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ए"सड खनाएर ग*रएको आ.मण,

कथा

आ12यु मे6चे8नी

१

(क:ो, अ<=का)

बा1जा

@वेला

आइतबारे

चचEका

पा8टर

"थए। उनी

अ<=का महादे शको Nजाताि1Pक गणत1P क:ो भRे दे शमा
ब8दथे। जब उनले आइतबारे चचE छोडेर सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट
चचEमा बिTत8मा "लए तब उनकU Vीमती र छोरा उनीसँग धेरै

*रसाए। Zय"तमाP नभएर "तनीह[ले उनलाई ए"सड छक]र मानE
समेत खोजे।

सो घ_नाप"छ बा1जाको अनुहार सदाको "नि@त कु[प

भयो तर उनले आ`नो aयान भने जसो तसो बचाए। आज उनी
चचEको तलब न"लइकनै काम गन] साधारण एडभेि1ट8ट पा8टर

भएका छन्। जब उनी Nचार गछEन ् तब हुलका हुल मा"नसह[
उनको वचन सुR ज@मा हु1छन् <कन<क उनको Zयो गवाहc
अZय1तै Nभावकारc बनेको छ।
“सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEमा सि@म"लत हुन पाएकोमा म

परमेdवरको जय गछु E। <कनभने शैतानलाई हराइएको छ।"
खुशी हुदै बा1जाले भने।

सन २०१३मा अ<=काको दिiणपूवक
E ो "लकासी सहरमा

सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट Nचार समूहले साबEज"नक[पमा सुसमाचार
Nचार अ"भयान चलाएको "थयो। Zयसबेला बा1जा प"न Zयसमा
सहभागी हुन पुगे। एडभेि1ट8टको िशiाN"त आक<षEत भएर उनी
8थानीय

सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8ट

<फ"लप

१

लेमन

युनभ"सEटcको

पा8टरcय ता"लम 8कूलमा भनाE भए। Zयसप"छ उनले आ`नो
आइतबारे चचE छोडेर एडभेि1ट8ट हुने "नधो गरे ।

एक mदन एडभेि1ट8ट चचEमा बिTत8मा "लएर उनी घर

फक]का "थए। बाटोभ*र येशूको शिnको Nशंसा गदp आइरहे का

"थए। घरपुगेप"छ जब उनी घर"भP प8न लागेका माPै के "थए
उनको ठू लो छोरोले उनलाई झ@टे र एक भाडो सs`यू*रक
ए"सडले उनको अनुहार र शरcरमा tा<पmदए।उनले केहc दे uन
सकेनन् पोलेको पीडाले िचvयाएर उनी भ ुwमा ढले।

उनले "तनीह[को पुरानो चचE Zयागेकोले बा1जाकU Vीमती

र छोरा *रसले च ुर भएक◌ा "थए। Zयसकारण उनलाई Zयसै बेला

मान] षडय1P "तनीह[ले गरे का "थए। यो कुरो इ8ट क:ो
यु"नयनको अzयi रोबटE एस. मुहन
ु ेले यी लेखकलाई सुनाए।“तर
भा{यवस

अच@म

त*रकाले

बा1जाको

aयान

बाँvयो"

उनले

भने।उनी िचvयाएकोले "छमेकUह[ उनको घरमा आए र उनलाई
अ8पतालमा लगे। उनको जीवन खतम भयो भ"न डा6टरह[ले

ँ ा कामै नला{ने भयो र उनको
ठानेका "थए। उनको एउटा आख
शरcरको

Nायजसो

सबै

छाला

खुइ"लएका

"थए।

उनलाई

अ8पतालको <वशेष कोठामा उपचार ग*रयो। उनलाई शरcरमा
छाला टाँ8ने र Tलाि8टक सजEरcको उपचार ग*रयो।
उनलाई हमला गरे प"छ उनकU Vीमती र छोरा बेप|ा
भए। पु"लसले "तनीह[लाई खोजेका "थए।

बा1जालाई ज"तसुकै पीडा भएताप"न उनी अ8पतालमा धे रै

ब8दै नथे। उनको यो दुख} अनुभव चचE र सुसमाचारcय Nचारको

अ"भयानह[मा सुनाउ◌ँथे। उनको मनपन] बाइबलको अंश यशैया

४३:१-३मा लेिखएको पदह[ सबैलाई सुनाउन मनपराउँछन् “1

२

"तमीलाई सृ<€ गन] र आकार mदनुहन
ु े परमेdवरले अ<हले य8तो
भRुह1ु छ, हे याकूब, हे इ•ाएल, "नडराऊ, मैले "तमीलाई उƒार

गरे को छु । मैले "त„ो नामै "लएर बोलाएको छु , "तमी मेरो हौ।
2 "तमी ग<हरो पानीबाट भएर जाँदा म "तमी"सत हुनेछु। "तमी

नदcह[बाट जाँदा Zयसको बाढcले "तमीलाई डुवाउने छै न। "तमी
आगोको बीचबाट भएर जाँदा जsनेछैनौ न त आगोको aवालाले

"तमीलाई पोsनेछ। 3 <कनभने म परमNभ ु "त„ो परमेdवर हु,ँ
ँ म "तमीलाई
इ•ाएलका प<वP परमेdवर, "त„ो उƒारकताE हु।

छु टकारा mदन "मVदे श, "त„ो स†ामा इ"थयो<पया र सेबा दे शह[
mदनेछु।" ([पा1त*रत)।

३

चार हजार युरोको उपहार

कथा

"भ*रयाटो फरे इरा

२

(पो‡ुEगल, युरोप)

एक mदन शु.बारको "बहान िचताउँदै निचताएको एउटा

कmठन सम8या दे खापˆयो। पो‡ुEगलको हा„ो आरो{य अथाEत ्
8वा8‰य

सं 8था

"भटासालुस

वेलनेस

से1टरको

घरको

न6सा

बनाउने इि1ज"नयरले यो जŠरc खबर हामीलाई mदए “तपाwह[को
घरह[का बादEलcह[मा बारह[ राuन अZय1तै जŠरc छ <कनभने
Zयहावाट कोहc ख8यो भने ठू लो सम8या आइ पनE स6छ।"

उनले भनेको कुरा mठकै "थयो भनेर हामीलाई थाहा

"थयो। एलेन जी ‹ाइटको "बचारले Nे*रतले "भटासालुस भवन
हामीले बनाएका "थयŒ। उहाँको सsलाह अनुसार यो ठाउँ
“Nभावको के1•<व1दु" हुने उŽेdयले बनाइएको "थयो।

सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8ट चचEको मूsयमा1यतालाई समेटेर यो ठाउँले नी"तगत,

पेशागत र आिZमक गुणह[लाई उचा"लरहे को "थयो। यो ठाउँ
ुE लको राजधानी "लसबनबाट क*रब ११५ माइल वा
युरोपको पोचग
१८५

<कलो"मटर

उ|रमा

रहे को

पनेला

पहाडको

टु Tपोमा

चारै "तरबाट दे िखने ग*र 8थापना भएको "थयो। Zयो भवन र Zयहाँ

भएका घरह[को बादEलcह[मा बार हाsन ४,००० युरो अथाEत ्
अमे*रकन डलर ४,९०० ला{छ भनेर घरको न6सा बनाउने
इि1जनयरले भनेका "थए।

मैले मुuय खजा’चीलाई सोध“ , “के हामीसँग ZयPो पैसा

छ र?" “अहँ हामीसँग Zय"त पैसा छै न" उनले जवाफ mदए।
मलाई सा”ै िच1ता ला{यो। तर अचानक मलाई पारा च•ो।

४

होइन, यो कसको काम हो? मैले सोच“ । यो त मेरो काम
होइन। यो त परमेdवरको योजना अनुसार बनाइएको के1• हो।
अ"न हामी कमEचारcह[को सभा ब8यŒ। मैले Zयो कुरा सबैलाई
सुनाए,ँ

“बार

हाsन

आवdयक

पन]

पैसा

परमेdवरले

नै

जुटाउनुहन
ु ेछ। Zयसकारण के हामी बार हाsन –ीलवालालाई
ु 1ु छ?" सबैले सहमत भएर
भनŒ? के तपाwह[ यसमा सहमत हुनह

टाउको हsलाए। अ"न मैले NाथEना गर“ “हे Nभ ु हामी बारह[
हाsन

–ीलवालालाई

अ”ाउनेछŒ

आवdयकता छ।"

<कनभने

"तनीह[को

धेरै

–ील पसलमा हामीले बारह[ हाsन अडEर गˆयŒ। Zयसको

ँ Zयो लेuने
पाँच mदनप"छ बुधवारको mदन मैले एउटा इमेल पाए।

मा"नसलाई मैले क<हsयै प"न भेटेको "थइँन। उनले लेखेका "थए,
“डा6टर साहे ब मैले भखEरै तपाwको "भटासालुस बै—को खातामा

४,००० युरो ज@मा गर“ भनेर भR चाह1छु ।" “परमेdवरको जय
ँ अ"न मैले गत शु.बार
होस्"म अZय1तै ह<षEत भएर िचvयाए।
ँ अ"न उनले तुर1तै जवाफ mदए,
भएको घ_नाह[ उनलाई सुनाए।
“डा6टर साहे ब, Zयो पैसा तपाwको Zयहc कामको "नि@त भनेर
"निdचत भइसकेको छ। शु.बार "बहान जब म उठ“ तब मेरो
mदमागमा तपाwको आरो{य के1•लाई सहयोग गन] कुरा mदमागमा

खेsन पुगेको "थयो। तपाwको सं 8थामा म क<हsयै प"न आएको

छै न। तर पैसा पठाउनु पन] कुरो मेरो मनमा ला"गर˜यो। मेरc
Vीमती माि1लन् ज8ती "थइनन्। मैले छोटो NाथEना गर“ “हे Nभ ु,

यो पैसा पठाउने कुरो मेरो मनमा तपाwले राuनुभएको भए Zयहc
चाहना मेरc Vीमतीको ™दयमा प"न रािखmदनुहोस्।" “मैले NाथEना

ग*र स6ने"बि|6कै मेरc Vीमती मेरो अ<फसमा आइन् र सो"धन्

५

“<Nय

पनेलामा

भइरहे को

आरो{य

भवन

"नमाEणको

बारे मा

तपाwलाई थाहा छ होइन? Zयसलाई हामीले सहायता गनुप
E छE

ज8तो ला{छ।" “उनको कुरा मलाई <वdवासै लागेन। मेलै सोध“ ,

क"त mदनुपलाE?" "४००० युरो mदए हु1छ होला" उनले जवाफ
mदइन्।
यो पाठ मेरो "नि@त अZय1तै महšवपूणE हुन गएको छ।

हामीसँग पैसा "सिzदयो भनेर हामीले काम गनE छाडेको भए
परमेdवरमा"थ भरोसा राखेर पाइने आिशष हामीले गुमाउने "थयŒ
होला। यहाँ खास महZव बारको होइन तर हामीले उहाँको

काममा उहाँमा"थ भरोसा राuदै चsनुपन] कुरा महZवपूणE हो ।
Zयो काम स@पR गनE उहाँले नै सहयोग गनुह
E 1ु छ भRे कुरा Zयो
घ_नाले 8प€ दे खाएको "थयो।

डा6टर "भराटो फ*रएरा "भटासालुस वेलनेस से1टरको

"नद] शक हुनहु 1ु छ।

६

कथा
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जापा"नज पा8टरले ३०,००० डलर पाउँछन्
आ1œयु मेकचे8नी (जापान)

जापानको राजधानी टो<कयोमा रहे को चचEको पानीको "बल
धेरै आएप"छ Zयस चचEका अगुवाह[ अलमलमा परे । Zयो
पानीको "बल गत म<हनाको भ1दा दो•बर "थयो। आमानुमा

सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEका अगुवाह[ले खाने पानी <वभागमा

गएर पानीको "बल Zय"त धेरै कसरc आयो भनेर सोधपुछ गरे ।
खोaदै जादा "तनीह[ले यो भे†ाए <क चचEको तल"तर पानीको

पाइप फुटे को रहे छ र Zयहाँबाट धेरै पानी "नि8करहे को "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 अगुवाह[ले अकŸ ठू लो खचE

यहोनुE परे को

"थयो। सन् २०१८मा जापानको १६१ 8थानह[मा सुसमाचारcय
कायE.म सं चालन गन] "नणEय ग*रएको "थयो। Zयस मzये
"तनीह[को चचE प"न Zयसमा परे को "थयो। Zयसको "नि@त
"तनीह[ले १ करोड ६० लाख यन अथाEत १ लाख साठ¡हजार
डलर उठाएर ज@मा गनुप
E दE‰यो।
अझ चचEका सद8यह[ले त सुसमाचार Nचारको कायE.म

गनE आफूह[को सहमत नभएको बताएका "थए। Zयसको ला"ग
पैसा धेरै ला{ने र धेरै मेहनत गनुप
E न] भएकोले Zयस कायE.ममा

"तनीह[ले जोश जाँगर दे खाएनन्। आमानुमा चचEको मुuय एsडर

७

6वायोइिच "मयाजाकUले आ`नो दुखेसो पोखाए “यो समय अZय1तै
तनावपूणE भएको "थयो।"

चचEका सं चालकह[ भेला भएर पानीको पाइपको "नि@त
NाथEना गरे । NाथEना सकेर चचEको सह पा8टर आ`नो अ<फसमा

ु मा ३० लाख यन अथाEन ्
गए।Zयहाँ उनको अ<फसको टे बल
३०,००० डलर कसै ले छोडेर गएको भे†ाए।

दिiण को*रयाबाट आएको Nभ ुको "नि@त काम गन]

कमEचारc ”ाले सो कुरा थाहा पाए र अ[ चचEका सं चालकह[लाई
अZय1तै

खुशी

साथ

सुनाए।

अकŸ

साबथमा

अकŸ

चचEमा

आमानुमा चचEमा चा<हने पाइपको आवdयकताको बारे मा उनले
ु मा "तस लाख यन कसरc
सुनाए। पा8टरको टे बल

आयो भनेर

उनले सोधे र कसै बाट सहयोग गनE स<क1छ भने सहयोग गनुह
E ोस्
भनेर अनुरोध गरे ।
जब भेटc स—लन ग*रयो Zयस भेटcको झोलामा कसै ले

दश लाख यन अथाEत ् १०,००० डलर भएको खाम खसालेर
सबैलाई छ6क पारे ।

पैसा पाएप"छ चचEका अगुवाह[ अZय1तै खुशी भएप"न

पैसा mदनेले के ग*ररहे को "थयो सो रा„ोसँग नबुझी ZयPो पैसा
mदए अहो माP भ"नरहे । भेटc ग"नसकेप"छ ZयPो पैसा कसले

mदयो भRे "तनीह[ले थाहा पाए। Zयो भेटc Zयस चचEमा प<हलो
पटक

आउने

पाहुनाले

mदएकU

"थइन्।

चचEका

अगुवाह[ले

"तनलाई सुटु6क बोलाएर सोधे, “होइन, तपाwले Zय"तको पैसा
E एको "थयो त?"
mदने नै "नणEय गनुभ
“<हजो रा"त मैले एउटा सपना दे ख“। Zयो सपनामा इसाई

चचEमा च1दा mदन मलाई कसै ले भ1यो। म येशूलाई <वdवास

८

गmद¢ न। म कुनै चचEमा प"न जाR न त चचEह[ कहाँ छन् भनेर

नै मलाई थाहा छ। Zयसकारण म इसाई चचE खोaदै <हँडेकU "थए ँ
तब मैले तपाwको चचE भे†ाए"ँ <वdवासै गनE नस<कने ग*र उनले

आ`नो कुरा रािखन्। Zयो दस लाख यन चचEमै राuन उनले िजŽी
ग*रन्।

साबथ प"छ ती म<हला फे*र क<हsयै प"न दे खा प*रनन्।

प<हला कसले ३० लाख यन पा8टरको टे बलमा राखे भRे कुरा
"तनीह[ले क<हsयै प"न थाहा पाएनन्। यसरc अच@म त*रकाले

चचEमा चा<हने पानीको नयाँ पाइप "बvछाउने पैसा चचEले ज@मा

गनE सफल भयो। Zय"तमाP नभएर सुसमाचारcय कायE.मको
"नि@त प"न "तनीह[ले आवdयक पैसा उठाए। अच@म त*रकाले
आएका च1दा र बिTत8माह[ भएको कारणले Zयस चचEको
आिZमक वातावरणमा प*रवतEन आएको ˆहाले यस लेखकलाई
सुनाए। आमानुमा चचE जापानको सबभ1दा ठू लो एडेभि1ट8ट चचE
हो। Zयहाँ ९०० जना सद8यह[ छन्।
"सुŠमा Zयहाँका मा"नसह[ नकाराZमक "थए अ<हले
"तनीह[ जोिशला भएका छन्। "तनीह[ले थाहा पाएका छन् <क
ु 1ु छ" हँ"सलो हुँदै हाले सुनाए।
परमेdवर जी<वत हुनह

९

कथा
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परमेdवरको "नि@त काम गन]
कमEचारcह[को ला"ग पैसा
होरािशयो *रaजो, (दिiण अमे*रका)

हा„ो

योजना

अZय1तै

ठू लो

वा

महZवाकांiी

"थयो:

सुसमाचार नपुगेका दे शह[मा २५ जना दिiण अमे*रकाबाट
8वयं सेवक द@प|ीह[ पठाउने हा„ो योजना "थयो।

दिiण अमे*रका "ड"भजनको अzयi इटŸन कोहलरले

“"म"सने*रज टु द वsडE" कायEपP दिiण अमे*रका £ािजलको
राजधानी £ा"स"लयामा रहे को चचEको मुuयालयमा N8तुत गदp
"थए। Zयसबेला दिiण अमे*रका भ*रका ८० जना सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8ट अगुवाह[ सहभागी भएका "थए। यो सन् २०१४को
कुरो हो। Zयो कायEपP मैले अZय1तै चासो मानेर सु"नरह“ ।
<वशेष

गरे र

मzयपूव E

एिशयाका

चचEह[ले

सामना

ग*ररहे का च ुनौ"तह[को बारे मा पा8टर कोहलरले सुनाए। Zयहाँ
मानवीय र आ"थEक •ोतको अभाव भएको प"न उनले वताए।
हा„ो "ड"भजनले २५ जना <ववा<हत द@प|ीह[लाई Zयहाँ पठाउन
स6छ। "तनीह[लाई पाँच वषEस@म चा<हने सबै खचE हा„ो
"ड"भजनले बेहोनE स6छ भनेर प"न उनले सुनाए। "तनीह[लाई
चा<हने घर खचE, जानआउने खचE र बीमाको "नि@त प"न दिiण
अमे*रका सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEले िज@मेवारc "लन स6छ भRे
उनको िज<कर "थयो। सु[मा चा<हने आ"थEक सहयोगको "नि@त

उनले हामीसँग अनुरोध गरे । Zयहाँ भेला भएका हामीह[ कुनै न

कुनै क1फरे 1स वा चचEको "नकायका अzयi "थयŒ। म से1¤ल
ँ हा„ो iेP सानो "थयो र
वे8ट अज]<टना "मसनको अzयi "थए।

१०

हामीसँग थोरै माP पैसा "थयो। हा„ो खचEको "नि@त हामीले
अज]ि1टना यु"नयन क1फरे 1समा भर पनुप
E रे को "थयो।
ह◌ा„ो चचEको सद8यह[को आधारमा आ"थEक सहयोग
जुटाउन Nयास ग*रयोस भनेर पा8टर कोहलरले सुझाव mदए।
तर सबै क1फरे 1स र "मसन "नकायह[ आ"थEक [पमा
स@पR भएका छै नन् भनेर मैले सोच“ । फे*र चचEमा "नय"मत[पमा
¥ ाP आउने
आउने आ"धका*रक सद8यह[ र क<हलेकाहcम
सद8यह[मा भएका "भRता प"न सम8या कै [पमा "थए।कसै ले
ँ डामा
मेरो "मसनमा १०,००० चचEका सद8यह[ छन् भनेर आक
भ"नएताप"न केवल ५,००० माPै "नय"मतŠपमा NZयेक साबथमा
चचE जा1छन्।

8वयं सेवकह[लाई पठाउने N8तावमा मैले प"न N"त¦ा

गनुप
E रे को "थयो। मेरो मुटु ढु कढु क भयो। हामीसँग भएका
चचEका सद8यह[को अनुपातमा बजेट "नकै कम "थयो। तर ती

सद8यह[कै आधारमा मैले N"त¦ा गनुप
E रे को "थयो। Zयसको अथE
हामीमा हुने आय ययले धाRै नस6ने ग*र मैले ठू लो N"त¦ा

गनुप
E रे को "थयो। हामीले बेहोनE स6छŒ <क स6दै नŒ भनेर सोzन

हा„ा खजाँ’ची प"न म सँग "थएनन्। Zयो "नणEय म आफैले गनE
सकेको "थइँन। तै प"न मैले NाथEना गर“ र हा„ो चचEको जनसं uया

ँ अ"न मैले
१०,००० को अनुपातमा सहयोग गन] बचन mदए।
खजा’चीलाई एसएमएस गर“ “ के गन] हामीले हा„ो भाग अनुसार

खचE बेहोनp पछE।" “हु1छ" भनेर उनले तु[1तै खबर पठाए।
Zयस आयोजनामा उनले प"न साथ mदन चाहे का "थए।
दुई हTता प"छ मेरो अ<फसमा मलाई आdचयE च<कत पान]

कुरोले मलाई पिखEरहे को "थयो। एक जना चचEको सद8यले
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नसोचेकै बेलामा केहc ज{गाजमीन बेचे र उनले दशांसको ठू लो

रािश चचEमा बुझाए। Zयो दशांस "ड"भजनले "म"सनेरc कामको
सु[को "नि@त मागेको भ1दा "तन गुणा बढc "थयो।
जसले दशांस mदए उसै ले प<हला धेरै फाइदा उठाए भRे

कुरामा म <वdव8त छु । दिiण अमे*रकU "ड"भजनले सुŠ गरे को

सुसमाचार सुनाउने महZवाकाँiी आयोजनाबाट sयाएको आिशष
सबभ1दा धेरै से1¤ल अज]ि1टना "मसनका चचEका सद8यह[ले पाए
भनेर म दावी गनE चाह1छु ।

होरे िशओ

*रजोले

से1¤ल

वे8ट

अज]1टाईन

"मसनको

अzयi भएर "तन वषE काम गरे का "थए। अ"न सन् २०१६मा

उनी अज]ि1टनाको *रभर Tलेट यु"नभ"सEटcको अzयiमा "नयुn
भएका "थए। सो <वdव<व¨ालयबाट –ाजुयट भएका "तन जना

द@प|ीह[ <वदे शमा परमेdवरको "नि@त 8वयं सेवक भएर काम
ग*ररहे का छन्।
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िजŽीवाल Vीमतीआ1œयु

कथा
५

मेकचे8नी
(इ8ट <टमुर, मा*रटाम दिiणपूव E एिशया)

जे"ल1डो योयाओ इ8ट <टमुरका साहु यापारc "थए। उनी

इ8ट टु मरु को लोसपालो आइतबारे चचEमा जाने गथ] । तर जब
आइतबार होइन श"नबार नै बाइबलले "सकाएको साबथ हो भनेर
<वdवास गरे प"छ आइतबार चचE जान छो©ने कुरा उनले आ`नी
Vीमतीलाई सुनाए।
“तपाw बहुलाउनुभयो <क 6या हो? प<हला तपाwले नै दुई
वटा Zय"त ठू ला पसलह[ श"नबार ब1द गनुभ
E यो अब फे*र तपाw
त चचE नै छो©ने भनेर भRुह1ु छ <कन?"

“मैले बाइबलमा सZय कुरो भे†ाए" भनेर जे"ल1डोले

सुनाए। तर उनकU Vीमती डुsसले उनको कुरा सुR चा<हनन्। “
Zयसोभए अबदे िख तपाw आ`नै बाटोमा <ह©नुहोस् र म मेरै
बाटोमा

<ह©छु "

उनले

ध@6याउदै

भ"नन्।

Vीमानको "नि@त खाना पकाउन प"न छो"डन्

"तनले

आ`नो
क<हलेकाहc ¥ त

घर"भP च ुकुल लगाएर "तनले आ`नो Vीमानलाई घरमा प8न प"न
mदइनन्।
जे"ल1डोले

[दै

NाथEना गरे , “होइन, मलाई यो के

भइरहे को छ? मैले बाइबलमा सZय कुरो भे†ाए ँ र Zयसको पालना
गदाE मेरc Vीमती त मलाई नै Zया{न खोिaछन्। बाइबलले

"सकाएको साबथ पालन गदाE मैले यो क8तो ह<वगत सहनुपरे को
हो यो?"
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"बहान "बहानै डुsस ठू लो "बशाल बजारमा जाि1थन् तर
जे"ल1डो घरमा सानो छोरोलाई 8याहार गरे र ब8थे। अ"न
mदउँसोदे िख रा"त ९ बजेस@म जे"ल1डो पसलमा काम गनE जा1थे।
Zयसबेला भने उनकU Vीमती घरमा आएर सानो छोरोलाई
्
8याहा"थEन।

एक mदन "बहान जे"ल1डोले यो NाथEना गरे , “हे Nभ ु, मैले

मेरो आइतबारे चचE छो©नु नै पछE भने मेरो जीवनमा

कुनै

अच@मको काम गरे र छोडाउनुहोस्।"

जब Zयो mदन mदउँसो जे"ल1डो पसलमा गए तब Zयहाँ

उनकU Vीमती डुsस बाइबल प<ढरहे को दे खेर उनी च<कत भए।
उनी

केवल

चचEमाP

जाि1थन्

तर

बाइबल

क<हsयै

प"न

पढmदन"थन्। उनले Nकाश १२ अzयायमा उsलेिखत ªी र
शैतान[पी अिज:रको बारे मा प<ढरहे कU "थइन्। “<Nय, "तमीले
पढे को "तमीले बुिझनŒ भने म "तमीलाई

याuया गरे र बुझाउन

चाह1छु " जे"ल1डोले भने। डुsसले आ`नो हात डे8कमा बजा*रन्।
Zयसले –ाहकह[को zयान उनी"तर मो«ो। तब Šँदै डुsसले

भ"नन् “ती आइतबारे <.िdचयनह[ले हामीलाई <कन झुट बोले?
यो सZय कुरा "तनीह[ले हामीबाट <कन लुकाए?"
जे"ल1डोले

आ`नी

Vीमतीलाई

अ:ालोमादp

मनमनमै

परमेdवरलाई ध1यवाद mदं दै NाथEना गरे “मेरो NाथEना सुRुभएकोमा
ध1यवाद Nभ ु। आज मैले अच@मको काम दे ख“।"

अ"न Zयो साता श"नबारको mदन प<हलो पsट पूरै प*रवार

सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEमा गए। प"छ जे"ल1डो र उनकU

Vीमती डुsस दुवैले एडभेि1ट8ट चचEमा बिTत8मा "लए। वषE
४२का जे"ल1डोले भने "तनले आ`नो काममा परमेdवरको म<हमा

१४

गरे को

हुनाले

उहाँले

<वdवासै

गनE

नस<कने

गरे र

आिशष

mदनुभएको छ।"तनीह[ले आ`नो "बशाल बजारमा र6सी, जाँड,
च ुरोठ, कफU र िचया समेत बेvन छोडे। आ`ना कमEचारcह[को

"नि@त "तनीह[ले "नयम प"न प*रवतEन गरे । कमEचारcह[लाई
तलबमाP होइन खाने ब8ने प"न
र

ु ा
बेलक

परमेdवरको

यव8था ग*रmदए। हरे क <वहान

आराधना

गनE

"तनीह[ले

ती

ु ा बाइबल
कमEचारcह[लाई बोलाए। ह¬ाको एक mदन बेलक
अzययन गनE प"न "तनीह[लाई अनुरोध गरे । NZयेक mदन
जे"ल1डो यसरc NाथEना गछEन ् “मेरो यो
म<हमाको

"नि@त

Nयोग

यापारको ध1धा तपाwको

गनE चाह1छु ।

तपाw"तर

मा"नसह[

sयाउन मलाई सहयोग गनुह
E ोस्।"
पसलका कमEचारcह[ बाइबल अzययन गनE थालेप"छ

छ6क पनE थालेका छन्।"तनीह[ जे"ल1डोसँग यसो भ1छन्
“बाइबलबाट तपाwले के "सकाइरहनुभएको छ? यो त साँिvचकै
सZय पो रहे छ।"

आफूले

आशा

गरे

भ1दा

धे रै

परमेdवरले

उनको

यापारलाई आिशष mदनुभएको छ भनेर जे"ल1डोले खुशी हुदै यी

लेखकलाई सुनाए।
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Vापबाट मुिn

कथा

चान"मन च ु:

६

(मzयपूव E एिशया)

मzयपूवक
E ो <व-<व¨ालयमा भनाE हुने समयमा सनी र

सलमाको भेट भएको "थयो। "तनीह[ Zयस <वdव<व¨ालयको
Nथम वषEमा अzययन गनE भनाE भएका "थए। एिशयाबाट आएकU
सनी

“वाsडन"सयन

<व¨ाथ®"

"थइन्।Zयो

<वdव<व¨ालय

एडभेि1ट8ट चचEको "म"डल इ8ट र नथE अ<=का यु"नयन "भP
पदEछ। सलमा चाहc ¥ 8थानीय <व¨ाथ® "थइन् जो येशूलाई <वdवास
नगन] घरमा हुक]कU "थइन्।
ती दुई युवतीह[ छोटो समयमै साथी भए। "तनीह[
एउटै 6लासमा जा1थे र एउटै "छमेकU टोलमा ब8दथे। आ`नो
साथी त एडभेि1ट8ट इसाई पो रै "छन् भनेर सलमाले चाँडै नै थाहा
पाइन्।

इसाईह[बाट

पि1छएर

ब8नुपछE

भनेर

उनलाई

"सकाइएको "थयो। तर सनी aयादै दयालु र इमा1दार "थइन्।

जब "तनीह[को "मPता ब¯दै गयो तब सनी बसेको ठाउँमा

एक mदन शु.बार आराधना सेवामा भाग "लन सलमालाई सनीले
अनुरोध ग*रन्। Zयो अनुरोधलाई उनले प"न 8वीका*रन्। उn
सतस:मा

अ[

एडभेि1ट8टह[लाई

प"न

सलमाले

भे<टन्।

"तनीह[को "मPवत 8वभाव र मन खोलेर गन] छलफल अ"न
बानी

यवहार सलमालाई मन पˆयो। अ"न NZयेक शु.बार

उनीप"न अ[सँगै भजन गाउन NाथEना गनE था"लन्।

एक वषEप"छ सनीले सलमालाई एडभेि1ट8ट चचEमा आउन

आ–ह ग*रन्। Zयो उनले 8वीका*रन्। 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

<.िdचयन भयौ ?" अकŸले सोzयो।

के

"तमी

सलमा यmद "तमी इसाई भयौ भने "तमीलाई Vाप ला{छ
भनेर उनको प*रवारले उनलाई चेतावनी mदए। सलमालाई िच1ता
त लागेको "थयो तर चचEमा भने गइ नै र<हन्। युवायुवतीह[को
गी"तसमूह 6वायरमा भाग "लन पाउ◌ँदा उनी रमाएकU "थइन् साथै
8वा8‰यको से"मनारह[मा प"न उनले भाग "लन थालेकU "थइन्।
उनको एडभेि1ट8ट साथीह[ले उनको "नि@त प"न NाथEना गनE
थाले।
एक

शु.बार

स:"तको

समयमा

सवैजनाले

येशूको

जीवनीको "भ"डयो हे रे। Zयसप"छ Nे*रतको पु8तक अzययन गनE
सलमाले

अनुरोध ग*रन्। “उनको अनुरोधले

मलाई अच@म

बनाएको "थयो <कनभने वषEभ*र नै उनले बाइबल प¯न चासो
दे खाएकU "थएन," सनीले भ"नन्।
सलमा हरे क हTता हुने बाइबल अzययनमा स*रक भइन्।

तर बिTत8मा "लने <वषयमा भने चासो नभएको कुरा उनले गरे कU

"थइन्। उनको कारण आ`नो प*रवारमा Vाफ पलाE भनेर उनी
िचि1तत "थइन्।
एक साबथ म<हलाह[को <वशेष स:"तमा सलमा प"न

स*रक भइन्। Zयसबेला NZयेक म<हलाले मुटुको आकार भएको

काडEमा लेिखएको बाइबलको पद पढे र zयान गनE भनेका "थए।
उनले NाथEनापूवक
E एउटा काडE "लइन् र Zयहाँ के लेिखएको रहे छ
भनेर प<ढन्। Zयसमा लेिखएको "थयो, “Nभ ु येशूमा <वdवास गर।
"तमी र "त„ा घरप*रवारले मुिn पाउनेछ" (Nे*रत १६:३१)।
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यो प<ढसकेप"छ उनको प*रवारमा हुने Vापको बारे मा

िच1ता गनE आवdयक नभएको उनले महसुस ग*रन्। अ"न Zयसै

भेलामा उठे र आफू बिTत8मा "लन राजी भएको कुरा उनले
सबैलाई सुनाइन्।
“यो कथाको अ1Zय भएको होइन तर सु[माP भएको हो"
सनीले सुनाइन्।“मेरो अzययन सकेप"छ मैले यहc ¥ ब8ने सुर
कसेको छु । सलमा ज8ता

यिnह[लाई जीवनपयE1त साथी

बनाउन सकँ ु भRे मेरो योजना छ। उनी ज8तै अ[ मा"नसह[
प"न आउन् भनेर मैले परमेdवरसँग NाथEना ग*ररहे कU छु " सनीले
आ`नो योजना यी लेखकलाई सुनाइन्।

(यस कथाका लेखक "म"डल इ8ट र नथE अ<=का

यु"नयनको सं चार "नद] शक हुनहु 1ु छ )
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युगा1डाका रा°प"तलाई उपहार

कथा

आ12यु मेकचेसनी

७

(युगा1डा, अ<=का)

जब म सेभे1थ-डे
एडभेि1ट8ट चचEको <वdव
अzयi

टे ड

<वsसन

ब"सरहे को

युगा1डाको

होटलमा

आइपुग“

Zयसबेला

उनी

<कताबह[को

धा"मEक

बारे मा

सोvदै "थए। Zयहाँ चचEका
अ[

अगुवाह[

प"न

"थए। उहाँह[ युगा1डाको
रा°प"त योवेरc मुसाभेनीलाई भे_ने तरखरमा "थए। Zयसबेला
चचEका अगुवाह[लाई पा8टर <वलसनले यो सुनाए “रा°प"तको
"नि@त

मसँग

"बशेष

कलम

छ।

Zयस

कलममा

सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8ट चचEको नाउँ र छाप छ। तर तपाwह[सँग उहाँलाई
mदने केहc <कताबह[ छन्?"

“मेरो कोठामा एउटा सानो र<:न 8टे Tस टु .ाइ8ट छ"

मैले भन“। आ`नो घडी हे रेर

पा8टर <वsसनले मा"थ कोठामा

गएर Zयो <कताब "छटो sयाउन अनुरोध गनुभ
E यो। म हतपत
ँ Zयो <कताब मैले <कन सुटकेसमा हाल“
उ6लेर कोठामा गए।

भनेर मलाई प<हलै अच@म लागेको "थयो। दुई हTता अगा"ड

याPाको "नि@त जब मैले सुटकेस "मलाउँदै "थए ँ तब बुबाले मलाई
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अ[लाई mदन "मsने केहc <कताब लाने सोच छ <क छै न भनेर
मलाई सोzनुभएको "थयो। अ[लाई mदन केहc <कताब नलाने
ँ म [स जाँदा पाँचवटा 8टे Tस टु
भनेर मैले बुबालाई जबाफ mदए।

.ाइ8ट भRे पु8तक मैले साथमा लगेको "थए ँ Zयसबेला ती

<कताबह[N"त चासो दे खाउने मा"नस भे_न मलाई धेरै गा”ो
भएको "थयो भनेर मैले बुबालाई भन“।
बेस

“जे भएप"न अ[लाई mदन केहc <कताबह[ "तमीले लानु

हुनेछ"

टे 6सासको

भनेर

कUन

बुबाले

सहरमा

भRुभयो।

रहे को

अ"न

एडभेि1ट8ट

आनाकानी
बुक

गरे र

से1टरमा

पाँचवटा 8टे Tस टु .ाइ8ट <कताब <कन“। तर ती <कताबह[ले

माP बुबाको िच| बुझेन। “"तमी नयाँ बाइबल प"न ला1छौ
<क?" भनेर बुबाले फे*र सोzनुभयो। Nायजसो जब म याPामा

जा1छु तब म नयाँ बाइबल <क1छु <कनभने कसै ले Nवचन mदन
अनुरोध गरे मा म Zयसै बाट प¯छु र Zयसप"छ अ[लाई mद1छु

<कनभने म मेरो मोबाइलमा रहे को बाइबल नै प¯न Šचाउँछु।
जब म Nवचन mद1छु तब मोबाइल हातमा "लएर Nवचन mदन भने
मलाई मनपदp न। तर अ<हले मलाई बाइबलको आवdयकता छै न
<कनभने कहc ¥ प"न Nवचन mदने मेरो योजना छै न। तर बुबाले
ु यो। Zयसकारण कालो
बाइबल लान मलाई सsलाह mदइरहुनभ

छालाको खोल भएको 1यु <क:स जे@स भजEन मैले <कन“। Zयो
बाइबल मैले स@झ“। अ"न पा8टर <वलसनलाई Zयो बाइबल र
ँ
8टे Tस टु .ाइ8ट sयाइmदए।

केहc समयप"छ नै हामी युगा1डाको राजधानी अनटबेमा

रहे को रा°प"त भवनमा गयŒ। Zयहाँ रा°प"त मुसाभेनीले हामीलाई

हाmदEक 8वागत गनुभ
E यो। कुरै कुरामा उहाँले अ[ Ndनह[को
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साथै एडभेि1ट8टह[ श"नबारको mदन <कन सावथ पालना गछEन ्
भनेर पा8टर <वलसनको सामु N± रा²ुभयो । Zयसबेला पा8टर
<वsसनले उहाँलाई छोटो बाइबल अzययन mदनुभयो र एडभेि1ट8ट
<व¨ाथ®ह[को "नि@त साबथमा परciा mदनुनपन] "नयम बनाउन
अनुरोध

गनुभ
E यो।

यो

<वषयलाई

प"छ

हे छुE

भनेर

रा°प"त

मुसभेनीले पा8टर <वलसनलाई आdव8त पानुभ
E यो।

पा8टर <वsसनले एडभे1ट8ट नाउँ खोपेको कलम उपहार

8वŠप रा°प"तलाई ट.ाए र भRुभयो “यस कलम³ारा तपाwले
रा°को महšवपूणE कागजह[मा सहc गनE स6नुह1ु छ र अझ <वशेष
गरे र बाइबलमा तपाwलाई मन पन] पदह[कोमु"न धकŸ ताR
स6नुह1ु छ।" अ"न उहाँले मैले sयाएको बाइबल र 8टे Tस टु

.ाइ8ट उपहार 8व[प mदनुभयो। उहाँले पाहुनाह[ले दे खून ् भनेर
बाइबल उचाsनुभयो (फोटोले दे खाउँछ)।

Zयसै बेला मैले अZय1तै उ|ेिजत भएर 8काइपमा बुबालाई

बोलाएर भन“ “प<वP आZमाको आवाज सुRुभएकोमा तपाwलाई
ध1यवाद छ।

अब म जहाँ गएप"न नयाँ बाइबल र केहc 8टे Tस टु

.ाइ8टह[ "लएर जाने गछु E।
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भ"लबल खेलेर सुसमाचार Nचार

कथा

<वलसन "मजापोगु

८

(नेपाल)

मान बहादुर राई र उनका प*रवार भारतको "समानामा

जो"डएको Nदे शको एउटा गाउँमा ब8दछन्। उनको घर व*रप*र

छवटा माटाका भाँडाह[ रािखएका "थए। ती भाँडाह[ दु€
आZमाह[

रहू न

भनेर

रािखएका

"थए।

जब

आमाले

भात

पकाउँ"थन् तब उनले केहc भात ती भाँडाह[मा रािखmदि1थन्।
Zयो भात ती दु€ आZमाह[ले खा1छन् भनेर उनी <वdवास
् यmद कुनैmदन एउटा भाँडोमा खानेकुरा राuन <व"सEएमा पूरै
ग"थEन।
प*रवारलाई खाएको कुरा अपच वा अ[ कुनै नरा„ो रोगले
सताउँनेछ भनेर उनी डराउँ"थन्।

मानबहादुरका बाबुआमा गाउँकै Nuयात झाँ.U "थए।

गाउँका कोहc मा"नसह[मा रोग "बमार ला{यो भने "तनीह[
मानबहादुरको

घरमा

झारफुकका

ला"ग

आउँथे।

"तनीह[ले

त1Pम1P गरे र दु€ आZमा धपाएर रोग "नको पानE स6छन् भRे
गाउँलेह[मा <वdवास "थयो। "तनीह[ले नदे िखएको परमेdवर
येशूको त नाउँ प"न सुR चाहे का "थएनन्। "तनीह[ त दे िखने

काठको, फलामको वा ढु :ाको दे वताह[लाई माP पूजा गनE
मनपराउँथे।

एक mदन १८ वषEको मान बहादुर कामगरे र घर फ<क¢दै

"थयो एउटा घरमा क1याकेटcबाट बालक ज1मेको कथा कसै ले
भ"नरहे को उसले सु1यो। य8तो हुँदै नहुने कथा कसले प<ढरहे को
छ भनेर उसले अच@म मा1यो। अ"न कथा प<ढरहे को घरमा

प8यो। Zयहाँ एक जनाले कालो <कताब प<ढरहे को उसले दे uयो।
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Zयहाँ घरे ल ु स:"त भइरहे को "थयो। स:"तप"छ मानबहादुरले Zयो
<कताब प¯ने

यिnसँग क8तो अनौठो कुरा "सकाइरहे को भनेर

<ववाद गयŸ। पाहुना भएर आएका सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट पा8टरले

ु क हाँसेर भो"ल
मान बहादुरसँग वाद<ववाद गरे नन् ब[ मुस6
ु ा प"न आउन आम1Pण गरे । एक ह¬ाको बाइबल अzययन
बेलक
प"छ मान बहादुरले प"न बाइबल पायो।

बाइबलमा लेिखएको

कुरा आ`नो धमEसँग न"मsने भएकोले Zयो गलत पु8तक हो भनेर
Nमािणत गरे र दे खाउन मानबहादुरले बाइबल प¯न थाsयो। तर
उसले ज"त बाइबल प•ो Zय"त नै उसमा येशू नै जी<वत
परमेdवर हुन ् भRे कुराको <वdवास जा{यो। अ1तमा उसले
आ`नो ™दय येशूलाई सुि@पयो।

जब उसले मैले त येशूलाई <वdवास गर“ भनेर बुबालाई सुनायो

तब उसका बुबाआमा *रसले

च ुर भए। "तनीह[ले

छोरालाई बे8सरc कुटे र घरबाटै "नकालc mदए।

आ`नो

मानवहादुरकU आमा रातभ*र रोइन्। भो"लपsट आ`नो

छोरो कहाँ छ उसलाई खोजेर एउटा पाठो mदएर भएप"न बोलाइ
mदनु भनेर साथीलाई अनुरोध ग*रन्। मान बहादुर Zयो पाठो पाएर

अZय1तै खुशी भयो र NाथEना गयŸ । NाथEना गरे प"छ Zयो पाठो

बेचेर भ"लबल र जालc <कR भ"न मन"भP कसै ले 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
युवाह[ Zयता"तर आएर "तनीह[ प"न उसँग खेsन "मsछ <क
भनेर भR थाले। “हु1छ आऊ, तर "तमीह[ सवैले बाइबलको
पद क´ठ गनुप
E छE" भRे शतE मान बहादुरले राuयो।
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ती जवानह[ खुशीसाथ ती बाइबलका पदह[ क´ठ गदp

भ"लवल खेsन थाले। जब "तनीह[ खेsन थाले Zयसप"छ गाउँका

अ[ युवाह[ प"न थ<पए र बाइबलको पद क´ठ गदp भ"लबल
खेsदै ननE थाले। जब एउटा खेल स<कयो तब अकŸ खेल प"न
सु[ गनE मानबहादुरसँग ती युवाह[ले अनुरोध गरे । “हु1छ , तर
"तमीह[ले

परमेdवरको

बारे मा

गीत

प"न

"स6नुपछE"

भनेर

मानबहादुरले भ1यो।यसरc केहc समयप"छ नै ती युवाह[ले
बाइबलका धेरै अंशह[ क´ठ गरे र भजनह[ प"न गाउन थाले।

जब मैले बाइबल "सकाउने कiा सं चालन गछु E भनेर

सुनाए तब प<हलो mदनमै उसले आ`नो कथा मलाई भ1यो।

Zयसबेला उसले उसँग रहे का "तन जना युवाह[लाई प"न मसँग
िचनायो। “ती भाइह[ले भ"लबल खेलेरै सुसमाचार सुनेका "थए।

"तनीह[ले येशूलाई –हण गरे का छन् र "तनीह[ प"न बाइबल
"सकाउने कायEकताE हुन चाह1छन्" उसले भ1यो।

घरबाट "नका"लएको मानबहादुर जो फोटोमा ह"सलो

मुहार "लएर ब"सरहे को छ, धा"मEक –1थमा "नपूणE त छै न। तर
परमेdवरको सदा र<हरहने राaयमा रहन नयाँ नयाँ प*रवारह[
बनाउन आ`नो गाउँमा ऊ स<.य छ।
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कथा
९

[सका अनाथह[लाई "सकाउँदै
आ1œयु मेकचेसनी
(Šस)

Zयहाँ असाzयै ठू लो च ुनौ"त दे खा परे को "थयो। ५९वषEकU
नाटाsया बलानले [सको अनाथलयबाट दुई जना स साना
दाजुभाइह[लाई आ`नो घरमा sयाएकU "थइन्। उनी "तनीह[का
बaयै बनेकU "थइन्। "तनीह[लाई जी<वत परमेdवरको बारे मा
कसरc "सकाउने भRे कुरामा उनी अलमलमा परे कU "थइन्।

१० वषEको दा"नल र उसको ९ वषEको भाइ "न<कटालाई

ज«ाँहा बाबुले मन] ग*र <प_‰यो। बाबुको दु यEवहार सहन
नस6ने भएकोले कसै ले "तनीह[लाई Šसको एउटा अनाथालयमा
रािखmदएका "थए। "तनीह[को आमाको मृZयु भइसकेको "थयो।

नाटाsयाको Vीमान् याकोभ अवकास Nा¬ सेभे1थ डे

ु पाsन आ`नो
पा8टर "थए। "तनीह[ले ती बालकह[लाई धमEपP
घर ओबोले18कमा sयाएका "थए।

४,६०० जनसं uया भएको यो

सहर Šसको राजधानी मा8कोको दिiण भागमा पदEछ। यो
मा8कोबाट ७० माइल वा ११५ <कलो"मटर टाढा पदEछ।
NZयेक एडभेि1ट8टले टु हरु ालाई पाsनुपछE भने एडभेि1ट8ट चचEको
सह सं 8था<पका एलेन जी ‹ाइटले गरे को अनुरोधबाट Nभा<वत

