ दाऊदले सेना र नेरका छोरा
अबनेरलाई कराएर भने, “अबनेर, मलाई जवाफ दे ऊ।” अबनेरले जवाफ िदए,

“राजालाई हपान ितमी को हौ?” १५ दाऊदले अबनेरलाई भने, “के ितमी मदर्
होइनौ? के इॐाएलमा ितमीजःतै अ

कोही छन्? ितमीले िकन आफ्ना ूभ ु

महाराजाको रक्षा गरे नौ? ितॆा ूभ ु महाराजालाई कसैले हािन गनर् आयो। १६

यो त ठीक भएन। जीिवत परमूभ ुको नाउँमा म भन्दछु िक ितमीह

मािरने

योग्यका छौ, िकनभने ितमीह ले आफ्ना मािलक, परमूभ ुका अिभिषक्त जनको
रक्षा गरे नौ। हेर त, उहाँको िसरानका छे उको भाला र पानीको सुराही खोइ?”

१७ शाऊलले दाऊदको सोर िचनेर भने, “के ितमी नै हौ, मेरा छोरा दाऊद?”
दाऊदले भने, “मेरा ूभ ु महाराजा, म नै हुँ।

१८ मेरा ूभ ुले उहाँको दासको खेदो िकन गनुह
र् न्ु छ? मैले के गरे को छु

र? कुन खराबीको म दोषी भएको छु र? १९ हे मेरा ूभ ु महाराजा, मैले जे भन्नु

छ सो ध्यान िदएर सुन्नुहोस्। यिद परमूभ ुले नै हजूरलाई मेरो िव

मा

सुर्याउनुभएको हो भनेता एउटा भेटी उहाँलाई महणयोग्य होस्। तर यिद

मािनसह ले गरे को हो भने परमूभ ुको सामुन्ने ितनीह मािथ सराप परोस्।
िकनभने आज ‘त्यसले अ

दे वताह को सेवा गरोस्’ भनी ितनीह ले परमूभ ुका

अिधकारको भागबाट मलाई िनकािलिदएका छन्, र २० परमूभ ुको सामुन्नेबाट

टाढ़ामा मेरो रगत बग्न निदनुहोस्। िकनभने राजा डाँड़ाह
खेदेझ एउटा उिपयाँलाई खोज्न िनःकेर आउनुभएको छ।”

हुँदो ितऽालाई

२१ तब शाऊलले जवाफ िदए, “मैले पाप गर। फकर आऊ, हे

दाऊद मेरा छोरा। आजको िदन ितमीले मेरो ूाणलाई बहुमूल्य ठान्यौ, अब फेिर

ँ म मूखर् भए,ँ मैले सा॑ै ठू लो भूल गर।” २२
किहल्यै म ितॆो हािन गनछै न।
दाऊदले जवाफ िदए, “राजाको भाला यहाँ छ। हजूरको कुनै एक जना मािनस
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आएर त्यो लैजाओस्। २३ परमूभ ुले हरे क मािनसलाई त्यसको धािमर्कता र

िवँवसनीयताको िनिम्त इनाम िदनुहन्ु छ। परमूभ ुले आज मेरो हातमा हजूरलाई

सुिम्पिदनुभएको िथयो, तर मैले परमूभ ुका अिभिषक्त जनमािथ आफ्नो हात
उठाउन इन्कार गर। २४ जसरी मैले हजूरको ूाणलाई आज बहुमूल्य सम्झ,

त्यसरी नै परमूभ ुले मेरो ूाण पिन बहुमूल्य सम्झून,् र मलाई सबै आपि दे िख

मुक्त ग न्।” २५ तब शाऊलले दाऊदलाई भने, “हे मेरा छोरा दाऊद, आिशष्

ितमीमािथ परोस्। ितमीले ठू ला-ठू ला कामह

गनछौ, र ितमी िवजयी हुनछ
े ौ।”

तब दाऊद आफ्नो बाटो लागे, र शाऊलचािहँ घर फक।" १ शमूएल २६:१२-

२५।

गाउँले गोठालो जीवनबाट याऽा गदार् गद ग ीमा आिशन हुन पुगेका

दाउदको कथाको बारे मा

एउटा वाक्यले सं िक्षप्त सार िनकाल्न सिकन्छ-

परमे रले निदएको कुरालाई खोसेर िलन नखोज्नु। परमे रले िदनुहन
ु े उपहार
उहाँकै हातबाट र उहाँकै समयमा िलनु अित उ म ठा ुपदर्छ। यसको िनिम्त

धेरै लामो समयसम्म कुनुर् पिन पन हुन्छ। गेडागुडीह लाई िभजायो भने

त्यसको टु सा केही घन्टािभऽै पलाउन सक्छ। तर

खको िबऊ हुकर्न धेरै वषर्

लाग्न सक्छ। तर जब हुरी बतास आउँछ तब त्यो ूायजसो जरै दे िख

उखेिलन्दै न।

सावललाई मादार् िठकै गर भनेर दाउदले सोच्न सक्थ्यो होला। दाउद

राजा हुनछ
े र सावल दु

भएको िथयो भनेर दाउदलाई त थाहा िथयो िन। तर

दाउदको व्यवहारले ूभ ुमािथ उनको सत्यिन ा कःतो िथयो दे खाउँदछ। तपाईँ

ु ै को िनिम्त पिखर्रहनुभएतापिन दाउदको अनुकरणीय उदाहरणले तपाईँ के
जेसक
िसक्नसक्नु हुन्छ?