भएर "तनीह[ले ती टु हरु ा बालकह[लाई घरमा sयाएका "थए।

बाबुआमा बनेका योकोभ र नाटाsयाले परमेdवरसँग "भPी मनदे िख
NाथEना गरे <क "तनीह[को जीवनमा परमेdवर Nकट होऊन्।

एकmदनको कुरा हो उनीह[को जीवनमा अ<Nय घ_ना

घ‡ो। दा"नल र "न<कटासँग दुईवटा पुराना साइकल "थए।
एउटा दयालु "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 रहे को कोठामा लान भने ती

केटाह[ पराउँदैनथे। ती साइकल प<हलो तलाकै भरे : "नर
रािख1‰यो। बुबाले "तनीह[लाई Zयसो नगनुE भनी सुझाव mदएका

"थए। तर "तनीह[ले बाबुको कुरा सुनेनन्। एक mदन "तनीह[को
साइकल हरायो Zयसप"छ ती केटाह[ बे8सरc रोए
“परमेdवरसँग

सहायताको

"नि@त

NाथEना

गरŒ"

आमा

नाटाsयाले भ"नन्। <वहानको आराधनामा उनले NाथEना ग*रन् “हे

Tयारो Nभ ु साइकल चोन] केटाह[लाई ती साइकल फकाEउन मŽत
गनुह
E ोस्।" अ"न केटाह[ले प"न NाथEना गरे ।

"तनीह[ रहे को गाउँमा केवल एउटामाP 8कूल "थयो।

8कूलकै केटाह[ले ती साइकल चोरे को हुनपु छE भRे आमालाई
लागेको "थयो। उनी Zयहc ¥ 8कूलमा गइन् र हे डमा8टरको

अनुम"त "लएर उनले Zयो सूचना 8कूलका "भ|ाह[मा टाँ"सन्:
Zयस 8कूलका केहc केटाह[ले आमाबाबु नभएका दुई जना

दाजुभाइका साइकलह[ चो*रएका छन्। कृपया ती साइकल
फकाEइmदनुहोस्।"

"तन mदनस@म "बहान

NाथEना ग*र नै रहे ।

ु ै ती आमा र दाजुभाइह[ले
बेलक

अ"न कसै ले तलबाट घि1ट बजायो। एक जना पुŠषले

तल आएर साइकल लान बोलए। जब आमा तल आउनु भयो

तब एक जना अप*रिचत मा"नसले नयाँ र मह:ो बाइसाइकल
हातले समाती रहे को उनले दे िखन्। “जब एक कiा प¯ने मेरो

छोरोलाई "लएर म 8कूलमा गए तब मैले तपाwको सूचना पढ“ ।

२६

मेरो छोरो अ<हले सानै छ Zयसकारण यो साइकल तपाwलाई नै
mदने "नणEय गर“ । कृपया "लनुहोस्" उनले भने।

दाजु दा"नलले Zयो ठू लो साइकल पायो र Zयस mदन

ु ा “Nभ ु य8तो रा„ो साइकल mदनुभएकोमा तपाwलाई धेरै धेरै
बेलक
ध1यवाद छ" भनेर उसले NाथEना गˆयो। "न<कता प"न खुशी नै
"थयो तर आ`नो

प"न साइकलन भइmदएको भए हु1‰यो भRे

उसले चाहे को "थयो। आमाले भ"नन् “लौ यसको "नि@त प"न
NाथEना गरŒ।"

"न<कताले प"न साइकल पाओस् भनेर ती

प*रवारले धेरै mदनस@म NाथEना गरे ।

एक mदन "बहान तलबाट फे*र घ1टc बजाएर कसै ले

वोलाएको

"तनीह[ले

सुने

"तल

आउनुहोस्

र

साइकल

"लनुहोस्।" आमा तल आउँदा त क<हsयै निचनेको मा"नसले

अकŸ मह:ो साइकल पो sयाएको रहे छ। आ`नो एक कiामा

प¯ने छोरोको "नि@त Zयो साइकल ठू लो भएकोले Zयो उपहार

mदन sयाएको भनेर Zयस मा"नसले भ1यो। "न<कताको खुशीको
"समा नै रहे न। “हा„ा NाथEनाह[ सुRुभएकोमा परमेdवरलाई धेरै

ध1यवाद mदन चाह1छु । मेरा छोराह[ले प"न परमेdवरलाई िचR
सकून् भ"न म NाथEना गदEछु" नाटाsयाले यी लेखकलाई सुनाइन्।

२७

आबखािजयामा "तन चेतावनीह[

कथा

आ1œयु मेक्चे8नी
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(आवखािजया, युरोिशया)

सो"भयत
आखािजयाको

गणत1P

ु ी
सुखम

जिजEयाबाट

सहरको

छु टे र

बा<हरc

गएको

बजारमा

रा°

µयालेि1टना

ड"म<¤न फटाफट <हँ©दै "थइन्। उनी आ`नो प*रवारको "नि@त
रोटc वनाउन मकैको <पठो खोaदै "थइन्। उनीसँग धेरै पैसा

ु ीमा एक म<हनास@म गृहयुƒ हुँदा
"थएन। उनी वसेको सहर सुखम
Zयस

ठाउँमा

खानेकुराको

ग@भीर

अभाव

भएको

"थयो।

µयालेि1टनाले कपडाको झोलामा सुकेको मकै बेिचरहे कU एक
म<हलालाई

भे<टन्।

तर

Zयो

<कR

उनीसँग

पैसा

"थएन।

µयालेि1टना च ुपचाप mठ: उ"भएर मेरो प*रवारलाई कसरc खान
mदने होला भनेर सोिचरहे कU "थइन्।
अचानक कसै ले उनको बायाँ काँधमा <हकाEएर ग@भीर

आवाजमा भ1यो “भाsया यहाँबाट "छटो "न8कU।" अच@म मा1दै

उनले पछा"ड हे *रन् Zयहाँ कोहc प"न "थएन। एक "छन त
µयालेि1टना अकमक प*रन्, तर उनले आ`नो Vीमान् पाभेल र
१६ वषEको छोरो नताशालाई सि@झन्। उनको Vीमान् सेभे1थ-डे
एडभेि1ट8ट

पा8टर

"थए।

µयालेि1टनाले

मकै

बेिचरहे कU

म<हलालाई लाला<यत भएर हे *रन्। फे*र पछा"ड कुममा कसै ले
<हकाEएर “यहाँबाट झ† गइ हाल" भRे आवाज आयो। केहc न
केहc नरा„ो हुनेवाला छ ज8तो दे खेर उनी बजारबाट बा<हर

"नि8कन खोिजन् तर उनी आ`ना दुई जना "छमेकUह[ युरc र
टाइ"सयालाई वोलाउन भ"न रो<कइन्। उनले Zयसबेला परालको

२८

कुचोह[ बेिचरहे कU म<हलालाई दे िखन् र सो"धन् “क"त हो?" तर

ते•ो पsट प"न कसै वाट कुममा हात राखेर “भाsया यहाँबाट
अ<हले नै तुर1त "न8कU हाल" भRे आवाज फे*र आयो। Zयसप"छ
µयालेि1टना Zयहाँवबाट भा"गन्। दुई "मनेट प"छ उनको िशरमा"थ

ब1दुकका गोलcह[ उ"डरहे को उनले दे िखन्। फे*रप"न अकŸ

दुईवटा गोलcह[ उडे। µयालेि1टना मरे तsु य भएर जहाँको Zयहc ¥
घोTटो परे र ल"डन्। एक "छनमै सहरको बजारभ*र ठू लो बम
प©केको आवाज आयो। µयालेि1टनाले बजारबाट धुवाँको मु8लो

बादल ज8तै उ"डरहे को दे िखन्। Zयहc बजारबाट धुलोह[ प"न
ँ ाभ*र आस
ँ ु झारे र NाथEना गदp "तनी घर"तर
उ"डरहे का "थए। आख

दगु*रन् “Nभ ु मलाई बचाउनुभएकोमा ध1यवाद। तर म को हुँ र?
मलाई <कन रiा गनुभ
E यो?"
के<ह समयको अ1तरालप"छ µयालेि1टना Zयहc बजारमा फक]र

आइन्। Zयहाँ बमले ज"मनमा ठू ला Tवालह[ वनाएका "थए।

उनी जहाँ उ"भएर मकै र कुचोलाई लाला<यत भएर हे दp "थइन्
Zयहाँको ज"मनमा प"न दुई वटा ठू ला Tवालह[ उनले दे िखन्।

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 जा1छŒ म "तमी"सत हुनेछु।
"तमी नदcह[बाट जाँदा Zयहाँको वाढcले "तमीलाई डुवाउने छै न।
जब "तमी आगोमा पछ¶ Zयसले "तमीलाई जलाउनेछैन। यसले
"तमीलाई पोsने छै न" ([पा1त*रत)।

गोलावारc आगो ज8तै हो जसले मा"नसलाई पोsछ। “तर

परमेdवरले N"त¦ा गनुभ
E एको छ “म "तमीसँग हुनेछु" उहाँसँग
<हँडेर उहाँको "नि@त िजएर हामीले उहाँलाई नै हा„ो सुरiाको

२९

िज@मा mदएका हु1छŒ। हा„ो स@पूणE जीवन नै उहाँको सेवाको
"नि@त सम<पEत गरे का

छौ। येशू यस सं सारमा <कन आउनुभयो

त? एलेन जी ‹ाइटको भनाइ अनुसार उहाँ सेवा गनE आउनुभएको
हो।

हा„ो

जीवनको

ल·य

नै

सेवा

µयालेि1टना यी लेखकलाई सुनाउँ"छन्।

30

गनुE हो"

ढु 6क

हुँदै

सुखी प*रवारको रह8य

कथा

आ1œयु मेक्चे8नी

११

(िज@बावे, अ<=का)

हे जेल मोयोको "नि@त घर खुशीयालcपूणE "थएन। उनको

बुबा र6सीले <टsल हु1थे। आमाबुबा ज<हले घमासान झगडा
गथ] । "तनीह[ अ<=काको िज@बावेको सानो गाउँ {वा1डामा

रह1थे। आ`नो घरमा प"न सुख शाि1त भए क8तो हु1‰यो होला
भनेर हे जेल सोvने गदE"थन्।

जब हे जेल १४ वषEकU भइन् तब उनले एउटा "नणEय

ग*रन् 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। सवENथम त, उनी चचEमा
जान था"लन्। अ[ बालबा"लकाह[ आइतबारको mदन चचEमा
गएको उनले दे खेकU "थइन् र उनी प"न Zयहा जान चाहे कU

"थइन्। आ`नो नौ वषEको भाइलाई डोˆयाएर उनी चचEमा गइन्।
उनले बा” कiा सकेप"छ कहाँ प¯ने होला भनेर खोिजनी"त गन]

.ममा एउटा अखबारमा सोलुसी यु"नभ"सEटcको <व¦ापन दे िखन्।
यो <वdव<व¨ालय सेभे1थ-डे <व-<व¨ालय "थयो र Zयो उनको
घरबाट टाढा "थयो। Zयहाँ बसमा चढे र जाँदा साढे दुई 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 भइन्। उनको बुबाले प"न उनको पढाइ खचE बेहोनE
म’जुर गरे ।

३१

Zयस

सोलुसीमा हे जेल गीत गाउने समूहमा सि@म"लत भए।

समूहका

<व¨ाथ®ह[लाई

उनले

साबथको

बारे मा

धेरै

Ndनह[ ग*रन्। Zयस समूहको एक जना भखEरै <ववाह गरे को

पा8टर "थयो। उनको नाउँ इ"लट 1याट:ा "थयो। एक mदन
उनले हे जेललाई लिiत गदp सबैको सामु भने “यस केटcलाई म
मेरो छोरc बनाउन चाह1छु । NZयेक बुधवार उनले Nभ ुलाई िचनून
भनेर म NाथEना र उपवास ब8नेछु।"

Zयस समूहको अकŸ पाँच जनाले प"न ती पा8टरको कुरा

मनपराए र उनीसँग NाथEनामा सि@म"लत भए। हे जेल प"न Zयहc
NाथEनामा सहभागी भइन्। "तन म<हनास@म "तनीह[ उपवास बसे

र NाथEना गरे । अ"न सोलुसी <वdव<व¨ालयले सा¬ा<हक NाथEना
सभाको आयोजना गˆयो। Zयो सभा प"छ हे जेलले ब"¬8मा
"लइन्।
एलेन

जब हे जेल २३ वषEकU भइन् तब उनलाई पा8टर इ"लटले

जी

प*रवारलाई

‹ाइटको
कसरc

पु8तक

सुखी

मेसेaस टु यो: <पपुल mदए।

बनाउने

भनेर

Zयहाँ

लेिखएका

सsलाहदे िख उनी Nभा<वत
भइन्। उनको प*रवार सुखी होओस्
ु
भRे उनले चाहे कU "थइन्। “*रसाहा बाबुआमासँग कसरc कुरा

गन] भनेर मैले Zयस पु8तकमा "सक“। कुनै <वषयब8तुमा छलफल
गनुप
E ˆयो भने बाबुआमासँग कसरc कुरा गन] भRे प"न "सक“।
<वशेष गरे र आ`नो बाबुआमालाई कसरc आदर गन] सो मैले Zयस
पु8तकबाट "सक“" उनले यी लेखकलाई सुनाइन्। Zयस पु8तकमा

भएको उनको मनपन] अंश पृ. ३३१मा यसरc लेिखएको छ “धेरै

युवायुवतीह[ले सZय जानेका छन् अथाEत परमेdवरलाई िचनेका
छन् भनेर दावी गछEन ् तर क"तपयले बाबुआमालाई mदनुपन] आदर

३२

र 8नेह mदँदैनन्। "तनीह[ आ`ना बाबु र आमालाई थोरै माP Nेम
दे खाउँछन्। "तनको चाहनालाई वा8ता गदp नन् र "तनीह[लाई

आदर गनE असफल हु1छन्। बाबुआमाह[को िच1तालाई "तनीह[
वा8ता गदp नन्।"
जब Zयस पु8तकमा भएका सsलाहलाई "तनले माR
था"लन् तब हे जेलको घरमा खुिशयालc छाउन थाsयो। अ"न

छु †ीमा घर आउँदा हे जेलले सुZनु अिघ बाबुआमालाई बाइबल
प¯न र NाथEना गनE आ–ह ग*रन्। "तनीह[ले प"न सहम"त

ु ा आमाले हे जेललाई बाइबल प¯न र
जनाए। एक mदन बेलक
NाथEना गनE अनुरोध ग*रन्। अ"न पूरै प*रवारले हरे क "बहान र
ु ै परमेdवरको आराधना गनE थाले। अब Zयस घरमा खुसी
बेलक
छाएको छ। आ`नो प*रवारले बिTत8मा लेओस् भनेर हे जेलले

NाथEना ग*ररहे कU "छन्। “अब हामी सुखी प*रवारमा छŒ। य8तो
खालको प*रवार सध¸ होस् भनेर मैले चाहे को "थए"ँ हे जेल खुशी
हुँदै सुनाउँ"छन्।

३३

कथा
१२

परमेdवरको <हसाब
आ1œयु मेक्चे8नी
("भयतनाम)

जानी बेकर साउथ अ<=काको सुनौलो केश भएका एक

भलादमी एडभेि1ट8ट कायEकताE "थए। उनलाई "भयतनामको
राजधानीमा "बस लाख अमे*रकU डलरको लागतमा सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8ट चचEको “सहरमा Nभाव पान] सामुदा<यक के1•" भवन
8थापना गनE ठू लो िज@मा लगाइmदएको "थयो। य8तो खालको
"नकाय दिiणपूव® एिशयाकै प<हलो "थयो।

बेकरले "भयतनामको राजधानी हनौइमा Zयस "नकायको

"नि@त सुहाँउदो ज{गा खोaन कडा मेहनत गनुप
E रे को "थयो। जब
उपयुn ज{गा भे<†1‰यो तब Zयसको मोल बीस लाख डलर भ1दा
मा"थ गएर "तस दे िख चा"लस लाख डलर मा"ग1‰यो।
उनी "स:ापुरमा रहे को एडभेि1ट8ट चचEको साउथ एिशया
यु"नयन "मसनको मुuयालयमा काम गदEथे। उनी अzयiको
<वशेष

सहायकको

[पमा

काम

गदEथे।

NाथEना

गदp

उनले

"स:ापुरबाट हनौइमा धेरै पsट ओहोर दोहोर गरे । “क"त पsट

"भयतनाममा गए ँ Zयसको ग1ती नै मसँग छै न। सायद १५दे िख
२० पsट होला" बेकरले यी लेखकलाई भने।
सन् २०१४मा <वdव एडभेि1ट8ट चचEको अzयi टे ड
एन.सी. <वsसनले हनौईमा मा"नसह[को सेवा गनE सामुदा<यक
के1• "नमाEण गनE सहयोगको "नि@त अनुरोध गरे प"छ बेकरलाई
Zयस कामको "नि@त "नयुn ग*रएको "थयो। <वsसन Zयस बखत

"भएतनममा ऐ"तहा"सक ºमणमा "थए। उहाँले हो िच "म1ह

३४

सहरमा सावEज"नक सुसमाचारcय कायE.मको नेतZृ व गनुभ
E एको

्
"थयो। Zयस iेPमा "भयतनामीह[लाई सेवा पुरयाउन
उsलेखनीय
सामूदा<यक सेवा के1• 8थापना गनुप
E न] N8ताब राuदै Zयसको

"नि@त आवdयक आ"थEक सहयोग जुटाउने बाचा उहाँले mदनुभएको

"थयो। तर उहाँले जुटाउनुहन
ु े सहयोग ५० N"तशत छ भने अकŸ
५० N"तशत साउथ ए"सया-पा"स<फक र साउथ ए"सया यु"नयन
"मसनले जुटाउनुपन] समझदारcमा उहाँले वचन mदनुभएको "थयो।
अ1तमा <वdव एडभेि1ट8ट चचEले दस लाख डलर mदयो भने
"ड"भजन र यु"नयनले पाँच पाँच लाख डलर mदएका "थए।

तर बाकेरले आफूसँग भएको पैसा अनुसारको ज{गा पाउन

सकेनन्। पाउँदा प"न <क त अ"त मह:ो <क त नरा„ो ठाउँको

ज{गा हु1‰यो। Zयसले गदाE ज{गा <कRे मनि8थ"त नै तु<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 सु[ भएको घर
बेvन चाहे का "थए। Zयसको "नि@त उनले केवल १८ लाख
डलरमाP मागेका "थए। जब बेकरले Zयो ठाउँ दे खे तब आ`नो
योजनाको "नि@त Zयो अZय1तै सुहाउँदो ठानेका "थए।

तर कमEचारcत1P र अ[ <.याकलापले गदाE ज{गा <कR
म<हनŒस@म <ढलो भएको "थयो। Zयसै बखत अकŸ मा"नस आएर
बेकरले भ1दा धेरै पैसा mदएर घर <कRे N8ताब राuयो। बेकर
भने NाथEना गदp रहे । तर बेvने
mदने

N8ताबमा

फसेन।

यिn नयाँ मा"नसको धेरै पैसा

एडभेि1ट8टह[को

३५

योजना

समाजको

<हतको ला"ग हुने भएकोले Zयो ज{गा कमै मूsयमा भएप"न
एडभेि1ट8टलाई नै "ब.U गन] उनले "नधो गरे ।

जब मे २२, २०१८मा <वdव एडभेि1ट8ट चचEको अzयi
<वsसन र अ[ अगुवाह[ले साततले भवनको उ»घाटन गरे तब
बेकरको खुशीको "समा नै रहे न। Zयस घरमा पु8तक पसल,

8वा8थ<हतको "नि@त खानेकुरा <कRे पसल, अ¼–ेजी वा अ[
"बदे शी भाषा "सकाउने 8कूल, स<:त 8कूल, "नरोगी बनाउने

के1•, आ2ा "भयतनाम अ<फस र दुई वटा चचEको "नि@त सभाघर
हुनेछ।

“मैले सोचे भ1दा प"न अZय1तै अच@म त*रकाले परमेdवर

काम गनुभ
E यो। उहाँले हामीले NाथEना गरे भ1दा धेरै mदनुभयो।

यसको Vे य, म<हमा र स@मान उहाँलाई नै छ" बेकरले खुशी हुँदै
यी लेखकलाई सुनाए।

३६

कथा
१३

ँ ाले
स—ुिचत होइन तर ठू लो आख
जीवनको मानिचP वा योजनालाई हे न Eु
आ1œयु मेक्चे8नी, (सुडान, अ<=का)

झ´डै mदनmदनै भने ज8तो पाँच सद8यीय एउटा प*रवार
दिiण सुडानको राजधानी जुबामा रहे को सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट
प*रसरमा आएर खानेकुरा मा{द‰यो। Zयसबेला डा6टर <पटर

<फ1वायले Zयस प*रसरमा सानो मु"नकU सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट
8वा8थ सं 8था चलाउँदै "थए। उनी "म"सनेरc डा6टर "थए।
उनको प*रसरमा आएको प*रवारको मागN"त के गन] होला भनेर
उनी अलमलमा परे का "थए।

एक mदन उनले जुन प*रवार उनकहाँ खाना मा{न
आउँ‰यो Zयहc ¥ प*रवारको घरमा जाने "नणEय गरे । Zयो प*रवार

उनकहाँ mदनmदनै खास गरे र <कन आउँछ भनेर उनले जाR
चाहे का "थए। जब उनी Zयस प*रवारको घरमा पुगे तब Zयहाँ जे

दे खे Zयो दे खेर उनको मनमा ठू लो चोट पˆयो। बाबु, आमा, दुई

छोरcह[ र छोराले पालै पालो खाना खा1थे। बाबु र छोरा एक
mदन खा1थे भने आमा र छोरcह[ अकŸ mदन खा1थे। Zयस mदन
बाबु र छोरा भने भोकै हु1‰ये।
Zयो

½dय

दे खेर

<पटर

आ`नो

घरमा

आए।

उनी

अज]ि1टनाका "थए भने उनको Vीमती नताशा साउथ ओसे<टयामा
ज1मेकU "थइन्। यो प<हलाको सो"भयत [सको भाग "थयो।
<पटरले आफूले दे खेको कहालcला{दो ½dय आ`नी Vीमतीलाई

सुनाए। उनले भने “हामी केवल 8वा8थको काममा माP zयान
mदइरहे का छŒ। तर हा„ा व*रप*र रहे का मा"नसह[लाई Zयो भ1दा

३७

अ[ नै थोकको खाचो रहे को कुरालाई हामीले वा8तै गरे नŒ।
8वा8‰य

सेवा

कुराह[को

असल

प"न

खाँचो

हो

तर

छ

समूदायको

भनेर

हामीले

"नि@त

आधारभूत

महसुस

गनुप
E छE।

"तनीह[लाई सफा पानी, खाने कुरा, लामखु†े आउन नmदने झुल
र पानी बो6ने भाँडाह[ चा<हएको रहे छ।"

तर "तनीह[को व*रप*र रहे का मा"नसह[को आधारभूत

आवdयकता पूरा गन] iमता आफूसँग "थएन। <पटर र नताशाले
NाथEना गरे ।

अ"न अमे*रकाको मुuयालयमा रहे को आ2ा

हे ड6वाटEरमा एक लाख पचास हजार डलरको सहयोग मा{न
पPाचार गन] भ"न <पटरले "नणEय गरे । य8तो आयोजनाको "नि@त
उनले प<हले क<हsयै प"न N8ताब लेखेका "थएनन्। तर आ2ाले

उनको N8ताब 8वीकाˆयो र Zयसको "नि@त आ"थEक सहयोग वा
ु U सेभे1थ-डे
बजेट mदने "नणEय गˆयो। अ"न छोटो समयमा नै मुनक
एडभेि1ट8ट

8वा8‰य

ि6ल"नक

प*रयोजनाको नाउँले Nच"लत भए।

आ2ा

जुबा

Nोजे6ट

वा

सानो ि6ल"नक "ब8तार भएर अ[ सेवाह[ प"न सं चालन

गनE था"लयो। "तनीह[ले खानेकुरा, अ[ आवdयक सामानह[ र
पानी सफा गन] उपकरणह[ <वतरण गनE थाले। आपतकालमा
सहयोग

गन]

"नकाय

प"न

"तनीह[ले

8थापना

गरे ।

Zयो

आयोजनाको "नि@त एक लाख पचास हजार डलरबाट एक वषEमै
"बस लाख डलरको बजेट हुन पु{यो। “मलाई त छ6क
ला"गरहे को

छ।

जब

हा„ो

zयान

मा"नसह[मा

राuछŒ

र

"तनीह[को आवdयकताN"त सं वेदनशील हु1छŒ तब "तनीह[लाई
सहयोग गन] प*रयोजनाको <वकास गनE स6छŒ" <पटरले भने।

३८

<पटरको जीवनमा प"न आमूल प*रवतEन आयो। आ2ाले
उनलाई अमे*रकाको सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट <वdव<व¨ालय आ1¾यु
यु"नभ"सEटcमा अzययन गनE पठायो। Zयहाँ अ1तरा<°य <वकासको
<वषयलाई "लएर मा8टर "ड–ी हा"सल गरे । अ"न उनले धेरै
अ1तरा<°य सहयोगी सं 8थाह[मा काम गरे । ती सं 8थाह[मा

आ2ा, डे"नश *र`युजी काउन"सल, वsडE "भजन र य"नसेफ "थए।
उनले जोडEन, लेबनान, बो"ल"भया, साउथ ओसेिशया र [सी
गणत1P चेच"नयाका दे शह[मा प"न काम गरे ।
तर उहाँको यो ठू लो कामह[ सानैदेिख सु[ भएको

"थयो। एउटा प*रवार <कन mदनmदनै खान मा{न आउँदो रहे छ
भRे उनको Zयो चासोले "बशाल प*रयोजना सुŠ भयो। “Zयो
भ1दा अिघ मेरो स@पूणE जीवन मा"नसह[को 8वा8‰य उपचार
गनEमा य8त "थयो। मेरो ि6ल"नकको सानो कोठाभ1दा का<हरको
सं सार प"न हे नप
Eु दŸ रहे छ भनेर मलाई थाहा "थएन" ३९ वषEका
<पटरले

उनले

अzययन

गरे को

अज]ि1टनाको

*रभर

Tलेट

एडभेि1ट8ट यु"नभ"सEटcका सं वाददातालाई अ1तवाEताE mदँदै भने।

“तपाwसँग के छ र तपाwले के गनुप
E छE भRेमाPमा तपाw

zयान नmदनुहोस्। मा"नसह[को आवdयकता के हो Zयसमा प"न
zयान mदनुहोस्। अ"नमाP तपाw येशूको ज8तो च*रP दे खाएर
अ[को सेवा गन]

यिn वR स6नुहन
ु ेछ" अZय1तै रमाइलो

त*रकाले <पटरले सुनाए।

३९

बाइबल बो6ने सह*रयाह[

कथा

अलेहा12ो गोनजालस् 6युरार

१४

(पे[, दिiण अमे*रका)

जब अलेहा12ो १८ वषEको

भयो तब ऊ एक कiामा

भनाE भयो। क"तले १८ वषEको उमेरमा उसले 8कूल सुŠगरे छ
प"न भने। सन् १९८०मा पेŠको काकोलो गाउँमा रहे को
8कूलमा जान थालेको "थयो। Zयहाँका गाउँलेह[ले आ`ना
छोराछोरcह[लाई

पढाउनु

भ1दा

खेतबारcमा

काम

गराउनु

महšवपूणE ठानेका "थए।

एक mदन अलेहा12ोको 8कूलको साथीले एउटा रे "डयो

sयायो। Zयसमा उसले सं सारको अ1तको समयमा के हुनेछ भनेर

सुनाउने आिZमक कायE.म बिजरहे को "थयो। Zयो कायE.म सुनेर
उसको मनमा खुलदुलc भयो र फे*र सुRे "बचार गˆयो।
एक

mदन

रे "डयो

कायE.म

चलाउने

गन]

सुसमाचार

ु ा सुसमाचार
Nचारकले अलेहा12ोको 8कूलको र:शालामा बेलक

Nचार कायE.म आयोजना गरे जहाँ बाइबलस@ब1धी थप ¦ान
पाउने उसको धोको पुरो भएको "थयो। जब

Nचारकले येशूको

आगमन चाँडै हुनेछ भनेर बतायो तब उसको ™दय खुशीले
गदगद भयो।

गाउँका अ[ मा"नसह[ले प"न सुसमाचार सुनेर रमाइलो

मानेका "थए। कायE.म आयोजकह[ले "तनीह[को "नि@त Zयहाँ
एउटा चचE 8थापना ग*रmदए।

जब जब खेतबारcको कामबाट

४०

फुसEद हु1‰यो तब-तब अलेहा12ोर र उसका साथीह[ आइतबार
चचEमा जा1थे।
चचEका

चार

जना

अगुवाह[ले

गाउँका

मा"नसह[ले

बाइबल "स6ने ठू लो चासो दे खाएको दे खे। गाउँका सबैलाई
बाइबल mदने "नणEय ती अगुवाह[ले

गरे । ती अगुवाह[ले

निजकैको क8को (ठाउँको नाउँ) गाउँमा एक घ1टा लगाएर

बाइबल <कR खोजे। तर Zयहाँ बाइबल बेvने कुनै प"न पसल
भे†ाएनन्।
बाइबल <कR नपाएकोमा ती चार जना अगुवाह[ हतास
र "नराश भएका "थए। एकmदन "बहान क8कोको ढु :ेनी बाटोमा
मा"नसह[को ल8कर एउटा भवनमा गइरहे को दे खे। "तनीह[
सबैको हातमा बाइबल "थयो। Zयो भवन सहरको बाइबल बेvने

ठू लो पसल रहे छ भनेर ती अगुवाह[ प"न "तनीह[को प"छ
लागे। Zयो सेभे1थे-डे एडभेि1ट8ट चचE रहे छ। मा"नसह[ साबथ
8कूलमा जाँदै "थए।

ती अगुवाह[ साबथ 8कूल कायE.ममा बसे र चचEको

सेवाकायE.ममा प"न भाग "लए। "तनीह[लाई "म"लजुलc खाना
खान

"न@Zयाइयो

र

Zयसप"छ

चचEका

मा"नसह[सँग

mदउँसो

बाइबल अzययन गनE आ–ह ग*रयो। ती मा"नसह[ बाइबल
अzययन गनE पाउँदा धेरै खुशी भए। जब बाइबल अzययन गरे र
फक] ती मा"नसह[ले भने "ए, हामीले सं सारको अ1Zयको बारे मा

समाचार त केवल आधामाP जानेका रहे छŒ। ती मा"नसह[लाई
त सबै कथा थाहा रहे छ।"

Zयसै बेला ती मा"नसह[ले एडभेि1ट8ट हुने "नणEय गरे ।

"तनीह[ले गाउँका मा"नसह[लाई बाइबलले दे खाएको सबै

४१

कथा

सुनाउन एडभेि1ट8ट पा8टरसँग अनुरोध गरे । "तनीह[सँग चचEका

अ1य दुई जना मा"नसह[ गाउँमा गए र अकŸ mदन अथाEत ्
आइतबार "तनीह[को चचEमा Nचार गरे ।
अलेहा12ोZयस आइतबार चचEमा जान सकेन <कन<क Zयो

mदन ऊ खेतबारcमा काम गदp "थयो। तर उसको साथीले उसलाई
अकŸ आइतबार चचE नजानु भ1यो। चचE त सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट
भयो र अकŸ श"नबारमाP सेवाकायE हु1छ।

अलेहा12ो के भएछ भनेर श"नबार चचEमा गयो। उसले

सुनेको नयाँ सZयN"त उसलाई <वdवास ला{यो। अदनको बग¸चामा

परमेdवरले mदनुभएको "नद] शन र सातŒ mदन साबथ माRुभनेको
चŒथो आ¦ाN"त उसको <वdवास जा{यो र उप"न सेभे1थ-डे
एडभेि1ट8ट भयो।

१९ वषE भएको अलेहा1•ोले 8कूल नजाने "नधो गˆयो र

पूरा समय खेतबारcमा नै काम गनE थाsयो। उसले भेटेज"त

सबैलाई येशूको आगमन चाँडै हुँदैछ भनेर सुनाउन थाsयो।
उसको कामले अZय1तै रा„ो न"तजा sयायो। अलेहा12ो पु©को
"थयो र धेरै प¯न लेuन जाँदैन‰यो। उसले ३० वषE"भPमै ६वटा

चचEह[ 8थापना गˆयो। सन् १९८५मा उसको बिTत8मा भएको
केहc समयमै उसले एउटा प<हलो चचE 8थापना गˆयो। अ"न

NZयेक "तनदे िख पाँच वषEमा उसले एउटा चचE 8थापना गˆयो।
उसले 8थापना गरे को चचEमा ऊ जान क<हलेकाहc ¥ पाँच घ1टास@म
<हँ©‰यो। उसको स<.यता र Nभावमा ८०० जना भ1दा बेसी
मा"नसह[ले Nभ ुलाई <वdवास गरे र बिTत8मा "लए।

आ`नो गवाहcले मा"नसह[ले परमेdवरलाई <वdवास गनE
पुगेकाले ऊ परमेdवरको अलेहा12ो Nशंसा गदEछ। क8को भRे

४२

सहरमा

एक

साबथ

"बहान

बाइबल

एडभेि1ट8टह[N"त आ`नो आभार यn गदEछ।

बोकेर

जाने

"जब हामी चचE जा1छŒ तब बाइबल बोकेर चचE जानु धेरै

असल कुरा हो <कनभने Zयसले गदाE हामीह[ इसाई हŒ भनेर
अ[ मा"नसह[ले दे uदछन्। यmद क8को भRे सहरका सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8टह[ले बाइबल बोकेर चचE नगएको भए मेरो गाउँका

मा"नसह[ले सZय चचEको बारे मा क<हsयै थाहा पाउने "थएन"
उसले खुशी यn गदp भ1यो।
उसको
Nायजसो

गाउँमा

५००

जना

मा"नसह[

छन्।

Zयहाँ

एडेि1ट8टह[ छन्। ३०० जना बिTत8मा "लएका

एडभेि1ट8टह[ छन्।
-लेखक, आ1œयु मेक्चे8नी

४३

चचE 8थापना गदाEको डर

कथा

¿ग
ु ो सा1ज, ६४

१५

(पारा{वे, दिiण अमे*रका)

जब पारा{वेको राजधानी हसुन8यनको "छमेकU गाउँह[मा
चचE 8थापना गनE चचE पा8टरले ¿ग
ु ो सा1जलाई अनुरोध गरे तब
उनी डर◌ाए। ¿ग
ु ो अहसुन8यनले एडभेि1ट8ट हि8पतलको बीमा
क@पनीको "नद] शक भएर २० वषE काम गरे का "थए। उनी

सहरको सबभ1दा ठू लो के1•cय सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEमा
रहे का चचEका सद8यह[सँग बीमाको काम गदEथे। Zयस चचEमा
३०० जना सद8यह[ "थए। तर उनले चचEभ1दा बा<हर क<हले
कतै प"न काम गरे का "थएनन्।
"मलाई डर लागेको "थयो। म ए6लै ले चचE चलाउन

स6ने iमता मसँग "थयो ज8तो लागेको "थएन।

¿ग
ु ोले आ`नी Vीमतीसँग यसबारे कुरा गरे । उनले

एडभेि1ट8ट डेµलपमे1ट *र"लफ एजे1सीमा काम गरे कUले अ[
आ8थाका मा"नसह[सँग काम गन] केहc अनुभव उनमा "थयो।

Zयसकारण उनी नयाँ चचE 8थापना गन] मा"मलामा सहयोग गनE
म’जुर भइन्।
¿ग
ु ोले

निजकैको

धेरै

ि1वभा

हTतास@म
सायो"नया

NाथEना

गाउँमा

गरे ।
चचE

उसको
8थापना

घरको
गनE

<हिचकचएकोमा नमaजा ला"गरहे को "थयो। Zयसकारण प"छ गएर

नयाँ ठाउँमा चचE खडा गन] Nयासमा आफूले सहयोग गन] सहम"त
जनाए।

४४

ँ तर
"प<हला त ह नरा„ो मानेकोले चचE सुŠ गरे को "थए।
केहc मा"नसह[को सहयोगले हामीले काम गˆयŒ। हामी यहाँ

आयŒ, हामीले यहाँ के आवdयकता "थयो Zयसको जाँचबुझ गˆयŒ
र हामीले काम गनE सुŠ गˆयŒ" उनले भने। प<हला त हामीले

सानैबाट काम सुŠ गरे का "थयŒ" ¿ग
ु ोले भने। ¿ग
ु ोले एउटा घर

बहालमा "लए। Zयस घरलाई "Nभावको के1•" भ"नयो। केहc
गोÀीह[को आयोजना ग*रयो, जसमा 8व8थकर खानाको प*रकार
बनाउन "सकाउने र धु„पान रो6ने

कायE.मह[ "थए। Zयसको

"नि@त अ8पतालका केहc <वdवासी साथीह[ले साथ mदए। उनी र
चचEका अ[ सद8यह[ले छर"छमेकUलाई साथी बनाए।

"छमेकU र टोलह[मा नयाँ सामुदा<यक के1•को बारे मा

खबर फै"लयो। चचEका एक जना सद8यले फेसबुकका फोटोह[
राखेर

Zयस

के1•को

बारे मा

जानकारc

mदयो।

8थानीय

एडभेि1ट8टसँग स@बि1धत होप vयानल रे "डयो 1युभो <टय@पले
सामूदा<यक के1•को बारे मा <व¦ापन गˆयो।

सन् २०१५ प"छ Nभावको के1•ले NZयेक श"नबार

"नय"मत [पमा "एक mदन सं सारबाट बा<हर" भRे कायE.मको
थालनी गˆयो।
"यो हTताको एक mदन हो जब मा"नसह[ तनावबाट

8वत1P भएर आ`ना mदमागह[ बाइबलमा लगाउन µयाउँछन्।
हामी गीतह[ गाउँछŒ र सं गसं गै बाइबल अzययन गदEछŒ। जो

मा"नसह[ हामीह[को 8वा8‰य कायE.मह[मा सहभागी भएका
"थए "तनीह[ले हामीह[ बाइबलको कारणले 8व8थ भएको

"तनीह[ले दे uन पाउँथे। "तनीह[ प"न परमेdवरसँग NाथEना सुŠ
गनE थाsदछन्" खुशी भएर ¿ग
ु ोले बताए।

४५

जब मा"नसह[ले बाइबल अzययन गनE थाले तब Zयसमा
भएका 8वा8‰यका सsलाहह[ दे uदा "तनीह[ छ6क परे को
"तनीह[ले बताए। असल 8व8‰य जीवन उिचत र सं त"ु लत खाना
र NाथEना³ारा 8व8थ 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 <Nयह[ हो "तमीह[ सबै
कुरा र 8वा8‰यमा आZमामा ज8तै स@पR होस्।" अकŸ मन पन]

पद <फ"लTपी ४:७ हो जसमा भ"नएको छ "समझले नै µयाउन
नस<कने परमेdवरको शाि1तले "तमीह[का ™दय र "तमीह[का
मनलाई येशूमा रiा गन]छ।"
ऐनाका

सन् २०१६मा Nभावको के1• भवनमा चारपsट चोरह[ले
Áयालह[

फुटाए

र

Zयहाँ

भएका

मेच,

ु
टे बल

र

इले6¤ो"नक उपकरणह[ चोरे र लगे। Zयसले गदाE Zयहाँ हुने

कायE.मह[मा वाधा भयो। Zयसप"छ कायE.मह[ ¿ग
ु ो कै
घरमा हुन थाsयो।

Zयहc वषE <वdव एडभेि1ट8ट चचEले तेˆहŒ साबथ 8कूलमा

सं कलन गरे को भेटcले सामुदा<यक भवनलाई चचEमा प*रणत गनE
सहयोग

गˆयो।

Zयस

पैसाले

8थानीय

एडभेि1ट8ट

चचEले

सामुदा<यक भवन के1• <क1यो। Zयसमा थप 8थलह[को "नमाEण
गरे र अझ सुरिiत बनाए।

"नयोभासाखो"नया सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचE र सामुदा<यक

के1• सन् २०१८मा खो"लयो। ती 8थानह[को सं चालनको

ला"ग आ`नै पा8टर Zयहाँ खटाइयो। ¿ग
ु ो चचEको सबEसाधारण
अगुवा नै भइरहे । Zयसमा आफू एकदम खुशी भएको
बताए।

४६

उनले

वषE ६४को ¿ग
ु ो भ1दछन् "मैले एडभेि1ट8ट चचEको

"नि@त २० वषE काम गर“ तर केहc वषE यता म सबभ1दा खुशी

भएको छु , <कन<क मैले सं सारका मा"नसह[को "नि@त प"न काम

ँ प<हला मैले चचEमै भएका मा"नसह[को "नि@त काम
गनE पाए।
गदEथ“। अ<हले म कुरामाP होइन कामै गरे र दे खाइरहे को छु र
परमेdवरको Nेम नयाँ त*रकाले दे खाइरहे को छु । मेरो जीवनमा
परमेdवरले खटाउनुभएको काम मैले ग*ररहे कोछु ज8तो मलाई
ला"गहे को छ।"

लेखक: आ1œयु मेक्चे8नी

४७

कथा
१६

योग र zयानमा नपाएको शाि1त
गु8टाभो जे"भएर काबालेरो, ४०
(पारा{वे, दिiण अमे*रका)

एक जना अzयािZमक गुŠले गु8ताभो र उसको साथीलाई

एउटा कोठामा ल{यो। Zयो कोठामा मरे का मा"नसह[सँग कुरा
गनE Zयस गुŠले "तनीह[लाई Zयहाँ लगेको "थयो। यो कोठा
पारा{वेको राजधानी असुनdयनमा "थयो।

Zयस अzयािZमक गुŠले "तनीह[लाई भ1यो, ""तमीह[को
केहc Ndन छ भने मरे का आZमाह[ले "तमीह[लाई जवाफ
mदनेछन्।"

गु8ताभोसँग धेरै Ndनह[ "थए र "तनीह[को जवाफ

उसलाई चा<हएको "थयो। उसले mदनको दुई पटक सं 8कृत म1P
फुकेर zयान गनE थाsयो र रातभ*र सुZने कोिशश गˆयो। <वहान
ु U एक घ1टा उसले zयान गरे र समय
एक घ1टा र बेलक
"बतायो। उसमा धेरै तनाव र उदा"सनता "थयो। ती तनाव र

उदा"सनता मेटाउन zयान गन] कदम उसले चालेको "थयो। Zयस
<.याकलाप केहc समयस@म त रमाइलो नै भयो र मनमा शाि1त

भएको ज8तो भएको "थयो। तर zयान प"छ उसमा भएको तनाव
झन सयŒ गुणा aयादा बढे र पो आयो।
मरे का

मा"नस

भनाउँदाह[सँग

कुराकानी

गनE ला{दा

उसलाई धेरै ध6का भएको महसुस गˆयो। उसले

अनेकŒ

अचाि6ल र डराला{दो आवाजह[ सु1यो। Zयहाँ िचvयाएको
आवाजह[ "थए। मा"नसह[ <हँ"डरहे का र गायब भएको उसले

४८

दे uयो। <यनीह[ त शैतानका दूतह[ वा दु€आZमा हुन भनेर
उसले सोvयो। "तनीह[दे िख गु8ताभो त"सEन थाsयो।
गु8ताभो

डराएको

दे खेर

Zयो

गुŠले

भ1यो,

"नडराऊ।

"तनीह[ले "तमीलाई केहc गदp नन्। "तनीह[ले "त„ो mदमाग र
मनलाईमाP जाँvनेछन्।"

Zयो अनुभव प"छ गु8् ताभोले आ`नो जीवनलाई पछा"ड

फक]र

हे ˆयो।

उसका

बाबुआमा

आइतबार

चचEमा

जा1थे।

"छमेकUको अनुरोधप"छ उसलाई सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट 8कूलमा

१२को उमेरमा भनाE ग*रएको "थयो। Zयस 8कूलमा हुने बाइबल
कiाह[मा उसको चासो "थएन। जसोतसो उसले Zयस 8कूलमा

बाˆह कiा "सzयायो। Zयस 8कूलबाट "न8केको एक वषEप"छ
बा<हरका साथीह[ले उसलाई नरा„ो बाटोमा <हँडाए। उसले
जाँडर6सी र लागुपदाथEह[ खान थाsयो।
श"नबार

र

आइतबार

अथाEत ्

"बदामा

उसले

गाँजा,

जाँडर6सी र कोकेन ज8ता लागुपदाथE सेवन गनE थाsयो। प"छ
उसमा झन् तनाव फक]र आयो। उसलाई टाउको दुuने र
वाकवाकUले सताउन थाsयो। ऊ मनोवै¦ा"नककहाँ सहायताको
"नि@त

गयो।

मनौवै¦ा"नकले

उसलाई

भारतको

एक

ु कहाँ गएर zयान गनE "सक भनेर सsलाह mदइन्।
धमEगŠ

जना

गु8ताभोको एक दे वताको मि1दरमा एक जना साधुसँग भेट

ु ले उसलाई zयान गनE र योग गनE "सकाए।
भयो। उn धमEगŠ
ु ले सं 8कृतबाट नबुÁने श•दह[ बार@बार
Zयसबेला Zयस धमEगŠ

उvचारण गरे र zयान mदन लगाए। Zयसले उसलाई आराम mदन
स6नुप‰यŸ। उसले उसको mदमागलाई खा"ल पारे र शाि1त हुने
ठाउँमा मन ला{न mदएर शरcरलाई हलुको पानुप
E ‰यŸ।
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केहc समय त उसलाई रा„ै भएको ज8तो लागेको "थयो

तर फे*र अनेकŒ तसाEउने आवाजह[ उसले सुR थाsयो र
zयानम{न

भएको

बेलामा

अनेकŒ

च"तEकलाह[

उसले

दे uन

थाsयो। zयानम{नभएको बेलामा ऊ अचेत हु1‰यो र उसको
चेतनालाई नै लÂ पा*रmदएको हु1‰यो।
"म त झन बहुला भएको ज8तो पो हुन थाल“ । मलाई
झन कसै को सहायताको "नि@त आवdयकता भएको महसुस गर“ "
गु8ताभोले भ1यो।

उसले अzयािZमक गुŠसँग सहयोग मा{यो तर मरे का

ठा"नएका मा"नसह[लाई भे_न mदएर उसलाई झन् तसाEउन
थालेको "थयो। उसलाई के गŠँ के गŠँ भएको बेलामा उसलाई
एडभेि1ट8ट

8कूलमा

एडभेि1ट8ट

पा8टर

बाइबल

र

पढे को

याद

एडभेि1ट8ट मान"सक

आयो।

उसले

8व8थकम®सँग

सहायता मा{यो। "तनीह[ले उसँग NाथEना गरे र zयान, योग, र
गाँजा ज8तो लागु पदाथEह[ खान छो©न सsलाह mदए। अ"न
गु8ताभो NZयेक साबथ चचE जान थाsयो।
zयान र योग त रो6न उसलाई सिजलो भयो। तर
श"नबार र आइतबार लागुपदाथE छो©न उसलाई धेरै गाˆहो भएको

"थयो। गु8ताभोले आ`नो शरcरसँग सं घषE गˆयो। उसले NाथEना
गˆयो र बाइबल पढे र Zयसबाट आड "लन थाsयो। एक रात
सुZन नसकेको बेलामा उसले यशैया २६:३ दावी गˆयो। Zयसमा
भ"नएको छ "तपाwले उसलाई "सƒ शा1तमा राuनुहन
ु ेछ जसको
mदमाग

तपाwमा

राuदछ

<कनभने

उसले

तपाwमा"थ

भरोसा

राuदछ" ([पा1त*रत)। उसले <फ"लTपी ४:१३को N"त¦ालाई
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प"न दावी गˆयो। Zयसमा लेिखएको छ "मलाई बल mदनुहन
ु े
Ãी€³ारा म सबै थोक गनE स6छु ।

लागु पदाथE खान छोडेप"छ Zयसको लतमा फे*र सकसक

ला{न थाsयो। उसका
गनE आ–ह

गरे ।

तर

पुराना साथीह[ले "तनीह[सँग घुल"मल
उसले

य"मEया

२०:११

दावी

गरे र

"तनीह[सँग नला{ने Nयास गˆयो। Zयसमा लेिखएको छ " तर

ु 1ु छ, यसै ले मलाई
परमNभ ु एक शिnशालc योƒाझ¸ म"सत हुनह
सताउनेह[ ठे स खाएर लोÄनेछन्। "तनीह[ ममा"थ <वजयी
हुनेछैनन्। "तनीह[ सफल हुनेछैनन्, र "तनीह[ सा”ै लाजमा
पन]छन्। "तनीह[को अनादर क<हsयै "बसEइनेछैन।"

गु8ताभोले आ`नो ™दय येशूलाई mदयो र ३४ वषEको

उमेरमा उसले बिTत8मा "लयो। " म मेरो पीडालाई "नको पान]

ँ कोहc मा"नस छ <क भनेर मा"नसको प"छ
कसै को खोिजमा "थए।
ँ
प"छ लाग“। चचEमा म परमेdवरको छोरो हुँ भनेर मैले ¦ान पाए।
उहाँले मेरो जीवनलाई 8वत1P पानुभ
E यो।"

बिTत8मा प"छ इसाई zयानको बारे मा "भ"डयो हे ˆयो र Zयस

अनुसार चsने उसले "नणEय गˆयो। Zयसमा प<हले उसले योग र
zयान गदाE "सके ज8तो zयान गन] त*रका ला{यो। सं 8कृतका
लवजह[

दोहोˆयाउनुको

स†ा

बाइबलमा

भएका

वचनह[

दोहोˆयारहनुपदE‰यो।Zयसको न"तजाल उसलाई झन ध6का भयो।

"मेरो mदमागलाई मैले "नय1Pण गनE स<कँन र प<हलाको

ज8तै मेरो mदमाग खालc भएको ज8तो ला{यो। मेरो शरcर"भP
ताकत आएको ज8तो 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।" अकŸ
आवाजले भ1यो "मि1दरलाई पैसा दे ऊ।" ते•ो आवाजले भ1यो

"*रकाडŸको नाउँमा zयान गर। *रकाडŸलाई बल पाउन zयान
गर।"*रकाडŸ भRे को मा"नस "थयो उसलाई थाहा "थएन।
उसले zयान गदाE गदाE ऊ लÂ हुन थालेको "थयो। ऊ
कÅाि¼–एको ज8तो भयो र चsन प"न सकेन। जसो तसो Zयस

ि8थ"तबाट ऊ "न86यो। Zयसप"छ उसका धेरै साथीह[ले उसलाई
भ1यो <क ती आवाजह[ उसका पुरानै आवाजह[ "थए जुन ् उसले
योग र zयानमा "सकेको "थयो।

गु8ताभोले Zयसरc zयान क<हsयै नगन] "नणEय गˆयो। ब[
बाइबल पढे र परमेdवरको वचनमा zयान mदन थाsयो तर प<हला

योग र zयान गरे को ज8तो होइन। Zयो ठाउँ त खतरा ठाउँ
रहे छ। परमेdवरले Zयस खालको zयान गनE अगुवाई गनुह
E R
ु ।

योग ज8ता zयानह[ प"न मा"नसह[लाई परमेdवरबाट

छsने औजार भएको उसले "नÇकषE "नकाsयो।

"जब योग गदाE आफूलाई रा„ो भएको अनुभव हु1छ तब

कसै ले प"न बाइबल

प¯ने आवdयकता दे uदै नन् न त येशूलाई आ`नो जीवनमा

रोaने अवसर नै। आZमाह[ले तपाwको शरcरमा काम ग*ररहको
तपाwले ठाRुह1ु छ र Zय"त भए पु{छ भनेर तपाw सोvनुह1ु छ"
उसले भ1यो।

गु8ताभो

<कताब

बेचेर

सुसमाचार

सुनाउँछन्

र

आसुनdयनमा मसाज गन] काम गछE। 1युभासायो"नया सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8ट चचEले सं चालन गरे को सामुदा<यक के1•मा स<.य
सहभागी भएको छ।
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आ`ना "छमेकUह[लाई लागु पदाथE र zयानले जीवनलाई

अथEमूलक बनाउन सहयोग गदp न भनेर उसले सुनाउँछन्।

"zयान गदाE केहc समय त रमाइलो हु1छ तर प"छ झन

आफू *र|ो भएको महसुस हु1छ। Zयसकारण जीवनको ला"ग
एउटै समाधान छ Zयो हो येशू। जब तपाw NाथEना गनुह
E 1ु छ तब
तपाwलाई हलुको हु1छ। Zयो नै साँिvचकै शाि1त हो।" ढु 6क
हुँदै गु8ताभोले सुनाउँछ।

लेखक: आ1œयु मेकचे8नी

५३

म <कन ज1म“

कथा

–ा"सयाला मुजेती

१७

( उŠ{वे, दिiण अमे*रका)

उŠ{वेको राजधानी मो1ट"भ"डयोको बस 8टपमा एक जना
म<हला बसको Nतीiामा उ"भरहे कU "थइन्। उनको झोलामा केहc
पैसाह[

<वशेष

कामको

"नि@त

रािखएको

"थयो।

तर

एक

"छनप"छ उनी का@न था"लन्। उनी"भP केहc अ½dय शिnले
घचघचाइरहे को उनले अनुभव ग*रन्। उनी च¯नुपन] बस त आयो

तर Zयस बसमा उनी च<ढनन्। बŠ बाटो काटे र "ब8कुट
पाउरोटc आmद बनाएर बेvने पसलमा उनी गइन्। Zयहाँ उनले
आफूसँग भएको पैसाले केहc "ब8कुटह[ <क"नन्। घरको ढोकामा
उनले आ`नो Vीमानलाई भे<टन्।
""तमी क"त "छटो आइपु{यौ?" उनको Vीमानले सोधे।"हो, म
जुन काम गनE गइरहे को "थए ँ Zयो काम नगनE मैले "नणEय गर“ "
उनले जवाफ mदइन्।
केहc

म<हनाप"छ

–े"सयला

मुज†ीको

ज1म

भयो।

–े"सयाकU आमा म*रयाले Zयो mदन क<हsयै प"न आ`नी छोरcलाई
न"बसEन ु भ"न स@झाएकU "थइन्।
अचाि6लला{दो बाsयकाल

–े"सयला

िचहानमा

खेलेर

हु<कEन्।

जब

उनी
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म<हनामाP पुगेकU "थइन् तब उनकU १८ वषEकU mददcको एउटा
कारखानामा आगो लागेर <वयोगा1तत*रकाले मृZयुभयो। Zयस

आगोमा २० जनाको aयान गएको "थयो। NZयेक mदन
–"सयलाकU आमाले उनलाई िचहानमा ल{दथी। Zयहाँ आ`नी
ँ ु बगाएर
जेठ¡ छोरc गाडेको िचहानको अगा"ड ब"ल1• आस
Šँदथी।

Zयसबेला

मरे का

मा"नसह[
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गा<ढएर

"तनीह[को

स@झनामा नाउँ लेखेर गाडेको िशलाह[को बीचमा –"सयला
खेsदथी। Zयहाँ क"त खालc िचहानह[ "थए। –"सयलाले अ[
िचहानमा राखेका फूलका गुvछाह[ "लएर ती खालc िचहानह[मा
राuदथी।

घरमा कोहc पाहुनाह[ आए भने आमाले –"सयलालाई

िचनाउँदै भ1दथी "परमेdवरले मेरc एउटc छोरcलाई लानुभयो र
उनको स†ामा मलाई यी छोरc mदनुभयो। अ"न उनी बस8टपमा

भएको कथा भ1दथी। हsका पाराले उनी भि1थन् " –"सयला त
ज1मनुनै परे को "थएन।" उनको बोलcमा मु8कुराहट "थयो।

तर –"सयलाले आफू कुनै न कुनैŠपमा दोषी भएको र
आफू सुरिiत नभएको अनुभव गरकU "थइन्। उनकU mददcचा<हँ
घरको ब|ी तर आफूले चा<हँ Zय8तो आदर पाएकU केटc ज8तो

उनलाई लागेको "थएन। धेरै वषEप"छ उनका बाबुआमा छु <†ए।
–"सयला १५ वषEकU हुँदा उनले छोरा पाइन्। अ"न उनको जेठो

दाजु मुटुमा आघात भएर मरे । उसको मृZयुले आमालाई झन
ठू लो चोछ पˆयो। धेरै म<हनास@म –"सयला आ`नी आमासँग
दाजुको िचहानमा गइन्।

केहc वषEप"छ –"सयलाको एकमाP भाइलाई प"न साइकल
च<ढरहे को बेलामा कारले हानीmदयो र Zयसै बेला उसको मृZयु
ँ प"न
भयो। आमालाई Zयो खबर सुनाउन –"सयलालाई आट
आएन। अब आफूमाP Zयस आमाको घरको िजउँदो

यिn

भएको उनले महसुस गरे कU "थइन्। mददc मनु,E बाबु छु <†नु र
भाइ दुघट
E नामा परे र मनु-E यी सबै –"सयलाको "नि@त
ठू लो

<वयोगको घ_ना "थयो। केहc म<हनाप"छ –"सयलाकU आमालाई

पiाघात भयो र हलचल गनE नस6ने भइन्। –"सयलाले उनलाई
उनी नमŠ’जेल 8याहार ग*रन्। बाsयकालमा उनी िचहानमा
हुक]कU "थइन् भने अब Zयो िचहान आ`नै घरमा सरे को ज8तो
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–"सयलालाई ला"गरहे को "थयो। उनी आफैले आफू "बच"लत
भइरहे को अनुभव गदp "थइन्।

एक mदन रे "डयो खोsन ला"गरहे को बेलामा उनले 1युभो

<टय@पो रे "डयो कायE.म सुR पु"गन्। Zयो कायE.म 8थानीय
सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEको होप अथाEत ् आशाको बाणी "थयो।
रे "डयो सु1दै गरे को बेलामा उनले पा8टरको Nवचन सु"नन्। ती
पा8टरको आवाजमा आफू आक<षEत भएको उनले अनुभव ग*रन्।
उनको मन हलुका भयो र आफूले शाि1त पाएको अनुभव ग*रन्।
Zयसै बेला उनले अकŸ रे "डयो कायE.मको पा8टरको

आवाज प"न सु"नन्। ती पा8टरले एडभेि1ट8ट चचEको
सहसं 8थापक एलेन जी ‹ाइटN"त आ.ामक भएर Nवचन mदँदै
"थए। उनको *रसमा –"सयलाको zयान गयो। Zयो –"सयला भRे
यिn को होला जसN"त रे "डयोको Nचारकले भय—र आ.मण
गदEछ उनको बारे मा प¯न उनमा उZसुकता जा{यो। तर एलेन
जी ‹ाइटको बारे मा लेिखएको पु8तक कहाँ पाइ1छ होला? Zयो
उनको "नि@त सम8या नै "थयो।
–"सयलाले पु8तकालय

र <कताब पसलह[मा गएर एलेन
जी ‹ाइटको बारे मा <कताब खोिजन् तर कसै सँग प"न उनको
बारे मा पु8तक "थएन।

एक mदन उनको जेठो छोरो जु|ा बेvने पसलमा गयो र
Zयस पसलको मेचमा एउटा पु8तक उसले दे uयो। Zयो <कताब
सरर हे ˆयो र आ`नो आमालाई भ1यो,
खोिजरहे को पु8तक यो ज8तो ला{छ।"

"आमा,

तपाwले

परमेdवरबाट पु8तक

–"सयलाले आ`नो हातमा Zयो पु8तक "लइन्। Zयो

पु8तकको िशषEक "थयो "द –ेट होप" अथाEत ् "महान आशा।"

५६

Zयस शीषEकको ठ¡क तल लेिखकाको नाउँ उनले दे िखन्। अ"न
छ6क परे र उनी का@न था"लन्।
"यो

त

मेरो

जीवनमा

परमेdवरले

कसरc

काम

ग*ररहनुभएको छ सो मलाई दे खाउनुभएको छ। उहाँले यो
पु8तक मलाई पठाउनुभयो!" िचvयाउँदै उनले भ"नन्।

Zयसबेलादे िख –"सयलाले एलेन जी ‹ाइटको बारे मा केहc
प"न श—ा ग*रनन्। Zयो पु8तक प¯नुभ1दा अिघ नै "उहाँमा
मलाई बोलाउन परमेdवरले यो पु8तक Nयोग गनुभ
E यो" भनेर
–"सयलाले भ"नन्।

उनले आशाको बाणी रे "डयो कायE.मको आयोजकलाई
फोन ग*रन्। Zयस कायE.मको सं चालकको तफEबाट "म{वेल
आमारो8परे 1जालाई पठायो। उनले –"सयलालाई बाइबल अzययन

गराए। उनले ला तेय सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEमा बिTत8मा
"लइन्। Zयो चचE सन् २०१६को Pैमा"सक साबथ8कूलको
भेटcको सहयोगले 8थापना भएको "थयो। अ<हले उनी Zयस
चचEको स<.य सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट भएकU "छन्। उनी
अ[ह[लाई बाइबल "सकाउँ"छन् र छर"छमेकUका मा"नसह[लाई

् उनको Nभावमा चार जनाले बिTत8मा "लएका
सहयाता ग"छEन।
छन्।
आ`नो जीवनको Nायजसो समयमा उनी आफू <कन
्
ज1मेको हुँला भनेर सोvने ग"थEन।
तर आज उनले Zयसको
जवाफ पाइकU "छन्।
"म आमाको पेटमा हुँदैदेिख परमेdवरले मसँग काम गदp

ु 1ु ‰यो" खुशी भएर –"सयलाले भ"नन्। उनी अ<हले ५२
हुनह
वषEकU भइन्। "यmद मेरc आमाले मेरो ºण
ू हZया गरे को भए
उनलाई 8याहान] को होला? मेरो बुबालाई कसले 8याहा‰यŸ होला
ु 1ु छ र ओtानमै प*ररहनुभएको छ?
जो अ<हले ९४ वषEको हुनह
सबै थोक सध¸ परमेdवरको "नय1Pणमा छ। मसँग उहाँले के

५७

दे uनुभयो सो मलाई थाहा छै न। उहाँले मलाई उƒार गनुभ
E यो।
उहाँको "नि@त अ[ धेरै चेलाह[ बनाउने म आशा गछु E" उनले
भ"नन्।

सन् २०१६मा ला तेजा सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचE बहालमा

"लएको सानो घरबाट आ`नै चचE भवनमा सˆयो।

लेखक: आ1œयु मेकचे8नी
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परमेdवरको "तखाE

कथा

म*रया "स"सला =े<यर

१८

(उŠ{वे, दिiण अमे*रका)

जब उनको Vीमानले उनलाई छोडेर गए तब "स"स"लया
अZय1तै "बच"लत भइन्।
वषE ३०कU "स"स"लयाको गभाEसयमा 6यानसर भएको
"थयो। उनी अZय1तै पीडामा "थइन्। आ`नो पीडा बढे र गएकोले
Vीमा1ले छोडेको होलान् भनेर उनले सोिचन्। उनको Vीमा1लाई
उनले म<हनŒस@म छु न प"न पाएकU "थइनन्। तर उनको आमाले
अकp सोचेकU "थइन्। आ`नी छोरcले सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट
चचEमा समावेश हुने "नणEय गरे कUले आ`नो aवाwले छोरcलाई
छोडेको

आरोप

उनले

लगाएकU

"थइन्।

धेरै

वषE

अिघ

"स"स"लयाको घर रहे को उŠ{वेको म"सEmदज गाउँमा सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8ट चचEले सुसमाचार Nचार गरे को "थयो। Zयसै बेला उनले
Zयस

चचEमा

बिTत8मा

"लएकU

"थइन्।

बिTत8मा

"लएप"छ

"स"स"लया आ`नो Vीमानसँग रमझम गनE पाटÈह[मा गइनन् र
उनले जाँड र6सी प"न खान छो"डन्।
""तमीले सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEमा जान थालेकोले

"तमीले "त„ो Vीमानलाई गुमायौ" आमाले "स"स"लयालाई भ"नन्।

भा{यवस "स"स"लयालाई शsय<.या³ारा उपचार ग*रयो र उनमा
भएको 6या1सरको भागलाई हटाइयो। तर उनी चचEमा जान
छो"डन्।

उनी

अ[कै

घरमा

काम

्
ग"थEन।

"तनवटा

छोराछोरcह[लाई हुकाEउनुपरे कोले उनले काम नग*र हुँदैन‰यो।

५९

काममा श"नवार प"न जानुपन] भएकोले उनले साबथ पालन गनE
स<कनन्।
धेरै वषEप"छ उनका छोराछोरcह[ हुक]र <ववाह प"न गरे ।

तर "स"स"लयालाई आ`नो Vीमानले छोडेर गएकोले उनको िच|
फा<टरहे को "थयो। जब उनकU आमाको मृZयु भयो तब उनले
जोनलाई झनै "ततो माR था"लन्।
घर स"छEन ्

अ"न उनी उŠ{वेको राजधानी म1टे "भ"डयोमा आ`नी जेठ¡

छोरc, aवाw र "तन जना ना"तना"तनाह[सँग ब8न गइन्।
Zयसै बेला उनी परमेdवरको बारे मा सोvन था"लन् र घरको निजक
सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8ट

चचE भएको

भए

हु1‰यो

भनेर

सोvन

था"लन्।

जसरc तसरc 8थानीय एडभेि1ट8ट चचEले सं चालन गरे को

आशाको बाणी रे "डयो कायE.म सुR था"लन्। "मैले यो कायE.म
कसरc सुR गए ँ मलाई थाहा छै न। यो परमेdवरकै हात "थयो <क
मैले यो रे "डयो कायE.म सुR पुग“" खुशी भएर "स"स"लयाले
भ"नन्।

एक

mदन

रे "डयो

सु"नरहे कै

बेलामा

उनको

घरको

निजकैको टोलमा एडभेि1ट8ट चचE रहे को थाहा पाइन्। उनी गोज
सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEमा जनवरc १, सन् २०१७मा <हँडेर
गइन्। Zयो चचE औपचा*रक[पमा भखEर खो"लएको "थयो। उनले

परमेdवरसँग नयाँ वषEमा नयाँ जीवनबाट सु[ गनE चाहे कU "थइन्।
उनले तुर1तै बिTत8मा "लन चाहे कU "थइन् तर पा8टरले बाइबल

६०

को

¦ानमा

फे*र

ताजा

हुन

सsलाह

mदए।

Zयसको

म<हनाप"छ अथाEत ् मे १८मा उनले बिTत8मा "लइन्।

पाँच

"Zयस mदनदे िख म धेरै खुशी छु । परमेdवरले मेरो

जीवनलाई प*रवतEन गनुभ
E यो। मेरो जीवनबाट "ततोपना र पीडा
उहाँले हटाउनुभयो" "स"स"लयाले आ`नो खुशी यn गदp भ"नन्।

परमेdवरले उनको जीवनमा "ततोपना हटाइरहनुभएको छ भनेर

उनलाई

थाहा

भयो

र

उनी

मु8कुराउन

था"लन्

चचEका

सद8यह[ले प"न उनी खुशी भएको दे uन थालेका "थए ""तमी
आजभो"ल हँ"सलो दे िख1tौ नी!" "हो, म धेरै खुशी छु " उनले
जवाफ mदइन्।

प*रवारको "नि@त NाथEना

चचEमा फक]प"छ "स"स"लयाले आ`नी छोरc र aवाwको

"नि@त NाथEना गनE था"लन्। "तनीह[ले प"न येशूलाई <वdवास
गŠन् भRे उनले चाहे कU "थइन्। जब उनी NाथEना गनE था"लन्
तब चचEको एक जना "म"सनेरc <वdवासीले अ¼–ेजी रा„ोसँग
बोलेको थाहा पाइन्। उनी £ािजलका "थए। "स"स"लयाको aवाw

घर तथा भवनह[को न6सा बनाउँ‰यो। उसले अ¼–ेजी "स6न
चाहे को "थयो ता<क उसले बा<हर दे शमा गएर काम गनE सकोस्
तर उसलाई अ¼–ेजी थाहा "थएन। Zयस £ािज"लयन "म"सनेरcको
अनुम"तले "स"स"लयाले आ`नो aवाwलाई आफूले चचE जाँदा
अ¼–ेजी "सकाउने िशiक भे†ाएको भनेर भ"नन्।

६१

ँ
"यो त*रकाले मैले aवाwलाई चचEमा स@पकE गनE लगाए।

उनले चचEको पा8टरसँग र अ[सँग "मPता कायम गरे र चचEको
<.याकलापमा उनले प"न भाग "लन थाले" "स"स"लयाले भ"नन्।
जब

तर उनको छोरोलाई चचEमा लै जानचा<हँ धेरै गाˆहो भयो।

"स"स"लयाले आ`नी छोरcलाई परमेdवरको बारे मा कुरा

ग*रन् तब उनकU छोरc *रसाइन् र भ"नन् " के तपाwले मलाई
चचEमा जान फे*र कर गनE ला{नुभयो?"

अ1तमा "स"स"लयाले भ"नन् "मैले Zयो भनेको होइन। म

ँ ा खोsछु तब म "तमीलाई फे*र भे_न
मरे प"छ जब म आख
चाह1छु ।" उनको यो वचनले छोरcको मन छोयो। अ<हले उनी र
उनको Vीमा1ले बिTत8मा "लन बाइबल अzययन ग*ररहे का छन्।

"मेरो जीवनमा परमेdवरले अच@मको काम गनुभ
E एको छ"

ह<षEत हुँदै "स"स"लयाले भ"नन्। "स"स"लया अ<हले वषE ६० <क
"छन्। उनी गोज सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEमा जाि1छन्।

लेखक: आ1¾यु मेकचे8नी
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येशूको "नि@त आगो हुन ु

कथा

"म{वेल आमारो8परा1जा
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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 उŠ{वेको राजधानी मो1टे "भ"डयोकोको ला टे या

िजsलाको एउटा गाउँमा पदE‰यो। Zयो ठाउँ अ[ ठाउँज8तो
स@पR "थएन्।
जब "म{वेलले बाइबल "सकाउन "न@तो पायो तब ऊ
खुशी भएर "डनोको घरमा बाइबल अzययन गन] टोलcमा अगुवा
भएर

स*रक

क"तजनाको

भयो।
घरमा

उसले
गएर

बाइबलमाP

बाइबल

"सकाएन

"सकाउन

"डनोसँग

थाsयो।

Zयस

िजsलामा सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचE भवन "थएन। एक वषEप"छ
बाइबल

अzययन

गन]

टोलcका

सहभागीह[लाई

दा"नएल

र

Nकाशको बारे मा सुसमाचारcय VृÉलाको आयोजनामा भाग "लन
"न@तो mदयो। Zयसबेला १६ जनाले बिTत8मा "लए।

"Zयस सुसमाचारcय कायE.म प"छ चचE 8थापना गन]
हामीले "नणEय गˆयŒ" "म{वेलले भ1यो। "म{वेल, चचEका अ[
सद8यह[ र

१६ जना नयाँ सद8यह[ "मलेर एउटा घर भाडामा

"लए जहाँ NZयेक साबथमा आराधना कायE.मको आयोजना गरे ।
जब एडभेि1ट8टह[ले "छमेकUह[लाई खाना र लुगा बाँ©न थाले
तब चचEमा सहभागी हुनेह[को सं uया ब¯न थाsयो। बहालमा

"लइएको घर सानो भयो। चचEको "नि@त ठू लो भवन खोaन
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था"लयो र समुदायमा कसरc अझ धेरै Nभाव पान] भनेर "तनीह[ले
उपायह[ खोaन थाले।

चचE भवनको "नि@त सम8या Zयसबेला समाधान भयो जब
<वdवका
Pैमा"सक

सेभे1थ-डे
भेटcको

एडभेि1ट8टह[ले
केहc

भाग

सन्

पठाएर

२०१६मा
ला

तेजा

उठे को
सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8ट चचEले आ`नै भवन <कR सहयोग गˆयो। Zयस भेटcले
चचE भवन र जीवनशैलc के1• खोsन सहयोग गरे को "थयो।

आ`नै चचE भवनमा मा"नसह[को सेवा गनE अब नयाँ

अवसर पाएकोमा "म{वेलको हषEको "समा "थएन।
"हामीह[को "छमेकUको वरपर रहे का मा"नसह[ र घरवार
"ब<हन मा"नसह[लाई सेवा गन] हा„ो योजना छ। आ"थEक
ग"त<व"धमा कमजोर भएका धेरै मा"नसह[ हामीहरको व*रप*र
छन्" अ1तवाEताE "लने .ममा चचEको भा1सा कोठामा "म{वेलले
भ1यो। Zयहाँ 8व8थ प*रकार बनाउने कiा सं चालन गदEछ।

कथा दुई
येशूकहाँ

मा"नसह[लाई

sयाउने

काम

"म{वेलको

यो

प<हलो पटक "थएन। केहc समय अिघ "म{वेल र इल Nाडा

सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEका केहc सद8यह[ म1टे "भ"डयोको

खतरा भाग भएको झोपडप†ी ब8तीमा Zयहाँका मा"नसह[लाई
सहयोग गनE "नय"मत[पमा याPा गदEथे। Zयहाँका मा"नसह[
थोPो कागजका बाकसह[को घर बनाएर सुZदथे।

"हामी मzये पाँच जनाले NZयेक साबथमा २५ जनालाई
बाइबल "सकायŒ। हामीले "तनीह[लाई खाना प"न sयाइmदयŒ।
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हामी

आवdयक

भएका

मा"नसह[कहाँ

गएर

"तनीह[को

आवdयकतामा सहयोग गरे का "थयŒ" "म{वेलले भ1यो।
चचEका

सद8यह[ले

४७

वय8क

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[ सुरिiत भएका "थए।
Zयस

ब8तीबाट

मा"नसह[

चचEमा

आउन

थाले।

कोहc

घोडाबाट आउँथे भने कोहc टाँगाबाट। "Zयस कामको कारणले
२१ जनाले बिTत8मा "लए" खुशीभएर "म{वेलले यn गˆयो।
कथा तीन

उŠ{वेको

एडभेि1ट8ट

डेभलोTमे1ट

*र"लफ

एजे1सीसँग

"म{वेलले २७ वषE काम गरे को "थयो। उसको काममा उसले धेरै

रमाइला अनुभवह[ बटु लेको "थयो। "तनीह[मा वाsटर नाउँ

गरे को मा"नसको बारे मा स@झन "म{वेललाई असाzयै मन पछE।
वाsटर घरबार <वहcन "थयो र उसका खु†ाह[ प"न "थएनन् र
साथै

ऊ

मधुमेह

रोगले

सताइएको

"थयो।

एक

mदन

ऊ

म1टे "भ"डयोको आ2ा के1•मा आयो।

वाsटरले खान पाएको "थएन र उसको सुZने ठाउँ प"न

"थएन। जब एकmदन सामुदा<यक भवनमा "म{वेलले खाना बनाएर
बाँ©दै "थयो Zयसबेला वाsटर प"न आएको "थयो। "म{वेल र
वाsटरको बीचमा रा„ो िचनापच® भयो। बाsटर एक फेरा Nuयात्
हँसाउने र छे ड हाRे गीतह[ लेuने लेखकको [पमा लोक<Nय
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यिn भएको "थयो। उसले लेखेका गीतह[ उŠ{वेमा जनवरc र

फे£अ
ु रc म<हनामा हुने ठू लो वा<षEक जाPामा गाइ1‰यो।
आ`नो

"म{वेलले

जीवनमा

वाsटरलाई

येशूले

सुनायो।

क8तो

काम

Zयसले

गदाE

गनुभ
E यो

येशूको

भनेर
बारे मा

वाsटरको चासो ब•ो।
एक

mदन

खाना

खाएप"छ

बाsटरले

सोzयो

"मलाई

बाइबलको बारे मा "सकाइmदनुहोस् न।"
वाsटरको अनुरोधमा दुई जना एडभेि1ट8टह[ वाsटर
रहे को [खको पातै पात भएको चौरमा उŠ{वेको 1यानो घाममा
उसलाई बाइबल पढाउन थाले। "ऊ एकदम तेिजलो "थयो र

उसले बाइबलको बारे मा तुर1तै "स6यो। आफू प*रवतEन हुन

उसले चाहना गˆयो। येशूको बारे मा जानेर आ`नो नरा„ो जीवन
प*रवतEन गनE उसले इvछा यn गˆयो।

उसले च ुरोट, र6सी खान छो«ो साथै अ[ सबै खराब

बानीह[मा प*रववतEन sयायो। आ2ा के1•मा उसले 8व8थ
शाकाहारc खान पाएको "थयो। उसले भटमासको मासु वा
टोफुलाई मन पराउन थालेको "थयो।

एक mदन "म{वेलले साबथको बारे मा Nवचन तयार गदp

"थयो, वाsटरले सोzयो, "तपाwले के को बारे मा Nवचन mदँदै
ु 1ु छ?"
हुनह

रे <=जरे टरको

ढोकामा

भएको

िचPबाट

Nेरणा

पाएर

Zयसकै आधारमा Nवचन mदन लागेको भनेर "म{वेलले जवाफ
mदयो। Zयस िचPमा एउटा बालकले फोहरको थुNोबाट खाना

बटु sदै "थयो र Zयसमा एउटा Ndन "थयो, केको बारे मा गुनासो
गदp छौ?"
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बाइबल खोलेर "म{वेले लूका ९:१३ प•ो।

Zयसमा

एउटा कथा "थयो। चेलाह[ले येशूको Nवचन सुRे "भडलाई भोक
ला{यो होला घर पठाइ mदनुहोस् भनेर अनुरोध गरे का "थए।
Zयसमा उहाँले "तनीह[लाई अˆहाउनुभएको "थयो ""तमीह[ले नै
uवाऊ।"

अ"न

येशूले

पाँचवटा

रोटc

र

दुईवटा

माछाबाट

हजारŒलाई अच@म त*रकाले uवाउनभएको "थयो।
"म{वेल खाना पकाउन

य8त भयो। Zयसबेला वाsटरले

कागजको टु .ामा केहc लेखे। कागजमा केहc लेखेप"छ वाsटरले

"म{वेललाई Zयो कागज mदँदै भ1यो, "यmद यो उपयोगी छ भने
तपाwले तपाwको Nवचनमा Nयोग गनEहोस्।"

"म{वेलले आ`नो Nवचनमा 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*ररहनुभएको दे खाइएको

"थयो। Zयसमा यो स1दे श "थयो, ""तमीह[ले गुनासो गदp छौ?
<कन? हे र त "त„ो व*रप*र क"त मा"नसह[ घरबार "बहcन छन्,
क"तको खाना नै छै न। क"तको लुगा नै छै न। तर "त„ो त ब8ने
ठाउँछ, खानालाई खाना छ र लाउने लुगा छ।" अ"न वाsटरले
आ`नै बारे मा लेखेको "थयो।
"अ<हले

मलाई

हे नह
Eु ोस्।

जाँडर6सी

खाने

ज«ाँहा

साथीह[ मेरा "थए। "तनीह[ मसँग नाचे। म Nuयात भएकोले
"तनीह[

मकहाँ

आए।

अब

"तनीह[

मकहाँ

आउँछन्

र

"तनीह[को सम8या "लएर मकहाँ गुनासो गनE आउँछन् र म
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भ1छु , ""तमीह[ के गुनासो गछ¶? लौ मलाई हे र मेरो खु†ा छै न
र म मधुमेह रोगले सताइएको छु ।"

धेरै म<हनाप"छ वाsटरले आ`नो ™दय येशूलाई mदयो।

जब बिTत8माको पानी बाट ऊ "न86यो उसले िचvvयाएर भ1यो,
"हे Nभ ु येशू तपाwलाई ध1यवाद छ!"
अ<हले

प"न

वाsटरको

<वजयको

आवाज

"म{वेलले

सु"नरहे को छ। बिTत8मा "लएको ४५ mदनप"छ वाsटरको दे हा1त
भएको "थयो।
"जब हा„ो 8वगEमा रहनुभएको <पताले हामीलाई 8वगEको
घरमा

लानुहन
ु ेछ

तब

वाsटरलाई

भे_ने

मेरो

आशा

छ।

वाsटरलाईमाP होइन ती सबै मा"नसह[ जसलाई परमेdवरले
सुसमाचार सुनाउने अवसर मलाई mदनुभयो। "तनीह[ सबैलाई म
8वगEमा भे_न चाह1छु " "म{वेलले आ`नो आशा पोखायो।
लेखक: आ1œयु मेकचे8ने
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परोपकारcय काम गरे र सुसमाचार

कथा
20

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

मेरc Vीमती र मैले बvचा पाउन १४ वषE NाथEना गˆयŒ

।"यmद तपाwको इvछा हो भने हामीह[को आ`नै बvचा होस्
ु वा धमEपP
ु ी पाsन सहयोग
नभए कमसेकम कसै लाई धमEपP
गनुह
E ोस्" हामीले NाथEना गˆयŒ।
अ8पतालको Nयोगशालामा हामीह[को बvचा हु1छ <क

हुँदैन भनेर डा6टरले धेरै परciणह[ गरे । ती परciणह[को

न"तजाले हामीह[को आ`नै बvचा हुने सं भावना अZय1तै कम
भएको

भनेर

डा6टरले

हामीलाई

सुनाए।

हामीह[को

दे श

ु वा धमEपP
ु ी पाsनु धेरै कmठन छ भनेर प"न
अज]ि1टनामा धमEपP
हामीलाई 8प€ भइसकेको "थयो।

अ"न हामीह[लाई टाढा दे श जहाँ सुसमाचार Nचार गनE

मनाहc ग*रएको दे शमा परमेdवरको "नि@त काम गन] अवसर

ु
"मsयो। हुनस6छ, अकp दे शका बालक वा बा"लकालाई धमEपP
ु ी पाsने अवसर परमेdवरले हामीलाई mदनुह1ु छ होला
वा धमEपP
भनेर हामीले सोvयŒ।
अ"न

सबै

कुराह[

mठक

mठक

"मsन

आयो।

अज]ि1टनासमेत समावेश भएको सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEको
दिiण अमे*रका "ड"भजनले अकŸ दे शमा पाँच वषEस@म काम गन]
हामीह[को

चाहनालाई

8वीकाˆयो।

हा„ो

दे शका

चचEका

अगुवाह[ले प"न "हु1छ" भनेर सहम"त जनाए। जुन दे शमा हामी
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जान चाहे का "थयŒ Zयस दे शको सरकारले प"न Zयहाँ हामीह[लाई
काम गन] अनुम"त mदयो।
अ"न सबै थोक "मलेप"छ मेरc Vीमती ए"लसालाई थाहा
भयो <क उनी गभEवती भइन्। ए"लसा ठ‡ौलc पाराकU "थइन्।
उनले भा1सा कोठामा नदे uने गरे र 6यामरा लुकाएकU "थइन्।
Zयसमा आफू गभEवती भएको खबर मैले सुनेप"छ मेरो N"त<.या
क8तो हुनेरहे छ भनेर उनी रे कडE गनE चाहे कU "थइन्।

एकmदन "बहानको खानेबेलामा भा1सामा उनले मलाई

सानो बाकस mदइन्। मैले प<हला सोच“ Zयो बाकस खालc "थयो।

तर "भP एउटा कागज दे ख“। Zयसमा अ8पतालबाट mदएको
Nयोगशालाको <ववरण "थयो। Zयो मैले िझक“ र पढ“ । Zयसमा
हामीह[को बvचा भयो भनेर न"तजा लेिखएको रहे छ।

खुशी र अपZयारको सं "मVणले मलाई छोTयो। मलाई के

गŠँ के नगŠँ ज8तो भयो। जब मैले "भ"डयो रे क"डE: हे र“ तब म
ँ खुशीको अवसरमा मैले मेरc Vीमतीलाई
त कठाि¼–ए झ¸ भए।
अ:ालो

प"न

मारे को

"थइन।

मेरो

हातमा

केवल

Zयो

Nयोगशालाको *रपोटEमाP "थयो र मेरो िजऊ हिsलरहे को "थयो।

मेरो मगजमा अनेकŒ कुराह[को बा<ढ उलEन थाsयो।

"अ<हले नै <कन हे Nभ ु? यो त अZय1तै अनुपयुn समयमा मेरc
ँ अब Zयो <वदे शी दे शको
Vीमतीले बvचा पाउने खबर मैले पाए।

सरकारले नआऊ भRेछ। हामीह[का चचEका अगुवाह[ले प"न
नजाऊ भRे छन्। दिiण अमे*रका "ड"भजनले प"न नजाऊ भRे
छ। आउनेवाला

बालक अZय1त महँगो हुनेछ र हामीह[को

काममा बाधा हुनेछ" मैले सोच“ । तर परमेdवरको आ`नै समय
अZय1तै उपयुn "थयो।
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हा„ो यु"नयन र "ड"भजनले मेरc Vीमतीको गभाEव8थाको
मा"मलालाई

"लएर

हामीलाई

अकŸ

दे शमा

पठाउने

<वषयमा

असहम"त दे खाएनन्। हामी जाने दे शको सरकारलाई प"न खबर
गˆयŒ। "केहc सम8या छै न। हामीले बालबा"लकाह[लाई माया
गछÊ" भनेर "तनीह[ले जवाफ mदए।

सुसमाचारको "नि@त ब1द भएको दे शमा हामी आइपुगेको

"तन म<हनाप"छ हा„ो छोरो इज<कएलको ज1म भयो। उसकै
कारणले कमसेकम ८०N"तशत Nभ ुको "नि@त गवाहc mदने ढोका
खोsयो।
8थानीय

बा"स1दाह[ले

बvचाह[लाई

माया

गदाEरहे छन् भनेर

हामीले थाहा पायŒ। Zय"तमाP नभएर यmद "बदे शीको वvचा भयो
भने झन असल हुनेरहे छ। जताततै मा"नसह[ले रोकेर बvचाको
फोटो िखvने गदाE रहे छन्। बाजेबaयैह[ले बvचालाई बोकेर

तपाwह[को बारे मा अझ धेरै जानकारc "लन चाहे को दे िख1‰यो र
बvचालाई कसरc हुकाEउने भRे सsलाह प"न mदँदा रहे छन्।

परमेdवरको "नि@त "बऊ रोTने अवसरह[ हामीले कsपना
गरे को भ1दा धेरै असल भएको हामीले पायŒ। हामी जहाँ जहाँ
गएप"न मा"नसह[ इज<कएलसँग झुि@मन थाले।

हा„ै छोरोको कारणले हामी हामीह[ बसेको घरमा

बहालमा ब8नेह[सँग, बजारका मा"नसह[सँग र पाकEमा घु@ने

मा"नसह[सँग साथी बR पु{यŒ। हामीह[को छोरोको ज1म
mदनमा र अ[ <व"भR अवसरमा नयाँ साथीह[लाई हामीले घरमा
"न@तो

mदयŒ।

धेरै

आमाबाबुह[ले

हामीह[को

"तनीह[को छोराछोरcह[ खेलेको हे न E चाहना

छोरासँग

यn गरे । हा„ो

छोरोको साबथ8कूल 6लासमा "तनीह[का छोराछोरcह[लाई प"न
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आउन mदन उनीह[ले अनुरोध गरे । हामी बसेकै घरमा भाडा
"लएर बसेका एउटा <ववा<हत द@प|ीको हा„ो छोरोकै उमेरकU

छोरc "थइन्। "तनीह[ हा„ो घरमा बार@बार आउन थाले।
हामीले

"तनीह[को

छोरcलाई

अ¼–ेजी

भाषामा

लेिखएको

बालबा"लकाको "नि@त लेिखएको पु8तक उपहार mदयŒ।
जुन [पमा हामीले हामीह[को बालकलाई हुकाEयŒ Zयसले
हामीले सोचेको भ1दा प"न धेरै Nभाव पारे को हामीले महसुस

गˆयŒ। परमेdवरले धेरै असल छोरो हामीलाई mदनुभएको "थयो।

Zयस बालकलाई हामी क"त अ:ालो माछÊ र माया गदाE रहे छŒ
भनेर मा"नसह[ले दे खे। बालक अZय1त हँ"सलो भएको प"न
"तनीह[ले दे खे। Zयसले गदाE यवहा*रक [पमा परमेdवरको Nेम
"तनीह[ले दे uन पाएका "थए।

इज<कएलको Nभावकारc[पमा गवाहc बRे iमताले गदाE

अच@मको कुरो भयो। मेरc Vीमती फे*र गभEवती भइन् र छोरc
ज1माइन्।

8थानीय मा"नसह[को "नि@त छोरा प"न छोरc प"न हुन ु

भनेको भा{यको कुरो हो भR थाले। बाटोमा <हँ©ने जो प"न
हामीह[को छोरा छोरc कसरc भए भनेर बुझाइmदन भनेर अनुरोध
ु नेको Zयस दे शका
गनE थाले। एउटै प*रवारमा छोरा र छोरc हुनभ
8थानीय

समाजको

"नि@त

"सƒ

घरप*रवार

भनेर

<वdवास

ग*र1‰यो। हामीले "तनीह[लाई ध1यवाद mद1‰यŒ र भ1‰यŒ हामी
"सƒ परमेdवरको बारे मा िचPण गरे र दे खाउँ‰यŒ।

७२

यो क8तो अच@मको गवाहc हो!