४. एिलया: हतार हतार र आवेगमा कावार्ही गन समःया भएको परमेँवरकै
व्यिक्त

राजा र सारा जनसमूहको अगािड कामल पहाडमा परमे रको

अिःतत्वको भव्य ूदशर्न एिलयाको सं योजकमा भएको िथयो। ःवगर्बाट नै िसधै

आगो आएर बिल र बेदीलाई भंम परे को िथयो। इॐाएलीह लाई झुठमुठ,
मन्ऽतन्ऽ, मूितर्पूजा गनर् लगाएर फसाउने झुटो पूजारी र भिवंयवक्ताह

मािरएका िथए। सारा मािनसह को अगािड हातले बनाएका र मािनसह ले नै
सृिजएका र आिवंकार गरे का दे वीदे वताह

सृि कतार् परमूभ ु परमे रको अिःतत्वको पुि
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अिःतत्विविहन भएको तर सनातन

भएको िथयो (१ राजा १८)।

त्यस पिरवेशमा एिलया त आित्मक बलमा बिलयो हुँदै गएका िथए भनेर
तपाईँले सोच्नुहोला। तर अचानक उनले एउटा खबर पाए जसले उनको

साटोपुल्टै उडाइिदयो र भयिभत बनाएको िथयो। त्यो खबरले उनी बाँच्न पिन
चाहे न र मनर्को िनिम्त परमे रसँग अनुरोध पिन गरे । ूाथार्नानै नगिर, आफ्नो

घरबाट सुइकुच्चा ठोकेर भागेर धेरै टाडा अनकङ्टार पहाडको गुफामा चािलस

िदन याऽा गरे र लुक्ने पुगेका िथए। हे नह
र् ोस्,

१ राजा १९:१-९ "१ अब

एिलयाले गरे का सबै काम र ितनले सबै अगमवक्ताह लाई तरवारले मारे को
कुरो आहाबले ईजेबेललाई सुनाइिदए। २ यसकारण ईजेबेलले एिलयाकहाँ

यसो भनेर एउटा समाचारवाहक पठाइन्, “जसरी तले उनीह को ूाण िलइस्,

त्यसरी नै भोिल यही बेलासम्म तेरो ूाण पिन मैले िलइनँ भने, दे वताह ले

मलाई त्यःतै वा त्योभन्दा बढ़ी व्यवहार ग न्।” ३ एिलया डराए, र आफ्नो

ूाण बचाउनलाई भागे। जब ितनी यहू दाको बेशबामा पुगे, तब ितनले आफ्नो
चाकरलाई त्यही ँ छाड़े , ४ र आफूचािहँ म भूिममा एक िदनको बाटो गए।
ितनी अिॆसको एउटा झाड़ीमा आइपुगे, र त्यसमुिन बसेर आफ्नो मृत्युको

िनिम्त ूाथर्ना गनर् लागे। ितनले भने, “हे परमूभ,ु मेरो ूाण िलनुहोस्, मैले पूरै

भोिगसक। म त मेरा िपता-पुखार्ह भन्दा असल छै न!ँ ” ५ तब ितनी त्यही

ु क्
ु कै िनदाए। तब झ ै एउटा ःवगर्दूतले ितनलाई छोएर
झाड़ीमुिन ढल्के र भस

भने, “उठे र खाऊ।” ६ ितनले यताउता हे रे, र आफ्नो टाउकोनेर ताता भ ुङ्मामा

पोलेको एउटा रोटी र पानीको एउटा सुराही दे खे। ती खाएर ितनी फेिर
ढल्के। ७ परमूभ ुका ःवगर्दूत फेिर आएर दोॐो पल्ट ितनलाई छोएर भने,

“उठे र खाऊ, िकनिक याऽा ितॆो लािग सा॑ै लामो छ।” ८ यसै ले ितनी उठे र
खानपान गरे । त्यही भोजनको बल पाएर ितनी चालीस िदन र चालीस रात

याऽा गरे र परमेँवरको पवर्त होरे बमा पुगे। ९ ितनी त्यहाँ एउटा ओड़ारिभऽ
पसे र त्यही ँ रात िबताए।"
एिलयाको िपरलाई थाहा पाउँदा पाउँदे परमे रले उनलाई हपानुह
र् न्ु छ,

".....ए यिलया ितमी यहाँ के गदर्छौ?" एिलया डरले भयिभत भएर भाग्दा उनी

गलत ठाउँमा लुक्न पुगेका िथए।

कामलको पहाडमा परमे रले िबशाल र शिक्तसाली हःतक्षेपपिछ

एिलया तर िव ास र भरौसाले भिरपूणर् हुनपु थ्य । ब

त्यसको स ा आफ्नो

ज्यान डराएर जोगाउन उनी भाग्दछन्। एिलयाको गलत उदाहरणले हामीले के
पाठ िसक्नुपदर्छ?
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यस कथाले हामीलाई

केही मह वपूणर् पाठ िसकाउँछ: जब हामी

घबराउँछ , आवेगमा चल्छ , हतािरन्छ तब हामी ूायजसो गलत ठाउँमा हामी
पनर् धेरै सिजलो हुन्छ। एिलयाको मािमलामा उनमा भएको डरले उनलाई

छोपेको िथयो। अिन म भूिम र पहाड हुँदै भागाभाग भएको िथए र आफू

किहले पिन नजन्मेको भएपिन हुन्थ्यो भनेर सन्ताप गरे का िथए। उनलाई
परमेँवरको योजना थाहानै िथएन न त उनले सोधे। तर हाॆो जीवनमा अ
कारणह

पिन छन् जुन ूभ ुको योजनाभन्दा बािहर रहे र घवराउन सक्छ ।

परमेँवरको चाहना वा मनोरथभन्दा बािहर गएर ूाथर्ना नै नगिर

हतारहतारमा र आवेगमा चल्ने पाऽह
उदाहरणह

बाइबलमा धेरै छन्। ितनीह मा केही

दे हायका पदह मा िदइएका छन्।ितनीह

के कारणले घवराए त?

"१ आफ्नी पत्नी साराईबाट अॄामको कोही सन्तान भएको िथएन। तर हागार
नाउँ भएकी ितनकी एक िमौी कमारी िथई। २ साराईले अॄामलाई भिनन्,

“हेनह
र्ु ोस्, परमूभ ुले मेरो कोख बन्द गिरिदनुभएको छ। यसकारण मेरी
कमारीकहाँ जानुहोस्। शायद त्यसबाट मेरो िनिम्त सन्तान हुन सक्छ।”

अॄामले साराईको कुरा माने। ३ अॄाम कनानमा बसेका दश वषर्पिछ

ितनकी पत्नी साराईले आफ्नी कमारी िमौी हागारलाई आफ्ना पित अॄामलाई

ितनकी पत्नी हुनलाई िदइन्। ४ अिन ितनी हागारकहाँ गए, र त्यो गभर्वती

भई। जब त्यसले “म गभर्वती भएछु ” भनी थाहा पाई, तब त्यसले आफ्नी
मािलक्नीलाई तुच्छ

िंटले हेन र् लागी।" उत्पि

१६:१-४, "६ तब मोशा र

हा न समुदायको सामुबाट भेट हुने पालको ढोकामा गएर घोप्टो परे , र
परमूभ ुको मिहमा ितनीह कहाँ दे खा पर्यो। ७ परमूभ ुले मोशालाई भन्नुभयो,

८ “यो लौरो िलएर ितमी र ितॆो दाजु हा न गएर समुदायलाई जम्मा गर।
ँ ाकै सामुन्ने यस च ानलाई हुकुम गर ् र च ानबाट पानी
ितनीह का आख

िनःकनेछ, र ितमीले यस च ानबाट ितनीह का िनिम्त पानी िनकाल्नेछौ। यसरी
ितमीले समुदाय र ितनका गाईबःतुह लाई पानी िदनेछस्।” ९ तब परमूभ ुले

आ ा गनुभ
र् एझ मोशा लौरो िलएर उहाँको सामुन्नेबाट गए, १० अिन मोशा र

हा नले च ानको सामुन्ने समुदायलाई जम्मा गरे । तब मोशाले ितनीह लाई
भने, “सुन, ए िविोही मािनस हो! के यही च ानबाट हामी ितमीह का िनिम्त पानी
ँ ११ अिन मोशाले आफ्नो हात उठाएर दुई पल्ट आफ्नो लौरोले
िनकािलिदऔ?”