येशूले म|ी २४:१४मा भRुभएको छ "राaयको यो

सुसमाचार सारा सं सारका रा°ह[मा गवाहcको "नि@त फै"लने छ,
अ"न अ1Zय हुनेछ" ([पा1त*रत)।

हामीह[को मुखले बोsनुभ1दा हामीह[को जीवनले mदने

गवाहc अZय1तै Nभावकारc हु1छ। परमेdवरले हामीह[ जी<वत
गवाहc भएको चाहनुह1ु छ भनेर म <वdवास गछु E। रह8यमय
त*रकाले हामीह[ले उहाँको "नि@त गवाहc हुन उहाँले हामीलाई
अवसर mदनुह1ु छ भRे कुरामा म <वdवास गछु E।
म|ी

२४:१४को

वचन

पूरा

गनE

र

येशूको

दो•ो

आगमनको "नि@त तयार हुन परमेdवरले मेरो छोरोलाई Nयोग
ग*ररहनुभएको छ। मेरc Vीमती र मेरो भ1दा मेरो छोरोको
मुकुटमा धेरै ताराह[ हुने होलान् भ"न म <वdवास गदEछु।

पापीह[को "नि@त परमेdवरको योजना ज<हले प"न क"त

असल हुँदो रहे छ भनेर परमेdवरले मलाई दे खाउनुभएकोमा म
अZय1त आिश<षत भएको ठा1दछु । यशैया ५५:८मा परमेdवरले
भRुह1ु छ "मेरा "बचारह[ "तमीह[का "बचार ज8ता होइनन्।
"त„ा बाटोह[ मेरा बाटोह[ ज8ता होइनन्" ([पा1त*रत)।

हामीले यो वचन धेरै Nवचनह[मा सु1छŒ तर तपाwकै

जीवनमा

यो

दे िखयो

भने

अZय1तै

गजबको

परमेdवरको योजना ज<हले प"न "सƒ ह1छ।

हुन

जा1छ।

-मास] लो फनाE1डोले आ1Ëयु मेक◌्चे8नीलाई भनेको आधारमा

७३

कथा

दुई बालकह[लाई पाsनु
वान र वा"नता

2१

(अ<=का)

अ<=कामा रहे को सेभे1थ-डे अ8पतालको प*रसरमा रहे को

वान र वा"नताको घरको ढोकामा बालबा"लकाह[ले ढकढकाई
रहे । वान र वा"नता अज]ि1टनाबाट एक वषEको "नि@त अ8पतालमा
िच<कZसाको काममा 8वयं मसेवक भएर काम ग*ररहे का "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 "थएनन्। "तनीह[लाई

केहc कुराको भोक भएको वान र वा"नताले महसुस गरे ।

"खानेकुरामाP mदएर के हामीले "तनीह[लाई सहायता

ग*ररहे का छŒ त भनेर हामीले एक आपसमा कुरा गनE थाsयŒ"
वानले भ1यो।
बालबा"लकाह[को अव8था 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 दे खेर "तनीह[ छ6क
परे । उसको दुई 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।

७४

<कशोर mदनभरc ज8तो घरमा "थएन। ती बालकह[लाई

"नय"मत[पमा औषधी uवाउनु भनेर अˆहाउँदा Zयस <कशोरले

uवाउन नस6ने अव8था "तनीह[ले दे खे। आ`नो घरमा एउटा

कोठा खा"लभएकोले ती बालकह[लाई "तनीह[को अ8पतालको
प*रसरमा रहे को आ`नो घरमा sयाए। ती दाजुभाइह[ १०
mदनस@म आ`नो घरमा रहन sयाइएका "थए। १० mदनमा
औषधीको

माPा

पूरा

हु1‰यो।

Zयसप"छ

ती

दाजुभाइलाई

"तनीह[कै घरमा फकाEउने वान र वा"नताको "नणEय "थयो।

जब ती बालकह[को 8वा8‰यमा सुधार आयो तब वान र

वा"नताले थाहा पाए <क "तनीह[का बाबु "थएनन्। आमा कतै

टाढा गाउँमा काम गदp "थइन् र आ`ना बालकह[लाई हे र"बचार
गन] iमता उनमा "थएन। तब वान र वा"नताले ती बालकह[को
8याहार गन] िज@मा आफूह[ले नै "लने "नणEय गरे । ती जोडीले

ती बालबा"लकाको "नि@त आधारभूत आवdयकतामा सहयोग गरे ।
"तनीह[लाई एडेभेि1ट8ट 8कूलमा भनाE गराए र साबथ8कूलमा
प"न लगे।

पा*रवा*रक स:"तमा ती बालकह[ले बाइबलबाट कथाह[
सुने।

परमेdवरले

छु टाउनुभयो

उहाँका

भRे

जनह[लाई

ज8ता

दासZवबाट

आdचयEका

कसरc

कथाह[

ती

बालबा"लकाह[लाई मन परे को "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
गरे को दे िखन्।

७५

"Zयो बालक मेरc Vीमती"तर फक]र मु8कुरायो। उसलाई
थाहा "थयो <क हामीह[ थाकेका छŒ र हामी अ"ल अबेर स@म
आराम "लउन् भनेर उसले चाहे को "थयो" वानले भ1यो।

समय "बZदै जाँदा वान र वा"नताले ती बालकह[को आमालाई
भे_ने इvछा गरे । य8ता रा„ा छोराह[कU आमा मायालु र
आदरणीय हुनपु छE भनेर वान र वा"नताले सोचेका "थए।

जब वान र वा"नताको एक वषEको 8वयं मसेवकको काम
स<कयो तब "तनीह[ आ`नो दे श अज]ि1टनामा फकEनु अिघ
"तनीह[ले 8थानीय साथीह[लाई ती बालकह[को 8याहार गन]
िज@मामा लगाइmदए।

केहc समयप"छ वान र वा"नता फे*र काम गनE Zयहc ¥

अ8पतालमा फक]र आए। ती बालकह[को ठू लो दाजु म*रसकेको
र ती साना बालकह[लाई आमाले लगेको "तनीह[ले थाहा पाए।

धेरै समयको खोजीनी"तप"छ वानले ती बालकह[को आमा

कहाँ "छन् भनेर थाहा पाए। तब उनी ती बालकह[लाई र
"तनीह[कU आमालाई वानले भे_न गए। "आमालाई भे_नु ती

बालबा"लकाह[का ला"ग अZय1तै आिशषमय कुरा "थयो। उनी
अZय1त

मायालु "थइन्।

हामीले

ती

आमासँग

केहc

समय

"बतायŒ। ती बालकह[ले लाज मानेका "थए <कनभने हामीले
"तनीह[लाई धेरै समयस@म दे खेका "थएनŒ" वानले भ1यो।

जब वान र वा"नताको काम गन] दो•ो अव"ध प"न स<कयो

तब आ`नो दे श फकEनुभ1दा अिघ "तनीह[ले अि1तम पटक ती
आमा र बालबा"लकाह[लाई भे_न जाने "नणEय "तनीह[ले गरे ।

वानले "तनीह[सँग एक हTता "बताए। आमासँगको "मPता झन
रा„ोसँग गाँ"सयो। उसले कानुनी कागजह[ र केहc

७६

यवहा*रक

<वषयमा सहयोग गˆयो। हTताभ*र वा"नताले काम गनुप
E ‰यŸ तर
श"नबार आइतबार उनी ती बालकह[को घरमा जाि1थन्।
वान र वा"नताले ती बालकह[को प*रवारलाई सु1दर
त*रकाले िचP भएको सिचPबाइबल भएको बाकस, प*रवारको
NZयेक सद8यलाई "तनीह[को आ`नै भाषाको बाइबल र एलेन
जी ‹ाइट³ारा "लिखत "द –ेट क1¤ोभस®" उपहार mदए। एउटा
[खको मु"न Zयस गाउँका मा"नसह[को "नि@त वान र वा"नताले

<वशेष साबथ 8कूल र चचE कायE.म सं चालन गरे अ"न "तनीह[
"बदावारc भए।
"Zयो अZय1तै रमाइलो iण "थयो <कनभने हामीले यो
सोvयŒ <क Zयस iेPमा अब हा„ो आउने जाने काम स<कयो।
हामी NाथEना गछÊ <क हामीले रोपेका "बऊह[लाई परमेdवरले
पानी हालेर हुकाEऊन्" वानले भ1यो।
अ<=कामा

वान

र

वा"नताको

जुन

अनुभव

भयो

Zयसले

"तनीह[का ™दयह[ प*रवतEन भयो। एलेन जी ‹ाइट केवल
धुर1धर लेिखका र भ<वÇयवnामाP होइनन् तर उनी जी<वत
आ8था भएकU

यिn "थइन् भनेर "तनीह[ले "सके। आ`नो

घरमा अभावमा परे का बालबा"लकाह[लाई sयाएर "तनीह[को
8याहार गथ] । एलेन जी ‹ाइट केवल मुखलेमाP Nचार गन] होइन
्
तर यवहारमै आफूले Nचार गरे को कुरालाई लागु ग"थEन।
"मेरो

"नि@त

यो

.ाि1तकारc

सोच

"थयो।

क"तपय

समयमा "म"सनेरcह[ले मा"नसह[को बीचमा काम गदEछन् तर

क"तजनाले आ`ना घरह[मा "मसनको काम sयाउँछन् त?"
िज¦ासा राuदै वानले भ1यो।

७७

"जो

"मसनेरcह[

दु:खमा

परे काह[को

सेवा

गछEन ्

"तनीह[ले अ½dय 8वगEदूतह[को सेवा ग*ररहे का हु1छन्" भRे
भनाईको

उsलेख

गदp

वा"नताले

उनको

मनपन]

एलेन

जी

‹ाइट³ारा "लिखत ""डजाएर अभ एजेज"को पृ. ६३९लाई उ»धृत
गछE

"जब

तपाwह[ले

दु:ख

परे को

र

आवdयक

परे का

मा"नसह[को "नि@त तपाwको ढोका खोsनुह1ु छ तब तपाwले
नदे िखने 8वगEदूतह[लाई 8वागत

ग*ररहनुभएको हु1छ। तपाwले

8वगEका जीवह[लाई साथी बनाइरहनुभएको हु1छ। "तनीह[ले

आन1द र शाि1तको प<वP वातावरण sयाउँदछन्। "तनीह[ले
तपाwले गनुभ
E एको कामको बारे मा Nशंसा गदp "तनीह[ 8वगEमा
आउँदछन् र Zयहाँ खुशीका आवाजह[ घि1क1छन्। हामीले

दे खाएका कŠणाको NZयेक कामले 8वगEमा स:ीत बजेको हु1छ।
आ`ना अZय1तै बहुमूsय धुकुटcमा रहे का "न8वाथ® सेवकह[को

काम आ`नो "सं हासनबाट परमेdवर <पताले गRुह1ु छ।"जब वान

र वा"नताले ती बालकह[लाई सह◌ायाता गरे Zयसबेला वान ३०
वषEको "थयो। वानले सम8त एडभेि1ट8टह[ जसले सुसमाचारको
"नि@त सेवाकायE गछEन ् तब "तनीह[ले "मसनको काम प"न घरमा

sयाउन अनुरोध गदEछ। अ"न परमेdवरको अनु–हले उहाँको Nेम
मा"नसह[का ™दयह[मा प8न स6छ भनेर वान <वdव8त हु1छ।
"जुन अनुभव मैले गर“ यसले मेरो जीवनमा प*रवतEन

sयाएको "थयो। "मसन iेPमै म "म"सनेरc भएको मैले महसुस
गर“ । म "म"सनेरcको छोरा नभइकन आफू नै "म"सनेरc भएको

अनुभव मैले गर“ " "म"सनेरcका छोरा भएर हुक]को वानले यस
लेखकलाई यn गदEछ।

लेखक: आ1œयु मे6चे8नी

७८

कथा
2२

नयाँ वषEको चाहना
"बए<¤ज ड िजसस सा1टना
(£ािजल, दिiण अमे*रका)

दिiण अमे*रकाको £ािजल दे शमा इटापा*रका नाउँ गरे को
एउटा टापु छ। Zयसको व*रप*र रमणीय बालुवाको <कनारह[
छन्। Zयहाँ नयाँ वषEमा धेरै युवायुवतीह[ भेला हु1छन्। एउटा
नयाँ

वषEको

ु Uपख
बेलक

"तनीह[

{लासमा

र6सी

<पएर

परमेdवरसँग नयाँ इvछा तथा चाहनाह[को कामना गदp "थए।

"Nभ ु, मलाई वषEभरc आिशषह[ले भ*रmदनुहोस् एक जनाले

भ1यो।"Nभ ु मलाई धनी बनाउनुहोस्" अकŸले चाहना

यn

गˆयो।"म माया गन] केटc चाह1छु " अकŸले मु8कुराउँदै भ1यो।

"बया<¤ज द िजसस सा1टानाले आराटु बा <कनारामा Zय8तै

खालका इvछाह[ आ`ना साथीह[ले

यn गरे को सु"नरहे कU

"थइन्। उनी आ`नो साsभाडोर घरबाट एक घ1टा लगाएर
डु:ामा जाने Zयस लोक<Nय सामुm•क <कनारामा नयाँ वषE मनाउन
गएकU "थइन्। Zयस सालभाडोर सहरमा तीस लाख जनसं uया
छन्।

जाँड

र6सी

र

रमझम

गरे र

आ`नो

जीवन

कसरc

सुधा*ररहे का होलान् भनेर अच@म मानेर सोिचन्। अ"न उनी
ँ
भि1छन्: "परमेdवरसँग केहc माि{दन।
गत वषEमा परमेdवरले

मलाई के गनुभ
E यो Zयो सबैको "नि@त म ध1यवाद mदन चाह1छु ।

मैले <वdव<व¨ालयमा प¯न छाPबृि| 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 परमेdवरले

७९

धेरै आिशष mदनुभएको छ। ZयसN"त परमेdवरमा आभार

यn

गनE चाह1छु ।" उनले न<हिच<कvयाइ भ"नन्।

सोमबार काम गनE जाँदा "बया<¤जलाई स’चो भएन।

श"नबार र आइतबारमा नयाँ वषEको "बदा मनाउँदा उनी थाकेकU
"थइन्।

उनको हा<कम आना <.ि8टनाले सहानुभ"ू त दे खाएर "बया<¤जको

निजकै ब"सन् र आ`नो मोबाइल "नका"लन्। Zयसमा उनीसँग
रहे को "तन "मनेटको "भ"डयो खे"लन्।

Zयस "भ"डयोमा एक जना पा8टरले येशूको बारे मा बोलेका

"थए। "बया<¤जले Zयसलाई चासो मानेर हे *रन्। उn पा8टर
उनका साथीह[ ज8तो गरे र बोलेको "थएन।
अकŸ mदन "बहान "बया<¤जको हा<कम आना <.ि8टनाले
अकŸ "तन "मनेटको "भ"डयो ‹ाटस्अपबाट पठाएकU उनले पाइन्।
अकŸ mदन फे*र अकŸ छोटो "भ"डयो "बया<¤जको मोबाइलमा

आएको "थयो। "बया<¤जले NZयेक "भ"डयो हे *रन्। पा8टरको
शा1त बोलcN"त उनले अच@म मानेकU "थइन्। उनी ज«ाँहा

बाबुसँग ब8द"थन्। उनकU आमाले पारपाच ुके गरे र बाबुलाई
छोडेकU "थइन्। बाबु छोरcको बार@बार कचकच हु1‰यो। घरमा

कचकच हुन थालेकोले नै "बया<¤जले प"न रमझम पाटÈ र
जाँडर6सी खान थालेकU "थइन्।

केहc mदनप"छ "बया<¤जले इ1टरनेटबाट पा8टरको नाउँ हे रेर

उनले Nवचनमा mदएका <वषयब8तुह[को बारे मा अझ जानकारc
"लन

था"लन्।

Zयो

पा8टर

इभान

सारे भाले

नोभा

टे @पो

टे "ल"भजनमा सं चालन हुने पो‡ुE"गज भाषामा “इट इज *रटन“

८०

कायE.म आयोजना गदEथे। Zयो टे "ल"भजन £ािजलसँग स@ब"धत
सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEको होप vयानलको "थयो।

"बया<¤जले टे "ल"भजन कायE.म “इट इज *रटन“लाई हे न E

था"लन्। Zयो टे "ल"भजन कायE.म हे रेर पा8टरले भनेको वचन
mठक हो <क होइन भनेर बाइबलसँग तुलना प"न गनE थालेकU

"थइन्। जब उनले दश आ¦ाह[ र सेभे1थ-डे साबथको बारे मा
सु"नन् तब उनले अZय1तै अच@म मा"नन्। साबथको बारे मा उनले
क<हsयै प"न सुनेकU "थइनन्।
"तन

हTतास@म

टे "ल"भजन

कायE.मकोसाथै

बाइबल

अzययन गनE थालेप"छ उनले आ`नो "बगतको जीवनको "नि@त

परमेdवरसँग iमा मा"गन्। उनले आ`नो ™दय परमेdवरको
"नि@त खुला ग*रन्

र प<हलोपsट परमेdवरले उनको NाथEना

सु"नरहको उनले महसुस ग*रन्।
"बया<¤ज

चचE

जान

खोिजन्।

एक

जना

साथीले

आइतबारको mदन चचEमा आउन "न@तो mदइन्। तर जब उनी
Zयस चचEमा गइन् तब बाइबलले भनेको सातŒ mदनको साबथलाई
Zयस चचEले <कन पालन गरे न भनेर उनले सोचकU "थइन्।

"बया<¤जकU हा<कम आना <.ि8टनाले उनको स@ब1ध

परमेdवरसँग नयाँ भएको महसुस ग*रन्। उनले "बया<¤जलाई

घरे ल ु चचEमा येशूको बारे मा अ[ह[सँग अzययन गनE "न@तो
mदइन्। Zयहाँ धेरै मा"नसह[ <व"भR कोठाह[मा समूह समूह
गरे र साबथ र अ[ mदनह[मा बाइबल अzययन गदEथे।

८१

"बया<¤ज तुर1तै Zयस घरे ल ु चचEको मोहमा फ"सन्।

"मलाई सबैले अ:ालो मारे र मलाई Zयो ठाउँ घर ज8तै

ला{यो।

मेरो

मनमा

शाि1त

आएको

महसुस

गर“ "

अ1तरवाताEको.ममा "बया<¤जले भ"नन्।ती मा"नसह[को 8नेह
दे खेर उनी छ6क प*रन्। "<यनीह[ मलाई <कन यसरc धेरै माया

् "तनीह[ले मलाई िचनेका छै नन्। तर "तनीह[ले '"त„ो
गछEन?

्
mदन रा„ो होस्' भनेर प"न अ"भवादन गछEन।
ममा भएको
बाइबलको ¦ानको बारे मा "तनीह[ सुR चाह1छन् र म कसरc

प<ढरहे को छु सोN"त प"न "तनीह[ चासो दे खाउँछन्। म को हुँ
भनेर थाहा पाउनुभ1दा अिघ नै "तनीह[ले माया दे खाउँछन्"
अच@म मा1दै उनले भ"नन्।
चचEको दुई युवायुवती आमा1दा र "भटोरले "बया<¤जलाई
हरे क साबथ बाइबल अzययन mदए। अ1तमा आएर "बया<¤जले

आ`नो ™दय येशूलाई सम<पEत ग*रन् र चचEको बा<हर रहे को पौडी
खेsने पोखरcमा बिTत8मा "लइन्। Zयो दे खेर "बया<¤जकU हा<कम
आना <.ि8टना खुशीले रोइन्।

आज "बया<¤जले उनका बाबु, आमा र दाजुले येशूलाई –हण

गरोस् भनेर NाथEना ग*ररहे कU "छन्। उनको दाजुले “इटइज
*रटन“सँग

बाइबल

अzययन

गनE

सुŠ

ग*रसकेको

छ।

"आdचयEकामह[मा म <वdवास गmदEनथ“। आजको जमानामा
आdचयE

वा

अलौ<कक

कामह[

अस@भव

भ1ठा1थ“।

तर

परमेdवरले नै मेरो जीवनमा सहc आdचयEको काम गनुभ
E एको छ।
पाटÈ, रमझम, जाँड र6सी आmद खाँदा "भPी मनमा *र|ोपना

८२

ँ
अनुभव गरे को "थए।
Zयहc *र|ोपनालाई येशूले आ`नो Nेम
mदनुभएर भनुभ
E यो।

उनले <ववाह गन] युवासँग गत वषEको नयाँ वषEको साँझ

मनाए।

"तनीह[ले

परमेdवरको

अ:ुरको

आिशषको

"नि@त

जुस

<पएर

उहाँलाई

रमाइलो

ध1यवाद

गरे

र

चढाए।"म

परमेdवरसँ निजक हुन चाह1छु । म परमेdवरलाई क<हsयै प"न
अ1त नहुने Nेमले Nेम गनE चा1छु " "बया<¤जले भ"नन्। ।
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दुईवटा NाथEनाको "छ†ो जवाफ

कथा

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

चचEमा जान झुबेटुEको चासो "थएन। तर अचानक बाइबल

प¯ने इvछा उसमा कसरc आयो Zयो उनलाई थाहा भएन।
बाइबल

प¯ने

"त£

चाहना

जहाँबाट

आएप"न

अवकाशNाTत

£ािजलको ब¸ क मेनेजर आ`नै सुरमा बाइबल अzययन गनE थाले।

प¯दा प¯दा झुबेटुEले पढे को वचनदे िख अच@म माR

थाले। तर बाइबलका क"तपय भागह[मा उनी अलम"लन थाले।

Zयसको अथE के हो भनेर सोvन थाले। कसै ले आएर बाइबल

"सकाइmदए हु1‰यो भनेर उनले कामना गनE थाले। एक नयाँ
वषEको उZसबमा पर@परागत भोज भतेरमा नजाने र सालभाडोरको

सडकबाट दे िखने भ ुईच@पा उडाउने तमासा प"न नहे न] उनले "नधो
गरे । Zयो £ािजलको साsभाडोर सहर समु•को <कनारमा छ।
Zयहाँ चा"लस लाख जनसं uया छ।
""तमी ए6लै

भ ुईच@पा उडाएको हे न E जाऊ" आ`नी

Vीमतीलाई उनले भने। झुबेटुEले ए6लै बसेर NाथEना गनE चाहे का

"थए।उनको प*रवार उZसबको "नि@त घरबाट बा<हर "न8केप"छ

ँ ा टे केर झुबेटुEले NाथEना गनE थाले। उनलाई बाइबल
घरमा घुड
"सकाउन र उहाँको सहc चचE दे खाउन उनले परमेdवरसँग "बि1त
गनE थाले।
"Zयो NाथEना परमेdवरले य"त "छटो mदनुभयो <क Zय8तो

प<हले क<हsयै प"न भएको "थएन" झुबेटुEले प"छ भने। थाहा नै

नपाइकन झुबेटुEले सातŒ mदन साबथमा NाथEना गनE थालेका "थए।

८४

Zयसबेलाको "डसे@बर ३१ श"नबार परे को "थयो। अकŸ mदन
जनवरcब १ आइतबार परे को "थयो।
Zयस वषEको प<हलो काम गन] mदन सोमबार "थयो। Zयस

mदन झुबेटुEले काम गन] गरे को ब¸ कबाट फोन आयो। ब¸ कको
"नद] शकले

आ`नो

करारपPमा

सहc

केहc

गनE

लगानीमा

झुबेटुEलाई

सहयोग

बोलाएका

गनE

"थए।

लेिखएको

ब¸ कको

"नद] शकको अ<फसमा झुबेटुEले आफूसँग काम गरे को पुरानो
साथीलाई दे खे। ऊ इसाई भएको झुबेटुEले स@झे। करारमा

ह8ताiेर गरे प"छ झुबेटुE Zयस मा"नसभएको ठाउँमा गए। उसको
नाउँ आलभारो "थयो।

"आलभारो, म बाइबल कहाँ अzययन गनE स6छु के

तपाwलाई थाहा छ? तर मलाई पा8टरकहाँ नलै जानु अ"न "तमीले
मलाई इसाई बनाउन प"न

नखोaनु। म केवल बाइबल प¯न

चाह1छु ।" झुबेटुEले अनुरोध गरे । आलभारो सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट
"थयो तर झुबेटुEलाई थाहा "थएन।

"तपाw 6याबुलामा बाइबल प¯न स6नुह1ु छ" आलभारोले भने।

Zयस ठाउँमा रहे को सहरc िजsलामा उसको एडभेि1ट8ट चचE
"थयो।

"Zयो त धेरै टाढा छ र मोटरको घुइँचो धेरै नरा„ो छ"

झुबेटुEले भने।"mठक छ Zयसो भए तपाwलाई नै चा<हने mठक

एउटा ठाउँ छ। Zयहाँ मा"नसह[ बाइबल प¯छन्। तर Zयो चचE
होइन।

अकŸ mदन म:लबार "थयो। आलभारोले झुबेटुEलाई dय*र:

िजसस घरे ल ु चचEमा ल{यो। Zयहाँ सानो सानो झु´ड गरे र बाइबल
प<ढ1‰यो

र

गीत

गाइ1‰यो।

तर

८५

नौलो

ठाउँ

र

निचनेका

मा"नसह[

भएकोले

झुबेटुEलाई

ठाउँमा

Zयस

जान

असिजलो

ला{यो। उनले पा*रवा*रक साथी रे िजनालाई आफूसँग आउन
अनुरोध गरे । जब उनको Vीमतीलाई आफूसँग आउन अनुरोध
गरे तब उनी जान मा"ननन्।

Zयहाँ भएको बाइबल अzययन झुबेटुEलाई अZय1तै रोचक

ला{यो। अकŸ हTता प"न रे िजनालाई आफूसँग आउन झुबेटुEले
अनुरोध गरे । "हु1छ म तपाwसँग जा1छु तर बाइबल अzययनमा
स*रक हुR" भनेर उनले जवाफ mदइन्।

NZयेक बाइबल अzययनमा रे िजना झुबेटुEसँग गइन्। उनले

आ`नो लुगा"भP पौडी खेsने वª लगाउँ"थन्। बाइबल अzययन
प"छ पौडी खेsन जाने उनको मनशाय "थयो।

"डसे@बर ३१, २००६मा झुबेटुEले बिTत8मा "लए र

Zयसको एक वषEप"छ रे िजनाले प"न बिTत8मा "लइन्।

ँ ामा आस
ँ ु टsकाउँदै
"मसँग क8ले बिTत8मा "लइन् होलc" आख
झुबेटुEले भने "मेरc आमा।" बिTत8मा "लनु अिघ झुबेटुEले आ`नी
आमाले

आ`नो

कदमको

बारे मा

जानकारc

mदएका

"थए।

£ािजलको गाउँमा झुबेटुEकU mददc ओ"डटसँग उनको आमा धेरै
वषEदेिखसँगै बसेकU "थइन्। ओ"डट एडभेि1ट8ट "थइन्।

" आमा म मेरc mददcको चचEमा बिTत8मा "लँदैछु" भनेर उनले

आमालाई फोन गरे का "थए। फोन गरे को दश "मनेटप"छ आमाले

झुबेटुEलाई फोन ग*रन्।"म प"न "तमीसँग बिTत8मा <कन न"लने?"
आमाले सो"धन्।
झुबेटुEले

ु 1ु छ र?"
"के तपाw बिTत8माको "नि@त तयार हुनह
सोधे।"हरे क

mदन

मेरc

छोरcले

मलाई

बाइबल

पढाउँ"छन्। "तमीसँगै बिTत8मा "लने अवसर म गुमाउन चाहाR"
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उनले भ"नन्। ८४ वषEको उमेरमा उनले बिTत8मा "लइन्।
झुबेटुE ५६ वषEका "थए।

झुबेटुE घरे ल ु चचEको सहअगुवा भएर काम गनुभ
E एको

"थयो। १४ वषE"भP Zयस घरे ल ु चचEको स:"त³ारा २०० जनाले

बिTत8मा "लए।नयाँ वषEमा बाइबल बुÁन र सZय चचEको "नि@त
परमेdवरसँग गरे को NाथEनाको तीन mदन"भP जवाफ पाएकोमा
झुबेटुE अच@म मा1छन्।

ँ यो परमेdवरको Nेम³ारा
"यस चचE"भP म कसरc आए?

हो। तर यस चचEमा र<हरहने N"तवƒता कसरc भयो त? यस
चचEमा मैले पाएको 1यानो माया र 8वागत गन] वातावरणले गदाE
म सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEमा र<हरहने "नणEय गनE स6ने भएको
"थए"ँ अ1तरवाताEमा मलाई झुबेटुEले भने।

"चचEले गदाE धेरै मा"नसह[को पूवाE–ह तोडेको म ठा1छु ।

ँ हामीले डा6टर, डेि1ट8ट र
म सांसा*रक iेPबाट चचEमा आए।
व<कलह[लाई बिTत8मा mदलायŒ। साधारणतया "तनीह[ चचEमा
जाँदैनन्। जो चचEमा जान चाह1दै नन् "तनीह[लाई हामीले माया

दे खाएर 8वागत गदEछŒ। जब "तनीह[ले बिTत8मा "ल1छन् तब
"तनीह[ले क<हsयै प"न चचE नछोडेको दे िखएको छ" झुबेटुEले
थTदछन्।

लेखक: आ1œयु मेकचे8नी
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कालE मा6सEको क@यु"न€ अनुयायीबाट एडभेि1ट8ट

कथा

म*रया "म*रता" होसे द ओ"ल"भयरा पािsमएरा

2४

(£ािजल, दिiण अमे*रका)

१२ वषEको उमेरमा म*रताले £ािजलमा बिTत8मा "लएकU

"थइन्।तर <कशोरc अव8थामा उनले चचE जान छो"डन्। अ"न
३८ वषEप"छ उनी आ`नो <वdवास मा6सEN"त Zयागेर उनको
समुदायमा परमेdवरको "नि@त शिnशालc गवाहc बR पुगेकU
"थइन्।

"मेरो

येशू

जीवनमा

Ãी€को

आदशEले

कालEमा6सEको

आदशEको स†ामा ठाउँ पाएको "थयो" म*रता भनेर स@बोधन गनE
चाहने म*रयाले भ"नन्।म*रया सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट आमाको

घरमा हुक]कU "थइन्। <कशोरc अव8थामा नै उनले साबथ 8कूल
कiामा "सकाउँ"थन् र चचEको युवायुवतीह[को "नि@त अगुवा

भएकU "थइन्। तर उनी २२ वषEको हुँदा चचEको एक N"त<Àत

यिnले उनलाई केहc भने जसले गदाE उनको िच| दुuयो र चचE

जानै

छो"डन्।

चचEको

कुनै

प"न

मा"नसले

उनलाई

वा8ता

नगरे कोले चचEमा क<हsयै नजाने "नणEय उनले गरे कU "थइन्।

8कूलमा उनले "नकै चासोदे खाएर समाजशाª प<ढन् र

जमEनको

दाशE"नक

र

समाजशाªी

कालEमा6सEको

मानव

अ"धकारबारे "सकाएको िशiाले उनी अZय1त Nभा<वत भइन्।
उनले प"न आफू कालEमा6सEको अनुयायी बRे "नणEय ग*रन्।

२५ वषE"भP म*रयाले <ववाह गरे र एक छोरा पाइन् र उनी

<वधवी प"न भइन्।

उनी 6यानाडाको म1¤ायल सहरमा स*रन्।

म1¤ायलमा रहे को यु"नभ"सEटc द मो1Íयालमा पीएचडी गनE भनाE
भइन्।
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जब

निचताएको

उनी

<वdव<व¨ालयमा

प¯दै

"थइन्

तब

उनले

£ािजलcयन पा8टर लुइस् र उहाँकU Vीमती "लयोनी

उनलाई भे_न आए। "तनीह[ अमे*रकामा एउटा <ववाहको
समारोहमा स*रक भएर 6यानाडा भएर घर फ<कE1दै

"थए।

"तनीह[ले मन<¤यालमा म*रयालाई भे_न बसाइ ल@•याएरै ब8ने
योजना बनाएका "थए। लुइस र म*रया युवा अव8थामा एउटै

एडभेि1ट8ट चचEमा आराधना गदEथे।पा8टर लुइस र उनकU
Vीमती म*रयालाई mदनmदनै भे_न गए। उनीसँग "तनीह[ले

बाइबल र येशूको Nेमको बारे मा बोले। "तनीह[ले म*रयालाई
येशू"तर फकEन आ–ह गरे ।
म*रयाले

रा„ोसँग "तनीह[लाई सुने तर उनको ™दय

येशूलाई –हण गनEको "नि@त भने कठोर पारे कU "थइन्।

दुई वषEप"छ म*रया आ`नो दे श £ािजलमा फक]र आइन्।

उनी £ािजलको <वdव<व¨ालयमा अzयापकको काम गनE आएकU
"थइन्। पा8टर लुइसकU Vीमतीले उनलाई NZयेक हTता तीन

वषEस@म स@पकE राखेर बाइबल अzययन गनE आउन आ–ह
ग*रन्। तर कुनै न कुनै बहाना बनाएर बाइबल अzययनमा
स*रक भइनन्।

एक mदन म*रयाले 6लासमा मा6सEको बारे मा "सकाउन

पाठ तयार पादp "थइन्। मा6सEले आ`नो "सƒा1तको बारे मा

लेखेको Nथम् लेख सन् १८४४मा लेखेको म*रयाले भे†ाइन्। Zयो
वषE एडभेि1ट8ट

अ"भयान

अथाEत ् येशूको

आगमनको

बारे मा

Nचारग*रएको वषE प"न Zयहc नै "थयो भनेर उनले सि@झन्।
एडभेि1ट8ट अ"भयान अथाEत ् येशू आउनुभएप"छमाP यस सं सारको
प*रवतEन

हु1छ

भRे

िशiाको

िखलाफमा
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अ"भयान

चलाउन

शैतानले मा6सEलाई Nयोग गरे को हो <क भRे कुरालाई अच@म
मा1दै उनले सोvन था"लन्। मा"नसह[को आ`नै तागत, बल,

शिn, वु<ƒ, दशEन वा वादले सं सार प*रवतEन गनE स<क1छ भRे
िशiा कालE मा6सEको "थयो, तर केवल येशूले माP यो सं सार
प*रवतEन गनE स6नुह1ु छ भRे िशiा एडभेि1ट8टह[ले "सकाएका
"थए।

ु ट
केहc समयप"छ आ`नो समाजवादc <व¨ाथ®ह[ –ेजय

हुनेबेलामा 6लासमा मा*रयाले यो घोषणा ग*रन् "अब म <वdवास

ु 1ु छ, तर उहाँ
गछु E <क येशू Ãी€ महान् .ाि1तकारc नेता हुनह
परमेdवरको पुPचाहc ¥ होइन।"
Nायजसो

म*रया

रातमा

रा„ैसँग

सुZद"थन्,

तर

Zयस

6लासबाट आएप"छ Zयस रात उनी रा„ोसँग सुZन स<कनन्।
रातभ*र ओtानमा ओsटाइपsटाइ ग*रर<हन्।

अकŸ mदन उनको एउटc "डनsभा नाउँ गरे कU केटc

<व¨ाथ® उनीकहाँ आइन्। "Nोफेसर, तपाwले 6लासमा येशूलाई

ु 1ु छ भनेर <वdवास गmदEन भनेर भRुभयो।
परमेdवरको पुP हुनह
आज राती रा„ोसँग म सुZनै स<कँन। तपाwले

यn गनुभ
E एको

कुरो तपाwको ™दयदे िख भनेको होइन भनेर तपाwलाई भR
परमेdवरले चाहनुभएको अनुभव गरे कोले तपाwकहाँ आएको हुँ।
ु एकोले येशूलाई तपाwले <वdवास नगरे को
तपाw मा6सEवादc हुनभ
तपाwले 8वीकार गनE चाहनुभएको "थएन" Šँदै उn <व¨ाथ®ले

भ"नन्।म*रयालाई के भनुँ के नभनुँ ज8तो भयो।""तमीले यो कुरा
भनेकोमा "तमीलाई ध1यवाद छ" उनले भ"नन्।

दुई हTताप"छ म*रयाले एउटा रे 8टु रे1टमा mदउँसो खाजा

खाँदै "थइन् तब उनले एउटा गी"तसमूहले "मारा"भsहोसा–ा"सया"

९०

(येशूको अनु–ह अच@मको छ) भRे गीत Nाि6टस ग*ररहे को
उनले सु"नन्। यो गीत आइतबार पालन गन] चचEमा गाइदै

"थयो। यहc गीत जब उनी <कशोरc अव8थामा "थइन् तब
एडभेि1ट8ट चचEले आयोजना गरे को गी"तसमूहमा उनले गाएकU

"थइन्। म*रयाले Zयस चचEको पछा"ड"तर गएर Zयो गीन सु"नन्।
एकै"छनप"छ

उनको

<व¨ाथ®

"डनाsभा

चचE"भP

प"सन्

र

म*रयाभएको ठाउँमा "सधै गइन्। Nोफेसरलाई अ:ालोमादp Šँदै
भ"नन् "मलाई थाहा छ <क तपाw यहाँ आउनुहन
ु ेछ! म घरमा

मेरो बvचालाई दुध uवाउँदै "थए,ँ Zय"तनैखेर मेरो मनमा यहाँ
आउन आवdयकभएको कुरा कसै ले घचघचाइरहे को आभास् मैले
ँ " म*रया तीनछ6क प*रन्। यो भेट त सं योगमाP नभएको
पाए।
उनले महसुस ग*रन्। "डनाsभाको घर निजकै "थएन र म*रया

प"न जानाजानी <वdव<व¨ालयको प*रसरबाट टाढा खाजा खान
गएकU "थइनन्।

चचEमा गीत सु"नसकेप"छ दुई जना एक आपसबाट "बदा

भए। यो अनुभवले उनलाई यो <वdवास भयो <क परमेdवरले

उनलाई बाइबल अzययन गन] अबसर mदन चाहनुभएको छ। अ"न

उनी पा8टर लुइसकU Vीमतीको अनुरोधमा हTताहTतामा हुने
बाइबल अzययनमा स*रक हुन था"लन्।

पा8टर लुइस र उनकU Vीमतीसँग म*रयाले बाइबल १०

वषEस@म अzययन ग*रन्। तर बाइबल परमेdवरको वचन हो भनेर
उनले 8वीकार गनE चा<हनन्।
आिखरमा

पा8टर

लुइसकU

Vीमतीले

उनलाई

भ"नन्

"परमेdवरN"तको <वdवासको "नि@त "तमीले NाथEना गनुE आवdयक

छ। "तमीले परमेdवरN"तको आ8था गुमायौ। "त„ो ला"ग म
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NाथEना गन]छु।" जब पा8टरकU Vीमतीले NाथEना ग*रन् तब घरमा

बाइबल प¯ने चाहना म*रयाको व•ो। "तनले बाइबल दुई
म<हनास@म प<ढन् र उनले फे*र बिTत8मा "लइन्।

तर उनको एउटा सम8या "थयो। उनी चचEमा जान

चा<हरहे कU "थइनन्।"कसै को घरमै <कन आराधना सभा नगन]?"
उनले

पा8टर लुइसलाई सो"धन्।चचEचा<हँ जान नचाहने तर

बाइबल प¯न चाहनेह[को "नि@त एउटा ठाउँ खोaने "तनीह[ले

"नणEय गरे । अ"न Zय8तो खालको घरे ल ु चचEको "नि@त योजना
बनाउन

पा8टरले

म*रयासँग

अनुरोध

गरे ।

अ"न

चचEका

अगुवाह[ले म*रयाले बनाएको घरे ल ु चचEको N8ताव पढे र Zयसमा
छाँटकाँट गरे र घरे ल ु चचE सुŠ गनEको "नि@त सहम"त जनाए।

dय*र: िजजस अथाEत ् येशूको बारे मा ¦ान बाँ©ने घरे ल ु

चचE सन् २००४मा १३जनाबाट सुŠ भएको "थयो। यसमा
२००भ1दा बेसी बिTत8मा "लएका मा"नसह[ छन्।
"यहाँ

मा"नसह[ले
बिTत8मा

एडभेि1ट8ट

"स6दछन्।

"ल1छन्।

अ"न

चचEलाई

"तनीह[को

कसरc

Nेम

आZमप*रवतEन

"तनीह[लाई

गन]

सालभाडोरमा

भनेर

हु1छ

र

भएका

एडभेि1ट8ट चचEह[मा हामी पठाउँछŒ" म*रयाले भ"नन्। अ<हले
म*रया ७० वषEकU "छन् र घरे ल ु चचEको सहअगुवा "छन्।

"हामी धेरै गीतह[ गाउँछŒ। धेरै ससाना समूहह[ "मलेर

् हामी धेरै खुशी छŒ। हामी
बाइबल प¯छन र NाथEना गछEन।

येशूको दो•ो आगमनको "नि@त पिखEरहे का छŒ।" NसR भएर
म*रयाले भ"नन्।

लेखक: आ1•य
ु मेकचे8नी

९२

थाकेका 8वयं सेवकह[
रनै आगुइयर गुरेरा र नाटा"लया

कथा

गलभाओम*र1हो गुरेर,

2५

(£ािजल, दिiण अमे*रका)

दिiण अमे*रकाको आमाजोनको घाम अZय1तै चकŸ "थयो,
र "तनीह[को कामले "तनीह[लाई थकाइ mद1‰यो। पा8टर रे नो
आि{वर

गुइरे रा

र

उनकU

Vीमती

नाता"लया

डु:ामा

चढे र

£ािजलको अनक¼टार गाउँ डेमो.ेिशयामा गए। डु:ाबाट ओsह] र
"तनीह[ले गाउँको NZयेक घरमा गएर सुसमाचारcय कायE.ममा
भाग "लन "न@तो बाँडे।

अ"न ती "म"सनेरcह[ ४५ <क.मी. पर अकŸ गाउँमा

<हलै <हलोको बाटो भएर प"न गए। Zयहाँ प"न NZयेक घरमा गएर
सुसमाचारcय कायE.ममा भाग"लन "न@तो mदए। फे*र Zयसै वखत

तीन जना बाइबल "सकाउनेह[ थप दुई "छमेकU गाउँह[को
NZयेक घरमा गएर सुसमाचारcय कायE.ममा आउन "न@तो mदए।
Zयो कायE.म डेमो.ािशया गाउँको टुँ डीखेलमा आयोजना गरे का
"थए।
ती "म"सनेरcह[ले NZयेक mदन एक म<हना लामो Vं ृखलाबƒ[पमा
सुसमाचार Nचार गरे ।

मा"नसह[ Zयस सभामा हुलका हुल आए। धेरै मा"नसह[

ती "म"सनेरcह[ले बहालमा "लएका "तन वटा <पकअप गाडीमा

कोची कोची आए। क"तपय <हँडेर आए। तर डेमो.ािशया

९३

गाउँका थोरै माP मा"नसह[ले कायEम.ममा भाग "लए। Zयहाँ
mदनmदनै १५० जना ज"त सुसमाचार सुR भेला हु1थे।
दो•ो हTताको सभामा रे नो र नाता"लया थ<कत हुन
थालेका

"थए।

"तनीह[

टाढाबाट

<हँडेर

जानुपदE‰यो।

डेमो.ािशया गाउँका मा"नसह[ले चासो नmदएको कारण "तनीह[
हतोZसा<हत भएका "थए।

घरको ढोका ढोकामा गएर "न@तो mदँदा क"तपयले सामान बेvन
आए ज8तो ठानेर गनगनाउन

प"न थालेका "थए।

रे नोले घर बनाउने मा"नसह[लाई बोलाएर एडभेि1ट8ट
चचE

खडा

ग*ररहे काले

Zयहाँका

मा"नसह[ले

"तनीह[लाई

श¼का8पद[पमा हे *ररहे का "थए। Zयस गाउँका मा"नसह[ केवल

आइतवार माRे एउटा सं @Nदायका <वdवासीह[ "थए। अकŸ
आइतबारे इसाई सं @Nदायको Nचारकह[ आएर अकŸ गाउँमा
"सकाउँदा

Zयहाँका

डेमो.ेिशयाको

गाउँका

प*रवारह[
प*रवारमा

<वभािजत

भएका

"थए।

<वभाजन

आएको

Zयहाँका

मा"नसह[ले चाहे का "थएनन्।
एक mदन थकान र पेलान भएर रे नो र नाता"लया आ`नो डु:ामा
लडे।
"हामी यहाँ <कन छŒ? मा"नसह[ सZय वचन सुR तयार छै नन्।

कसै ले प"न बाइबलका वचनह[ –हण गलाEन ् ज8तो छै न" "नराश

भएर रे नोले भने। "अब म फे*र यो Nचार गन] काम गनE
चाहँmदन। मलाई यो काम त मनपछE तर "तनीह[ले सZयलाई

–हण गनE चा<हरहे का छै नन्" अZय1तै "नराश भएर रे नोसँग
सहम"त जनाइन्।

९४

अZय1तै हतोZसा<हत भएर नातालcले आ`नो मोबाइल
खोलेर बाइबलबाट यताउती पदह[ हे न E था"लन्

NाथEना ग*रन्

"हे परमेdवर हामी यहाँ <कन छŒ भनेर दे खाउनुहोस्।"

ँ ा गलाती ६:९मा पˆयो। Zयसका
अ"न उनको आख

लेिखएको छ "भलाइ गन] काममा हामी नथाकÎ, <कनभने यmद
<ह@मत हारे नÎ भने ठ¡क समयमा हामी कटनी गन]छÎ।"
"लौ, हामीले जवाफ पायŒ!" अZय1तै खुशी भएर नातालcले
Zयो

पद

रे नोलाई

पढे र

सुनाइन्।अकŸ

mदन

जब

रे नो

र

नातालcयाले एउटा घरमा सुसमाचारcय कायE.ममा भाग "लन
"न@तो mदए। "तनीह[ घरमा आएर "न@तो mदएकोमा एक जना
अधब¸ से म<हला धेरै खुशी भएर िचvयाएर भ"नन्: "Zयो त मेरो
चचE हो!" "न@तो काडEमा होप vयानलको िच1हलाई दे खाएर

भ"नन्।"चार वषEस@म यो चचE मेरो "थयो। म बिTत8मा "लन
चाह1छु ।"
चार वषEस@म ती म<हलाले होप vयानल हे *ररहे कU "थइन् र
Zयस

टे "ल"भजन

कायE.ममा

बोsने

Nचारक

आ`नो

गाउँमा

आओस् भनेर उनले चार वषEस@म NाथEना ग*ररहे कU "थइन्।
जब "डसे@बर २०१७मा सुसाचारcय कायE.म स<कयो तब
ती म<हलासमेत गरे र ५० जनाले बिTत8मा "लएका "थए।
जब क<हsयै प"न नथाक भनेर बाइबलमा mदएको अत® पढे प"छ
नथा<ककन रने र नेतालcयाले Nचार गदp गरे तब Zयसै बेला दुई
mददc

ब<हनीले

=ान"सयनर

र

प"न

वषE

बिTत8मा

"लए।

"तनीह[

१६कU

दे "ल"सयन

"थए।

वषE १९कU
"तनीह[का

बाबुआमाले Zयस सुसाचारcय कायE.ममा नजान मनाहc गरे का

९५

"थए। तै प"न "तनीह[ अटे रc भएर कायE.ममा "नय"मत[पमा
भेला भएका "थए।
"हा„ो बुबाले हामी एडभेि1ट8ट भएको चाहRुहR
ु । आज

हामीले बिTत8मा "लएको प"न उहाँ चाहनुहR
ु ‰यो। तर हामी
आ`नै इvछाले यहाँ आयŒ" बिTत8मा "लएको mदनमा रे नोले
"भ"डयो अ1तरवाताE =ानिशयनले

भ"नन्। "<हजो राती हा„ो

हजुरमा घरमा हा„ो बुबालाई स@झाउन आउनुभयो <कनभने उहाँले
भRुभएको "थयो <क यmद हामीले बिTत8मा "लयŒ भने उहाँले
हामीलाई बे8सरc च ु_नुहन
ु ेछ। तर हा„ो प*रवारले हा„ो "बरोध
गरे ताप"न हामी येशूसँग रहन चाह1छŒ।"

ती दुई mददcब<हनीह[को <वdवासको बारे मा बोsदा केहc

हTता अिघ रे नोले अनुभव गरे को हतोZसाह र "नराशाको याद
आयो।
"कसै ले प"न बाइबलको सZयलाई 8वीकार गदp न भनेर

ँ तर गाउँका मा"नसह[का ™दयमा परमेdवरले
मैले सोचेको "थए।
काम ग*ररहनुभएको "थयो" उनले अ1तरवाताEमा भने।

नयाँ चचEले घरप*रवारमा फाटो sयाउँछ भनेर िच1ता गन]

गाउँलेह[को मन फे*रयो।"ओहो, यो त फरक चचE रहे छ" एक
जनाले भ1यो।

"तपाwले हामीह[N"त चासो दे खाउनुभएको छ र हामीह[को गाउँ
टु <.एको तपाwह[ चाहनुहR
ु " अकŸले भ1यो।

आमाजो"नया द इ8Nा1टा डु:ाको पा8टर रे नोले सन्

२०१७मा तीनवटा सुसमाचारcय कायE.म आयोजना गरे का "थए।
Zयो २०१६को तेˆहŒ साबथ योजना कायE.म अ1तगEत तीनवटा
Vं ृखलाबƒ

सुसमाचारcय

कायE.मको

९६

अि1तम

कायE.म

डेमो.ािशया गाउँमा आयोजना गरे का "थए। १२ म<हनाको पूरै
कायE.ममा रे नोले

२८६ जनालाई बिTत8मा mदएर तीनवटा

चचEह[ 8थापना गरे ।रे नो र नातालcयाले Nयोग गरे को डु:ा ठू लो
डु:ा हो।

Zयसमा १५० जना अटाउने ठू लो एयर कि1डसन

भएको हल छ। Zयसमा Nोजे6टर र साउ1ड "स8टम छन्।

आमाजोन नदcको दायाँबायाँ रहे को गाउँह[मा गएर सुसमाचारcय
कायE.म Zयस डु:ाबाट

चलाउँदछन्। डेमो6यािशया ज8तो

<हलै <हलो भएको ठाउँमा Zयो डु:ा लै जान नसकेताप"न Zयसलाई
अनुकुल भएको ठाउँमा लगेर सुससाचारcय कायE.मको आयोजना

ु 1ु छ र उनको ३२
ग*र1छ। वषE ३३को रे नो पुŠष नसE प"न हुनह
वषEकU Vीमतीले जब सुसमाचार सुनाउँ"छन् तब गाउँलेह[को
शारc*रक र मान"सक आवdयकताको हे रचाह प"न गदE"छन्।

डेमो.ािशयाको अनुभव प"छ एडभेि1ट8ट काममा हतोZसाह हुने

कुनै ठाउँ प"न छै न भनेर रे नो र नातालcया <वdव8त छन्।

"जुन काम हामीह[ले ग*ररहे काछŒ Zयो काम हामीह[ले
ग*ररहे का होइनŒ। जब हामी आएका "थयŒ तब परमेdवरले नै
मा"नसह[को ™दय तयार पा*ररहनुभएको "थयो। आमाजोनको
ज:लमा टे "ल"भजन र अ[ माzयमह[³ारा मा"नसह[को ™दय
तयार पा*ररहनुभएकोले हामीले िच1ता गनुप
E न] कारण केहc छै न"
रे नोले भने।