च ान िहकार्ए। तब त्यहाँबाट ूशःत पानी फुटे र िनःक्यो, अिन समुदाय र

ितनीह का गाईबःतुले िपए। १२ तर परमूभ ुले मोशा र हा नलाई भन्नुभयो,

“मलाई इॐाएलीह का सामु पिवऽ तुल्याउनलाई ितमीह ले ममािथ िवँवास
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नगरे को हुनाले मैले ितनीह लाई िदने दे शमा ितमीह ले यस समुदायलाई
पुर्याउन पाउनेछैनौ।” गन्ती २०:६-१२, "१ िशमशोन ितम्नामा झरे , र त्यहाँ
ितनले एउटी पिलँती ःऽीलाई दे खे। २ जब ितनी फकर आए तब ितनले

आफ्ना बा र आमालाई भने, “मैले ितम्नामा एउटी पिलँती ःऽी दे खेको छु , र

ँ िववाह गिरिदनुहोस्।” ३ ितनका आमा-बाबुले ितनलाई भने, “के
मलाई ितनीसग

हाॆो आफ्नै कुटुम्बमा अथवा हाॆै आफ्नो जाितमा कोही ःऽी छै न, र खतना

नभएका पिलँतीह की ःऽीलाई ितमीले िववाह गनुप
र् छर्?” तर िशमशोनले आफ्ना

बाबुलाई भने, “ती ःऽी नै मेरो िनिम्त ल्याइिदनुहोस्। ितनी नै मेरो िनिम्त ठीक
िछन्।” न्यायकतार्ह

१४:१-३, "२० तब जिब्दयाका छोराह की आमाले

ँ ा टे की उहाँसग
ँ िबन्ती
आफ्ना छोराह लाई साथमा िलई उहाँको सामुन्ने घुड़
गिरन्। २१ उहाँले ितनलाई सोध्नुभयो, “ितमी के चाहन्

ौ?”

उहाँलाई भिनन्, “आ ा गनुह
र् ोस् र तपाईंको राज्यमा, मेरा यी दुई

छोराह मध्ये एउटा तपाईंको दािहने हातपि , र अक तपाईंको दे ॄे हातपि

बःन पाऊन्।” २२ तर येशूले जवाफ िदनुभयो, “ितमीह

जान्दै नौ। जुन कचौरा मैले िपउन लागेको छु , के त्यो ितमीह
ितनीह ले भने, “सक्छ ।”

के मािगरहेछौ सो
िपउन सक्छौ?”

२३ उहाँले भन्नुभयो, “मेरो कचौरा ितमीह

िपउनेछौ, तर मेरो दािहने र दे ॄेपि

बःन िदने कुरो मेरो हातमा छै न। यी ःथान

ितनीह का हुन,् जसका िनिम्त मेरा िपताले तयार गिरसक्नुभएको छ।”
ँ
२४ यो सुनरे दशै जना ती दुई भाइसग

ंट भए। २५ तर येशूले

ितनीह लाई आफूकहाँ बोलाएर भन्नुभयो, “ितमीह लाई थाहा नै छ, िक
अन्यजाितका

शासकह ले

ितनीह मािथ

िनरङ्कुश

शासन

गदर्छन्,

र

ठू लाठालुह ले ितनीह मािथ अिधकार जमाउँछन्, दमन गनर् मनपराउँछन्। २६

ितमीह का बीचमा यःतो हुनछ
े ै न, तर जो ितमीह मा ठू लो हुने इच्छा गदर्छ, त्यो

ितमीह को सेवक हुनपु छर्। २७ जो ितमीह मध्ये पिहलो हुने इच्छा गदर्छ, त्यो

ितमीह को कमारो हुनपु छर्, २८ जसरी मािनसको पुऽ पिन सेवा पाउनलाई होइन
तर सेवा गनर् र धेरैको छु टकाराको मोल ःव प आफ्नो ूाण िदन आयो।”

२०:२०-२८, "४९ तब यूहन्नाले भने, “गु ज्यू, एक जनाले तपाईंको नाउँमा
भूतह

िनकािलरहेको हामीले दे ख्य , र हामीले त्यसलाई मनाही गर्य । िकनिक

ँ तपाईंको अनुसरण गदन।”
त्यसले हामीह सग

५० तर येशूले ितनलाई

भन्नुभयो, “ितनलाई मनाही नगर। िकनभने जो ितॆो िव

पक्षमा हुन्छ।”

य शलेमितरै

जाने

मा छै न, त्यो ितॆो

५१ उहाँको ःवगार्रोहणको िदन निजकै आइपुग्दा उहाँले
अठोट

गनुभ
र् यो।

५२
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अिन

उहाँले

समाचार

लाने

मािनसह लाई पिहलेबाटै पठाउनुभयो। ितनीह

गए, र उहाँको िनिम्त सबै कुरा

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

उहाँको

ढ़ िवचार थाहा पाएर ितनीह ले उहाँलाई ःवागत गरे नन्। ५४ तब

यो दे खेर उहाँका चेलाह

याकूब र यूहन्नाले भने, “ूभ ुज्यू, के तपाईं चाहनुहन्ु छ

िक ःवगर्बाट आगो बसार्एर ियनीह

भःम होऊन् भनी हामी आ ा गर ?” ५५

तर फकर उहाँले ितनीह लाई हप्काउनुभयो। ५६ अिन उहाँह

अक गाउँितर

जानुभयो।" लूका ९:४९-५६, र "१ शाऊल ूभ ुका चेलाह का िव

मा अझ

पिन धम्की र हत्याको धुनमा ूधान पूजाहारीकहाँ गए, २ र ितनले त्यस मागर्का

पु ष होस् वा ःऽी, जसलाई फेला पारे पिन ितनीह लाई बाँधेर य शलेममा
ल्याउन पाऊँ भनी दमःकसका सभाघरह को नाउँमा पुजीर् मागे।"ूेिरत ९:१-२

िरस, अिभलाषा, आफ्नो भाऊ खोज्ने वा अ लाई दवाएर आफू मािथ

आउने, उच्चआकाङ्क्षा, आवेग, सोख, होसिबनाको जोशह , अिव ास र

धमर्को नाउँमा अितवादी भएर आफ्नो समूह, िव ास, वा चचर्मा नभएकोलाई

ु पन
अथार्त ् इसाई नहुनेह लाई भौितक कायर्वाही गन जोशले हामी कहाँ हुनन

त्यहाँ हतारहतारमा पुर्याउने तत्वह

् यस खालको ःवभावमा कोही पिन
हुन।

वा कुनै पिन मैहँ ु भ े इसाई पिन ःवतन्ऽ छ भ े छै न। तर त्यस खालको

ूवृि

वा मानिसकताले हामीलाई छोप्न निदन मूल मन्ऽ,

परमे रको भलाइ,

सदाशयता र क णाको सत्यिन ामा रिहरहने खुबी हुन ु हो। ूभ ुले हामीलाई

माया गनुह
र् न्ु छ र हाॆो सव च्च िहत चाहनुहन्ु छ भ े आत्म ान हामीमा नभएको
त होइन। तर हामीमा ूभ ुले चाहनु भएको सदाशयता र मािथ उल्लेख गरे का
मानवीय दुगण
र् ह

ःव:त एकै िदनमा वा येशूलाई िव ास गर्यो भन्दै मा तुरन्तै

ु ा िव ास र आःथा पिवऽ आत्माको बरदान होला, तर त्यो
हट्दै न। ूभम

बरदानको उ ित वा आवादी हामीले गनुप
र् छर्, सम्भार गनुप
र् छर्, हुकार्उनुपदर्छ र
िनगरानीसाथ सुरिक्षत राख्नुपदर्छ।

५. ूभ ुमा आनन्द हुन िसक्नु

"परमूभ ुमा आनिन्दत होऊ, र उहाँले ितॆो मनोरथ पूणर् गनुह
र् न
े ।
ु छ

आफ्नो मागर् परमूभ ुलाई सुम्प, उहाँमा नै भरोसा राख, अिन उहाँले यो गनुह
र् न
े "
ु छ

भजनसं मह ३७:४-५।
तपाईँले

भजन ३७:४,५ अचम्मको ूित ा हो। तपाईँले जे चाहनुहन्ु छ सो
पाउनुभएको

कल्पना

गनुह
र् ोस्।
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तर

हाॆा

दयका

चाहनाह

परमे रमा आनिन्दत पान कुराह मा आधािरत भयो भने कःतो होला?

ु ा आनिन्दत हुन ु भनेको के हो त?
त्यसकारण ूभम
भजन

३७:१-११

पढ्नुहोस्।

कुन

पिरवेशमा

भजन

३७:४,५

लेिखएको हो सो हामीलाई अचम्म पानर् सक्छ। दाउदलाई पिरपिर घेन
मािनसह

परमूभ ु र उनको िव

मा लािगरहे का िथए। जब मािनसह ले

हाॆो िखलाफमा काम गदर्छन् तब ितनीह लाई िठक पानुप
र् छर् भ े भावनाले

हामी जुरमुराउँछ । ितनीह लाई भौितक कायर्वाही गिरयो भने हामीलाई

सन्तोष पिन हुनसक्छ। तर दाउदको ूःताव फरक छ।
त्यस

पिरिःथितमा,

भजन

३७का

दे हायका

मािनसह लाई के सरसल्लाह िदन्दछन्? हेनह
र्ु ोस्:

पदह ले

परमूभ ुका

भजन ३७:१ "दुंटह लाई दे खेर झक नमान, कुकमीर्ह ूित डाही नहोऊ।"
भजन ३७:५ "आफ्नो मागर् परमूभ ुलाई सुम्प।"

भजन ३७:७

ू क
"परमूभ ुको सामुन्ने मौन वा च ुपचाप बस र धैयप
र् व
र् उहाँको
ूतीक्षा गर।"

भजन ३७:८ "िरसाउन छोड र बोधलाई त्याग। झक नमान, यसले खराबी
गनर्ितर माऽ ढल्काउँछ।"

भजन ३७:४ फेिर पढ्नुहोस्। मािथ उल्लेिखत पदह लाई मध्यनजरमा राख्दै
िविभ

ूभ ुमा आनन्द हुन ु भनेको के हो?