"परमेdवरले सबै थोक गनुह
E 1ु छ। मा"नसह[लाई अगुवाइ

गनE हामी केवल उहाँको औजारमाPै हŒ। हामीह[को कामको

"नि@त हामी mदनmदनै परमेdवरलाई ध1यवाद mद1छŒ" व<कल प¯न
छोडेर "म"सनेरc भएकU नातालcयले यn ग*रन्।

९७

सन २०१६को चौथŒ Pैमा"सक भेटcको सहयोगले डु:ा
<कनेर घु@ती चचE 8थापना गनE पाएकोमा ती द@प|ीले <वdवको
एडभेि1ट8टह[N"त आभार यn गरे का "थए।
"राजनै"तक, आ"थEक र 8वा8‰यको कारणले "ब"सEएका

गाउँलेह[लाई

उƒार गनE परमेdवरले डु:ा चचEको "नि@त खडा

गनुभ
E एको हो तर ती मा"नसह[ले परमेdवरलाई "बस] का छै नन्
भनेर दे खाइmदएका छन्" रे नोले भ1यो।
"गाउँलेह[

सुसमाचार

Nचार

गन]ह[को

"नि@त

पिखEरहे काछन्। "तनीह[ येशूलाई िचR पिखEरहे का छन्। येशूलाई
केवल एक जना
पठाउनुहोस्'

यिnमाP चा<ह1छ जसले 'म यहाँ छु , मलाई

भR

स6छ"

लेखक: आ1œयु मेकचेसनी।

नातालcले
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यn

ग*रन्।

ज«ाँहा आमाबाबुका ™दयह[
येशूको "नि@त िजZनु

कथा

ट"लताहोयाटो

2६

(पपुवा 1यु "गनी)

अ8¤े "लया महादे शको समु•मा पपुवा 1यु "गनी भRे एउटा
दे श छ। Zयो दे शको एउटा पहाडी इलाकामा गोकाE भRे शहर
छ। Zयहाँको एक प*रवारमा ट"लताहोयोटो भRे एक बा"लका
ज1मेकU "थइन्। उनका आमाबुबा जाँडर6सी खाने र जुवा तास
खेsन Nuयात "थए। क"तपय समयमा "तनीह[ बेतालमा <हँ©थे

अ"न ट"लताहोयोटोको वा8ता प"न गदp नथे। जेभएताप"न उनी
जसोतसो आठ वषEस@म घरमै हु<कEन्। तर ट"लताहोयोटोको
घरको दुगत
E ी दे खेर उनीN"त दया जागेर एक जना "छमेकUले

ु ी बनाउँछु भनेर उनका आमाबाबुसँग मागे।
उनलाई धमEपP
मोजमaजा, जाँडर6सी र जुवा खेsन

य8त भएका आमाबाबुको

"नि@त ती छोरc घाँडो भएकU "थइन्। Zयसकारण "छमेकUको
अनुरोधलाई

खुशीले

8वीकारे र

आ`नी

छोरcलाई

लानु भ"न

आमाबाबुले अनुम"त mदए। दयालु "छमेकUले ट"लतालाई घरमा

ल"गन् र आफूलाई "आमा" भनेर बोलाउनु भनेर उनलाई
"सकाइन्।
नयाँ आमा दयालु "थइन् र ट"लताले उनको घर रमाइलो
भएको महसुस ग*रन्। "तनीह[ एउटै कोठामा सुZदथे। आमाको
खाट छु †ै र ट"लताको "नि@त छु †ै खाट "थयो। भो"लपsट "बहान
आमाको घडीमा पाँच बजे "बहानै <टR घ1टc बaयो। Zयसले

ँ ायो। तै प"न उनी भने उmठनन् र ओ¯नेले
ट"लतालाई प"न •युझ

९९

मुख छोपेर त"लता ओtानमै ढिsकर<हन्। आमा "ब8तारै आ`नो
खाटबाट ओˆलेको ट"लताले दे िखन्। उनले ओ¯नेबाट िचहाएर

ँ ापो
आमाले के गनE लागेकU र<ह"छन् भनेर हे *रन्। आमा त घुड
टे <करहे कU "थइन् र परमेdवरसँग ठू लो 8वरले कुरा ग*ररहे कU

"थइन्। आमाले NाथEनामा आ`नो नाउँ ट"लता भनेको प"न
सु"नन्। आमाले एउटा कालो <कताब खो"लन् र Zयो प¯न
था"लन्।
भो"लपsट "बहान प"न ५ बजे "बहान घडीको घ1टc बaयो

र ट"लता प"न •युिँ झन्। आमाले NाथEना गरे कफ र कालो <कताब
पढे को उनले हे *रर<हन्। mदउँसो पख उनको घरमा धेरै म<हला
पाहुनाह[ आए र "तनीह[ आ`ना
बारे मा

आमासँग

म<हलाह[सँग

सरसsलाह

आमाले

NाथEना

मा{न
ग*रन्

यिnगत सम8याह[को
आएका
र

कालो

"थए।

ती

<कताबबाट

"तनीह[लाई सरसsलाह mदइन्। प"छ ट"लताले थाहा पाइन् <क
Zयो कालो पु8तक बाइबल पो रहे छ।
ट"लताले प"न आमाले ज8तै गनE था"लन्। जब उÌने

ँ ा टे केर NाथEना ग"थEन।
्
घ1टc बa‰यो उनी प"न उिÌथन् र घुड

उनले बाइबल प<ढन्। उनले बाइबलबाट "सकेका कुराह[
अ[लाई बाँ©न आमाले उनलाई "सकाइन्। जब ट"लताले NाथEना

ग*रन्, बाइबल प<ढन् र अ[लाई आफूले पढे का कुराह[ बाँ"डन्
परमेdवरले उनका NाथEनाह[को जवाफ mदएको उनले अनुभव
ग*रन्। उनले परमेdवरमा"थ <वdवास गनE था"लन्।

धेरै वषE "बतेप"छ। ट"लता ठू लc हुँदै "थइन्। जब उनी

१७ वषE <क भइन् तब उनले बिTत8मा "लइन्।बिTत8मा "लएको
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केहc

समयमै

आमाले

ट"लतालाई

आफूलाई

ज1म

mदने

आमाबाबुकहाँ फकEनु पछE भ"नन्।
Šँदै ट"लताले सो"धन् "के मलाई मेरा बाबुआमाकहाँ <फताE

ँ ाभ*र आश
ँ ु झारे र आमाले भ"नन् <क
ु 1ु छ?" आख
पठाउँदै हुनह
ट"लतालाई आ`ना आमाबाबुकहाँ फकाEउने "नणEय गनE धेरै गाˆहो

भएको "थयो तर उनी फ<कEनै पछE र यो "नणEय उिचत भएको प"न
उनलाई सुनाइन्।
""तमीले

येशूलाई

"त„ो

यिnगत

मुिnदाता

भनेर

8वीकारे को हुनाले "तमीलाई ज1म mदने बाबुआमाले प"न "तमीले
क8तो

खालको

मुिnदातालाई

"तमीले

–हण

गˆयौ

भनेर

सुनाउनुपछE," आमाले भ"नन्।
"ल त हु1छ" भनेर ट"लताले आ`नो पोको पु1तुरो बोकेर

आमाबाट "बदाबारc भएर आ`नो घरमा फ<कEन्। ट"लता अचानक
आ`नो घरमा प8दा उनका आमाबाबुले अZय1तै अच@म माने, तर
"तनीह[ले खुशीले उनलाई घरमा 8वागत गरे ।तर "तनीह[ले

येशूको बारे मा सुR चाहे का "थएनन्। जब जब उनले येशूको

बारे मा "तनीह[लाई केहc सुनाउँ"थन् तब तब "तनीह[ केहc न
केहc भनेर गा"ल गदp उनीबाट पर हु1थे।

जेभएताप"न ट"लता आ`नो घरमा सिजलै सँग घरै ठानेर

ब"सन्। उनका दुई भाइ र ब<हनीसँग प"न घुल"मल भइन्।
"तनीह[लाई ट"लताले प<हले क<हsयै प"न दे खेकU "थइनन्।
आफूलाई पाsने आमाको "नयम अनुसार उनले प"न "नय"मत
[पमा "बहान ५ बजे घ1टc बजाउन घडीलाई तयार ग*रन् र
घ1टc बजेप"छ उनी उmठन्, NाथEना ग*रन् र बाइबल प<ढन्।
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आफूले पढे को कुरा आमाबाबुलाई भRे Nयास ट"लताले
ग*रन् तर "तनीह[ले उनलाई सुR चाहे नन्। तै प"न आमाबाबु
सुZने बेलामा "तनीह[को खाटमा गएर उनले बाइबलका कथाह[
सुनाइन् र "तनीह[को "नि@त NाथEना गनE था"लन्। उनलाई पालन
आमाले भनेको कुरा उनलाई याद आइरहे को "थयो,

पोषण गन]

"कसै ले कसै लाई इसाई बनाउने हा„ो काम वा िज@मेवारc होइन,
तर यो त परमेdवरको काम वा िज@मेवारc हो।"

ट"लताको धेरै Nयास प"छ एकmदन उनकU आमा चचEमा

जान म’जुर भइन्। तर चचEमा सबैले उनको कुरा का_छन् वा
ठ†ा गन]छन् भनेर उनलाई डर लागेको "थयो। सबैलाई थाहा

"थयो <क उनी जाँडर6सी खाि1थन् र जुवातास खेिsथ। तर
ट"लताले अ[ले के भ1छन् Zयसको िच1ता नगनुस
E भनेर आ`नो
आमालाई हौशला mदइन्।

जब ट"लताको पालनपोषण गन] आमाले उनलाई भे<टन्
तब उनको आमा चचE गएको दे खेर उनले खुशी

यn गदp

भ"नन्, "परमेdवरले नै मा"नसको ™दय जाRुह1ु छ। जब येशू यस
सं सारमा

ु 1ु ‰यो
हुनह

उहाँले

प"न

"तमीले

ज8तै

मा"नसह[सँग

घुल"मल गनुह
E 1ु ‰यो। Zयसकारण, अ[ले के भ1छ Zयसमा सुताE
न"लनु। जब एक जना पापीले पdचाताप गछE तब 8वगEमा
आन1दको लहर छाउँछ।" जब ट"लताको कमEmदने आमाले

उनका आमा र भाइ ब<हनीह[लाई भे<टन् तब उनी धेरै खुशी
भइन् र "तनीह[लाई अ:ालोमारे र 1यानो अ"भवादन ग*रन्।

"मा"नसले तपाwलाई के भ1छ Zयसमा तपाw िच1ता

नगनुह
E ोस्।

परमेdवरले

तपाwको

™दय
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जाRुह1ु छ।

तपाwको

जीवनमा परमेdवरको योजना छ" ट"लताकU कमEmदने आमाले
उनको ज1मmदने आमालाई भ"नन्।
जब आमा चचEबाट घर फ<कEन् तब बाबुले केहc प"न

भनेनन्। ट"लताले आ`नो बाबुलाई प"न चचEमा आउन आ–ह

ग*रन्। ""तमी सानी नै छौ। मलाई के गन] भनेर नअˆहाऊ"
बाबुले ट"लतालाई ठाडो जवाफ mदए।

ट"लताले दा"नएल ४:२८-३७पदह[ प<ढन्। Zयहाँ स„ाट

ु दनेसरले
नेब6

घम´ड

गदाE

परमेdवरले

उनलाई

पशुसरह

ु 1ु छ उनी
झानुभ
E एको "थयो <क सं सारको राजा परमेdवर हुनह

होइनन् भनेर उनले महसुस गŠन् भनेर सो लेिखएको "थयो।
Zयसकारण ट"लताले आ`नो बाबुलाई चचEमा आउन आ–ह नग*र
उनको "नि@त NाथEना गनE था"लन्।

ु दनेसरले तपाw
"हे <Nय Nभ ु, यmद तपाwले स„ाÄ नेब6

परमेdवर

ु 1ु छ
हुनह

भनेर

थाहा

पाउन्

भने

तपाwले

उनको

™दयलाई प*रवतEन गनुभ
E यो भने मेरो बुबालाई प"न हे नह
Eु ोस्। उहाँ

ु 1ु छ। उहाँलाई केहc गनुह
केवल साधारण मा"नसमाP हुनह
E ोस्
जसले गदाE उहाँले तपाwलाई <वdवास गनE स6नुभएको होस्"
ट"लताले "बन„ अनुरोध गदp परमेdवरसँग NाथEना ग*रन्।
ट"लताले आ`नो बुबाको

"नि@त NाथEना गरे को केहc

mदन"भPै उनलाई पु"लसले समाZयो। उनी "बजुलcका इि1ज"नयर

"थए। उनले पैसा पाए अनुसार काम "सzयाएका "थएनन्।
Zयसकारण उनको मा"लकले उनलाई जेलमा हालc mदए। जब

उनी जेलमा "थए तब उनले येशूलाई <वdवास गनE थाले। जब
"तन म<हनाप"छ उनी जेलबाट छु टे
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तब उनी चचEमा गएर

बिTत8माको "नि@त कiामा भनाE भए। ट"लताको खुशीको "समाना
नै रहे न!
तर दुभाE{यवस एक म<हनाप"छ उनको बुबाको टाय`वायड
aवरले मृZयु भयो। उनी केवल ४५ वषEको माP "थए। यो <कन

भयो ट"लताले बुÁन स<कनन्। NZयेक साबथ सबै प*रवार सं गसं गै
चचE गएको उनी चाहि1थन्। तर बाबुको दु:खला{दो मृZयुभएप"न
परमेdवरले उनको NाथEना सु"नmदनुभएकोमा ट"लता खुशी "थइन्।
"हामीले अपेiा नगरे को दुघ_
E ना हा„ो िजवनमा हुन स6छ
तर परमेdवरको बाटो सध¸ "सƒ छ, मेरो बुबा एडभेि1ट8ट भएको
म चाह1थ“ ता<क हामी सप*रवार सं गसं गै चचE जान सकŒ। तर

Zयसो भएन। तर येशूमा"थ <वdवास राखेर नै मेरो बुबाको मृZयु
भयो। जब येशू आउनुहन
ु ेछ तब हामी सबै "मलेर 8वगE जानेछŒ"
ु हुँदै भ"नन् ।
ट"लताले सं त€

ट"लताकU आमा NZयेक साबथ चचEमा गइरहे कU "छन्।

उनले "छ†ै बिTत8मा "लने"छन्। ट"लताका भाइह[ र ब<हनी प"न
चचEमा जा1छन्। ट"लता अ<हले वषE १९कU "छन्। उनी िशiक
हुन कलेजमा प<ढरहे कU "छन्। आ`नो दुई वटc आमाह[
भएकोमा उनी खुशी "छन्: आ`नो ज1मmदने आमा र कमEmदने

आमा। "म सानै हुँदा Nभ ु येशूको चेला हुन "सकाउनुभएकोमा
मलाई पाsनुहन
ु े आमाN"त म सध¸ आभारc छु । यसै ले गदाE म
जहाँ गएप"न यसबारे म अ[लाई सुनाउँछु" ढु 6क भएर ट"लताले
यी लेखकलाई सुनाउँ"छन्।

अब उ"£ने Pैमा"सकको भेटc ट"लता रहे को पपुवा 1यु
"गनीको सहरमा बालस:"तको "नि@त खचE ग*रनेछ।

-आ1• ु मेकचे8नी
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ँ ाह[
दुई काला आख

कथा

ट"लताहोयोटो

2७

(पपुवा 1यु "गनी)

ँ ाह[
कलेजको हो8टे लमा आफूसँगै ब8ने साथीका दुई आख

कालो भएकोमा ट"लतालाई दु:ख ला{यो। "के भयो?" भनेर
उनले सो"धन्।

उनको २३ वषEकU सँगसँगै ब8ने कोठाकU साथी डो*रनले

आ`नो •लाउजलाई खोलेर आ`नो <पÅुँ दे खाइन्। उनको
पछा"ड घाउनै घाउ "थयो।
Šँदै डो*रनले भ"नन् "मेरो Vीमान ज«ाँहा छन्। उनले मलाई

बे8सरc <पटे !" "Zयसो भए "तमी घर नफकE" ट"लताले सsलाह
mदइन्। तर मौका पाउनासाथ डो*रन् घर फकEि1थन्। उनको एक
् पापुवा 1यु "गनीको
वषEको छोरालाई उनको सासुले 8याहा"थEन।

माउ1ट हे गन भRे गाउँमा उनी ब8द"थन्। आ`नो बvचालाई
नदे uदा उनलाई एकदम "नया•ो ला{द‰यो।
आ`नो

दु:ख

सहानुभ"ू तपूवक
E

सु"नmदने

ट"लता

पाउँदा

डो*रन् aयादै आभारc "थइन्। दुवै जना पापुवा 1यु "गनीको
कुि1डवा भRे ठाउँको "स@बु <टचसE कलेजमा प¯थे।
कलेजबाट उनको गाउँ जान "तन घ1टा ला{द‰यो।

डो*रनको

"मेरो जीवन mद6क ला{दो छ। मैले असल आमा र

Vीमती हुन के गनुप
E छE मलाई थाहा छै न" डो*रनले ट"लतालाई

आ`नो दु:ख पोखाइन्। ट"लताले उनको दु:खलाई कसरc जवाफ
mदने भनेर दोधारमा प*रन्, तर उनले आफूलाई पाsने आमालाई

सि@झन्। आ`ना घरह[मा सम8या भएका म<हलाह[ उनीकहाँ
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आउँथे।

अ"न

उनीसँग

सरसsलाह

मा{थे।

उनको

आमाले

"तनीह[लाई बाइबलबाट नै सरसsलाह र बु<ƒ¦ानको बारे मा

सुनाउँ"थन्। "परमेdवरबाहे क कसै ले प"न मा"नसलाई प*रवतEन
गनE स6दै न भनेर मेरc आमाले भि1थन्। परमेdवरले नै हामीलाई

सृ<€ गनुभ
E एको हो र उहाँले नै हा„ो टु टेको जीवनलाई जो©न
स6नुह1ु छ" येशूलाई <वdवास नगन] डो*रनलाई ट"लताले भ"नन्।
अ"न हरे क "बहान NाथEना गनE र बाइबल प¯न उनले डो*रनलाई
सsलाह mदइन्।
जब ट"लता कलेजको आ`नो कोठाकU साथी बR आइन्
तब डो*रनले NZयेक "बहान उनले आराधना गरे को दे खेकU

"थइन्। ट"लताले "बहान ५ बजे उठे र NाथEना गन] र बाइबल
प¯ने गरे कU "थइन्। ट"लताका आमाबाबु प"न ज«ाँहा "थए र
उनलाई सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8ट आमाले

पालेकU "थइन् भनेर

डो*रनले प"न थाहा पाइन्।
केहc mदनप"छ जब डो*रन् आ`नो घरबाट फ<क¢दै "थइन्

तब ट"लताले उनलाई छ6क पान] ग*र केहc कागजह[ mदइन्।
Zयसमा ट"लताले बाइबलका "तनवटा कथाह[ लेखेकU "थइन्।

Zयसमा जीवन नै प*रवतEन भएको सामरc ªीको कथा "थयो जुन
यूहRा

४:१-४२मा

लेिखएको

छ।

२०१७को

प<हलो

Pैमा"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 हु1छ" भनेर ट"लताले Zयो कागज डो*रनको
हातमा रािखmदइन्।
डो*रनले ती कथाह[ मनपराइन् र अ[ कथाह[ प¯नको
"नि@त चासो

यn ग*रन्। आ`नो ज«ाँहा बुबाले Nभ ुलाई

१०६

<वdवास ग[न् भनेर आ–ह गदाE प"न नमाRे भएप"छ उनको
"नि@त वषEभ*र NाथEना गरे को ट"लताले उनलाई सुनाइन्। अ"न
उनी NाथEनामा ला"ग नै र<हन् र काममा धोखा mदएकोले उनलाई
जेलमा हालेको, Zयहाँ परमेdवरलाई <वdवास गरे को र उनी
छु टे प"छ सं गसं गै चचEमा जाने चाहना यn गरे को प"न डो*रनलाई
सुनाइन्। "यmद परमेdवरले मेरो बुबालाई प*रतEन गनुभ
E यो भने
"त„ो

Vीमानलाई

प"न

प*रवतEन

गनE

आdव8त पादp भ"नन्।

स6नुह1ु छ!"

ट"लताले

ट"लताको कथाले डो*रनको ™दय छोयो, अ"न आ`नो
Vीमानको "नि@त mदनmदनै NाथEना गनE था"लन्। एक "बहान
ट"लता ५ बजे उÌदा उनको कोठे साथी प"न "बहानै उठे र NाथEना
गनE लागेकU दे िखन्। Zयसबेला उनी अZय1तै खुशी भइन्।
दुई म<हना प"छ डो*रनकU सासूले उनलाई अच@मको

समाचार सुनाइन्। डो*रनको Vीमानले उनको जीवनभर क<हsयै

प"न बग¸चामा काम गरे को "थएन। क<हsयै प"न कुटो कोदालो
चलाएको "थएन। तर अ<हले आफैले बारc खनेर आ`नै बग¸चा

उनले बनाए रे भRे खबर आ`नो बुहारcलाई सुनाइन्। "आमा के
ु 1ु छ?" डो*रनले सो"धन्। ""तमी आफै आएर
तपाw ठ†ा गदp हुनह
हे र" उनकU सासूले जवाफ mदइन्।

अकŸ पsट जब डो*रन घरमा गइन् तब उनी आफैले

बग¸चा हे *रन्। उनको Vीमानले उनलाई र प*रवारको रे खदे ख
प<हलो पsट गनE थालेको थाहा पाइन्। उनले र6सी खान छोडे।
गाउँमा कसै ले प"न उनको प*रवतEनको बारे मा पZयाएनन्।

१०७

कलेजको हो8टे लमा आएप"छ ट"लतालाई अ:ालो मादp
डो*रनले ध1यवाद mदइन्। "परमेdवरको जय होस्! परमेdवरले
काम ग*ररहनुभएको छ" ट"लताले खुशी यn गदp भ"नन्।
एक वषEप"छ डो*रनको घरमा हरे क <वहान परमेdवरको
आराधना गनE था"लयो र उनको Vीमान् प"न चचEमा जान थाले।
ँ ा फे*र क<हsयै
Vीमा1ले उनलाई <प_न प"न छोडे र उनका आख
काला भएनन्।

"अब म खुशी आमा भएकU छु र खुशी Vीमा1को Vीमती
प"न भएकU छु " डो*रनले भ"नन्।
ट"लताबाट

परमेdवरको

बारे मा

थाहा

पाउने

धेरै

्
मा"नसह[मzये डो*रन प"न एक हुन।
उनी १९ वषEकU माP
"छन्। येशू र उहाँको दया तथा धा"मEकताको बारे मा सुनाउन
पाउँदा उनी धेरै रमाउँ"छन्।

"मलाई पाsने आमाले सानैदेिख येशूको उपासक बRुपछE

भनेर मलाई "सकाएकU "थइन्। Zय8ती खालको आमा मैले
पाएकोमा म परमेdवरलाई सध¸ ध1यवाद mद1छु । म जहाँ गएप"न
येशूको बारे मा म सुनाउँछु। जब सं सारमा भइरहे का घ_नाह[को

बारे मा हामी चचाE गछÊ तब म भ1छु 'यसै ले येशू "छ†ै आउनुह1ु छ
भनेर दे खाउँछ।' हामी परमेdवरमा <वdवा"सलो भएर येशूको
आगमनको आशामा बाँिचरहनुपछE" हँ"सलो भएर ट"लताले यी
लेखकलाई सुनाइन्।
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(पापुवा 1यु "गनी)

पापुवा 1यु "गनीमा चचEको "नि@त काम ग*ररहे का धेरै

कमEचारc र पा8टरह[ छन्। जब "तनीह[ आ`नो कामबाट
अवकाश पाउँछन् तब धेरै जसो "तनीह[ आआ`नै गाउँह[मा

गएर आ`नो घर र प*रवारसँग आ`नो जीवनको अि1तम समय
"बताउँछन्।

नोट ओहोकानामामाकेभी, साउथ पा"स<फक दे शमा रहे को

ु 1ु छ। उहाँले धेरै
युरा गाउँको आदरणीय र वयोवृzद पा8टर हुनह
वषEस@म चचEमा पा8टरcय काम गनुभ
E यो। चचEमा काम गन]
उहाँको

अव"ध

पुगेप"छ

उहाँले

आ`नो

"लनुभयो। तर उहाँ त झन पो अ"त

कामबाट

अवकास

ु यो। अवकास
य8त हुनभ

पाएप"न पूरा समय NाथEनाको सेवा कायE सं चालन गनE परमेdवरले

उहाँलाई खटाउनुभएको उहाँले महसुस गनुभ
E यो। उहाँको NाथEना

परमेdवरले <वशेष त*रकाले सुRुह1ु छ भनेर थाहा पाएर पपुवा 1यु
"गनीका बा"स1दाह[को बीचमा पा8टर ओहोकानामामाको नाउँ
Nuयात भयो। एडभेि1ट8ट होस् वा नहोस् <व"भR मा"नसह[ले

उहाँको मोबाइलमा स@पकE गरे र हु1छ <क उहाँकै घरमा आएर

हु1छ परमेdवरसँग NाथEना ग*रmदन अनुरोध गदEथे। उहाँ र उहाँको

प*रवार ज:लै ज:ल भएको पहाडी इलाकामा ब8नुह1ु ‰यो।

उहाँको <कताबमा NाथEनाको "नि@त लामो सूची हु1‰यो र हरे क
ु ा Zयहc सूचीको आधारमा परमेdवरसँग NाथEना
"बहान र बेलक
गनुह
E 1ु ‰यो।

१०९

एक

mदन

अकp

इसाई

स@Nदायको

पा8टर,

पा8टर

ओहोकानामामाको

NाथEना

ओहोकानामामाको घरमा दे खा परे । आग1तुक पा8टर *रकU अकp
िजsलामा

ब8दथे।

उनले

पा8टर

सेवाकायEको बारे मा जब उनी युरामा चचEको कुनै <वशेष कामको
"नि@त गएका "थए। *रकU ए6लै आएका "थएनन्, उनले आ`नी

दुई गभEवती Vीमती प"न sयाएका "थए। "मेरc Vीमतीको "नि@त
NाथEना गनुह
E ोस्। उनको बvचा पाउने समय धेरै नािघ स6यो र

हामी धेरै िचि1तत छŒ" पा8टर ओहोकानामामालाई *रकUले "बि1त
ु को तेलले
गरे । पा8टर ओहोकानामामाले Zयस म<हलालाई जैतन

अ"भषेक गनुभ
E यो अ"न उनको "नि@त NाथEना गनुभ
E यो। Zयसको दुई
mदनप"छ ती म<हलाले एक 8व8थ बा"लका ज1माइन्।

अकŸ साबथ पा8टर *रकU आ`नी Vीमतीको साथमा

छ

छोराछोरcह[सँग एडभेि1ट8ट चचEमा गए। "तनीह[को साथमा
भखEर ज1मेकU बा"लका प"न "थइन्।
पा8टर ओहोकानामामाले

*रकU र उनकU Vीमतीलाई

बिTत8मा 6लासमा आउनको "नि@त "न@तो mदनुभयो। Zयो 6लास

पा8टर ओहोकानामामाले नै "लने गनुह
E 1ु ‰यो। ती जोडीसँग ८ वषE
र १२ वषEको अ[ छोराछोरcह[ले प"न पा8टर ओहोकानामामाको

6लासमा बाइबल अzययन गनE थाले। धेरै म<हनाप"छ सन
२०१७मा ती जोडी र "तनीह[का पाँच जना छोराछोरcह[ले
एडभेि1ट8ट चचEमा बिTत8मा "लए।

"*रकUले आ`नो पुरानो चचEमा पा8टरc काम छोडे र

अ<हले उनी एडभेि1ट8ट चचEको <वdवा"सलो सद8य भएका छन्"

पा8टर ओहोकानामामाले यी लेखकलाई सुनाए। *रकUले बिTत8मा
"लएप"छ उनको चचEको अकŸ ठू लो पा8टर अगुवा गाउँमा रहे को

एडभेि1ट8ट चचEमा आए। उनलाई साबथमा Nवचन mदन अनुरोध

११०

ँ ाबाट आश
ँ ु झादp
ग*रयो। उनी उठे र अZय1तै भावुक भएर आख

उनले सबैको मनमा छु ने गरे र Nवचन mदए। "मैले *रकUको "नि@त

धेरै समय "बताए ँ र लगानी गर“ । उनलाई मलाई छोडेर

"तमीह[को सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEमा आए। जसरc मैले

उनलाई 8याहार गर“ अब तपाwह[ले प"न उनलाई रा„ोसँग
ँ ाबाट आश
ँ ु झादp उनले आ`नो भावना
8याहार गनुभ
E एको छ" आख

यn गरे । Zयहc कुरा गरे प"छ *रकUको "नणEयN"त उनले आिशष

mदए। *रकU पा8टर भएर काम ग*ररहँदा उनको दुई वटा

कापीकलम बेvने पसलह[ "थए र कारह[ बहालमा mदने काम
गदEथे। बिTत8मा "लइसकेप"छ उनले पा8टर ओहोकानामामालाई
आ`नो पसलमा बोलाएर आ`नो

यापार परमेdवरमा समपEण गनE

NाथEना गनE बोलाए। पा8टर ओहोकानामामाले Zयो अनुरोधलाई
सहषE 8वीकार गरे ।

"मेरो NाथEनाको फलमzये *रकU एक प"न जना हो। यस

सेवाकायEमा मैले धेरै पा8टह[को "नि@त NाथEना गरे को छु " खुशी
यn गदp वषE ६६को पा8टर ओहोकानामामाले यी लेखकलाई

सुनाए। "मसनमा काम गरे र अवकास भएप"छ क"तपयले "मसनको
काम सघाउन वा8ता गदp नन्। तर पा8टर ओहोकानामामाले

परमेdवरको कामबाट अवकास न"लने "नधो गनुभ
E एको छ। -
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९० पाउ´ड वा ४५ <कलो–ाम घटाउने
हे *रक डन "सओप
( सोलोमन टापुह[)

हे *रक डन "सओप सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट घरमा हुक]का

"थए। सोलोमन टापुह[को दे शमा उनी कराते, कु:फु ज8ता

कु8ती खेsने खेलमा "नपूणE हुँदै"थए। साउथ पा"स<फक खेलमा

उनले सोलोमन टापुह[को दे शको N"त"न"धZव गदp ट<हटcमा खेल
खेलेका "थए। Zयसप"छ साउथ पा"स<फक खेलमा उनले आ`नो

दे शको N"त"न"धZव गदp <फजीमा खेलेका "थए। ती खेलह[मा
उनले धेरै त6माह[ पाएका "थए।

Zयसप"छ उनी भवनह[को न6सा बनाउने काममा

य8त

भए। उनले <ववाह गरे र उनी चार जना छोराछोरcह[को बुबा
¥ ाP
भए। उनले येशूलाई <वdवास गरे ताप"न बाइबल क<हलेकाहcम
¥ ाP जा1थे। जब उनी •यायाम गथ]
प¯थे र चचE प"न क<हलेकाहcम

तब उनी ह8टपु€ "थए। तर प"छ उनले ज¼कफुड अथाEन ् हsका
खानाह[ खान थाले। तारे का माछा, आलुिचTस, सेकुवाको साथै

कोकाकोला प"न <पउन मन पराउन थाले। खेल खेsन छोडेको
एघार वषE भइसकेको "थयो। आ`नो शरcरN"त zयान नmदएकोले

उनको िजऊ ब¯दै मोटो हुन थाsयो। उनको वजन २३०

पाउ´ड अथाEत ् १०५ <कलो भयो। खास उनको तौल १४५
पाउ´ड वा ६५ <कलोमाP हुनपु ‰यŸ।

एक mदन हे *रकको बायाँ पाइताला दुuन थाsयो। एक
हTताप"छ Zयो दुखाई पाइतालाबाट मा"थ खु†ामा सनE थाsयो।

११२

अ8पतालमा गएर औषधी गरे

तै प"न उनलाई "नको भएन।

आिखरमा उनी <हँ©नै नस6ने भए।
हे *रक

अZय1तै

िचि1तत

भए।

आ`नो

खु†ामा

रगत

नबगेको उनले चाल पाए। जब उनले आ`नो खु†ा गुमाउनुपन]छ
भनेर चाल पाए। अ"नमाP उनले परमेdवरलाई स@झे। अ"न
उनले धेरै वषEप"छ परमेdवरसँग NाथEना गरे , "हे Nभ ु मलाई यो

रोग "नको पा*रmदनुहोस्। म डा6टरह[कहाँ जा1छु कसै ले प"न
"नको पानE सकेको छै न।"

उनले NाथEना गरे को केहc समयप"छ उनको एक जना वृƒ

आफ1त उनको घरमा ढकढकाउन आइपुगे। हे *रक हो"नयार भRे
सहरमा ब8दथे। Zयो शहर सोलोमन टापुह[को राजधानी हो।
"भPी मनमा हे *रकलाई भे_न मनला{यो भनेर ती आफ1तले भने।

हे *रकको अव8था दे खेप"छ उनी <कन <हँ©न सकेनन् भनेर सोधे।
हे *रकले आ`नो खु†ा दुखेको र कसै ले प"न "नको पानE नसकेको
बताए। "म "तमीलाई सहयोग गन] कोिशश गछु E" ती आफ1तले

भने। उनले "तन हTतास@म mदनmदनै हे *रकलाई घरे ल ु 8वा8थ
उपचार mदन थाले। Zयसप"छ उनी उÌन थाले तर <हँ©नचा<हँ
सकेका "थएनन्।

""त„ो खु†ाको माशपेशी धेरै कमजोर भयो। "तमीले

खु†ाको •यायाम वा ब"लयो पानE हsलाउने गनुप
E छE" उनले भने।
Zयसप"छ "ब8तारै ऊ "नको हुन थाsयो। हे *रकलाई परमेdवरले

"नको पानुभ
E एकोले उनले NाथEना गरे , "हे Nभ ु, मेरो जीवन
तपाwमा समपEण गछु E। यसलाई तपाwले चलाउनुहोस्। म अ[को
"नि@त आिशष हुन चाह1छु । मेरो जीवनमा तपाwको योजना
दे खाइmदनुहोस्।"
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NाथEना प"छ आ`नो मोटोपना हटाउनुपछE भRे महसुस

गरे । राती उनी रा„ोसँग सुZन सकेका "थएनन्। Zयसले गदाE
उनका <पÅुँ दुखेको "थयो। जब उनी <हँडथ“ तब उनलाई सास
फेनE गाˆहो हुन थालेको "थयो। आ`नो मोटोपनाले गदाE खु†ा
दुuन थालेको उनले महसुस गरे ।

तर आ`नो मोटोपना कसरc घटाउने त? उनले एलेन जी

‹ाइटको "काउि1सल अन डायट ए´ड फुडस्" वा “खानेकुराको
बारे मा सsलाह" भRे <कताब प¯न थाले। खानाको लोभले नै

गदाE सं सारमा पाप आएको कुरा प¯दा उनलाई अच@म ला{यो।
उनले यो पढे , "खानाको लोभले हा„ा प<हला पुखाE आदम र
ह वाले अदनको बग¸चा गुमाए। यmद हामी यस सं सारमा अदनको
बग¸चाको अनुभव गनE चाह1छŒ भने हामीले प"न खाने कुरा र

Zयसको "त£ चाहनालाई ब"लयोसँग "नय1Pण गनpपछE" (पृ.
५९बाट [पा1त*रत)।

हे *रकले आ`नो खानेकुरामा ठू लो प*रवतEन गरे । उसले

ज— फुडह[ खान छोडे। अ"न धेरै सं घषEप"छ कोकाकोला, िचया

ज8ता 6या<फन भएको पेय पदाथE <पउन छोडे। उनले िचनी र
ु ा ४ बजेप"छ खाना
दुधबाट बनेका पदाथEह[ खान छोडे। बेलक

नखाने प"न Nयास 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 हातखु†ा हलाउने •यायामह[
गन] गनE थाले।

उनको Zयस Nयासले १२ म<हना"भPै ९० पाउ´ड अथाEत ्

४० <कलो घ‡ो। Zयो ओजन उनको "नि@त mठक "थयो। आफू
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8व8थ भएको उनले महसुस गरे र कु8ती खेsने बेलामा चलाउन
नसकेको शरcरका अ[ अ:ह[ प"न हsलाउन थाले।

दुई वषEप"छ एउटा एडभेि1ट8ट सभाघरमा टापुमा रहे का

मा"नसह[को "नि@त शरcरलाई 8व8थ बनाउने कiाह[ "स|¸ मा

सं चालन गदp छन्। उn ठाउँमा हTताको चार mदन "ब"भR
स@Nदायका २०० जना मा"नसह[ 8व8थ रहन "स6न आउँछन्।
आ`नो दे शको 8वा8‰य म1Pालय अ1तगEत असल 8वा8थको
्
बारे मा से"मनार वा सभाह[ गछEन।
उनी एलेन जी ‹ाइटको
् उनको सहयोगले धेरै
सsलाह अनुसार आफू चलेको दावी गछEन।
मा"नसह[को मोटोपना घटे को छ र फू"तEलो भएको उनले दे खेका
छन्।

"परमेdवरले यहc कामको "नि@त Nयोग गनुभ
E एको मैले

महसुस गरे को छु । यसले मेरो आिZमक जीवन प"न मजबुत

भएको छ। मलाई आिशष mदनुभएकोमा म परमेdवरलाई ध1यवाद
mद1छु । सानै भएप"न म अ[को "नि@त आिशष हुन पाएको छु "
अZय1तै हँ"सलो भएर यी लेखकलाई आ`नो भावना हे *रकले
यn गरे ।

मधुमेह अथाEत ् िचनीको रोग लागेका मा"नसह[को खु†ाको

¥ का_नु पन] कायE Zयस iेPमा साधारण भएको छ।
औला

- आ1œयु मे6चे8नी
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कथा
30
िजयोफ

आ`नो कमEचारcबाट Nेरणा पाएको
िजओ<= शमूयल
(सोलोमन टापुह[)

शमूएल

सोलोमन

टापुह[को

घर

"नमाEण

क@पनीको मुuय हा<कम "थए। जब आ`नो कमEचारcले एक
वषE"भP आ`नो मोटोपना ४० <कलो–ामले घटाए रे भRे कुरा

ँ ाले दे खेप"न "तनले <वdवास गरे नन्। आ`नो ठू लो
आ`नै आख
ँ ु ी हे रेर "के मप"न घटाउन स6छु र?" भनेर सोvन थाले।
भड

िजयोफको वजन २९० पाउ´ड अथाEत ् १३० <कलो

"थयो। दस वषEदेिख उvच रnचापले उनलाई दु:ख mदएको
"थयो। आफू नाश हुनेबाटो"तर ढिsक1दै छु भRे कुरा उनले
महसुस गनE थालेका "थए।

िजयोफ एडभेि1ट8ट घरमा हुक]का "थए र चचEले सं चालन

गन] 8कूलह[मा उनी पढे का "थए। एडभेि1ट8ट 8वा8थ िशiाको
बारे मा उनलाई रा„ै जानकारc "थयो। तर आ`नो शरcर उनले
थाहा

पाएको

¦ानभ1दा

mठक

उsटो

mदशामा

जाँदै

"थयो।

एडभेि1ट8टह[ समेत गरे र सोलोमोन टापुह[का मा"नसह[ले
ु ा टR खाने बानी उनको प"न "थयो।
ज8तै बेलक
"यस

खानालाई

आिशष

mदनुभएकोमा

हे

परमेdवर

तपाwलाई ध1यवाद छ" भनेर खानुभ1दा अिघ उनले NाथEना गथ] ।

तर "मलाई भोक र 8वादलाई "नय1Pण गनE बल mदनुहोस्" भ"न
उनले क<हsयै प"न NाथEना गरे नन्।

सन २०१७को सु[मा एक mदन िजयोफ हे *रककहाँ गए। हे *रक

उनको "नि@त भवनको न6सा बनाउने काम गदEथे। ""तमी क8तो
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मोटो "थयौ, अ<हले "तमी क8तो पातलो दे िख1छ। "त„ो मोटोपना
घटाउन "तमीले के गˆयŒ?" उनले सोधे।

आफूले एलेन जी ‹ाइटको "काउि1सल अन डायट ए´ड

फुडस्"मा लेिखएको खाना र •यायामको सsलाहबाट Nे*रत भएर

Zयसै अनुसार चलेकोले आफू 8व8थ भएको उनले सुनाए।

"तपाwलाई प"न तपाwको मोटोपन घटाउन "सकाउन स6छु "
उनले भने। िजयोफले "हु1छ, क<हलेदेिख सु[ गन]?" भनेर

सहम"त जनाए। "यmद तपाw चाहनुह1ु छ भने आजैदेिख सु[ गनE
स6छŒ" भनेर हे *रकले भने।

अ"न तुर1तै हा<कम र कमEचारc आ`नो कायाEलयबाट

बा<हर "न8केर ४५ "मनेटको सरल •यायाम गनE थाले। "तनीह[
समु•को <कनारामा, Šख मु"न वा अ[ •यायाम गनE थाले।
सु[मा िजयोफलाई धेरै गाˆहो 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 गाˆहो भएको "थयो। पाँच सेके1डस@म गदाE त मलाई

खुशी नै लागेको "थयो। तर प"छ mदन mदनै अ"ल अ"ल बढाएर
यायाम

गनE

थाल“ "

हँ"सलो

भएर

िजओफले

सुनाए। जब

िजओफको तौल घ‡ो तब अ[ मा"नसह[ प"न उनीसँग यायाम

गनE स*रक भए। हे *रकले 8व8थ रहन चाहने समूहको नेतZृ व ग*र
रहे र िजओफचाहc ¥ उनको सयÏजक भएर सघाउन थाले। आज
एडभेि1ट8ट अ"डटो*रयम वा सभा घरमा <व"भR धमEका २००
जना मा"नसह[ हTताको चारmदन

यायाम गनE Zयहाँ भेला

हु1छन्। NZयेक कायE.म NाथEना³ारा सु[ हु1छ र NाथEना³ारै

अ1त हु1छ। हTताको एक mदन यिnगत गवाहcको "नि@त अलगै

समय छु ‡ाइएको हु1छ र हे *रक र िजओफले 8व8थ खानाको
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बारे मा "सकाउँछन्। Zयो िशiा एलेन जी ‹ाइटबाट नै "सधै

आएको हु1छ। "यmद आज तपाwह[ले जे गनुभ
E यो तपाwह[लाई
रा„ो ला"गरहे को छ भने तपाwह[को प*रवतEन तपाwह[को
अzयािZमक जीवनमा प"न <कन लागु नगन]?" भनेर हे *रकले

मा"नसह[लाई सोzछन्। "तपाwले हरे क "बहान NाथEना गनुभ
E यो
ु एको अनुभव गनुह
भने तपाwले झन क8तो रा„ो हुनभ
E न
ु े "थयो
होला? सोvनुहोस्!" िजओफ थTदछन्।

जब सभा घरमा सबै जना भेलाभएर

यायाम गदEछन् तब

Zयहाँ सबै जना "हे म वाका!" अथाEत ् यसले काम गछE भनेर
िचvयाएको सु"न1छ। "तनीह[को शरcर mठक आकारमा आएकोमा

"तनीह[ खुशी हु1छन्। हे *रक र िजओफ िच<कZसकह[ होइन् तर
मा"नसह[ले परमेdवरको चाहना अनुसार शरcरलाई 8याहार गरे
भने

उहाँले

"तनीह[लाई

सहयोग

गनुह
E 1ु छ

िजओफले अनुभव गरे का "थए।

भनेर

हे *रक

र

िजओफलाई उनको mठक तौलमा पु{नु जŠरc नै छ तर

उनको तौल ३५ <कलो–ाम माP घटे को छ। Zयसको "नि@त
उनलाई १८ म<हना ला{यो। उनले असाzयै हलुको भएको
महसुस ग*ररहे का छन्। "म दगुन E स6छु , मा"थ च¯न स6छु र

उ<=न प"न स6छु ! यmद म गनEस6छु भने अ[ले प"न गनE स6छ"
अZय1तै

सोलोमन

खुशी

भएर

टापुह[को

िजओफले
दे शका

यी

लेखकलाई

मा"नसह[मा

मोटोपना प"न एक मूuय सम8या भएको छ।
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बताउँछन्।

मधुमेहको

साथै

- आ1œयु मे6चे8नी

ओtान "मलाउनु

कथा

<कनीआइटो*रया

3१

(सोलोमन टापुह[)

<कनीआइटो*रया १८ वषEकU युवती "थइन्। तर सोलोमन

टापुह[को दे शमा रहे को सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट बो"डE: 8कूलको
चचEमा उनलाई "डकनेस "नयुn ग*रएको "थयो। Zयसमा <कनी
अZय1तै खुशी भइन्। उनको आमा प"न "डकेनस "थइन् र उनले
"डकनेस हुनेछु भनेर आफूले क<हsयैप"न सोचेकU "थइनन् रे ।

पा8टरले चचEका आठ "डकनेसह[लाई छलफलको "नि@त

बोलाए। Zयसमा <कनीसमेत गरे र चार जना <व¨ाथ®ह[ "थए
चार जना ठू ला म<हलाह[ "थए। Zयस सोलोमन टापुह[मा भएको
बे<टकामा एडभेि1ट8ट कलेजको चचEमा "डकोनेसह[ले के काम
गनुप
E छE भनेर "तनीह[लाई पा8टरले डाकेका "थए। उनले <कनी,

उनका साथी वे1डी र अ[ "डकनेसह[लाई के <वशेष काम
गनुप
E छE भनेर सुनाए: हो8टे लमा सबै केटcह[ छन् <क छै नन् भनेर
हे न] र "तनीह[को केहc सम8या छ भने "तनीह[लाई सघाउने।
<कनी

र

वे1डी

आ`नो

काममा

तुर1तै

लागे।

"तनीह[सँगसँगै हो8टे लमा गए। Zयहाँ एउटा ठू लो कोठा "थयो
जहाँ ४० जना केटcह[को "नि@त दुईतले

खाटह[ "थए।

केटcह[को "नि@त तRा, ओ¯ने र "सरानीह[ छन् <क छै नन् भनेर

"तनीह[ले हे रे। केटcह[सँग लुगा छन् <क छै नन्, कलम कागज
आmदह[ छन् <क छै नन् भनेर प"न "तनीह[ले हे रे। कसै लाई
केहc चा<हएको छ <क भनेर "तनीह[लाई सोzदथे। "स’चै?
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8कूल क8तो भइरहे को छ" वे1डीले सोzद"थन् भने ""तमीलाई
केहc सहयोग चा<ह1छ?" भनेर <कनीले

सोzद"थन्। क"तले

लुगाको आवdयकताको बारे मा कुरा गथ] भने क"तले कापी कलम
खाँचो छ भ1थे।
अ"न <कनी र वे1डीले "मि_लन टोडो:ाको ओtान दे खे।

खाटमा एउटा पातलो ओ©ने रा„ोसँग प‡ाएर रािखएको "थयो।
"तनीह[को खाट काठह[का "थए। तर "म<टलनको खाटमा
ओtान "थएन। उनी राती Zयहc साˆहो खाटमा सुZद"थन्।
उनीसँग तRा र "सरानी "थएन।

ती दुई "डकनेसले "मट"लनसँग 8कूलको "नि@त चा<हने

सेतो •लाउज र लामो कालो शटE प"न नभएको दे खे। "तनीसँग
अ[ धेरै आवdयक सामनह[ प"न "थएन। यो "मट"लनको प<हलो
वषE "थयो। उनी भखEरै अकŸ 8कूलबाट आएकU "थइन् र उनी
सात कiामा प¯द"थन्।

"मट"लनका आमाबाबुह[ले उनलाई आफूह[ले स6दो

सहयोग गरे का "थए। "तनीह[ एडभेि1ट8ट "थएनन्। आमाले

गु"लयो बनह[ र अ"मलो कागतीको पेयपदाथE कुरा वा पिTसकल
बनाउँ"थन् र बुबाले "तनीह[लाई बेvदथे तर "तनीह[सँग पु{ने
ग*र पैसा हुँदैन‰यो।

<कनी र वे1डीले "मट"लन कुरा गनE चाह1थे तर उनी

दे शको राजधानी हो"नयाराको एक @युिजयममा 8कूलको समूहमा
गीत वा 6वायरमा भाग "लन गइन् भनेर अ[ केटcह[ले सुनाए।

अ"न अ[ केटcह[ले "मट"लनको बारे मा अ[ केहc भने

जसले <कनीलाई दु:खी बनायो। ग*रब घरबाट "मट"लन आएकUले

केहc केटcह[ले उनलाई िज8काउँथे र उनी राती Šँि1थन् । जब
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"मट"लन हो8टे लमा दे िखि1थन् तब अ[ केटcह[ले
िज86याउँथे।

"उनीसँग

ओtान

प"न

छै न"

एक

जनाले

उनलाई
भ"नन्।

"सबैसँग ओtान छ उनी यहाँ <कन आइन् त?" अ<कEले

भ"नन्। <कनी र वे1डी पा8टरकहाँ गए र उनीसँग "म<ट"लनको
बारे मा सुनाए।

"ल हामी गएर ओtान र लुगाह[ sयाऔ"¥ पा8टरले

भने। "तनीह[ "तनै जना सहरमा गए। "तनीह[ले दुई इ1च
बा6लो ओtान <कने। अब "मट"लनसँग नरम रा„ो ओtान
हुनेभएको "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 लेuने
कागज, कलम, साबुन, म’जन र टु थ£श प"न "तनीह[ले <कने।
हो8टे लमाल गएर <कनी र वे1डीले "मट"लनको "नि@त
ओtान बनाए अ"न लुगा र अ[ ओtानमा"थ राखे। Zयो काम
सकेप"छ पा8टरलाई आ`नो काम सकेको "तनीह[ले सुनाए।

ु ा जब "मट"लन गीत गाएर सहरबाट
Zयस mदन बेलक

हो8टे ल फ<कEन् तब आ`नो ओtानमा ती थोकह[ दे खेर "तनले
अZय1तै अच@म मा"नन्।

"है न, यो ओtान क8को हो?" उनले

अ[ केटcह[लाई

सो"धन्। "यो "त„ै हो" एकजनाले जवाफ mदइन्। "कसै ले "त„ो
"नि@त <कनीsयायो" अकŸले भ"नन्। "मेरो "नि@त यी सब कसले

<कनेर sयायो?" उनले सो"धन्। " <कनी र वे1डीले "त„ो "नि@त
ओtान र अ[ थोकह[ <कनेर sयाए" एक जना केटcले जवाफ
mदइन्।
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ु ा जब <कनी हो8टे लमा आइन् "मट"लन्
Zयस mदन बेलक
Šँदै उनीकहाँ आइन्। "मेरो "नि@त ओtान र लुगाह[ <क"नने

छ भनेर मैले क<हsयै प"न सोचेकU "थइन। यो क"त रा„ो

सामानह[! तपाwले मेरो "नि@त ठू लो काम गनुभ
E यो। तपाwले के
गनुभ
E यो यो कुरा मेरा बुबाले थाहा पाउनुभयो भने उहाँ असाzये
ु न
खुशी हुनह
ु े छ।

"मट"लनको खुिशयालc दे खेर <कनी प"न धेरै खुशी भइन्।

अभावमा परे काह[को ला"ग सहयोग गन] परमेdवरको योजना
रहे छ भनेर उनले बुिझन्।
"mठकै

छ।

अ[लाई

सहयोग

गन]

"मट"लनलाई अ:ालो मादp भ"नन्।

१२२

काम

परमेdवरको

हो"

साबथमा काम गनुप
E न]

कथा
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सोफU बाउमा
(1यु 6यालेडो"नया, साउथ पा"स<फक)

साउथ पा"स<फक iेPमा 1यु 6यालेडो"नया राaय छ। Zयो
=ा1स

दे शको

"नय1Pणमा

छ।

Zयस

दे शको

सहरमा

सन

२०१७को अ6टोबर म<हनामा एक जना सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट
चचE

पा8टरले

सुसमाचारcय

कायE.म

गरे का

"थए।

Zयस

कायE.ममा सोफU बौमा भRे एक जना म<हलाले चौथŒ आ¦ा
अनुसार श"नबारै साबथ हो भनेर Nचार गरे को सु"नन् र Zयसबाट
Nभा<वत भएर उनले साबथको स1दे शलाई

8वीका*रन्।

तर उनले श"नबार आ`नो "नय"मत काम छो"डनन्। उनी
हTताको चार mदन

वा म:लबारदे िख शु.बारस@म मारे भRे

ु गाउँको "बशाल बजारमा काम
एउटा सानो टापुमा रहे को मेबट
् उनको स"लन नाउँ गरे कU अकÐ सहकम®ले अ[ बाँ<क
ग"थEन।
"तन mदन Zयो बजार चलाउँ"थन्।

तर मौसम अनुसार घाम <क त ५:३० <क त ६:४५मा

अ8ताउँ‰यो।

सोफUले

ु ा
बेलक

७

बजे

शु.बार

आ`नो

"बशालबजार ब1द गनुE पदE‰यो। साबथको स1दे शलाई –हण
गरे प"छ उनलाई के गŠँ के ग[ँ भयो। शु.बार अबेरस@म काम
गनE उनको

मनले मानेन ् तर काम पाउन गाˆहो भएकोले आ`नो

काम

छो©न

प"न

चाहे कU

स<कनन्।

उनको

तलबले

सबै

प*रवारलाई धाRुप‰यŸ। Zयसकारण समय ता"लकामा हे रफेर होस्
भनेर परमेdवरसँग उनले NाथEना ग*रन्।
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ु ा जब सोफU काम गदp "थइन् र
एक शु.बार बेलक
साबथको बारे मा िच1ता गदp "थइन् उनलाई उनकU सहकम®
स"लनको फोन आयो। आफू 1यु 6यालेडो"नयाको राजधानी

नौ"मयामा भएको र हवाई जहाजको <टकट नपाएकोले Zयहc ¥
अि©कएको उनले सुनाइन्।
"के "तमी भो"ल श"नबार मेरो स†ा काम गनE स6छौ?"