तिरका, शैली र भावनाह

ु ा भरोसा राख्नु भनेर दाउदले
ारा परमूभम

बारम्बार दोहोर्याउँछन्। परमूभ ुमा भरोसा तथा िव ास राख्नु कुनै िदमागको

चलखेल होइन, तर येशूका अनुयायीह लाई शारीिरक, मानिसक, नैितक र

ु एकोले
आित्मक पमा सिबय अ ंय तत्व हो। परमूभ ु तपाईँको परमूभ ु हुनभ

झक नमा ुहोस्। तपाईँको िनिम्त काम गिररहनुभएको छ, त्यो पिन अिहले

नै। मोबाइल चाजर् गरे को जःतै तपाईँले आफूलाई अपार शिक्तसँग जोडेर चाजर्

हुन ु आवँयकता छै न र समःयाह

आफ्नै बुि ले सुल्झाउनु पछर् भ े छै न।

तपाईँको सम्पूणर् जीवन र आयामह को सवसवार् ःवगर्मा रहनुहन
ु े परमिपता

ु न्ु छ। उहाँमािथ भरोसा राख्नुहोस्, धमर्को नाउँमा आंिशक होइन तर
हुनह

धमर्सँग सम्बन्ध नभएको िशशु र आमाको सम्बन्ध जःतै ।

यही सन्दभर्मा दाउदले परमूभ ुमा आनन्द, आल्हािदत र ूस

हुन ु

ु ा आनन्द हुनक
ु ो अथर् हामी त्यःतो मानिसकताको
भनेर लेख्दछन्। परमूभम

ःतरमा हुन ु हो िक उहाँमािथ िस , उ म, उत्कृ , अच्युत, पिरपक्व, दोषरिहत

भरोसा राख्नु हो। यिद हामी यस सिच्चदानन्दको ःतरमा हाॆो आित्मक जीवन
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रअयो भने हामीलाई कुनै पिन तत्वले हामीमा भएको शािन्तलाई हल्लाउन

ु न्ु छ र उहाँ काम गिररहनुभएको छ।
सक्दै न, िकनिक परमूभ ु हामीमा हुनह
उहाँको ूशं सा र ःतुित गनर् सक्छ र उल्लास भएर हँिसलो पिन हुनसक्छ

िकनिक कसै ले पिन उहाँको मुकािवला गनर् सक्दै न। जब हामी त्यो गनर् िसक्य

भने हाॆा

दयह ले चाहना गरे का तत्वह

पाउन सक्दछ

जुन िूय

ु े हामीलाई िदन चाहनुहन्ु छ। उहाँको राज्य र हामीलाई अत्यन्त
परमूभल

फाइदा हुने कुरो उहाँले नै िदनुहन्ु छ।

परमूभ ुमा आनन्द हुन तपाईँ कसरी िसक्न सक्नुहन्ु छ? केही समय

यस िवषयमा ूाथर्ना गनुह
र् ोस्। यसलाई वाःतिवकतामा पिरणत गनर् उहाँको
अगुवाइ खोज्नुहोस्।

उपसं हार:

थप जानकारी: िददीमाँ एलेन: पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस, पृ. ६३७-६४२, "द
आन्वाइन्टस

अभ दे िभद।"

जब हामी परमूभ ुको योजनािभऽ रहन राजी हुन्छ

तब धेरै धेरै

पिखर्ने खुबी हुन ु आवँयकता पदर्छ। यो पिखर्ने समय तीन िहॄह
ु

आगोको

भ ीमा परे को जःतै हामीलाई पिन अिग्नज्वालामा पिररहे को अनुभव गनर्
सक्दछ । त्यसबेला धै यत
र् ा र शहनशीलता िसक्दछ जब हामीले हाॆा नजरह

ु ो व्यिक्तत्वमा राख्दछ र उहाँ नै हाॆो िनिम्त सिबय भएर काम
परमूभक

गिररहनुभएको छ भनेर उहाँमा भरोसा राख्दै अिग बढ्छौ। पिखर्न ु पन धेरै
कारणह

ु ा योजना पूरा हुने कायर् र
छन्। तर ती सबै हाॆो िनिम्त परमूभक

उहाँको राज्यसँग सरोकार हुन्छन्। परमूभ ुभन्दा अिग हतारहतारमा दुगर्ु य

भने हामीले धेरै थोक गुमाउनुपन हुन्छ। तर उहाँमा भरोसा राख्ने मनिःथितले

र उहाँमा आनन्द हुने िमजासले हामीले धेरै थोकह

पाउन सक्छ ।

हामीह को ूत्येक परीक्षा, क , पीडा आिद उहाँले जोख्नुहन्ु छ र नाप्नुहन्ु छ।
"मेरा दु:ख, क