स"लनले सोफUलाई सो"धन्।

"अहँ, भोलc त मेरो साबथ mदन हो म चचEमा जा1छु ।

"तमीलाई थाहा छ Zयस mदन म परमेdवरको आराधना गछु E।"
सोफUले जवाफ mदइन्।
केहc समय प"छ "बशाल बजारको मा"ल6नीले सोफUलाई

एसमएस पठाइन्। उनी प"न 1यु 6याले6डो"नयाको राजधानीमा
"थइन्। ""तमीले भो"ल श"नबार भएप"न पसल खोsनुपछE र काम
गनpपछE" Zयस "बशाल बजारको मा"ल6नीले आदे श mदइन्।
"भो"ल परमेdवरको आराधना गन] मेरो mदन हो। Zयसकारण म
"बशाल बजार खोsन सि6दन"ँ नडराइकन सोफUले एसएमएस

पठाइन्। "ल हु1छ त। बजार ब1द गर" मा"ल6नीले जवाफ
mदइन्। अब सोफUलाई िच1ता ला{यो। यो कुरा उनले आ`नो

म<हला <वdवासीलाई सुनाइन् "अब मेरो जा"गर जाने भयो।"
"मा1छे को डर नमाRु तर परमेdवरको भय माRु" भनेर उनले
जवाफ mदइन्।
आइतबारको mदनस@म उनकU सहकम® स"लन अझै टाढै
"थइन्। स"लनले "बशाल बजार खोsने आ`नो mदन नभएताप"न
पसल खो"लन्। "बशाल बजारकU मा"ल6नी प"न हवाइ जहाजबाट
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उडेर आउन स<कन् र काममा आइन्। उनी सोफUसँग अZय1तै
*रसाएकU "थइन्।
"यो "बशाल बजार श"नबार क<हsयै प"न ब1द भएको छै न
र श"नबार फे*र ब1द भएको म चाहR" पि©कएर सोफUलाई
भ"नन्। तर सोफUले न„ भएर भ"नन् "हजुर, श"नबार मेरो

परमेdवरको आराधना गन] mदन हो। Zयसकारण म Zयस mदन
काम गनE सि6दन। यmद तपाwले मलाई कामबाट "नकाsनुह1ु छ
भने "नकालc mदनुहोस्।" तर प"न उनकU मा"ल6नीले सोफUलाई
कामबाट कामबाट "नकालेनन्।
केहc हTता प"छ सोफUले आ`नो ठू लc छोरcलाई भे_न

जान चार mदनको छु †ी मा"गन्। उनकU छोरc 6याथ*रन राजधानी

सहरमा ब8द"थन्। Zयसकारण उनी Zयहाँ हवाइ जहाजबाट
जानुपदE‰यो। जब उनी Zयहाँबाट फक]र आइन् उनको पसलको
मा"ल6नीले उनलाई चार mदन पसलमा काम नगरे कोले Zयसको
स†ामा चार mदन छु †ै काम गनुप
E छE भनेर भ"नन्। Zयसको दुई
mदनचा<हँ श"नबार परे को "थयो।

सोफUले आ`नो साथीको स†ामा अकŸ mदन काम गछु E तर
श"नबार काम नगन] भनेर मा"ल6नीलाई भ"नन्। तर मा"ल6नीले

काम गनp पछE भनेर िजŽी ग*रन्। नचाहँदा नचाहँदै प"न दुवै
श"नबार सोफUले Š’चे मुख लगाउँदै दुवै श"नवार काम ग*रन्।
जसको कारण उनी रातभ*र सुZन प"न स<कनन्।

अZय1तै "नराश भएर उनले परमेdवरसँग NाथEना ग*रन्,

"Nभ ु, मलाई साबथ mदनमा तपाwको आराधना गन] मौकाको ला"ग
मलाई सहायता गनुह
E ोस्।" आ`नो चचEमा प"न Zयसको "नि@त
NाथEना गनE अनुरोध ग*रन्।
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केहc mदनप"छ पसलको मा"ल6नीले कामको नयाँ ता"लका

बनाइन्। मा"ल6नीको अनुरोधमा सोफUले अब mदनmदनै काम
गदE"थन्। तर उनलाई मा"ल6नीले थप तलब mदनु परे को "थयो।
"अबदे िख "तमीले आइतबारदे िख बुधवार काम गनु"E मा"ल6नीले

सोफUलाई भ"नन्। उनको कुरा सोफUलाई पZयार गनp गाˆहो
भयो। सोफU अZय1तै हँ"सलc भएर आ`नो घरमा दगुरेर गइन् र
आ`नो Vीमानलाई Zयो कुरा सुनाइन्।

आज, सोफUले श"नबार काम नगदाE थोरै तबल पाउँ"छन् तर

Zयसको पवाEह उनलाई छै न <कन<क उनले साबथमा परमेdवरको
आराधना गनE पाउने भएकU "छन्।

"मेरो तलबभ1दा प"न परमेdवरसँग मेरो समय मूsयवान

छ। साबथमा काम गनुE नपन] 8वत1Pता नै मेरो आन1द हो"
हँ"सलो भएर सोफUले भ"नन्।

यस Pैमा"सकको उ"£एको भेटcको केहc भाग सोफU रहे को

चचEमा बाल स:"तको "नि@त थप दुई वटा भवन बनाउन सहयोग
"मsने छ। सोफU र उनको Vीमान रहे को मे•यूट गाउँमा १५००
मा"नसह[ छन्। उनी र उनको VीमानमाP Zयस गाउँको
्
सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट हुन।

-आ1¾यु मेकचे8नी

१२६

कथा

हुरc बतासमा परमेdवरका 8वगEदूतह[
आनी पेमा
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साउथ पा"स<फक टापुह[को दे श 1यु 6यालेडो"नयको

सहरमा आनी पेमा भRे बा"लका सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट घरमा

ज1मेकU "थइन्। उनी Zयहc आ8थामा हुक]कU "थइन्। तर जब
उनी १६ वषEकU भइन्, तब चचE जान छो"डन् र आ`नो केटो
साथी "लयोनसँग रहन घरबाट बा<हर "नि8कन्। "तनीह[को दुई
छोराछोरc भए।

"लयोन र6सी <पउँ‰यो। Nायजसो ऊ र6सीले मातेर घरमा

आउँ‰यो र घरमा ठू लो झगडा हु1‰यो। क<हलेका<ह उसले
आ`ना साना छोराछोरcह[लाई कु_‰यो प"न।

एक mदन "लयोन िचvयाउँदै घर आउँदै गरे को आनले

दे िखन्। "तनीह[को घर 1यु 6यालोडे"नयाको राजधानी नौ"मयाको
पहाडी इलाकामा "थयो। जब आ`नो Vीमान कराउँदै घरमा
आउँदै गरे को आनले दे िखन् उनलाई थाहा भयो <क उनी र6सीले
मातेर

आइरहे का

मौसम<वदह[ले

Zयो

छन्।
रात

अ"ल

च.

अ"ल

ँ ी
आध

पानी

इ*रकाले

पदp "थयो।
सहरलाई

तहसनहस पान]छ, Zयसकारण घर"भPै ब8नु भनेर सूचना mदएका
"थए।

ज«ाँहा Vीमानसँग आ`नो घरमा अि©करहनु आनलाई

मन परे न। उनले आ`नी ३ वषEकU छोरc मोग]न र ८ म<हनाको

छोरो "लयो1स जु"नएरलाई घरबाट बोकेर कारमा चढाइन्।
"तनीह[लाई कारमा राखेर कार हा<कन्।

कार चलाउँदा चलाउँदै बीचबाटोमा पे¤ोल "स<ƒयो। कारलाई

एउटा Šख निजकै पाकE ग*रन्। उनी कहाँ "थइन् यो उनलाई
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थाहा "थएन तर हुरcबतासबाट आफू सुरिiत भएको महसुस भने

ँ ी आयो र कारलाई
गरे कU "थइन्। Zयसबेला अZयRै Nच´ड आध
हा1यो।

कार"भP

िचसो

"थयो।

आफूसँग

छोरcह[लाई

हे *रन्।

लामो

अZय1तै

ओ©नेह[ नsयाएको आनीलाई बsल थाहा भयो।
उनले

आ`नी

1यानो

याPाप"छ

"तनीह[ म8तसँग सु"तरहे का "थए। अ"न उनले धेरै वषEप"छ
प<हलोपsट

परमेdवरलाई

सि@झन्।

"हे

Nभ ु,

तपाw

िज<वत

ु 1ु छ भनेर मलाई र मेरा छोराछोरcह[लाई यस रात सुरiा
हुनह

गनुह
E ोस् भ"न म "ब1ती गछु E" परमेdवरलाई उनले "ब1ती ग*रन्।
जब NाथEना स<कयो ™दयमा धेरै पीडा भएको महसुस उनले

ग*रन्। धेरै वषE परमेdवरलाई वा8ता नगरे कोले उहाँले उनको
NाथEना सुRुहोला ज8तो उनलाई लागेको "थएन। उनी कार"भPै

ब"सरहे कU "थइन्। एक "छनप"छ आफू बसेको चालकको "सटमा
पछा"ड"तर ढिsकन्। अ"न ऐनाबाट आकाशमा हे *रन्। उनले

ँ ा िचि@लन् र फे*र हे *रन्। अच@म त*रकाले बादल खोsयो र
आख
"नलो आकाश दे खा पˆयो।जब उनले आकाशमा जे दे िखन् Zयसले

उनको सातो पुZलो "लयो। Zयहाँ त हजारŒ 8वगEदूतह[ घु"मरहे को

पो उनले दे िखन्। कारको "भPबाट घाँटc ठाडो पारे र मा"थ
हे *रन्। आकाशमा"थ परमेdवरको "सहांसन छ <क भनेर हे *रन्।
अ"न आकाशदे िख उनको कारस@म भˆयाङ ठ"डएको उनले

दे िखन्। Zयो भˆयाङ त "बशाल डोरcको भएको ज8तो "थयो। "तन
जना

8वगEदूतह[

भˆयाङबाट

तल

झरे ।

"तनीह[

उनले

8प€[पमा

अZय1तै

चि@कला सेता "थए। Zय8तो चमक उनले क<हsयै प"न दे खेकU
"थइनन्।

"तनीह[का

अनुहारह[

दे uन

स<कनन्। "तनीह[ अ{ला "थए र "तनीह[का पखेटाह[ "थए।
सेतो Nकाशमा "तनीह[ अZय1तै

चह<कलो दे िख1थे। एउटा

8वगEदूत उनको कारको अगा"ड उ"भए। उनले आ`नो "बशाल
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पखेटा कारको पछा"डस@म पु{ने ग*र <फजाए। दुई 8वगEदूतह[
कारको दुई"तर उ"भए। "तनीह[का पखेटाह[ले कार ढाकेको
"थयो।

आनी भए"भत भइन् र डरले काँTन था"लन्। अ"न बालक

भएको टोकरc हsलाएको ज8तै कार हिsलएको थाहा पाइन्।
कार"भP रमाइलो 1यानोपनाले भ*रयो।

तुर1तै उनको डर हरायो र उनले एक <क"समको शाि1त

ँ ाह[लाई "न1•ाले
भएको महसुस ग*रन्। उनका आख
उनी म8त "न1•ामा प*रन्।
आनी

छोTयो र

जब <वहानीभयो तब चराह[को िच*र"बरc 8वरले गदाE

युिँ झन्। कारको ऐनाबाट बा<हर हे दाE आकाशबाट भˆयाङ

फेरc ओˆsहे को दे िखन्। 8वगEदूतह[ले "तनीह[का पखेटाह[
दोबारे र भˆयाङबाट मा"थ उ6ले।

जब 8वगEदूतह[ गए तब आनी काँ@न था"लन्-डरले होइन

तर जाडोले। उनको कारमा भएको 1यानोपना "बलाएर गएको
"थयो।

Zयहाँ जे भयो Zयसले गदाE उनको ™दयमा ठू लो Nभाव

पाˆयो। उनको NाथEनाको अच@म त*रकाले जवाफ पाएको उनले
महसुस ग*रन्। Zयसै बेला उनले येशूलाई आ`नो ™दय सुि@पन्।

"Nभ ु अब म सांसा*रक जीवनमा फे*र फ<कEने छै न। मेरो

जीवन तपाwको "नि@त िजउने N"त¦ा गछु E" भनेर उनले NाथEना
ग*रन्।

जसोतसो गरे र अ"लअ"ल तेलको भरले आनीले कार

आ`नी आमाको घरमा पुˆयाइन्। उनी पोइला गएकUले आमाले

वषÊस@म उनीसँग बोलेकU "थइनन् र केहc सहायता प"न गरे कU
"थइनन्। तर अचानक आ`नी छोरc घरमा आउँदा उनले सबै
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कुरा <वस] र धेरै वषEप"छ छोरcलाई अ—माल गदp घरमा "भPाइन्।
कारमा तेल हाsन प"न उनले पैसा mदइन्।

ँ ीबाट
आनी आ`नो घर फ<कEन्। उनको घर च. आध

ँ ीले
बचेको दे िखन्। उनका "छमेकUका क"तपय घरह[ Zयस आध

कुनै न कुनै [पमा नो6सान पुˆयाएको "थयो। उनले क"तपय
युवाह[ले मनपन] कपाल ÁयाTले भएको स<:तकार बब मालÈको

फोटो "भ|ाबाट vया"तन् र "भ|ामा झु1«ाइ राखेका गाँजाह[
प"न थु"तन्। आ`नो सबै गरगहनाह[ ज@मा ग*रन् र आगोमा
`याँ<क mदइन्।

ँ नमा आगो
जब "लयो1स कामबाट घरमा फक] घरको आग

ब"लनै रहे को "थयो। उनी अ6कनब6क परे र आगोको aवाला
हे रेर mठ: उ"भए। आनीले आ`नो ™दय येशूलाई mदएको कारणले

अब उहाँबाट टाढा राuने कुनै प"न सांसा*रक कुराबाट हात धोए
भनेर उनलाई "नधE6कसँग भ"नन्। 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
गरे को दे खेकोले उनीसँग झगडा गनE नचाहे कोले छोराछोरcह[
"लएर भागेको कुरा नडराइकन आनले सुनाइन्। टाउको हsलाएर

"लयो1सले भने "ए, म कहाँ हो त? <हजो मैले र6सी खाएकै

"थइन।" आन परमेdवरको सेवा गन] N"त¦ालाई पालन गनE
N"तबƒ भइन्। उनले "लयो1ससँग "ब"धपूवक
E
<ववाह ग*रन् र

फे*र बिTत8मा "लइन्। उनी बेथानी सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEमा
"डकनेस भइन् र Zयहc पदमा उनी धेरै वषEदेिख चचEको सेवा
ग*ररहे कU "छन्।
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जब "लयो1सले आनीबाट 8वगEदूतको कथा सुने तब

आ`नो <हँसाZमक

यवहार Zयागे र अ<हले आनीले उनको

बिTत8माको "नि@त NाथEना ग*ररहे कU "छन्।

"तनका छोराछोरcह[ अ<हले ठू ला ठू ला भइसकेका छन्।

अच@मको रातको कथामा "तनीह[ प"न सहभागी भएका "थए
भनेर "तनीह[लाई पZयार ला{न गाˆहो हु1‰यो। Zय8तै खालको

अनुभव अ<हले प"न गनE पाए हु1‰यो भनेर "तनीह[ चाह1छन्।
"तनीह[ले स6छौ भनेर आनीले भ1द"छन्।
"यmद

"तमीह[ले

परमेdवरसँग

रा„ो

स@ब1ध

राखेर

उहाँसँग कुरा गˆयौ भने उहाँले "तमीह[लाई आ`नै त*रकाले

Nकट गनुह
E न
ु ेछ" आdव8त भएर आनले आ`ना छोराछोरcह[लाई
सुनाउँ"छन्।

-आ1¾यु मेकचे8नी
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"हे लो, होप vयानल"

कथा

<व"लयम आरामा

3४

(1युिजला´ड)

1युिजला´डको उ|रc सहर केरcकेरcको पा8टर <व"लयम

आरामाले यो इमेल अZय1तै चासो दे खाएर पढे : "हे लो, होप
vयानल अ"भवादन। म र मेरc Vीमती के*रकेरcमा "छ†ै सदp छŒ।

Zयहाँ चचEमा जान हामी चचE खोaनेछŒ। केहc समय अिघ
केरcकेरcको

कोठे

र:सालामा

एक

जना

मा"नसले

कायE.म

चलाएको हामीले हे ˆयŒ। यmद हामी Zयहाँ गयŒ भने हामीलाई
mठकै होला<क भनेर हामी सोvदै छŒ। तपाwह[को होप vयानलको
कायE.म हामीलाई असाzयै मन पछE। तपाwको, येशूको नाउँमा,
क"लन हसEफल।"

Zयो पP पाएप"छ <व"लयमको ™दयमा खुशीको "समा

रहे न। होप vयानल टे "ल"भजनमा उनको कायE.म कसै न कसै ले
हे *ररहे को कुरा थाहा पाउँदा उनलाई अZय1तै रमाइलो ला{यो र
कसै न कसै को ™दयलाई छोइरहे को छ भRे थाहा पाउँदा उनले

परमेdवरलाई ध1यवाद mदए। अब ती द@प|ी चचEमा आउन
चाहे का "थए। उनलाई अच@म लागेको "थयो।
आफू

क"लन र उनकU Vीमतीले होप vयानललाई मन परे कोमा
अZय1तै

1युिजला´डको

खुशी

राजधानी

भएको

<व"लयमले

अकला´डबाट

लेिख
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पठाए।

<कलो"मटर

उ|रमा रहे को सहर केरcकेरc सानो सहर हो र Zयहाँ ७,५००
जनसं uया छ भ"न उनले जवाफ mदए। एडभेि1ट8ट <वdवासीह[
NZयेक श"नबार अवकाश पाएकाह[को "नि@त ब"नएको चचEमा
भेला हु1छन् भनेर प"न उनले लेखे।
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"तपाw र तपाwकU Vीमतीलाई हा„ो आराधना सेवामा

हाmदEक 8वागत छ। केहc सहायता चा<हएमा हामीसँग स@पकE
गनुह
E ोस्"

<व"लयमले

लेखे।

"ध1यवाद,

आउनेछŒ" क"लनले जवाफ mदए।

हामी

"छ†ै

Zयहाँ

केहc वषE अिघ <व"लयम केरc केरcमा आएका "थए। Zयस

सहरमा प<हलोपsट सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचE 8थापना गनE उनी

आएका "थए। Zयसबेला केवल एउटामाP एडेभेि1ट8ट प*रवार

"थयो। <व"लयमले Zयस सहरमा अ[ कसै लाई प"न िच1दै नथे।
Zयहाँ Nभ ुको कामको "नि@त अिघ कसरc ब¯ने भनेर धेरै NाथEना
ग*रयो। अ"न उनले कोठे रÒशाला खोsने "नणEय गरे ।
"परमेdवरले मलाई अZय1तै

'"तमीले कोठे
बनाए ँ

<कनभने

शानदार "बचार mदनुभयो

र:शाला <कन नबनाउने?' अ"न मैले र:शाला
मलाई

थाहा

"थयो

<क

मा"नसह[लाई भे_नेछु" <व"लयमले स@झ1छन्।

Zयहाँ

मैले

धेरै

Zयहाँ उनले कोठे र:शालामा उनले धेरै मा"नसह[लाई भेटे र

उनले

1युिजला1डको

होप

vयानल

टे "ल"भजन

Nसारणको

कायE.ममा भाग "लने गरे । सन् २०१६को Pैमा"सक भेटcको

सहयोगले 1युिजला´डको NZयेक घरमा "स|¸ मा होप vयानल
Nसारण

हु1छ।

Zयस

टे "ल"भजन

आ`नो िजम खानामा ग*रने

कायE.मह[मा

<व"लयमले

यायामको कायE.म Nसारण गरे का

"थए। कायE.ममा मा"नसह[ आ`नो शारc*रक 8वा8‰यको बारे मा

िच1ता त गछEन ् तर "तपाwह[को आिZमक 8वा8‰यचा<हँ क8तो
छ त?" भनेर उनले सोzदथे। यस <वशेष कायE.मले कोलन र

उनको Vीमती र"बनलाई Nभाव पारे को "थयो। "तनीह[ केरcकेरc
सहरको ६० माइल पर रहे को सहर काइटाबाट सन] तयारc
ग*ररहे का "थए। ती द@प|ी अकp स@Nदायको चचEका सद8यह[
"थए।
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जब क"लन र र"बन केरcकेरcमा सरे तब श"नबारको mदन

प<हलो पsट सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEमा स*रक भए। Zयस

चचEमा १२ जना एडभेि1ट8टह[ "थए। सबैले "तनीह[लाई

हाmदEक 8वागत गरे । "तनीह[ले Nवचनलाई मन पराए र प"छ
सबै जना "मलेर सँगै खाना प"न खाए।
"सबै

मा"नसह[

क8तो

"मलनसार!

हामीह[

आउने

"बि|6कै "तनीह[ले हामीलाई हाmदEक सZकार गरे । र "तनीह[

आइनै रहे " <व"लयम सुनाउँछन्। दे शको साइकल दगुराउने वsडE
मा8टर गेमह[को N"त8पधाEमा क"लनले त6मा पाएका "थए।

उनी ७५ वषEका छन्। र"बन होप vयानल हे न E असाzयै मन

पराउँछन्। <व"लयमलाई टे "ल"भजनमा दे खेप"छ उनी भि1छन्
"मैले हTताभ*र मन पन] पा8टरलाई दे uन पाएको छु ।" क"लन र
उनकU Vीमतीले बाइबल अzययन गनE अनुरोध गरे का छन् र

"तनीह[ बिTत8मा "लने तरखरमा छन्। परमेdवरलाई <वdवास

नगन] धेरै 1युिजला´डका बा"स1दाह[को ™दयह[का ढोकाह[
होप vयानलले खोsन सु[ ग*ररहे को छ भनेर <व"लयम <वdवास
गदEछन्।

"क"तपय मा"नसह[ आफूमा भएका यिnगत सम8याह[

अ[लाई सुनाउन चाहँदैनन्। तर ती सम8याह[को बारे मा होप

vयानलले सबैलाई घरमै बसेर आरामसँग सोच"बचार गनE स@भव
बनाएको छ। "तनीह[ चचEमा आएको र अ[ले "तनीह[लाई
चचEमा

दे खेको

"तनीह[

चाह1दै नन्।

तर

परमेdवर

होप

vयानलबाट बोsनु हु1छ र उहाँका स1दे शह[ घरमै बसेर सुR
स6ने भएका छन्" <व"लयम भ1दछन्।
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परमेdवरको "नि@त गु1डा

कथा

जेसन रोजरस्

3५
१२

(1युिजला´ड )

वषEको

जेसन

रोजरसले

एक

रात

निचनेको

परमेdवरलाई रोइ रोइ स@बोधन गरे को "थयो। "मैले यसो <कन
र कसरc गर“ , मलाई थाहा छै न। Zयस अ1धकार रातमा मलाई
अZय1तै ए6लोपनको महसुस भयो। म "सरानमा टाउको राखेर
ँ
धुŠधुŠ रोइरहे को "थए।

नौजना दाजुmददcह[मा जेसन सबभ1दा का1छो "थयो।
1युिजला´डको

उ|रc

भागमा

ऊ

आ`ना

काकाकाकUह[सँग

ब8द‰यो। Zयसै बेला परमेdवरले उसको जीवनमा ह8तiेप गŠन्
भनेर निचने प"न परमेdवरलाई एक रात रोएर NाथEना गरे को
"थयो।
उसलाई बाबुआमाले कजाउन सकेका "थएन। ऊ अZय1तै

बदमाश भएकोले उसलाई 8कूलबाट "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। बाबुले घर बनाउने ठाउँमा

उसले सहयोग गरे कोले अ"लक"त पैसा प"न पाएको "थयो। Zयो
कार केवल "िखया लागेको बािsटन्" भनेर उसले भ1यो। तर

Zयो कार केवल लाइसे1स Tलेटको "नि@तमाP <कनेको "थयो।

२-४ वषE"भPमै उसले चोरे को नौवटा कारह[मा उसले Zयो Tलेट
झु1«ाएको "थयो।
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उसले NाथEना गरे को रातमै Zयसको जवाफ उसले पाएको
"थएन।

एक

वषEप"छ

उसका

बाबुआमा

आएर

उसलाई

1युिजला´डको राजधानी ओकला´डमा आ`ना घरमा फकाEएर
लगे।
जेसन झन झन अपराधी काममा फ8न थाsयो। जब ऊ
१५ वषEको भयो तब उसले प<हलोपsट गाँजाको बोट चोˆयो।
आ`ना

बाबुआमाको

घरबाट

"न8केर

आ`नी

केटc

साथी

<.8टलको घरमा सˆयो। सडकका गु´डाह[सँग उसको सं गत
भयो र धेरै वषEस@म गाँजा खेती गरे रै िज<वका चलायो। प"छ

अZय1तै कडा मेथ भRे लागुपदाथEको दु यEसनीमा ऊ फ8यो।

Zयहc कुलतमा लागेर र Zयसको बेच"बखन गरे र ११ वषEस@म
िज<वका चलायो।

"म गु´डाह[सँग ग<ह*रएर स@ब1ध गाँ8न पुग“ साथै

मा<फयाह[सँग प"न सं गत हुन थाsयो। घर फोन], अपहरण र
जबरज8ती च1दा असुलन गन] काममा लाग“। मेरो झु´डमा "तन
जना भा1सेह[ "थए भने सामनह[ बेvने चार जना मा"नसह[
"थए" उसले आ`नो <वगतको कथा सुनाउँदै भ1यो। ऊ थुNो पैसा
प"न

बो6‰यो।

हरे क

दुई

"तनmदनमा

उसले

१०,०००

1युिजला´ड डलर अथाE अमे*रकन ७,००० डलर मेथ लागु पदाथE
बेचेर कमाउँ‰यो।

अ"न एकmदन आ12यु नाउँ गरे को मा"नसले सावEनज"नक

पौडी खेsने ठाउँमा उसकहाँ आएर "स|¸ मा बि6स: खेsने 6लास
"लन आउन "न@तो mदयो। जेसनले तुर1तै सहम"त जनायो। उसले

चाहे को "थयो <क बि6स: खेsन "सकेप"छ सडकमा अ[सँग झन
कु8ती खेsन र अ[लाई कुट<पट गनE स<कनेछ।
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गु´डाह[ खेsने खेलाडी हलमा अ[ गु´डाह[सँग जेसन
सामेल भयो। आ12युले उसलाई एक घ1टास@म प"सना नै प"सना
आउने ग*र

यायाम गरायो। अ"न उसको अगा"ड बाइबलह[

ु मा राuदै भ1यो, "अब हामी प<हला टे बल
ु व*रप*र
sयाएर टे बल
बसŒ र एक आपसमा हा„ो कुरा बाँडŒ।" आ12युको मनमा

"बजुलcले झ_का mदए ज8तो ला{यो र तुर1तै Zयहाँबाट भा{न
खोaयो। तर केहc कारणबस Zयहc ¥ ब"सर¿ो। जब आ12युले
आधा

घ1टा

परमेdवरको

बारे मा

चचाE

गˆयो

तब

जेसनको

mदमागमा परमेdवरको "बŠƒमा भाँडभैलो भयो। उसले सोvयो,

"परमेdवर को हो र? मेरो सं सारको भगवान मै हुँ। मसँग
कमEचारcह[ छन्। मेरो आ`नै यापार छ। मलाई सबैले स@मान
् मेरो आ`नै N"तÀा छ। म आफै भगवान हुँ।"
गछEन।

जब आ12युले म|ी ६:१९-२१पदह[ प•ो तब जेसन

आ`नो बा8त<वक सं सारमा फ6यŸ, "१९ “आ`नो "नि@त पृ‰वीमा

धन-स@पि| नथुपार, जहाँ कUरा र िखयाले ती नÇट पाछEन ् र जहाँ
्
चोरह[ले घर फोरे र ती चोछEन।

२० तर आ`नो "नि@त 8वगEमा

धन-स@पि| थुपार, जहाँ कUराले वा िखयाले नÇट पादp न, र चोरले
प"न चोदp न। २१ <कन<क जहाँ "त„ो धन हु1छ, Zयहc ¥ "त„ो मन
प"न हु1छ।"
बsल जेसनको mदमागमा घाम ला{यो। उसका सबै
गरगहनाह[ 8वगEमा कसरc थुपान]-िखयैिखया लागेको जीवनबाट र
चोरै चोरह[को माझमा रहे र 8वगEमा धन थुपा*र1छ र? हTताभ*र नै

Zयस कुराको बारे मा उसले िच1तन ग*रनै र¿ो। उसले कु8ती
खेsने "नय"मत कiाह[ प"न छोडेन। अ"न केहc समयमा नै

ँ अनुरोध गˆयो। उसलाई
आ12युले कiामा सहयोग गनE जेसनसग
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अच@म ला{यो तर खुशी भएर 8वीकार गˆयो। तर यो{य कु8ती

िशiक आ12युले Nाथ"मक उपचार ता"लममा भाग "लनुप‰यŸ।
Zयो ता"लम आ12युको पापाटोटो सेभे1थ डे एडभेि1ट8ट चचEमा
सं चालन हु1‰यो।

चचEमै Nाथ"मक उपचार "स6ने .ममा परमेdवरN"तको

भिn प"न जेसनमा जागेर आउन थाsयो। अ"न "ब8तारै उसले

आ`नी केटcसाथी <.8टल र सातजना छोराछोरcह[सँग साबथको

सेवाकायEमा भाग "लन थाsयो। ऊ <.8टलसँग २१ वषE <ववाह
नै

नग*र

बसेको

"थयो।

Nभ ुलाई

<वdवास

गनE

थालेप"छ

<.8टलसँग <व"धपूवक
E <ववाह गन] N8ताव जेसनले राuयो। अ"न
चचEले सबभ1दा ठू लो बिTत8मा कायE.म राuयो। जेसन, उनकU
Vीमती र "तनीह[का पाँच जना छोराछोरcह[ले एकै साबथमा
बिTत8मा

"लए।

अ"न

बालबा"लकाह[लाई येशूमा

Zयहc

साबथमा

दुई

साना

प"न गरे ।

"तन वषE"भP आ`नो जीवनमा आमूल प*रवतEन आएको कुरा

वषE ३६को जेसनले सुनायो।

"अब हामीले छ फुट अsगो पखाEल "भP ब8नु परे न।

आ`नो सुरiको "नि@त ठू ला ठू ला लÂीह[ घरको अगा"ड
झु1«ाउनु परे न, ब1दुकह[ प"न राuनु परे न र <व"भR धा*रला

च6कुह[ भएको औजार प"न राuनु परे न। हामी अब सानो सेतो
पखाEल भएको घर"भP ब8दछŒ र म मेरो आ`नै काम गन]
यवसायमा छु " अZय1तै ढु 6क भएर जेसनले यी लेखकलाई

सुनाउँछ। <ककबि6स: 6लासमा जेसनले अ<हले प"न सह "सiक
भएर सहयोग ग*ररहे को छ। उसको अ–सरतामा अ[ छ जनाले
Nभ ु येशूलाई <वdवास गरे

र बिTत8मा प"न "लए। आ`ना
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ँ ाह[बाट
आमाबाबुको बारे मा जब ऊ स@झ1छ तब उसका आख
ँ ु ख8छ।
आश

ओकला´डमा खाना खाँदै अ1तवाताE mदइरहे को बेलामा

उसले यो कुरा बतायो <क प, "मेरc िचि1तत आमाले मलाई

mदनmदनै फोन गथ®न्। मेरो कुŠप 8वभावको उनी NZयiदश®
"थइन्। येशूलाई <वdवास गर“ भनेर उनले थाहा पाएप"छ उनले

मलाई फोन गनE छो"डन्। सायद Zयो असलै होला भ"न म
ठा1दछु ।" आ`ना बाबु र आमा र अ[लाई प"न जीवन प*रवतEन
गन] येशूलाई िचनाउने आशा बोकेर जेसन अ<हले बाँिचरहे को छ।

"म अ<हले शाि1तपूवक
E िजइरहे को छु । अ<हलेको जीवनलाई म
अ[ कुनैमा प*रवतEन गन]छैन।म परमेdवरको भn हुँ अ<हले।

परमेdवरले चाहे जि|6कै उहाँको बचन म बाँ©न चाह1छु "
आ`नो N"तवƒता जेसनले बतायो।
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कथा
3६

जब प*रवारमा <वपि| आउँछ
जोलcराबो
(<फजी)

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

ँ ा उचालेर मा"थ हे छE। आख
ँ ाभ*र आश
ँ ु
अ8पतालको शैयाबाट आख
झा*ररहे कU आ`नी काकUलाई उसले हे दEछ।
"बाबु, "तमीले Zयो चचE छो©नै पछE। Zयस चचEलाई हा„ो

गाउँमा नsयाउनु। यो त "तमीलाई सराप लागेको छ। यmद हा„ो

गाउँमाZयो Zयो चचEको नयाँ िशiा "भPायौ भने अझ धेरै अ"न€
हुनेछन्। "तमी अकp mदनमा "त„ो परमेdवरको आराधना गर।

श"नबार "तमी आराधना गछÊ, Zयो गलत हो। अब Zयसकै
न"तजा "तमीले अ<हले भो"गरहे का छौ" उनले जोलcराबोको िशरमा

हात राखेर यी कुरा भने<क "थइन्। जोलcराबो प†ी बाँधेको
आ`ना हातपाखुराह[मा हे दEछन्। दुवै हातह[ कार दुघ_
E नाले

भाँिचएका "थए। उसका दुई भ"तजाह[ Zयहc दुघ_
E नामा मा*रएका
"थए। जब जोलc सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEमा बिTत8मा "लयो,
तब उसले <फजी दे शको आ`नो गाउँ नाबु"सवामा नयाँ <वdवास

कसरc "भPाउने भनेर उसको ™दय ज"लरहे को "थयो। तर जब

जोलcले एडभेि1ट8ट चचEमा बिTत8मा "लएर आ`नो गाउँ आए तब
धेरै मा"नसह[ ऊदे खी *रसाएका "थए। उसका धेरै आफ1तह[
अकp स@Nदायका इसाईह[ "थए। तै प"न जोलcले सुसमाचार Nचार
सभाह[ चलायो र १० जना मा"नसह[ले बिTत8मा "लएका "थए।
अ"न चचE बनाउन उसले ज{गा <क1यो। नयाँ चचE भवन बनाउने
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ज{गाको झारपात सफा गनE चचEका नयाँ <वdवासीह[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 दुई का1छा भाइह[ र आ`नै

१३ वषEको छोरो प"न "थयो। ऊ सुबाŠ "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_ना8थलमा नै मृZयु भयो। "तनीह[को
आमा, र अकŸ १३ वषEको भ"तजो भने गि@भर चोटले अ8पतालमा
भनाE भएका "थए।

जोलcका हातपाखुराह[ भाँचेएका "थए।

आ`नो छोरो भने जसोतसो गरे र बvयो।
जोलcकU

काकU

अ8पतालमा

आएर

एडभेि1ट8ट

चचE

बनाउने योजना रŽ गनp पछE भR आएकU "थइ। जोलcले आ`नो
खाटबाट मा"थ हे ˆयो।
"काकU, तपाwको एउटामाP छोरो छ। यmद तपाwको
छोरो एक mदन एडभेि1ट8ट भयो भने तपाwको छोरोको "नि@त म
मनुE परे ताप"न म परमेdवरलाई ध1यवाद mदनेछु" आ`नो पीडालाई
ँ ाभ*र आश
ँ ु पारे र
भ ुsदै जोलcले जवाफ mदयो। उसको काकU आख
रे र फ<कEन्।
जोलc <वdव8त भएर बोलेताप"न चचE बनाउने काममा ऊ
"निdचत भएन। एक म<हनास@मको अ8पतालको बासमा ऊ

NाथEना गदp र˜यो, "हे Nभ ु, मलाई थाहा छै न मैले तपाwको काम
ग*ररहे को छु <क छै न।"
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तर जब ऊ अ8पतालबाट "न86यो तब चचE बनाउने

कुरामा उसलाई कुनै श¼का भएन। mदmद एलेन जी ‹ाइटले भने

ज8तै उसले यो भR सकेको "थयो, "स<हद हाबेलको समयदे िख
परमेdवरका जनह[को "नि@त दु:खक€ जीवनको अ"भR भाग हुन

पुगेको छ। सZय परमेdवरको "नि@त र उहाँका आ¦ाह[ पालन
गनुप
E दाE पूखाEह[ले धेरै दु:ख पाएका "थए। चचEको उvच िशरले

हा„ो "नि@त क€ पाउनुभयो। उहाँका प<हला चेलाह[ र सु[का

चचEले अZय1तै क€ भोगेका "थए। येशूका करौडŒ <वdवासीह[
सहcद

भए

र

सुधारवादc

इसाईह[ले

प"न

दु:खक€

पाए।

Zयसकारण हामी <कन यस जीवनमा आउने र दु:खक€दे िख
खुि@चने? हामीलाई अन1त जीवनको आशाको आिशष छ र

सं सारका सबै कुराह[ येशूको "सÓ आगमनमा पि{लएर जानेछ।"
(टे ि8टमो"नज फर द चचE, ठे लc १, पृ. ७८बाट [पा1त*रत)।
सुसमाचार फैलाउने काममा दु:ख पाइ1छ भनेर जोलcले

महसुस गˆयो। जब परमेdवरको काम ग*र1छ तब शैतानलाई
*रस अZय1तै उÌछ। तर Zयहाँ एक म<हना"भPै चचE खडा भयो।

आ`नो गाउँमा चचE खडा भएको दे खेर जोलc खुशी भयो।

तर अकŸ चचE प"न खडा गनE उसले चा˜यो। यसबेला Zयो चचE
<कउभा भRे अकp गाउँमा खडा गनE उसले चाहे को "थयो। तर

चचE "नमाEण गन] कायE.ममा कसै को घरमा प"न <वप|ी आओस्
भRे उसले चाहे को "थएन। Zयसकारण ऊ र चचEका अ[
<वdवासीह[ "मलेर NाथEना गन] र हTताको दुई mदन उपवास ब8ने
"नणEय भयो। अ"न "तनीह[ले घर घरमा गएर सुसमाचार Nचार
गन] "नणEय प"न गरे ।
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जोलcले हरे क mदन यसरc NाथEना गˆयो, "Nभ ु, सुसमाचार

Nचार र चचE बनाउने "नणEय गदाE मेरो आ`नै गाउँमा नरा„ो
घ_ना भयो। अब सुसमाचार अकŸ गाउँमा लै जाँदैछु। प<हलाको
ज8तो खराब अनुभव"तर मलाई नडोˆयाउनुहोस्। म जे गछु E Zयो

सबैमा तपाwको अगुवाई होस् र प<हलाको ज8तो नरा„ो अनुभव
दोहो*रन नmदनुहोस्।"
जोलcलाई

अच@म

ला{ने

गरc

एक

जना

गाउँलेले

एडभेि1ट8टलाई मन पराएकोले उसले आ`नो घरमा साबथ सेवा

चलाउन आ–ह गˆयो। प"छ ती गाउँलेले चचE बनाउन आ`नो
ज{गा उपल•ध गरायो।

NाथEना र उपवासले Zयस गाउँमा चचE 8थापना गनE सिजलो

भएको "थयो भनेर जोलcले आ`नो अनुभव सुनायो।

अ"न ऊ ते•ो गाउँ बुŠटु मा गयो। ऊ र चचEका

<वdवासीह[ले NाथEना गरे र उपवास बसे। जब गाउँको Nमुख र
उनको प*रवारले बिTत8मा "लए तब जोलcको हषEको "समा नै
रहे न।
तर चचE "नमाEण गनुभ
E 1दा प<हले फे*र अकŸ "बप|ी

आयो। मधुमेहले गदाE गाउँको Nमुखको मृZयु भयो। उनी
एडभेि1ट8ट

भएकोले

उनलाई

गाउँलेह[को बीचमा कुरा काटे ।
एडभेि1ट8ट

चचEको

सजाय

काममा

mदइएको

आ.मण

गनE

हो

भनेर

शैतानले

गाउँNमुखको मृZयुलाई Nयोग गˆयो भनेर जोलcले भ1यो। तर
एक म<हना"भP चचE "नमाEण हु1छ भनेर उसमा <वdवास "थयो।