र पीडाह मा परमूभ ुको लआयलाई म पढ्न

ँ तर मेरो लािग के उ म छ सो उहाँलाई थाहाछ, मेरो सबै आत्मा,
सिक्दन।

जोश, जाँगर, शरीरलाई उहाँलाई समपर्ण गनछु । उहाँ नै मेरो िव ािसलो
ु न्ु छ। "म शमार्उँिदन,ँ िकनभने मैले कसमािथ िवँवास राखेको छु
सृि कतार् हुनह

सो म जान्दछु , र मलाई िनँचय छ, जुन कुरा त्यस िदनसम्म मैले उहाँलाई

ु न्ु छ।" २ ितमोथी १:१२
सुम्पेको छु , त्यो सुरिक्षत राख्न सक्ने उहाँ नै हुनह

(Nepal Bible Society - Nepali New Revised Version 1.2)। यिद हामीले
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ु ा बिढ िव ास र िन ावान हुन, बिढ ूेिमलो
हाॆा िदमाग, आत्मालाई परमूभम

हुन, अत्यिधक धै यत
र् ा हुन र अझ पिरपक्व मा ःवगर्मा रहनुहन
ु े परमिपतामािथ

भरोसा राख्न िशिक्षत बनाय र तािलम िदय भने हामीमा अझ बिढ शािन्त र
सुखी िदनिदनै बढ्दै जानेछ, त्यो पिन जीवनको अनेक

न् मा।

"येशूको पाखुराबाट बािहर रहे र हामी िचन्ता, िफबी, िदक्क, उदािसन

भएको परमूभ ु चाहनुह ु

र कोही पिन इसाई भनेर दावी गनह

िःथितमा आफूलाई पार्यो भने उहाँ ूश

त्यस

ु ु । अझ धेरै च ुपचापसँग पिखर्न ु
हुनह

र चनाखो दुवैलाई िमलाउनु आवँयक छ। कितपयले ममा मलाई उ ेजना
गन भावनाह

उलर आएन भने म िठक बाटोमा छै न भनेर सोच्दछन् र

त्यसको िनिम्त अवसरह

खोज्दछ , तर आित्मक अनुमानमा उ ेिजत वा ममा

पिवऽ आत्मा आयो भनेर भाविवभोर भएर उृनुको लेखाजोखा रािखन्दै न ब
िव ासको

पानतिरत।

चािहँ

रािखन्छ।"-सेलेक्टे ड

मेसेजेज,

बुक

२,

२४२बाट

िचन्तनमनन:
१. हाॆो सबै दु:खक , परीक्षा र पीडालाई येशूले नाप्नुहन्ु छ र जोख्नुहन्ु छ
भ क
ु ो अथर् के हो? यो कुरा थाहा पाएर हामीलाई पखर्न कसरी
सहयोग हुन्छ?

२. धैयत
र् ापूवक
र्

पिखर्न्दा

डर,

ऽास

र

आनन्दको

िव ासीह को व्यिक्तगत गवाही सु ह
ु ोस्। ितनीह

अनुभव

गरे का

कसरी सहनशील

हुन सके? ितनीह ले के िसके? कुन ूित ाह मा ितनीह

झुिण्डरहे?

३. केही कुरा पिखर्न्दा पीडादायी भएका मािनसह लाई तपाईँ र चचर्को
है िशयतले कसरी सहयोग गनर् सक्नुहन्ु छ?

४. धैयध
र् ारण र सहनशीलताको िनमार्ण गनर्
छ? के कोही अ ह

ूाथर्ना र साधनो के भूिमका

छन् जसको िनिम्त तपाईँ ूाथर्ना गनुभ
र् एर

ितनीह को जीवनमा धैयत
र् ाको िनमार्ण गनर् पिवऽ आत्माले सघाउन्?
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कथा ११
सत्यको खोिजमा, ॄािजल
िलउ र िबस
धेरै समयदे िख नैयाराले पिन आफ्नो दाजु
ॄािजलको

ॄोडवःकीमा

एडभेिन्टःट

चचर्

रहे को

आफूसँग

सेभेन्थ-डे

परमेँवरको

आराधना ग न् भ े इच्छा गरे की िथइन्।
जब

उनी

र

उनकी

ौीमती

बाइबलको

िशक्षामा केही असहमती भएकोले आफ्नो चचर्

छोडेको थाहा पाएपिछ ितनीह लाई आफ्नो सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा
आउन अनुरोध गन अवसर नैयाराले पाइन्। उनको दाजु िलउ र उनकी
ौीमती िबसले बाइबलमाऽ प