गाउँमा परमेdवर हानुह
E R
ु भनेर जोलcले <वdवास गˆयो।

गाउँको निजकै जोलcसँग यी लेखकले अ1तवाEताE "लने .ममा
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उसले आ`नी काकUसँग उनको छोराको "नि@त आफू मनE तयार
छु भनेर भनेको कुरा पुन: स@झेको "थयो। उनको छोरो र उनका
चारै जना छोराछोरcह[ले बिTत8मा "लए र एडभेि1ट8ट भए।
"जब म मेरc काकUको घरमा उनी मनुभ
E 1दा अिघ पुग“र उनको
एउटामाP

छोरोलाई

सुसमाचार

सुनाएकोमा

मलाई

ध1यवाद

ु
mदइन्। सबै थोक परमेdवरको "नय1Pणमा छ" जोलcले सं त€
भएर भ1यो।

-आ12यु मे6चे8नी

१४४

मलामी गएको बेलामा

कथा

येशूलाई <वdवास गनE पु{छ

3७

को"स<टला <टटो, ( <फजी)

जब <टटोको बुबाको मृZयु भयो तब कसै ले Zयहाँ उसलाई

सहयोग गनE चाहे नन्। एक जनाले भ1यो, ""त„ो बुबाको "नि@त
चचEको

<व"ध

अनुसार

अ1Zये€ी

गनE

पाउँदैनŒ।" "जा,

बाऊलाई त¸ ले नै लगेर गाड" अकŸले ठाडो हुकुम गˆयो।

तेरो

<फजीको दुगम
E iेPमा रहे को गाउँ नाका"भकामा <टटो र

उसको बुबा ब8दथे। जब उसको बुबा सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट भए
Zयस mदनदे िख सबै गाउँलेह[ले उनलाई ब<ह8कार गरे का "थए।

<टटोलाई प"न "तनीह[ले हे ला गरे का "थए। "तनीह[ अकp
स@Nदायका इसाईह[ "थए।
आ`नो बाबुको "नि@त <व"धपूवक
E इसाई सं 8कार अनुसार

अ1Zये<€ गनE चाहे कोले उसले आ`नो काका गाउँको मुिखयासँग
अनुरोध गˆयो। Zयस मुिखयाले चचEको "ब"ध अनुसार अ1Zये€ी
गराउन 8वीकार त गरे तर चचEको <व"ध अनुसार अ1Zये<€ गन] हो
¥ ाटै अ1Zये<€ गनुप
भने <टटोले एडभेि1ट8ट चचE खडा गरे र Zयहcब
E न]

बताए। Zयस गाउँको कुनै प"न अ[ चचEमा <टटोको बुबाको
अ1Zय<€ गनE <टटोले अनुम"त पाएन।
Zयसकारण जसोतसो गरे र <टटोले सानो छाNो बनायो।
अ1Zये<€को

सेवाकायEमा

उसका

आफ1तह[को

"भड

लागेको

"थयो। एडभेि1ट8ट चचE पा8टरले मा"नस मरे प"छ के हु1छ भRे
<वषयमा Nवचन mदए।
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Zयो Nवचन सुनेर <टटोको मनमा ठू लो ध6का

ला{यो।

मा"नस मरे प"छ "सधै 8वगE जा1छ भनेर उसले सध¸ <वdवास गरे को
"थयो। तर मृZयु भनेको "न1•ामाPै हो र यूहRा ११मा उsलेख
ग*रएको लाजरसको कथा अनुसार येशूले मृZयुलाई "न1•ा भनेर
स@बोधन गनुभ
E एको पा8टरले बताए। mददcले <टटोलाई पा8टरले

भनेको कुरो mठक हो <क होइन आफैले हे र भनेर बाइबल
mदइन्। उसले यूहRा ११मा भएका वचनह[ प•ो र पा8टरले

भनेका वचनह[ बाइबलकै मुता<वक भएको उसले दे uयो। अ"न
पा8टरले १ थे8सो"ल"नकU ४:१५-१८ पढे जहाँ येशूको दो•ो
आगमनमा

मरे काह[

गछÔ, <क

हामी, जो

िचहानबाट

"बउँ"तनेछन्

भनेर

यसरc

लेिखएको छ: "१५ Nभ ुको वचन³ारा हामी "तमीह[लाई घोषणा
जी<वत

छÎ

र

Nभ ुको

पुनरागमनस@म

बाँिचरह1छÎ, सु"तगएकाह[लाई कुनै <क"समले प"न उ"छ1नेछैनÎ।
१६ <कन<क Nभ ु 8वयम् हुकुमको गजEन"सत, Nधान 8वगEदूतको
ु न
आवाज र परमेdवरका तुरहcको सोर"सत 8वगEबाट ओलEनह
ु े छ, र
ÃीÇटमा मरे काह[चा<हँ प<हले बौ*रउÕनेछन्। १७ तब हामी

बाँिचरहे का र छो"डएकाह[ Nभ ुलाई आकाशमा भेÄन "तनीह[का

साथसाथै बादलमा उठाइल"गनेछÎ, र यसरc हामी सध¸ Nभ ुसँग
रहनेछÎ। १८ यसै कारण एउटाले

अकाEलाई यी वचनह[ले

सा1Zवना दे ओ।" फे*र, <टटोले बाइबलमा हे रेर पा8टरले mठक

भनेको हो <क होइन भनेर हे ˆयो। आ`नो चचEमा उसले बाइबल
क<हsयै प"न पढे को "थएन।
जब अ1Zये<€ प"छ मा"नसह[ खान<पनमा लाग तब <टटोले
एडभेि1ट8ट पाहुनाको हात समाZन पु{यो। "मेरो प*रवारको घरमा
आउनुहोस्। मा"नस मरे प"छ के हु1छ भनेर अ[ प"न थाहा पाउन
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म चाह1छु " उसले

पा8टरलाई अनुरोध गˆयो। एडभेि1ट8ट

<वdवासी <टटोसँग उसको घरमा गयो र उसलाई मा"नस मरे प"छ
के हु1छ भनेर बाइबलमा mदएका वचनह[ पढे र सुनायो। <टटोले

अ[ धेरै जाR चाहे को "थयो Zयसकारण अ[ बढc "सकाउन अकŸ
mदन प"न आउन अनुरोध गˆयो। तर <टटोकU Vीमती "भकाले

बाइबल अzययनमा भाग न"लने "नणEय गरे कU "थइन्। Zयसकारण
जब एडभेि1ट8ट उनको घरमा आउँथे तब उनी र अ[ दुई साना

छोराछोरcह[ अकp कोठामा ढोका लगाएर ब8थे। दुई म<हनाको
बाइबल अzययन प"छ <टटो ब"¬8माको बारे मा

अzययन गनE

पु{यो र आफू प"न एडभेि1ट8ट हुने घोषणा गˆयो। जब उसले

Zयो "नणEय गˆयो तब उनकU Vीमती धुŠधुŠ रोइन्। "हामीह[को

<वdवास एकै भएकोले मैले तपाw"सत <ववाह गरे कU हुँ। यmद
ँ हामीसँग
तपाw एडभेि1ट8ट बRु हु1छ भने म तपाwसँग बि8दन।
दुई छोराछोरcह[ छन्। एक जना म राuछु

अकŸ तपाw

राuनुहोस्।" कडा भएर "भकाले <टटोसँग N8ताब रािखन्। <टटोले

यस कुरामा दु:ख मनाऊ गˆयो तर उनकU Vीमती आ`नो
"नणEयबाट यताउ"त नजाने भइसकेकU "थइन्। ""भका, अ<हलेदेिख
ु 1ु छ भने "तमी न@बर
मेरो जीवनमा परमेdवर न@बर एकमा हुनह
दुईमा। तर एउटा कुरा म "तमीलाई बाचा गछु E। प<हले प<हले

मैले "तमीलाई ५० N"तशतमाP Nेम गरे को "थए ँ भने अब मैले

येशूलाई "भPी ™दयदे िख <वdवास गरे कोले मेरो Nेम "तमीमा १००

N"तशत हुनेछ" आ`नो मनको कुरो <टटोले राuयो। बिTत8माप"छ
<टटोले

"भकालाई भ1यो <क उनलाई आइतबार चचE जानबाट

रोि6दन। <टटोले श"नबारमा कुनै खाना प"न नपकाउन र लुगा
प"न नधुन उनलाई अˆहायो र ती ऊ आफैले आइतबार गछु E
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भनेर

"भकालाई

सुनायो।

एक

म<हनाप"छ

आ`नो

Vीमान

प<हलाभ1दा फरक भएको "भकाले महसुस ग*रन्। जब <टटोले
8कूलमा

"सकाउने

काम

ग*रसकेप"छ

भ†ी

पसलमा

आ`नो

साथीसँग जान छो«ो। घरमा च ुरोठ र6सी खान र जथाभा<व
uयाल ठ†ा गनE साथीह[लाई प"न बोलाउन छो«ो। ब[ काम
स6ने

"बि|6कै

घरमा

"सधै

आउन

थाsयो

र

उनीसँग

र

छोराछोरcह[सँग समय "बताउन थाsयो। उसले र6सी प"न <पउन

छो«ो, च ुरोठ खान प"न छो«ो र जथाभावी मुख छो©न प"न
छो«ो।
एक

mदन

आ`नो

Vीमान

<टटोलाई

निजक

बोलाएर

"भकाले यसो भ"नन् "<टटो, तपाw त प<हले भ1दा फरक भएको
मैले भे†ाएको छु । हामी प<हला क"त झगडा ग‰यÊ अब हामी

झगडा गदp नŒ। तपाw र ममा धेरै कचकच हु1‰यो अब छै न।
अ<हले

हामी

प*रवारभएर

सँगसँगै

"बताउँछŒ।

यmद

सZयले

तपाwलाई प*रवतEन गरे को छ भने म प"न सZयलाई "स6न
चाह1छु ।" <टटोले "भकाको "नि@त NाथEना ग*ररहे को "थयो। यो

कुरा सुनेर उसको हषEको "समा नै रहे न। "तनीह[लेसँगसँगै
NाथEना गरे । बाइबल अzययनको "नि@त उसले

यव8था गˆयो।

अ"न "छ†ै उनले बिTत8मा प"न "लइन्।
अब <टटो

हTताभ*र 8कूलमा "सकाएप"छ साबथ mदनमा साबथ

्
8कूल पाठ पढाउँछ। "भकाले बालस:"तको नेतZृ व ग"छEन।

उसले गाउँका मा"नसह[लाई बाइबल "सकाउँछन् र उसले गदाE
दुई जनाले बिTत8मा "लइसकेका छन्।
श"नबार चचE जान थाsदा

उसले 8कूलमा धेरै सम8याको

सामना गनुप
E ˆयो। एकmदन उसको डे8कमा कसै ले <पसाब फे*र
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mदएको "थयो। अकŸ mदन उसको बारे मा अZय1तै अपश•दह[
8कूलको पखाEलमा लेिखएको "थयो। जब ज«ाँहा गाउँलेले
उसलाई च6कुले माछु E भनेर धि@कmदएप"छ 8कूलको <Nि1सपलले
पु"लसलाई बोलाउनु परे को "थयो।

तर जे भएताप"न सुसमाचार सुनाउन आफू क<हsयै प"छ

नह_ने पiमा <टटो छ। उसले यो NाथEना गदEछ: "Nभ ु, म
तपाwका वचनह[ मेरो गाउँका सबैलाई "सकाउन राजी छु । यी
अि1तम mदनह[मा मलाई सहयोग गनुह
E ोस्।"
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-आ12यु मे6चे8नी

खु†ा त छै न, तर नयाँ जीवन

कथा

लेपानीकुŠडुवाडुवा

3८

(<फजी)

लेपानीले आ`नो जीवन समाTत भएको सोचेका "थए।
एकmदन

<फजीको

गाउँ

नाकरानीको

चचEमा

लेपानी

ममEतको काम गदp "थए। Zयसबेला अवकास पाएका 8कूलको

िशiक लेपानीको दा<हने खु†ा अचानक छु रcले का‡ो। उनको

घाऊ चाँडै "नको भएन। उनलाई डायबे<टक अथाEत ् मधुमेह रोग
भएकोले

उनको

घाऊ

झन

झन

बढन

थाsयो।

आिखरमा

डा6टरले उनलाई भने <क उनको खु†ा का_नुपछE। अपरे शनप"छ
लेपानी म<हनŒस@म ओtानमा परे । आ`नो जीवनको बारे मा

उनले सोvन थाले। उनी १७वषEस@म येशूको बारे मा सुनाउन
उनले क<हsयै प"न पराएको "थएन। Zयसले उनलाई अZय1तै

दुिखत तुsयाएको "थयो। अब उनीसँग केवल एउटामाP खु†ा
र˜यो। आ`नो खु†ा काटे र गुमाएको दस म<हनाप"छ उनले

कृ"तम खु†ा पाए र उनी <हँ©न स6ने भए। "मसँग एउटामाP
खु†ा भएताप"न परमेdवरको "नि@त केहc न केहc गनुप
E छE" भनेर

उनले mदनmदनै सोvन थाले। जब उनले NाथEना गरे तब उनलाई
एउटा

कुरोको

याद

भयो।

उनी

र

उनका

चचEका

अ[

<वdवासीह[ले एउटा गाउँमा सुसमाचार Nचार गनE धेरै समयदे िख
चाहे का "थए। Zयस गाउँमा एक एडभेि1ट8ट प*रवार ब8छन् भRे
कुरा उनले स@झे। सुसमाचार Nचार गनE सहयोग गनE उनले Zयस
प*रवारसँग अनुरोध गन] "नणEय

गरे ।
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जब ‡ा6सी "लएर उनी Zयस घरमा गए तब Zयहाँ Zयस

प*रवारकU छोरc आनाले उनलाई सZकार गरे । जुन प*रवारले

उनलाई सहयोग गन] आशा राखेका "थए ती प*रवार अथाEत ्
आनाका बुबा र आमा अकp नाडी भRे टापुमा स*रसकेको कुरा
आनाले बताइन्।

""तमी कसरc आराधना गtÊ अ<हले" लेपानीले सोधे। आफूले
क<हलेका<हँ "छमेकU "नकोसँग "मलेर आराधना गन] गरे को उनले

बताइन्। Zयो "छमेकU कुनै प"न चचEकU सद8य "थइनन्। "एक
"छन NाथEना गरŒ। म Zयस "नकोको घरमा उनलाई भे_न जान
चाह1छु " लेपानीले भने।

जब लेपानी र आना "नकोको घरमा गए तब "नकोको

घरको ढोका अचानक ठू लो आवाजले खो"लयो र Zयहाँबाट एक
जना मा"नस "न8केर आयो। "तपाw पाहुनाकै "नि@त म पिखEरहे को
छु !"

अZय1तै

आभारc

भएर

ती

मा"नसले

बोले।

"नकोले

पाहुनाह[लाई आ`नो घर"भP हुले र उनले अच@मको कथा

सुनाए। धेरै समयदे िख कसै ले उनलाई येशूको बारे मा सुनाओस्
भनेर उनले NाथEना ग*ररहे का "थए। जुन मा"नस उनको घरमा

प<हले आउँछ Zयस मा"नसको चचEमा आफू सामेल हुने कुरो

परमेdवरसँग उनले N"त¦ा गरे का "थए। Zयस mदन "बहान जब
उनी खाना पकाउन दाउरा खोaन गएका "थए कुनै मा"नस उनको

घरमा आउँछन् भRे कुरा मनमा घचघचाइरहे को उनले महसुस

गरे का "थए। अ"न उनी घरमा दगुरेर आए तर घरमा कोहc
"थएन। अ"न उनी नुहाएर बा<हर "न8क1दै "थए तब उनले

लेपानीको आवाज बा<हर सुने। तब उनी हतपत बा<हर आए।

"तपाwको चचEमा म समावेश हुन चाह1छु । अकŸ साबथ म मेरc
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Vीमती र "तन छोरcह[सँग तपाwको चचEमा आउँछु" लेपानीले
<वdवासै गनE नस6ने गरे र "नकोले N8ताव राखे। लेपानीले

उनीसँग NाथEना गरे र उनी र उनका प*रवार चचEमा समावेस हुन
चाहे को थाहा पाउँदा अZय1तै खुशी ला"गरहे को कुरा

यn गरे ।

"तर अकŸ साबथ म तपाwकहाँ आउँछु र तपाwकै घरमा चचE
खोलेर परमेdवरको आराधना गन]छु" "नकोलाई अच@म पादp

लेपानीले भने। सात म<हनास@म लेपानीले NZयेक साबथ "नकोको

घरमा आराधना कायE.म चलाए। अ[ गाउँलेह[ प"न Zयस

घरमा आराधना गनE आए। लेपानीले सुसमाचारcय कायE.मह[
चलाए। Zयसप"छ १६ जनाले बिTत8मा "लए। "तनीह[मा "नको,
उनकU Vीमती र "तनीह[का "तन छोरcह[ प"न "थए।

"ब8तारै "नकोको घरमा भएको चचE सानो हुन थाsयो

<कनभने मा"नसह[ धमाधम Zयहाँ आराधना गनE आउन थाले।

केहc समयप"छ Zयो चचE "नकोको घरबाट सरे र आ`नै चचE
भवनमा सˆयो। लेपानी अ<हले ६० वषEको छ। यस वषE अकŸ
गाउँमा प"न चचE खोsन उनले आशा राखेका छन्। अ"न Zयसको
अकŸ वषE अकŸ गाउँमा चचE खोsने उनको योजना छ।

आ`नो खु†ा गुमाएकोले आ`नो जीवन प*रवतEन भएको

लेपानीले यस लेखकलाई सुनाएका "थए। "जब मसँग दुई

खु†ाह[ "थए Zयसबेला मैले परमेdवरको "नि@त केहc प"न गनE
स<कँन। आज एउटै खु†ोले परमेdवरको "नि@त काम गनE सकेको
छु । मैले खु†ा गुमाएप"छमाP मैले के गनुप
E न] हो सो गनुE पछE

भनेर मैले महसुस गरे को छ" हँ"सलो भएर आ`नो मनको कुरो
पोखाउँछन्।

- आ12यु मे6चे8नी
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हे "लकोTटर³ारा उƒार

कथा

केनोप केनोप

3९

(बोZ8वाना, अ<=का)

्
केनप बोZ8वाना एडभेि1ट8ट चचEको अगुवा हुन।
एक

mदन उनी अ<=काको दुई वटा ठू ला 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 गइरहे को

राजमागEमा केहc "मनेट अिघ एक जना मा"नस <हँ©दै गरे कोले Zयो
हे "लकोTटर उसको प"छ लागेको होला भनेर उनले ठानेका
"थए।अ"न Zयो हे "लकोTटर त उनको कारको

अगा"ड "ब8तारै

आएर पो ओsयŸ। केनोपको सातोपुZलो गयो। उनले आ`नो
कार

रोके।

हे "लकोTटरको

पंखाको

आवाजले

उनको

कान

खाइरहे को "थयो। एक "छनप"छ हे "लकोTटरको आवाज रो<कयो।

केनोप आ`नो कारबाट बा<हर "न8के। यmद कुनै पु"लसको वाहन

कुनै कारको अगा"ड रो<कएमा भने Zयो कारको चालक पु"लसकहाँ
जानुपन] बोZ8वानाको कानून छ। चचEको कायE.ममा भाग "लएर
आएका

केनोप औपचा*रक पोशाकमा "थए। उनले पु"लसको

क<हsयै प"न सामना गनुप
E रे को "थएन। उनलाई थाहा भएन उनी
Zयस हे "लकोTटरको अगा"ड जाने हो वा नजाने।
एक

"छनप"छ

दुई

जना

पु"लसका

हा<कमह[

हे "लकोTटरबाट ओsह] र केनोपलाई चौरको घाँसमा बोलाए।
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"हजुर, तपाwलाई हामी रो<करहे काछŒ" एकजना अ<फसरले भ1यो।
केनोपले के बोsने उनलाई थाहा भएन। उनको मुख सुकेको
"थयो। तर हतपत उनले "केको ला"ग" भनेर दुई श•द "नकाले।
"तपाwले

आ`नो

गतीको

"स"मतलाई

नाघेर

मोटर

चलाइरहनुभएको छ। Zयसै कारणले तपाwलाई हामीले रोकेका

हŒ" उn अ<फसरले भ1यो। अ<फसरले सZय भ"नरहे को "थयो।
केनोप

उ|रc

बोZ8वानाको

=ाि1ससटाउनबाट

Zयस

दे शको

राजधानी {या£ोनमा जाँदै "थए। Zयो राजधानी २७० माइल
अथाEत ् ४३५को दुरcमा छ। उनी Zयस mदनको अपरा1ह –ा£ोनमा
पु{नुपरे को

"थयो।

उ|रc

बोZ8वानामा

खोsन

ला"गरहे को

एडभेि1ट8ट चचEको Nथम एडभेि1ट8ट Nाथ"मक 8कूलको बारे मा

छलफल गनE बसेको बैठकमा भाग "लएर उनी =ाि1ससटाउनबाट
फकE1दै "थए। उनी आ`नो घरमा "छटै फकEन चाहे का "थए।
उनी "नधाE*रत ग"तभ1दा ब<ढ "तस <कलो"मटरको र`तारमा आ`नो
गाडी हाँ6दै "थए।
लाइसे1स

दे खाए।

केनोपले

उनी

पु"लसलाई

लाजले

भ ुतु6कै

आ`नो

चालकको

भइरहे का

"थए।

राजमागEमा रहे का दायाँबायाँ रहे का दुवै सडकह[मा मोटरह[
रो<कएका

"थए।

पु"लसको

हे "लकोTटर

दे खेर

ती

मोटरका

चालकह[ उZसुक भएर हे *ररहे का "थए। दो•ो अ<फसरको
अनुहार उनलाई िचने ज8तो दे िखएको "थयो। केनोप रा<°य
टे "ल"भजनमा बार@बार दे िखने भएकोले होला वा पु"लस 8कूलमा

उनले लोक<Nय से"मनार चलाएकोले उn अ<फसरले आफूलाई
िचनेको होला भनेर उनले सोचे। प<हलो अ<फसरले केनोपलाई

ु 1ु छ?" "{या£ोनमा" केनोपले जवाफ
सोधे, "तपाw कहाँ जाँदै हुनह
ु ोस्" चालकको लाइसे1स <फताE गदp उn
mदए। "हो"सयार हुनह
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अ<फसरले भ1यो "तपाw जान स6नुह1ु छ।" केनोपले अच@म माने

र यसरc लाइसे1स तुर1तै <फताE mदएकोमा उनलाई के भयो सो
<वdवासै ला"गरहे को "थएन। अ<फसरले केनोपको कार व*रप*र

हे ˆयो। Zयो कार हे "लकोTटरबाट उडाएको धुलो र घाँसले छोपेको
"थयो। "तपाwको कारलाई फोहर बनाएकोमा हामीलाई माफ
mदनुहोस्" उनले भने। लाजले र राहतले केनोपको अनुहार

दे िखएको "थयो। उनी केहc द´ड नपाइ फुिZकन सकेका "थए।
क8तो "मठो माफU: "Zयसबेलमा मैले माफU mदनु भनेको क"तको
महšव रहे छ भनेर अनुभव गर“ " केनोपले भने, "माफU mदने

सानो"तनो वा िझनो दे िखएताप"न जीवनमा अ[लाई iमा वा माफ
mदनु अZय1त महšव छ। यो पाठ मैले पु"लसबाट "सँके र

अ[ह[लाई प"न माफ mदन परमेdवरले मलाई सहयोग गŠन्
भनेर म NाथEना गदp छु।" बोZ8वानामा "नधाE*रत ग"त नाघेर कार

चलाउँदा पु"लसको हे "लकोTटरले रो6ने चलन Zय"त धेरै छै न।
तर हे "लकोTटर नै रोकेर पु"लसले माफU मा{नुत झन "बरलै हो

भनेर केनोपले भने।"ZयPो हे "लकोTटरले मलाई रोकेर मलाई
हे रेर माफ मा{दै फकEनु भनेको "तनीह[को समय र बल खेर

फाsनु "थयो। यो मैले बुÁनै नसकेको घ_ना हो। जसरc मलाई
रो6दा मलाई छ6क लागेको "थयो Zयसरc नै मसँग माफ मा{दा
त

मलाई

क1फरे 1सको

झन

अच@म

अzयi

मानेको

केनोपले

ँ "
"थए।

खुशी

हुँदै

बो_8वाना
यn

यु"नयन
गरे ।सन्

२०१७मा वषE ५०को केनोपले यो घ_ना बो_8वानामा रहे को
नयाँ इ8टनE गेट Nाइमरc 8कूलमा "नरciण गनE गइरहे को बेलामा
यस कथाको लेखकलाई भनेका "थए। Zयो 8कूल सन २०१५को

तेˆहŒ साबथ8कूलको भेटcको सहयोगले "नमाEण भएको "थयो। यो
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घ_ना भ"नरहे को बेलामा पु"लसको हे "लकोTटर मा"थ आकाशमा
उ"डरहे को "थयो।
"जब जब म मा"थ आकाशमा हे "लकोTटर उ"डरहे को
दे uछु

मलाई

असिजलो

ला{छ

र

म

कुन

र`तारले

गा"ड

चलाइरहे को छु ZयसN"त म चनाखो हु1छु । 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 "भPी
भावना यn गरे ।
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कथा
40

"आमा, जानुहोस्"

लेताबो म"सय"नन
(बोZ8वाना, अ<=का)

बोZ8वानाको =ाि1ससटाउनमा रहे को सेभे1थे डे डभेि1ट8ट

8कूलमा आठ वषEको छोरालाई प¯न पठाउँदा एउटा घरमा भारc
प*रवतEन भइरहे को "थयो।
खाना

खानुभ1दा

प<हले

NाथEना

गनE

आ`ना

आमाबाबुह[लाई "तनीह[को ८ वषEको छोरो लेताबोले अ<हले
कर गछE। "बहान उÌनुभ1दा अिघ र राती सुZनुभ1दा अिघ NाथEना
गनE "तनीह[लाई अ”ाउँछ। सावथमा चचE आउन उसले आ`नो
आमालाई कर प"न गदEछ।
छोराको यो चाला दे खेर सु[मा आमा अZय1त छ6क

पारे कU "थइन्। लेताबोको आमाको नाउँ खोमो"लमो हो। उनी
इसाई घरमा हुक]कU "थइनन्। तर छोरोले परमेdवर"तर आ`नो
zयान mदन अनुरोध गदाE उनी अZय1त ह<षEत भएकU "थइन्।

एक mदन इ8टनE गेट Nाइमरc 8कूलमा भइरहे को साबथ

आराधना सभामा उनले यी लेखकलाई भ"नन् "मेरा छोराछोरcह[
र मलाई यस ठाउँमा sयाउन mदनुभएकोमा म परमेdवरलाई

ध1यवाद mदन चाह1छु ।" Zयस 8कूलमा उनको छोरो "तन
कiामा प¯दछ। उनकU सानी छोरc उनको घरको सडकको
छे ऊमा भएको चचEको पूवN
E ाथ"मक 8कूल Tलेस अभ लभमा
जाि1छन्। तर आमाले चाहc ¥ चचE जान कसरc सुŠ ग*रन् त?

=ाि1ससटाउन बोZ8वाना दे शको सबभ1दा ठू लो दो•ो
सहर हो। Zयहाँ ९०,००० मा"नसह[ बसोबास गदEछन्। Zयस
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सहरमा एउटा घर छ जहाँ यिnगतŠपमा 8कूल च"लरहे को छ।

Zयस 8कूलमा लेताबोले "तन कiास@म प¯यो। "तन वषEप"छ
"तनकU आमाले आ`नो छोरो प¯न र <हसाबमा कमजोर भएको
महसूस ग*रन्। Zयसरc िचि1तत भएकU आमाले

लेताबोलाई

एडभेि1ट8ट चचEले सं चालन गरे को इ8टनE गेट Nाइमरc 8कूलमा

पठाउने "नणEय ग*रन्। आ`नी साथीले प"न उनकU छोरcलाई
Zयहc 8कूलमा पठाउने कुरा गरे कU लेताबोकU आमाले सुनेकU

"थइन्। प¯न लेuने र <हसाबमामाP होइन परमेdवरको बारे मा
प"न आ`नो छोरोले ¦ान पाओस् भनी लेताबोको आमाले सोचेकU
"थइन्।"
"म

इसाई

प*रवारमा

हुक]कU

होइन,

तर

मेरा

ँ यस
छोराछोरcह[लाई इसाई प*रवारमा हुकाEउन चाहे कU "थए।
सं सरामा धेरै घ_नाह[ भइरहे का छन्। नरा„ो वातावरणले मेरा
छोराछोरcह[मा

Nभाव

नपारोस् भRे

म

चाह1छु

Zयसकारण

हामीलाई परमेdवरको बारे मा ¦ान हुन ु जŠरc छ" उनले भ*रन्।

प¯न र लेuनमा कमजोर भएकोले उn एडभेि1ट8ट

8कूलमा लेताबोलाई फे*र "तन कiा दोहोˆयाउन अनुरोध ग*रएको
"थयो। तर केहc म<हना"भPै आ`नो छोरोले उसको पढाइमा धेरै
रा„ो गरे को उनले महसुस गरे कU "थइन्।

"अब मेरो छोराले ए6लै जे प"न गनE स6छ। उसले

रा„ोसँग प¯न स6छ। ऊ "तन कiाको <हसाबमा नाइके नै

भएको छ। उसको मनपन] <वषयह[ <हसाब र बाइबल हो"
आन1द यn गदp उनले भ"नन्।
लेताबोलाई

बाइबल

असाzयै

मन

पछE।

जब

उसले

ँ ामा आस
ँ ु झछE।
8कूलमा येशूको बारे मा सु1छ तब उसको आख
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ु ा र
"मेरो बाबु परमेdवरको निजक छ। NZयेक "बहान, बेलक
खाना खाने समय भ1दा अिघ हामी NाथEना गदEछŒ। NZयेक साबथ
ऊ र उसकU ब<हनी चचEमा जा1छन्। क<हलेकाहc ¥ जब
"तनीह[लाई चचEमा पुˆयाएर म घर फ<कE1थ“ तब उसले मलाई
भ1द‰यो 'तपाw प"न चचE आउनुपछE भनेर के तपाwलाई थाहा
छै न?'" लाज माने ज8तो गरे र खोमो"लमोले भ*रन्।
सुŠ-सुŠमा

आ`नो

आमा

चचEमा

नआएकोले

आ`नो

आमाको "नि@त लेताबोले NाथEना गनE थाsयो। चार म<हनास@म
उसकU आमालाई "बहान उÌने बेलाम वाकवाक ला{द‰यो। एक
mदन उसले आमालाई भ1यो, "आमा तपाw चचEमा जानुपछE। हा„ो
पा8टरले

तपाwको

"नि@त

NाथEना

गनुह
E 1ु छ

र

तपाw

"नको

ु न
हुनह
ु ेछ।" "उसको यी श•दह[ले मेरो मान छोएको "थयो"
उसकU आमाले भ"नन्। आिखरमा उनी चचE जान राजी भइन्।
जब एक साबथ उनलाई स’चो ला"गरहे को "थएन तब चचEको
एकजना कमEचारc उनका छोराछोरcह[लाई चचEमा लान "लन
ँ ाले
आए। चचE जानुभ1दा अिघ आ`नी आमालाई मायालु आख

लेताबोले हे दp भने "आमा, के तपाwलाई हामीसँग आउन मन
ला{दै न ् ? तपाw घरमा ए6लै <कन ब"सरहनुह1ु छ? आउनुहोस्।
तपाw

आउनुभयो

भने

पा8टरबुबाले

तपाwको

"नि@त

NाथEना

ु न
गनुह
E न
ु ेछ र तपाw "नको हुनह
ु ेछ।" उसको Zयो वचनले आमाको
कोमल ™दय "छया"छया भयो।

"अ<हले मलाई स’चो छै न। अकŸ साबथ म "तमीसँगै

चचEमा आउनेछु" भनेर उनले वचन mदइन्। अ"न अकŸ साबथदे िख
उनी प"न 8कूलमा रहे को चचEमा जान था"लन्।
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"मेरो छोराले परमेdवरलाई माया गछE। यो धेरै असल

कुरो हो। हामी प"न aयो"तमा <हँ©नुपछE

भनेर परमेdवरले

उसलाई हा„ो घरमा ज1मनmदनुभएको हो भनेर म सोvदछु "
आमाले खुशी भएर भ"नन्।
"आमा NाथEना गनुE धेरै रा„ो होइन र? अब तपाwले

बा1ता गनE छो©नुभएको छ" लेताबोले आमाको अव8था दे खेर

उसले एक mदन भ1यो। "हो बाबु, "तमीलाई धेरै-धेरै ध1यवाद
छ। म चचEमा आइरहनेछु" भनेर आमाले प"न आ`नो छोरोलाई
वचन mदएकU "थइन्।

"यो 8कूल खडा गनुभ
E एकोमा म परमेdवरलाई ध1यवाद

mदन चाह1छु । 8कूलमा चा<हने सबै साम–ीह[ उपल•ध गराइयोस्
भ"न म परमेdवरसँग NाथEना गदEछु" खोमो"लमोले भावुक भएर
भ"नन्।
लेखक: आ12यु मे6चे8नी
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अ1धकारबाट उaयालो

कथा

अ<टझा यामाल का"म"नटc

4१
अ<=का

"तनीह[मzयको

(मोजाि@बक, अ<=का)

महादे शमा

एक

दे श

धेरै

हो।

दे शह[
Zयस

छन्।

दे शको

मोजाि@बक

८०N"तशत

मा"नसह[ मुि8लम धमE मा1दछन्। Zयस दे शमा ना@पुला भRे
एउटा गाउँ छ। Zयस गाउँमा अ<टझा भRे एक जना बा"लका

"छन्। एक mदन अ<टझा आ`नो गाउँबाट धेरै टाढा रहे कU हजुर

आमाको गाउँमा गएकU "थइन्। Zयसबेला उनको उमेर केवल ८
वषEमाP "थयो। Zयहाँ उनले सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEको नाउँ
सबभ1दा प<हले सुनेकU "थइन्।

एक साबथको mदन जब अ<टझा चचEकै बा<हर Zयि|कै

डुsदै "थइन्, चचEको एक जना अगुवाले उनलाई खाना खान
बोलाए। उn अगुवाको घर चचEसँगै जो"डएको "थयो। Zयस
अगुवाको

अनुरोधमा

अ<टझा

उनीसँग

खान

ब"सन्।

खाना

खाइसकेप"छ चचEको कायE.ममा ब8न उn अगुवाले अनुरोध

गरे । आ<टझा चचEको कायE.ममा समावेस भइन् र उनले Zयहाँ
Nवचन प"न सु"नन्। Zयसmदन उनले सुनेको Nवचन उनले क<हsयै

प"न "ब"सEनन्। Zयसबेला Nचारकले म|ी २४को बारे मा Nचार

गदp "थयो। येशूको दो•ो आगमनमा मरे काह[ बौरc उÌनेछन्
भनेर सुनेकU "थइन। येशूले मरे काह[लाई बौरc उठाउनहुनेछ

भRे स1दे श सु1दा उनको ™दय छोएको "थयो। एक म<हना अिघ
उनको

चारवषEकU

ब<हनीको

मृZयु भएको

"थयो।

ब<हनीको

शरcरमा रगतको कमी भएकोले उनी मरे कU "थइन्। "जब मैले

ँ ाउनुहन
चचEमा Nचारकले येशूले मरे काह[लाई "बत
ु ेछ भRे सुन“ तब
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एक mदन मेरc <Nय ब<हनीलाई म फे*र छु न स6नेछु भRे आशा
मलाई भएको "थयो" अ<टझाले भ"नन्।

Zयस चचEमा गएको सात वषE प"छ अ<टझाले १५ वषEको

उमेरमा एक जना इसाईसँग <ववाह ग*रन्। अ<टझाको Vीमान
आइतबार चचEमा जाने प*रवारमा हुक]को "थयो तर ना@पुलामा
भएको सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEमा ऊ जा1‰यो। तर अ<टझाभने
घरमै ब8दथी।

एक साबथको mदन आ`नो Vीमानको अनुरोधमा अ<टझा

चचEमा गइन्। साबथ

8कूल सु[भएको "थयो। सुŠको भजनमा

"जब येशूले "त„ो नाउँ बोलाउनुहन
ु ेछ" भRे गीत गाइएको "थयो।
Zयसबेला अ<टझाको निजक भएकU छ वषEकU केटcले अZय1त

"मठो र ठू लो 8वरमा गाइरहे को दे खेर उनले Zयस केटcलाई
एकोहोरो Šपमा हे *रर<हन पुगेकU "थइन्। "Zयस छ वषEकU केटcले

Zय8तो "मठो, सु*रलो, 8प€ आवाजमा गाएको गीतले मेरो मन

छोएको "थयो। मेरो ™दयमा कताकता के भइरहे को मैले अनुवभ
गर“ " मु8कुराउँदै उनले भ"नन्। Zयहc mदनदे िख अ<टझाले प"न
सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEमा समावेश हुने "नणEय ग*रन्।

मोजाि@बकको उ|रc Nा1तमा कसै ले केहc महšवपŠणE

"नणEय गनुप
E ˆयो भने प*रवारका अगुवाह[सँग सरसsलाह मा{नुपन]

चलन छ। Zयसै कारण अ<टझा प"न आ`नो Vीमा1सँग उनकU फुपू

काम]नलाई भे_न गइन्। अ<टझालाई काम]न फुपूले हुकाEएकU

"थइन्, र उनी झाँ.U "थइन्। जब काम]नले अ<टझाले एडभेि1ट8ट
हुन चाहे को इvछा

यिn ग*रन् तब उनले भ"नन् ""त„ो

आमाकहाँ जाऊ र उनीसँग कुरा गर।"
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अ<टझाको बुबाको मृZयु भइसकेको "थयो। जब उनले

<वधवी आमालाई आ`नो इvछा

यn ग*रन् तब उनले भ"नन्

"मैले "तमीलाई हुकाEएको होइन। "त„ो मामालाई गएर सोध।"

जब अ<टझाको मामा 6याि1डडोले उनको चाहना सुने तब

Zयो उसलाई मन परे न। अ<टझाले एडभेि1ट8ट हुने अनुम"त
पाइनन्। यmद अ<टझाले बिTत8मा "लइन् भने उनीसँग क<हले

नभे_ने भनेर मामाले ध@कU mदए। यो सुनेर अ<टझाको सातोपुZलो

गयो। तै प"न Zयहc mदन उनी र उनको Vीमानले बिTत8मा "लए।

Zयसबेला उनको प*रवारका कोहc प"न बिTत8मा "लएको हे न E
आएका "थएनन्।केहc समयप"छ अ<टझा सुZकेरc भइन् र एउटा

बालक ज1माइन्। उसको नाउँ "डओ"न"सओ राखे। एक mदन
Zयो

बालक

अZय1त

ग@भीर[पमा

बालकलाई उपचार गनE उनकU

"बरामी

भयो।

तर

Zयो

झाँ.U फुपूकहाँ Zयस बालकलाई

ल"गनन्। अ[ कुनै झाँ.U वा त1Pम1P गन] कहाँ प"न उनले
आ`नो "बरामी छोरोलाई ल"गनन्।

एक mदन अ<टझाको मामा भाला "लएर उनको घरमा

आयो र *रसले जुरमुराउदै भ1यो "यो बालक क<हले मलाE भनेर

म पिखEरहकोछु । जब यो बालक मछE तब Zयो बालकलाई "त„ै
घाँटcमा झु1«ाइ mदनेछु।

दुई mदन भइसकेको "थयो र बालक कमजोर हुँदै गएको

"थयो र उसले केहc प"न खान मानेन। अ<टझा र उनको Vीमान
ँ ु झादp NाथEना गरे । ते•ो mदनमा बालकले दुध
झन ब"ल1• आस

खान थाsयो। अ8पतालमा जचाँउन लै जादा Zयो बालक mठक
हुनेछ भनेर आdवासन "तनीह[ले पाए। मामा भाला "लएर आ`नै
घरमा फक]।
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"शैतान र उसका दु€ आZमाह[ले हारे को हामीले महसुस

गˆयौ। मेरो छोरो अZय1त "बरामी भएको "थयो र ऊ मछE भनेर
ँ तर परमेdवरको अनु–हले ऊ बाँvयो" खुशी
मैले ठानेकU "थए।
भएर अ<टझाले भ"नन्।

आ`नी mददc मनE लागेको छोरो "नको भएकोले अ<टझाकU

ब<हनी अZय1त छ6क प*रन् र उनी प"न एडभेि1ट8ट चचEमा जान

था"लन् र बिTत8मा "लइन्। एक वषEप"छ अ<टझाको भाइ र अकÐ
ब<हनीले प"न बिTत8मा "लए। Zयसप"छ अ<टझाकU आमाले प"न
बिTत8मा "लइन। अ<टझाको सबै प*रवार एडभि1ट8ट भएप"छ

Zयसबाट Nभा<वत भएर उनकU झाँ<.नी फुपू काम]नले प"न
बिTत8मा "लइन्।

"बिTत8मा "लएको

बेलामा पा8टरबाबुले मेरc फुपूलाई

"तन पsट पानीमा डुवाउनु परे को "थयो" रमाइलो मा1दै अ<टझाले

भ"नन्। जब उनी प<हलोपsट डु<वन तब उनी पानीबाट टाउको

उठाएर िचvvयाउन था"लन् र मुखले धेरै बोलcह[ बोsन था"लन्।
तर कसै ले प"न बुÁन सकेको "थएन। पा8टरले अच@म मा1दै

उनलाई हे रेर भने "उनलाई फे*र बिTत8मा mदउँ।" जब दो•ो
पsट प"न उनी बिTत8मा "लएर उmठन् Zयसबेलाप"न उनको

मुखबाट कसै ले नबुÁने बोलcह[को उvचारण गरे र िचvयाइर<हन्।
तब ते•ो बिTत8मामा दु€ आZमाह[ले उनलाई छोडेको "थयो

भनेर अ<टझाले भ"नन्। आज अ<टझाको झाँ<.नी फुपू चचEको
"डकनेस भएर सेवा ग*ररहे कU "छन्।

यmद अ<टझाले बिTत8मा "लइन् भने उनको घरमा क<हsयै

नआउने <क*रया खाएको मामा 6याि1डडो प"न अ<टझाको घरमा
एक mदन दे खापˆयो। उसले आ`नी Vीमतीले बिTत8मा "लएकोले

आफू प"न बिTत8मा "ल1छु भनेर सबैलाई छ6क पन] गरे र घोषणा
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गˆयो। बिTत8मा "लएको एक वषEप"छ उसको मृZयु भयो।"मेरा

सबै प*रवार येशूN"त सम<पEत भएका छन र अ<हले "तनीह[

सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट भएका छन्। म परमेdवरलाई ध1यवाद
mद1छु

<कनभने

जुन

प*रवारले

म

येशूलाई

<वdवास

गरे र

एडभेि1ट8ट हु1छु भ1दा तँ गलत बाटोमा <हँ"डरहे को छु भनेर घोर
"बरोध गरे का "थए Zयहc प*रवार अ<हले एडभेि1ट8ट भएका छन्।

वषE ५७कU अ<टझा स<.य पा8टरकU Vीमती भएकU

"छन्। उनको Vीमान लाजारो आ`नो पा8टरको अzययन सकेर
ना@पुला चचEमा पा8टर भएर सेवाकायE ग*रहे को छ।

-लेखक आ12यु मे6चे8नी
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साबथ पालन गन] चचEलाई भे†ाउन◌े Nयास

कथा

इभाsडो डा कि1सकाओ नाजेर

4२

(मोजाि@बक, अ<=का)

हाइ8कूलमा प<ढरहे को इभाsडो रोमन 6याथो"लक चचEको
पादरc वा फादर बRे ल·यमा ला"गरहे को "थयो। उसको NZयेक
<.याकलाप वा आ"नबानीले आफू भ<वÇयको पादरc हुँ भनेर
दे खाइरहे को

"थयो।

6याथो"लक

चचEमा

मोजाि@बक
उसले

दे शमा

बढो

रहे को

मेहनतसाथ

ना@पुलाको

Zयस

चचEको

6या<ट<कजम वा चचEको िशiादciा अzययन ग*ररहे को "थयो।
ना@पुला मोजाि@बक दे शको ते•ो ठू लो महानगर हो जहाँ पचास
लाख मा"नसह[ बसोबास गदEछन्। इभाsडो आ`नो घरको
निजकमा रहे को चचEमा चचEले "सकाएको धमEदशEन वा धा"मEक
<व¨ाह[को बारे मा गहन अzययन ग*रसकेप"छ मोजाि@बकको
राजधानी मापुटोमा जाने तरखरमा "थयो। मोपुटोमा

फादर वा

पादरc हुन चाहनेह[को "नि@त 6याथो"लक चचEको ता"लम 8कूल
छ।
तब बाइबल अzययन गन] .ममा उसले एक mदन दश
आ¦ाह[को

बारे मा

6याटो<कजम

वा

प¯यो।

धा"मEक

आ`नो

<व¨ामा

दश

चचEले

"सकाएको

आ¦ाको

औिचZय

दे खाइएको "थएन वा चचEले दश आ¦ाको बारे मा क<हsयै प"न
"सकाएको "थएन। उसले चचEले "सकाएको धा"मEक <व¨ा र
बाइबललाई तुलना गनE थाsयो। एक आइतबार उसले चचEका
<वdवासीह[लाई दश आ¦ाह[को बारे मा "सकाउन◌े
गˆयो।

तर

Zयो

"नणEय

उn

चचEको
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फादर

वा

"नणEय
पादरcले

मनपराएन।

तर

उसले

Zयस

पादरcलाई

भ1यो,

“हे नह
Eु ोस्,

बाइबलले "सकाएका कुराह[ र हामीह[ले "स<करहे का <व¨ाह[
फरक छन्। ती <कन फरक छन् र दश आ¦ाह[को बारे मा

"सकाउँदा हामीलाई केहc आप|ी हु1छ र? यो त बाइबलमै छ।

मलाई भRुहोस्।" उसको यो कुरा सुनेर पादरcले केहc भRै
सकेनन्। उनीसँग जवाफ "थएन।
तब

इभाsडोले

आफूले

प<ढरहे को

हाइ8कूलमा

आफू

ज8त◌ै मन भएका <व¨ाथ® साथीह[ ज@मा गˆयो। ती साथीह[
एक एक गरे र ज@मा हुँदा "तस जना ज"त भए। "तनीह[ले

आ`नो चचEले "सकाएका <व¨ाह[ र बाइबलको बीचमा के के
"भRता

छ

भनेर

तुलना

गदp

अzययन

गनE

थाले।

रोमन

6याथो"लक चचEको िशiादciालाई ती <व¨ाथ®ह[ले केलाएर प¯न
थाले। जब ती <व¨ाथ®ह[ रहे को सहरको मूल पादरc "बशपले यो
कुरा

थाहा

पाए

तब

उनी

सश<—त

भए।

एक

mदन

ती

<व¨ाथ®ह[लाई बोलाएर उनले भने, “बाबुह[ हो "तमीह[ले जे
ग*ररहे का छौ Zयो त पाप हो। हा„ो अगा"ड "तमीह[को पाप
8वीकार गर नP भने "तमीह[ सबैलाई चचEबाट "नका"लmदनेछŒ।"

“बाइबल अनुसार हा„ो पाप त येशूसँगमाP 8वीकार

गनुप
E छE भ"नएको छ" ती <व¨ाथ®ह[ले नडराइकन जवाफ mदए।
यो सुनेर "बशप aयादै *रसाए र "तनीह[लाई चचEबाटै "नकालc
mदए।

सुŠका

इसाईह[ले

हTताको

सातŒ

mदन

साबथमा

परमेdवरको आराधना गदEथे भनेर "तनीह[ले पढे का "थए।
न@पुला सहरमा "तनीह[ले कुनै चचE प"न दे खेनन् जसले साबथमा
परमेdवरको आराधना गरे को होस् । ती <व¨ाथ®ह[ के गन] भनेर
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छलफल गनE थाले। आफूह[लाई चचEबाट "नका"लएकोमा
ु "थएनन्। "तनीह[ले आ`नो <ववेकलाई दवाएर
"तनीह[ सं त€

चचEमा "भ"Pन प"न चाहे नन्। Zयसले गदाE "तनीह[मा फुट प"न
भयो। कोहc <वधाथ®ह[ आइतबार माRे चचEमा जान थाले भने

कोहc त आ`नो धमE वा आ8था प*रवतEन ग*र मुसलमान प"न
भए। इभाsडोका बाबुआमाह[ रोमन 6याथो"लक चचEको
आदरणीय सद8यह[ भएकोले "तनीह[को अनुरोधमा इभाsडोलाई

फे*र चचEमा "भP◌्याइयो तर उसलाई पादरc बRको ला"ग प¯न
अनुम"त भने mदइएन।
एक mदन आइतबार इभाsडोले साबथको बारे चचाE गदp
"थयो तब Zयसबेला एक जना म<हलाले भ"नन्, “बाबु, के
"तमीलाई यो थाहा छ <क हा„ो सहर न@पुलामा एउटा चचE छ
जसले केवल श"नबारमाPै साबथ भनेर आराधना गदEछ?"