ाउने चचर् खोज्न थालेका िथए। नैयाराले

िलउ र िबसलाई एडभेिन्टःट िकताबह

पढ्न िदइन् र ितनीह लाई बाइबल

िसकाउँछु भनेर पिन भिनन्। तर िलउले चासो दे खाएन िकनिक एडभेिन्टःटले

कुनै कुनै कुरा खानाह
एडभेिन्टःटह

खानुह ु

भ े िशक्षा उनलाई अनौठो लागेको िथयो।

आइतबारको स ा िकन शिनबार चचर् जान्छन् त्यो पिन िलउले

बुझेको िथएन। तर उनकी ौीमती िबस भने ूकाशको पुःतकबाट केही

िसक्ने उत्सुकता दे खाएकी िथइन्। उनको चचर्ले ूकाशको पुःतकबाट

सम्बोधन गरे को उनले किहल्यै पिन सुनेकी िथइनन्। तै पिन आफ्नो ौीमान

िबना बाइबल अध्ययन गनर् उनले

चािहनन्। िनराश नभएको नैयाराले

िबसलाई चचर्मा हुने बाइबल अध्ययन कक्षाको बारे मा बताइन्।

"चचर्को सेवाकायर् पिहला बाइबल अध्ययन गन समूहमा भेला हुन ु

रमाइलो हुन्छ," भनेर नैयारले िबसलाई भिनन्।
अिन हरे क हप्ता चचर्मा बाइबल अध्ययन गन धारणा िबसलाई मन

पर्यो। साबथ ःकूल कक्षाह मा आफू भाग िलएको उनले कल्पना गनर्

थािलन्। उनले साबथ ःकूल कक्षामा किहल्यैपिन भाग िलएकी िथइनन्, तर
उनको

दयमा साबथ ःकूलूित मोह रोिपएको िथयो।

नैयाराले िबस र िलउलाई मोबाइलमा इसाई भजनह

सु

पठाइन् र

उनले नोभा टे म्पो अथार्त ् पोच्युिर् गज भाषाको होप च्यानलमा ूसार भएको
एडभेिन्टःट ूवचनह

भएको िडिभडी पिन पठाइन्। िबसले आफ्नो घरमा
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ौीमानसँग कचकच भएको चािहनन्। त्यसकारण आफ्नो ौीमान काममा
गएको बेलामा ूवचनह

हे िरन्।

अिन एक िदन िलउ काममा शकबाट लडे र िशरमा गिम्भर चोट
लागेको िथयो। उनलाई अःपतालमा तुरन्तै लिगयो। जब उनी शल्यिबयमा
लागेका िथए नैयाराले िबसलाई अःपतालमा सान्त्वना िदइरहे की िथइन्।

"पाःटर र

अ ह

चचर्मा िलउको िनिम्त ूाथर्ना गिररहे का छन्," भनेर

नैयाराले सुनाइन्। तब त्यसैबेला डाक्टरले आएर भनेिक शल्यिबया सफल

भयो। उनले भनेकी िशरको चोट गिम्भर िथयो तर उनी पूरा िनको हुनेछ।

भोिलपल्ट जब िबस आफ्नो ौीमानको कोठामा जान पाएकी िथइन्,

उनले िलउलाई भनेिक एडभेिन्टःट पाःटर अःपतालमा उनको िनिम्त

उनीसँग

ूाथर्ना गनर् आएका िथए।

नैयाराले िबसलाई बाइबल िसकाउँछु भनेर फेिर भिनन्। तर आफ्नो

ौीमानलाई त्यसबारे खबर नगनुर् भनेर नैयारालाई सतकर् गराइन्। आफ्नो
ौीमानसँग

न्

भएको उनी चाहे की िथइनन्। िलउ िनको भएर काममा गएको

बेलामा िबस र नैयारा बाइबल अध्ययन गन समय िमलाए।

तर िलउबाट आफ्नो िनणर्यलाई िबसले लुकाउन चािहनन्। उनले बाइबल

अध्ययनको बारे मा आफ्नो ौीमानलाई सुनाइन्। तब बाइबल अध्ययन गन
िदनमा िलउ काममा गएनन्, ब

दुई मिहलाह सँग बाइबल अध्ययन गनर्

घरमै बसे।

केही मिहनािभऽ िलउ र िबस नैयारासँग २८वटा बाइबलका पाठह

अध्ययन गरे । जब ितनीह ले बाइबलको बारे मा िसक्दै गए तब सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःटको िखलाफमा भएको ितनीह को पूवार्मह िबलाउन थाल्यो। चचर्ले
बाइबलका िशक्षादीक्षाह माऽ प

ाएको ितनीह ले जाने।

आफनो छोरो इजिकएलसँग िबसले बिप्तःमा िलइन। एक वषर्पिछ

िलउ

र

ितनीह की

छोरो

टािमिरससँग

बिप्तःमा

िलए।

एडभेिन्टःट चचर्मा िलउ र िबस साबथ ःकूलका अगुवाह

ॄोडवःकीको

भए। ितनीह को

जीवनबाट साबथ ःकूलको लआयलाई झल्काएको िथयो: "म र मेरो पिरवारले

आनन्दसाथ परमेँवरको सेवा गदर्छु।"

१9१-2