इभाsडोले अZय1त खुशी भएर आ`ना सबै "तसजना

साथीह[लाई बोलाएर साबथ पालन गन] चचEको बारे मा थाहा
पाएको कुरो बडो खुशीभएर सुनायो। तर "तनीह[मा धेरै जसोले

Zयसको बारे मा चासो दे खाएनन्। अकŸ साबथ केवल इभाsडो र
उसका "तन जना साथीह[माPै सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEमा गए।

सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEमा जान थालेको पाँच म<हनाप"छ

इभाsडोले

बिTत8मा

"लयो।

आ`ना

बाबुआमालाई

आ`नो

"नणEयको बारे मा उसले सुनायो। “मलाई थाहा छ "तमी सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8ट हुनेछ◌ौ◌ँ भनेर <कनभने "तमी Zयस चचEमा गएदे िख
"त„ो आ"नबान◌ी धेरै फरक भएको मैले महसुस गरे को छु ।
"तमीले ज<हले प"न बाइबलको बारे मा सध¸ चचाE गनE सुŠ गरे को

हामीलाई थाहा छ" आमाले न<हिvकvयाइ आ`नो छोरोलाई
सुनाइन्।
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तब इभाsडोको बाबु भने ऊसँग आगो भए र भने “यदि◌

तँ अकŸ श"नबार एडभेि1ट8ट चचEमा गइस् भने तेरो लुगाफाटा र
तँलाई समेत घरबाट "नकालc mद1छु ।"

अकŸ साबथ इभाsडो एडभेि1ट8ट चचEमै गयो। उसको

बुबाले उसलाई घरबाट "न8केर जान हुकुम mदए। तर आमाले

ता"तएको प"तलाई सा@य पादp आ`नो छोरोलाई घरबाट न"नकाsन
अनुरोध ग*रन्।

“हु1छ त, तँ घरमै बसेप"न तेरो ला"ग म एक पैसा प"न

खचE गmदEन। तेरो हाइ8कुलको पैसा प"न म "त*र mदR। तँलाई
गा©ने

थकाEए।

बाकसकोमाP

पैसा

mद1छु "

च ुरमु*र1दै

*रसले

बाबुले

इभाsडोले आ`नी आमाबाट खानेकुरा पायो र चचEका सबै

सद8यह[ "मलेर उसको 8कूल र चा<हने पैसा "तरc mदए।
बाबुको

कुरा

नसुनेताप"न

इभाsडोको

भएको र उसको उR"त भइरहे को भएप"न
ब¯दै गयो ।
बारे मा

झुठो

यवहार

असलै

उनको *रसको "समा

उसलाई सताउन उनले छर"छमेकUह[लाई उसको
कुराह[

फैलाउन

थाले।

एचआइभी र अ1य सं .मि◌त रोगले
"छमेकUह[लाई सुनाउन थाले।

आ`नो

छोरोलाई

सताइरहे को छ भनेर

“मसँग *रस ग*ररहे कोले म◌ेरो च*रP हZया गन] मेरो

बुबाको "नयतले गदाE छर"छमेकUह[ मसँग बोsन प"न छोडे र

आ`ना छोराछोरcह[लाई मलाई नछु न भ"न "तनीह[ले अˆहाउन
थाले" अZय1त◌ै दु:िखत भएर यस लेखकलाई इभाsडोले सुनायो।

बाबुको *रस र "छमेकUह[को "छ:"छ: दुरदुरले गदाE

इभाsडो आ`नो घरमा ब8न सकेन। उसको आमाले उसलाई

उसको हजुरआमाको घरमा बस्न पठाइन्। तब एक वषEप"छ
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आफूले iमा mदएको भ1दै घर फकEन बुबाले स1दे श पठाए।

इभाsडो घरमा आएप"छ बुबा र छोरोको रमाइलोसँग पुन"मEलन
भयो।

बाबुले

"मलाइmदए

तर

उसलाई

साबथमा

<वdव<व¨ालयमा
प"न

प¯न◌े

6लासह[भएकोले

चाँजोफाँजो

पढन् जान

मानेनन्। बुबाले सराकारc जा"गर खान कुरा "मलाए। Zयो

जा"गरको "नि@त अ1तरवाताE श"नबार परे कोले उसले सरकारc
जा"गर प"न खान पाएन।

तब इभाsडो 8वत1P पPकारको [पमा काम गनE थाsयो

र Zयसबाट आ@दानी भएको पैसाले पPकार बनाउने 8कूलमा
प¯न गयो। उसले धेरै रे "डयो र टे "ल"भजनमा काम गनE थाsयो
तर कसै ले प"न उसलाई 8थायी जा"गर mदएनन् <कनभने उसले
श"नबार काम गनE अ8वीकार गरे को "थयो।
"थयो

“गत हTतामाP एक ठाउँमा मेरो काम झ´डै "मलेको

तर

साबथले

(इभाsडोले) सुनायो।

गदाE

मैल◌े

काम

गनE

पाइन"

उसले

तर २३ वषEको इभाsडो हतास म"न "नराश भएको

"थएन। उसको Nभावले गदाE १० जना युवाह[ एडभेि1ट8ट
भए। उसका "तन जना भाइह[ प"न चचEमा जान थालेका छन्।
उसकU आमा प"न एडभेि1ट8ट चचEमा जान चाहि1छन् तर बुबाले

उनलाई पारपाच ुके ग*रmद1छु भनेर ध@कU mदएकोले आमा चचE
जान सकेकU छै नन्।

“मेरc आमाको "नि@त म NाथEना गदp छु। कमसेकम

प*रवारका अ[ सद8यह[लाई चचEमा जान mदऊन् भनेर मेरो
बुबाको "नि@त म NाथEना गदp छु" इभाsडेले आ`नो भावना
गदEछ।

यn

-लेखक आ12यु मे6चे8नी

१७०

बाइबललाई ह"तयार बनाउँदै

कथा

@वाइसी =ाि1स8को पेल@बे

4३

(मोजाि@बक,
@वाइजे"सस पढाइमा कमजोर "थयो। उसका साथीह[

प"न असल "थएनन्। "तनीह[ दु यEसनमा लागेका "थए र र6सी

<पएर माZथे। @वाइजे"ससले प"न "तनीह[को अनुसरण गरे को

"थयो। आ`नो छोरोदे िख mद6क भएर उसका बुबाआमाले उसलाई
मोजाि@कक सै "नकमा भत® गराए। आ`नो छोराको बानी सु"Öएला
भनेर उनीहŠले Zयसो गरे का "थए।

@वाइजे"सस सै "नक ता"लम "लइरहे को बेलामा सै "नक

ता"लम

के1•को

भोजनालयमा

सै "नकह[ले

सँगसँगै

एक

एडभेि1ट8ट

कुरा

गरे र

खाना

खाना

खा1‰यो।

खा1थे।

Zयहाँ
तब

थुNै

Zयहc

खानाखाने .ममा एकmदन @वाइजे"ससको अs=ेडो नाउँ गरे को
जना

सै "नकसँग

उसको

"तनीह[ले एक आपसलाई मन पराउन थाले।

िचनापच®

भयो।

"उसको आनीबानी र जीवनी दे खेर म Nभा<वत भएको

ँ प<हलो भेटमा नै आ`नो थालबाट मलाई मनपन] खाना
"थए।
उसले

मलाई

mदएको

लेखकलाई भ1यो।

"थयो"

@वाइजे"ससले

यस

कथाका

अs=ेडोले के खादो रहे छ भनेर @वाइजे"ससले zयान mदएर

हे न E थाsयो। सबैलाई मन पन] तर अशुƒ माछा ठह*रएको

माछाको तरकारc प"न अs=ेडले नखाएको उसले दे uयो। अs=ेड
मुखको

8वादभ1दा

आ`नो

जीवनN"त

हो"सयार

भएको

@वाइजे"ससले महसुस गˆयो। "ज<हले ज<हले भा1छामा माछा

पकाइ1‰यो तब म अs=ेडसँग खान ब8थ“ <कनभने उसले उसको

१७१

माछा मलाई mद1छ भनेर थाहा "थयो। मलाई माछाको तरकारc
असाzयै मनपछE। अs=ेडले मलाई माया गछE । " @वाइजे"ससले
भ1यो।
सै "नक

सँगसँगै खाना खाएको दुई हTताप"छ @वाइजे"ससलाई
Nहरcमा

यारे कमा

धेरै

ता"लम

नयाँ

mदन

उसलाई

साथीह[सँग

उसको

सा*रयो।

िचनाजानी

Zयसबेला

भयो।

@वाइजे"सस सुZने खाटसँगै अकŸ सै "नक "थयो। उn सै "नकको

खाटको "सरानमा ज<हले प"न बाइबल हु1‰यो। @वाइजे"सस सुZने

र उÌने बेलामा सै "नक साथीको "सरानमा ज<हले प"न बाइबल
भएको उसले दे uद‰यो। "Zयो दे खेर मलाई अच@म ला{‰यो
<कनभने

बाइबल

भनेको

केवल

पा8टर

र

बुढापाकाह[को

"नि@तमाPै हो तर Zयस जवानह[को "नि@त तँ होइन। Zयस

जवान सै "नकसँग बाइबल भएको नसुहाएको मैले ठानेको "थए"ँ
"नधार खु@vयाउँदै @वाइजे"ससले भ1यो। एकmदन त अZय1तै

खुलदुलc लागेर Zयस सै "नक साथीलाई पा8टर नभएताप"न <कन
बाइबल पढे को भनेर @वाइजे"ससले सोzयो। "म इसाई हुँ" Zयस

सै "नकले जवाफ mदयो। "हो र? के तपाwले परमेdवरलाई
<वdवास गनुह
E 1ु छ?" @वाइजे"ससले सोzयो। आफूले परमेdवरलाई
<वdवास गरे को N"तवƒता दे खाउँदै यूहRा ३:१६को पद उसलाई
सुनायो। Zयसमा लेिखएको छ "परमेdवरले सं सारलाई य"त धेरै

Nेम गनुभ
E यो <क उहाँले आ`नो एकमाP पुPलाई पठाउनुभयो।
जसले उहाँलाई <वdवास गछE कोहc नाश हुनेछैन तर अन1त

जीवन पाउनेछ।" ([पा1त*रत)। @वाइजे"ससले उn सै "नक
साथीसँग उसको बाइबल प¯न mदन अनुरोध गˆयो। @वाइजे"ससले

प"न बाइबल प¯न थाsयो र परमेdवरलाई <वdवास गनE पु{यो।

१७२

उसको बाबु यो सुनेर @वाइजे"सससँग धेरै खुशी भए र आ`नो
छोरालाई नयाँ बाइबल उपहार8वŠप mदए।

जब सै "नक ता"लम स<कयो तब @वाइजे"सस आ`नो

प<हलाको

सै "नक

अ<फसरकोŠपमा

काम

यारे कमा
गनE

फ6यŸ

थाsयो।

र

एक

सै "नक

mदन

पु"लस

यारे कमा

@वाइजे"ससले बाइबल प<ढरहे को एक जना आइतबार पालन गन]

ु ा ६ बजे बाइबल
इसाईले दे uयो र भ1यो "NZयेक mदन बेलक
अzययन गन] समूह मलाई थाहा छ। "तमीले चाहे म "तमीलाई

ु ा @वाइजे"ससलाई Zयस
Zयहाँ लान स6छु ।" Zयस mदन बेलक
सै "नक साथीले बाइबल अzययन गन] समूहकहाँ पुˆयायो । तर

Zयस अzययनबाट फक]प"छ @वाइजे"सस अलमलमा परे को Zयस

आइतबार पालन गन] सै "नक इसाईले महसुस गˆयो। "मलाई

अकŸ बाइबल अzययन गन] समूह प"न थाहा छ। "तनीह[ प"न
ु ा बाइबल अzययन गछEन।
् तर
६ बजे बेलक

मलाई "तनीह[

मनपदp न। तै प"न "तमीले चाहे "तनीह[कहाँ म भो"ल ल"गmद1छु "
उn इसाई सै "नक साथीले @वाइजे"ससलाई भ1यो। "तपाwले

"तनीह[लाई <कन मन पराउनुभयो" इसाईह[को बीचमा प"न मन
पन] मन नपन] हुँदो रहे छ भनेर झन अकमक पदp @वाइजे"ससले

सोzयो। "<कनभने "तनीह[ले मेरो चचEको बारे मा चचाE गछEन ् जुन
मलाई मन पदp न" उसले जवाफ mदयो। अकŸ साँझमा @वाइजे"सस
एडभेि1ट8टह[को

बाइबल

अzययन

समूहमा

सि@म"लत

हुन

पु{यो। Zयस समूहको अगुवाको नाउँ @वाइजे"ससको भएको थाहा

पाएर उसलाई छ6क ला{यो। अझ उसले त @वाइजे"ससको

लखाना mदने अs=ेडोसँग बाइबल अzययन गरे प"छ बिTत8मा
"लएको थाहा पाएर झन "तन छ6क पˆयो। @वाइजे"सस प<हलो
पsट

एडभेि1ट8टह[ले

सं चालन

गरे को

१७३

बाइबल

अzययनमा

समावेस हुँदा "तनीह[ले मलाकUको पु8तक अzययन गदp "थए।

Zयसबेला "तनीह[को अzययनको <वषयब8तु मलाकU ३:८ "थयो
जहाँ Nभ ुले भRुह1ु छ "के मा"नसले परमेdवरलाई ठ{छ त? हो

"तमीह[लाई मलाई ठगीरहे काछौ। तर "तमीह[ले भ1लान् 'होइन
Nभ ु तपाwलाई हामीले कसरc ठगीरहे का छŒ?' "तमीह[ले दशांस
र भेटc नmददा मलाई ठगेको म ठा1दछु ।" ([पा1त*रत)।

@वाइजे"ससले क<हsयै प"न दशांस mदएको "थएन र यो

सुनेर उसको मुटु का@यो। अकŸ mदन बाइबल अzययन गन] Zयहc
समूहमा ऊ फक]र आयो। Zयस mदनको बाइबल अzययनमा

हTताको सातŒ mदन साबथको बारे मा "थयो। Zयस रात जब
@वाइजे"सस आ`नो ओ×यानमा सुZन आयो तब ऊ Šन थाsयो।

Zयो दे खेर सं गै रहे को सै "नक पु"लस अ<फसरले उसलाई सोzयो

"होइन "तमीलाई कसले कु_यो र यसरc रोइरहनुभएको, Zयसलाई

हामी mठक पाछÊ?" तर Zयस सै "नक पु"लसलाई के थाहा "थएन
भने @वाइजे"ससलाई कुनै मा"नसले प"न कुटे को "थएन तर
परमेdवरको वचनले उसको ™दय "छया"छया पारे को "थयो।

अकŸ साबथ @वाइजे"सस नयाँ साथीह[सँग ९ माइल वा

१४ <कलो"मटर <हँडेर निजकको एडभेि1ट8ट चचEमा <हँडेर गयो।

Zयहाँ उसले प<हलो पsट आ`नो दशांस mदयो। Zयसप"छ NZयेक
साबथ ऊ चचE जान थाsयो र २२ वषEको उमेरमा उसले

बिTत8मा "लयो। यो कदम उसले सेनामा भत® भएको दुई
वषEप"छ चालेको "थयो।

सै "नक सेवा प"छ @वाइजे"ससले Nहरcमा काम गनE थाsयो

तर साबथमा प"न काम गनुप
E रे कोले Zयो काम उसले छा©यो।

अ"न ऊ घरघरमा गएर बाइबल र 8वा8थ स@ब1धी पु8तकह[
बेvन

थाsयो।

Zयसप"छ

उनी

१७४

मोजाि@बक

एडभेि1ट8ट

<वdव<व¨ालयमा अzययन गनE भनाE भयो। आज ३२ वषEको
@वाइजे"सस <वdव<व¨ालयमा धमEदशEनशाª अzयन गदp छ। Zयो

अzययन गरे को "तन वषE हुँदैछ। "मेरो बुबाले मेरो बानी बदsन
सै "नक सेवामा भनाE गराउनुभयो, तर परमेdवरको त झन ठू लो

ँ म इसाई भएको उहाँ चाहनुहँद
योजना भएको मैले दे uन पाए।
ु ो
रहे छ" अZय1त हँ"सलो अनुहारमा @वाइजे"ससले यस कथाका
लेखकलाई यn गˆयो।-लेखक आ12यु मे6चे8नी

१७५

कथा
4४

तसाEउने सपनाह[
आ1टो"नयो होसे आ£े न
(साओ टोमे र <Nि1सपे, पिdचम अ<=का)

साओ टोमे र <N1सपेको राजधानी साओ टोमे हो। यो
पिdचम अ<=काको समु• <कनारबाट पर रहे को टापु दे श हो।
आ1टो"नयो साओ टे मोमा कर उठाउने पु"लस अ<फसर "थयो। तर
काम गरे को केहc म<हना"भPै ऊ केटcसँग ला{दा उसले आ`नो

काम गुमाउनुपरे को "थयो। Zयस केटcलाई <ववाह गनE ऊ वाzय
भएको "थयो। अ<हले काम नपाएर भŒता*ररहे को 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 सध¸ झगडा हु1‰यो। Vीमतीलाई
मनाउन उसले धेरै कोिशस गदE‰यो तर आ1टो"नयोले उनलाई
*रझाउन सकेन। आिखरमा "तनीह[को बीचमा पारपाच ुके नै
भयो। केहc समयप"छ उसको बुबाको मृZयु भयो। आ1टो"नयो

अZय1तै उदास भयो र जीवनदे िख <वरn लागेर जाँडर6सी <पउन
थाsयो। अिsसना नाउँ गरे कU ªीसँग <ववाह नै नग*र आ1टो"नयो

ब8न थाsयो। "तनीह[ले दुई छोरा र एक छोरो पाए।
"मेरो जीवन अZय1तै ज<टल भएको "थयो। मैले धेरै
ँ घर चलाउन चा<हने पैसा पु{दै न‰यो"
र6सी <पउन थालेको "थए।
आ1टो"नयोले <वगतको दु:ख पोखाउँदै यस कथाका लेखकलाई
भ1यो। भताभ ु: भएको जीवनलाई झन भताभ ु: पानE आ1टो"नयोले
अनेकŒ नरा„ो सपनाह[ दे uन थाsयो। उसले दे खेको अनौठो
सपनाह[दे िख उसको मन काँTन थाsयो। साओ टोमेका

मा"नसह[ले आफूह[ले दे खेका सपना अथEपूणE भएको ठा1दछन्।
यmद कसै ले बाढc आएको सपना दे uयो भने दु:खक€ आउँछ
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भनेर "तनीह[ले <वdवास गदEछन्। यmद आ`नो सपनामा 8थानीय
फलफूल दे uयो भने Zयो दे िखने मा"नसको प*रवारमा मृZयुको
घ1टा बजेको हु1छ भनेर <वdवास गदEछन्।

तर एक रात आ1टो"नयोले दे खेको सपनामा बाढc र फलफूल

दे खेको "थएन। तर उसले सपनामा आफू दुईवटा भरे :ह[को

अगा"ड उ"भरहे को दे खेको "थयो र आफूले झोला बो<करहे को
दे खेको "थयो। एउटा भरे : अZय1तै फरा<कलो "थयो भने अकŸ
भरे : साँगरु ो "थयो। झोला बोकेर फरा<कलो भरे : च¯न त स6छ
तर साँगरु ो भरे :मा च¯न नस6ने उसले भे†ाएको "थयो। अ"न
फे*र उसले अकŸ सपना प"न दे uयो। Zयस सपनामा ऊ <हँ©दै
जाँदा एउटा ढोकामा आइपु{यो तर Zयहाँ एउटc म<हलाले ठू लो

ढु :ा "लएर उसलाई रो<कन्। उसले ढु :ालाई प1छाउन सकेन तर
एउटा साँगरु ो बाटो उसले दे uयो र Zयहाँबाट ऊ घ•े र "भP
प8यो। जब ऊ ढोकाबाट "भP प8यो तब Zयहाँ एउटा गुफा

दे uयो। Zयस गुफामा पानीको पोखरc "थयो। कसै ले
आ1टो"नयोलाई पोखरc"तर औsयाउँदै "थयो। जब आ1टो"नयो
"बउँिझयो तब Zयो सपनादे िख ऊ च<कत भयो। "मैले सपनाको
बारे मा बुÁन
ग*ररहनुभएको

स<कँन तर परमेdवरले केहc कुरा Nकट
मैले महसुस गर“ " उसले भ1यो। एकmदन

आ1टो"नयो र6सी कारखानको धनीको घरमा काम गदp "थयो तब
Zयहाँ एक जना "छमेकUले उसलाई 8थानीय सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट
चचEमा हुने सुसमाचारcय कायE.ममा भाग "लन "न@तो mदयो।
ु ा सुसमाचारcय कायE.ममा जब आ1टो"नयो
Zयस रात बेलक
समावेस भयो तब पा8टरले बोलेको वचन सुनेर उसलाई ठू लो
ध6का ला{यो। उनले म|ी ७:१३,१४ पढे का "थए जसमा
लेिखएको छ "साँघरु ो ढोकाबाट पस। फरा<कलो ढोकाले
फरा<कलो बाटोमा ला1छ र Zयसले नाश sयाउँछ। Zयहाँबाट
जानेह[ धेरै छन्। साँघरु ो ढोका"भP जान कmठन छ। जो मा"नस
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Zयसबाट प8छ उसको जीवन कmठन हु1छ र केवल केहcमाP
Zयसबाटो भे†ाएर जान स6छन्" ([पा1त*रत)।
आ1टो"नयो अकŸ रात प"न अझ धेरै सुसमाचार सुR
चचEमा आयो। "जब मैले सुसमाचारcय कायE.ममा भाग "लदै गए ँ
तब साँघरु ो ढोकाबाट प8न मेरो अगा"ड जे जे "थ ती
हटाउनुपनैरहे छ भनेर महसुस गर“ । सानो भरे :बाट जान मेरो
जीवनमा जे "थए "तनलाई हटाउनु पन] आवdयकता भएको मैले
ठान“" उसले भ1यो। उसको जीवनमा जे जे भारह[ छन् जसले
उसलाई "थिचराखेको छ सपनामा उसले बोकेको झोलाको अथE
Zयो "थयो भनेर उसले बुÁयो र पोखरcको अथE बिTत8मा रहे छ
भनेर प"न थाहा पायो। "मेरो जीवनमा जुन तZवह[ले दास
बनाइराखेको "थयो Zयसलाई हटाएप"छ म बिTत8मा "लन तयार
हुनेछु भनेर मैले 8वीकार“ " न<हिvकvयाइकन उसले भ1यो।
दुवै आ1टो"नयो र उसको Vीमतीले बिTत8मा "लए र प"छ
दुवैले औपचा*रक[पमा <ववाह गरे ।आज वषE ४५को आ1टो"नयो
एउटा काठको काम गन] यापारको पैसाको <हसाब राuने काम
गदEछ। जुन चचEमा उसले सुसमाचारcय Nचारमा भाग "लएको
"थयो Zयहc चचEमा आज ऊ "डकन भएर चचEलाई सहयोग
ग*ररहे कोछ।
अ<हले उसको जीवन ज<टल होइन तर यवि8थत भएको
छ। "म धेरै खुशी छ। हामीलाई सबै थोक mदनुभएकोमा म
परमेdवरलाई ध1यवाद mद1छु " परमेdवरN"त आभारc भएर उसले
भ1यो।
-लेखक आ12यु मे6चे8नी
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कथा
4५

"तनवटc Vीमती भएको Vीमान्
कालŸस <=टासय
(साओ टोमे र <Nि1सपे, पिdचम अ<=का)

साओ टोमे र <Nि1सपेको राजधानी साओ टोमेको बा"स1दा
कालŸसको "तनवटc Vीमतीह[ "थए। ऊ र उसका अ[ सात
जना दाजुभाइह[ सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट हजुर आमाको घरमा

हुक]का "थए। "तनीह[ चचE प"न जा1थे। जब "तनीह[को हजुर
आमा "बZनुभयो तब "तनीह[ चचEबाट टाढा हुन गए।
जब कालŸस २१ वषEको "थयो तब ऊ आइतबार माRे

केटcसाथीसँग एउटा घरमा सˆयो। उनको नाउँ इ"डटc भयो।
"तनीह[ले एक बा"लका ज1माए।

एक mदन कालŸस र उसको Vीमतीसँग भनाभन भयो।

"तनीह[ रहे को टापुको सं 8कार अनुसार नयाँ ज1मेकU बा"लकाको
कान छे ©ने Nथा "थयो। केटcलाई कुनै खतरा नहोस् भनेर

उनलाई रiा गनE कान छे डेर ढु ¼–ी लगाइmदइ1‰यो। कालŸस

चचE नगएप"न गहनाह[को "बŠƒमा ऊ "थयो। Zयसकारण
आ`नी Vीमती इ"डटcलाई छोरcको कान नछे ©न उसले अनुरोध
गˆयो। दुई जनाको बीचमा कान छे ©ने <वषयमा नरा„ो झगडा
भइरहे कै समयमा कालŸसलाई खबरै नग*र उसकU Vीमतीले सानी

बvचीलाई एक जना पादरc³ारा पानी छक]र बिTत8मा mदन
लगाइन्। जब इ"डटcले आ`नी छोरcलाई आफूखुशी बिTत8मा
mदन लगाइन् तब कालŸसले इ"डटcलाई छोडेर घरबाट "न8के।
अ"न उसले म*रया नाउँ गरे कU दो•ी Vीमती भे†ायो।

तर

इ"डटcले कालŸससँग स@ब1ध "बvछे द गनE मानेकU "थइनन्।
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Zयसकारण उनले कालŸसलाई बोलाइर<हन्। "ओहो, अ<हले त म
दुईवटc जोईका पोइ भए"ँ कालŸसले

असिजलो मानेर यस

कथाका लेखकलाई भ1यो।

तर कसो कसो कालŸस ती दुवै Vीमतीह[सँग खुशी "थएन

Zयसकारण

उसको

ते•ी

म<हलासँग

भेट

भयो

र

उनीसँग

आवतजावत हुन थाsयो। आिखरमा उनलाई प"न आ`नो घरमा
sयाएर आ`नो Vीमती बनायो। Zयसबाट प"न एउटा बालक
ज1मयो।
अब कालŸस प<हलc Vीमतीबाट पाँचजना छोराछोरc, दो•ी
Vीमतीबाट
बालकको

चार

जना

बाबु हुन

Vीमतीह[लाई

छोराछोरc
पु{यो।

mदएताप"न

र

ते•ी

कालŸसले

प<हलc

Vीमतीबाट

आ`नो

Vीमतीलेचा<हँ

समय

आफू

एक
तीन
ए6लो

भएको महसुस गदE"थन्। Zयो ए6लोपना हटाउन उनी एक
एडभेि1ट8ट

द@प|ीलाई

साथी

बनाइन्।

"तनीह[सँग

इ"डटc

चचEमा जान था"लन् र Zयहc चचEमा उनले बिTत8मा "लइन्।
कालŸस

अमे*रकU

सरकारको

रे "डयो

µवाइस

अभ

अमे*रकामा काम गदp "थयो। Zयस रे "डयोमा उसले समाचार
Nसारण ग‰यŸ। उसलाई परमेdवरN"त चासो "थएन। तर इ"डटcले
एक साबथमा आ`ना दुई छोरcह[को बिTत8मा "लनेबेलामा उनले
गरे को "नम1Pणा कालŸसले 8वीकार गˆयो।

Zयस समय चचEको म’चमा आ`नी दुई युवती छोरcह[ले

ँ ाबाट आस
ँ ु झˆयो। आफू
भजन गाएको सु1दा कालŸसको आख
सानो हुँदा चचEमा भजन गाएको याद उसलाई आयो। उसले

ँ ु दे खेनन्। Zयस
आ`नो अनुहार लुकाएकोले अ[ले उसको आस

साबथ प"छ आ`नो प<हलc Vीमतीसँग कालŸस प"न चचEमा जान
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थाsयो। तर जब दो•ी Vीमती म*रयाले कालŸस चचE जान
थालेको थाहा पाएप"छ उसले "तनलाई छो©ने षडय1P गरे को

भनेर आरोप लगाइन्। "एडभेि1ट8टह[ "बवाह नग*र सँगै ब8न

mददै नन्। Zयसको अथE तपाwले इ"डटcसँग <ववाह गन] सुर क8नु
भएको छ" कालŸसलाई *रसाएर भ"नन्। तर आफू <ववाहको

"नि@त चचE गएको होइन भनेर कालŸसले स@झाउन खोaयो। "म
मुिn खोaन चचEमा गएको हुँ। "तमीलाई प"न मुिn चा<ह1छ।
"तमी प"न मसँग चचE आउ न" कालŸसले अनुरोध गˆयो।

उसको अनुरोधमा म*रया प"न चचEमा जान था"ल। NZयेक
साबथ कालŸसले आ`नी प<हलc Vीमतीलाई

कारमा "लएर चचEमा

ला1‰यो।

एडभेि1ट8ट

अ"न

दो•ी

Vीमतीलाई

अकp

चचEमा

ला1‰यो। कालŸस आलोपालो गरे र दुवै Vीमतीह[ जाने चचEमा
"तनीह[सँग जान थालेको "थयो।

Zयहc समयमा कालŸसको ते•ी Vीमती अकŸ पुŠषसँग

पोइलो गई। कालŸसले ग@भीर सम8याको सामना गनुE पˆयो।
अब दुईटc Vीमतीह[मा कसलाई <ववाह गन] सो "नणEय उसले

गनुप
E रे को "थयो। उसले दुवैसँग औपचा*रक[पमा <ववाह नै नग*र
घरजम गरे को "थयो।

दुई म<हनास@म NZयेक साबथ कालŸसले उपबास बसेर

NाथEना गनE थाsयो। उसले प<हलc Vीमतीसँग <ववाह गनुप
E न]
<ववेकले "नधो ग*ररहे को "थयो तर बाइबलले के भ1छ सो उसले

जाR चाहे को "थयो। एक mदन बाइबल खोलेर उसले NाथEना
गˆयो,

"हे

Nभ ु मलाई

सहायता

समाधानको "नि@त बाइबलबाटै

गनुह
E ोस्।

मेरो

सम8याको

जवाफ mदनुहोस्।" कालŸसले

ँ ा िच@लेर बाइबल पsटाएको "थयो र अ"न NाथEना गरे को
आख
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ँ ा खोsयो र बाइबलमा हे ˆयो अ"न उसको
"थयो। तब उसले आख

ँ ा मलाकU २:१४मा पˆयो जसमा लेिखएको छ " १४
आख
"तमीह[

सोzछौ,

"तमीह[को

'<कन?' <कनभने

जवानीपनकU

पZनीको

परमNभ ु "तमीह[

बीचमा

साiीको

र

काम

ु 1ु छ, <कन<क "तमीह[ले Zयससँग दु यEवहार गˆयौ, य¨<प
गदp हन
ु ह
"तनी "त„ी जीवन-साथी र वैवा<हक करारमा बाँ"धएकU पZनी

हो।" जब कालŸसले प<हलc Vीमतीसँग <ववाह गन] "नणEय गˆयो
तब दो•ी Vीमती धु[धु[ रोइन्। "तनीह[ दुवै रोए तर दो•ी
Vीमतीले

कालŸसको

सम8या

बुझेकU

"थइन्।

कालŸसले

इ"डटcलाई "डसे@बर २९, २०१३मा <ववाह गˆयो र प"छ उसले
बिTत8मा "लयो।
"तब मेरो जीवनले नयाँ मोड "लयो। म नयाँ सृ<€ हुन

ँ Nभ ुले मलाई के गनुभ
पुगेको "थए।
E यो सो भR सं सारमा जहाँ
जान प"न म तयार छु " खुशी यn गदp कालŸसले भ1यो।
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कथा
4६

साबथको "नि@त सबै थोक Zयाग गनE तयार
कालŸस <=टास
( साओ टोमे र <Nि1सपे, पिdचम अ<=का)

कालŸसले बिTत8मा "लइसकेप"छ आ`नो हा<कमकहाँ गयो र

भ1यो अब µवाइस अभ अमे*रकाको "नि@त श"नवार काम गनE
ँ उसको अमे*रकन हा<कमले कालŸसलाई अच@म मानेर
सिnन।

हे ˆयो र भ1यो "साबथ पालन गनुE भनेको त पुरानो करारको
"नयम हो, हामी इसाईह[ले नयाँ करारलाई पtाउनुपछE।"
Zयसबेला कालŸसले केहc खास जवाफ mदएन। कालŸसले आ`नो

घरमा गएर नयाँ करारमा साबथको बारे मा लेिखएका पदह[को
सूची बनायो र अकŸ mदन आ`नो हा<कमलाई mदयो।
"साबथ नयाँ करारमा प"न छ र Zयसलाई हामीले पालन
गनुप
E छE" आ`नो N"तवƒता जाहे र गदp कालŸसले हा<कमलाई
सुनायो। "ए, यो "त„ो अि1तम "नणEय हो त?" हा<कमले सोzयो।

"हो, मैले कामै गुमाउनुपरे ताप"न म साबथलाई पालन गदEछु।

Zयस mदनलाई अपमान गनुE मेरो "नि@त पाप हुनेछ" न<हिvकचाइ
कालŸसले जवाफ mदयो। अ"न उसको हा<कमले उससँग हात

"मलाएर भने "मेरो जीवनमा यो प<हलोपsट हो <क साबथमा काम
नगन] "नणEय कसै ले गरे को "थयो।" अ[ छलफल के भयो सो
अ1त गनE कालŸसले आ`नो काम गुमाउन परे न। उसको हा<कले

उसलाई श"नबार काम गनE फे*र क<हsयै प"न अˆहाएनन्।तर
केहc समयप"छ उसलाई बुÁने हा<कमको सŠवा भयो।

कालŸस दश जना छोराछोरcह[को बाबु भएको "थयो।

µवाइस अमे*रकाको रे "डयोमा समाचार Nसारणमा काम गन]
"सल"सलामा Zयस रे "डयो क@पनीमा "बजुलc बनाउने काम प"न

१८३

उसले गदE‰यो। जब डु:ाबाट "डजेलको 2म sयाO‰यो तब ऊ
Zयो

2म

Zयसबाट

ओˆहाs‰यो

र

रे "डयो

8टे शन

चलाउन

जेनरे टरमा तेल हाsद‰यो। Zयो तेलको डु:ा "ब<हबार आउँ‰यो।
तेल आउने"बि|6कै कालŸस र उसका सहयोगीह[ "मलेर Zयो
तेलको 2म तुर1तै

डु:ाबाट झादEथे। Zयो काम "तनीह[ले

शु.बार"भP "सzयाउँथे।

तब एक mदन डु:ा "ब<हबारको स†ा शु.वार आयो। अब

कालŸसलाई फसाद भयो। शु.बारको mदनमा आएको डु:ाबाट
ु ास@म काम गनुप
तेलको 2म झानE शु.वार बेलक
E ‰यŸ। कालŸस

नयाँ हा<कमकहाँ आफू श"नबार काम नगन] भनेर भR जान चाहे न
<कन<क उनी आइतबार पालन गन] भn इसाई "थयो। ब[ ऊ
मुuय

हा<कमकहाँ

गयो

जो

अमे*रकन

"थयो।

कालŸसले

शु.वारको mदन ५:३०बजेदेिख कामबाट छु †ी "लने 8वीकृ"त
मा{यो तर Zयस हा<कमले उसको अनुरोधलाई ठाडै अ8वीकार

गरे । "मैले परमेdवरसँग N"त¦ा गरे को छु <क म शु.बार घाम
अ8ताएप"छ गmदEन"ँ कालŸसले िज<कर गदp भ1यो। "यो "त„ो

ु Uस@मै बसेर भएप"न
सम8या हो। तर तेलको 2म त बेलक
झानुप
E दEछ"

कठोर

भएर

हा<कमले

जवाफ

mदए।

कालŸस

आफूलाई बाथŠममा ब1द गरे र NाथEना गनE थाsयो। साओ

टे मोमा रा„ो काम पाउन सिजलो छै न। यmद उसले काम
छो©नुपरे आ`नो प*रवारलाई कसरc पाsने? "तनीह[लाई के भRे

ज8ता अनेकŒ Ndनह[ परमेdवरको सामु उसले राuयो। आफू
कामबाट "न8कन चाहे को "थएन तर Zयसै बेला परमेdवरN"त झन
ब<ढ Vƒा दे खाउन चाहे को "थयो। जेभएताप"न ५:३०स@म काम
गन] र Zयसप"छ घर जाने "नणEय उसले गˆयो।
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५:३०बजे अिघ Zयो डु:ाको इि1जनमा पानी प8यो।
Zयसले गदाE Zयो डु:ा अडाउने <कनारमा sयाउन स<कएन।
कालŸस र उसका साथीह[ले Zयो सम8या समाधान गनE धेरै

कोिशश गरे तर इि1जनमा झन झन पानी पो प8न थाsयो।
आिखरमा ती कमEचारcह[ समु•को <कनारमा आए जहाँ अमे*रकन
हा<कम पिखEरहे को "थयो। "हजुर, Zयस डु:ाको इि1जन धेरै

ु ाभ*र Zयो डु:ा <कनारामा sयाएर 2म
खराब छ। शु.बार बेलक
उतानE अस@भव छ" एक जना कमEचारcले भ1यो। Zयो हा<कमले
एक श•द प"न बोलेन। कालŸस आ`नो "नय"मत समयमा
साबथको आराधना गनE घर फ6यŸ। Zयस सोमबार अमे*रकन

हा<कमसँग भे_न भय"भत भएको "थयो। तर सोमबार उn
हा<कमले केहc प"न बोलेन। म:लबार र बुधवार प"न उनी

च ुपचाप रहे । एक हTतास@म प"न उनले कालŸसलाई केहc प"न
बोलेनन्।

तब

कालŸसको

सहकम®ले

उसलाई

भ1यो,

"के

तपाwलाई थाहा छ Zयस हा<कमले डु:ाको बारे मा के भ1यो?
उसले

भ1यो

जे

भयो

Zयसमा

परमेdवरको

हात

"थयो।"

कालŸसलाई यो कुरा <वdवास गनp गाˆहो भएको "थयो। घरमा

आएर ऊ र Vीमती "मलेर आ`नो कामलाई सुरिiत राuनु
भएकोमा परमेdवरलाई ध1यवाद mदए।
केहc mदनप"छ डु:ा आएको शु.बार उn हा<कमले के

सोिचरहे का

"थए

सो

कुरा

कालŸसलाई

खुलासा

गˆयो।

कालŸसालाई च ुपचाप ५:३० घर जान mदने हा<कमले सोिचरहे को
"थयो तर Zयो "नणEय सुनाउनुभ1दा अिघ नै डु:ाको इि1जनमा पानी
पसेको "थयो जसले गदाE कसै ले प"न साबथमा काम गनुप
E रे को
"थएन।
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कालŸसलाई थाहा नभइकन उसको चालामाला एक जना

ु ास@म काम
सुरiा गाडEले हे *ररहे को "थयो। यmद शु.वार बेलक

गनुप
E ˆयो भने कालŸसले के गलाE भनेर सोिचरहे को "थयो। जब

परमेdवरले ह8तiेप गनुभ
E एको कुरा सुरiागाडEले थाहा पायो तब
अ1Zय1त ठू लो 8वरले कालŸसलाई भ1यो, "तपाwको परमेdवर
ु 1ु छ!"
महान हुनह
उn

सुरiागाडE

एडभेि1ट8ट

चचEमा

जान

थाsयो।

Zयहाँदेिख कालŸसले साबथको <वषयलाई "लएर क<हsयै प"न
ठ6कर खानुपरे न।

"जसले परमेdवरलाई <वdवास गछEन ् उहाँ सबैको "नि@त

असलै काम गनुह
E 1ु छ। मैले धेरै च ुनौ"तह[को सामना गर“ जुन

Zयसको समाधान गनE मलाई अस@भब लागेको "थयो। तर मैले
केहc नग*र सबै सम8याको समाधान परमेdवरले सुsझाउनुभएको
"थयो" ४८ वषEको कालŸसले रमाइलो मा1दै भ1यो।

(साओ टोमे र <Nि1सपे दे शका धेरैजसो मा"नसह[लाई

साबथको बारे मा थाहा छै न। Zयो दे शको जनसं uया २००,०००
छ र आधाभ1दा बेसी Zयस दे शका मा"नसह[ रोमन 6याथो"लक
छन्।

एडभेि1ट8टह[

केवल

८,०००माPै

छन्।

"तनीह[

१३वटा चचE भवनमा आराधना गदEछन् साथै Zयहाँ ५६वटा साना
साना झु´डह[ छन्)।
कालŸस आ`नो साबथको बारे मा कथा भR असाzयै मन

पराउँछ। "मैले बाइबलमा जे भे†ाए ँ सो अ[लाई सुनाउने अब
मेरो कतE य हो। परमेdवरको वचन फैलाउन जे प"न गनE प"छ
नह_ने मेरो चाहना हो" आ`नो N"तवƒता
भ1यो।

यn गदp कालŸसले

-लेखक: आ12यु मे6चे8नी
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येशूN"तको मोहमा पनुE

कथा
4७

क18टान"सयो <¤8ट आफो1सो
(साओ टोमे र <Nि1सपी, पिdचम अ<=का)

क18टान"सयोलाई

र6सी

<पउन

असाzयै

मन

8वामी, भगवान सबै थोक "थयो र यथाथEमा ऊ र6सीको

दास

प‰यŸ। र6सी <पएप"छ आफू कहाँ छु के ग*ररहे को छु सो कुरा
उसलाई थाहा नै हुँदैन‰यो। साँvचै भनŒ भने र6सी उसको "नि@त
"थयो।

तर एक mदन र6सीको सुरमा लरब*रँदै आ`नो कोठाको

ँ नबाट सातफूट वा दुई "मटर तल
बा<हर आउँदा कोठाको आग
ँ ा
खसेर उसको टाउको बजा*रयो। Zयस घ_नाले उसलाई आख

खुलायो र सध¸ को "नि@त र6सी खान छोडेर येशूलाई आ`नो
मुिnदाता भनेर सदाको "नि@त 8वीकानE थाsयो।

साओ टे मोको पहाडको गाउँमा क18टान"सयो आ`ना दुई

भखEरका छोराछोरcह[सँग ब8द‰यो। ऊ एक युवा <कसानी

"थयो। एक mदन एक सेभे1थ-डे एडभेि1ट8टको समूह घु@नको

ला"ग उसको गाउँमा आइपु{यो। "तनीह[को रमाइलो चालामाला
दे खेर "तनीह[ को रहे छन् भनेर क18टान"सयोले "तनीह[N"त

चासो दे खायो। "तनीह[ले के के गदाE रहे छन् भनेर "तनीह[को
निजक

आएर

क18टान"सयो

हे न E

थाsयो।

क18टान"सयोको

उZसुकता दे खेर Zयस समूहको एक जना म<हला उसलाई सो"धन्
"होइन,

हामीह[मा

के

छ

र

तपाw

यसरc

"नयालेर

हे *ररहनुह1ु छ?" Zयस एडभेि1ट8ट समूहका मा"नसह[ रमाइलो
मा"नरहे का "थए तर "तनीह[ र6सी, जाँड वा च ुरोठ न<पएका
क18टान"सयोले

हे *ररहे को

"थयो।

"तनीह[सँगको
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िचनापच®मा

"तनीह[ सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट रहे छन् भनेर क18टान"सयोले थाहा
पायो।

जब Zयो समूह क18टान"सयोको गाउँ छोडेर गयो तब

एडभेि1ट8ट चचEको बारे मा उसले "स6न चा¿ो। Zयस गाउँमा
एक जना एडभेि1ट8ट <वdवासी "थयो। उसलाई क18टान"सयोले

साथी बनायो। Zयो <वdवासी गाउँका मा"नसह[को घरमा बाइबल
अzययन mदन जा1‰यो। क18टान"सयोप"न सँगसँगै जान थाsयो।
चचEको िशiाN"त Nभा<वत भएर उसले

बिTत8मा "लन 8थानीय

iेPको पा8टरसँग अनुरोध गˆयो। "तपाwले तपाwको जीवन
परमेdवरमा प<हला सु@पRु पछE। उहाँले तपाwको र6सी खाने र

च ुरोठ <पउने बानीलाई रो6न सहयोग गनुह
E न
ु ेछ" पा8टरले भ1यो।
बिTत8मा "लन चाहे कोले क18टान"सयोले Zयो नरा„ो बानीलाई
Zया{यो र बिTत8मा "लयो।
केहc

म<हनास@म

क18टान"सयोको

सु"Öएको

बानीले

उसलाई रा„ो नै भइरहे को "थयो। तर छ म<हनाप"छ फे*र

ज«ाँहा साथीह[सँग लागेर उसले जाँडर6सी <पउन थाsयो।

उसको Vीमती ऊदे िख *रसले च ुरमु*रन था"लन्। उनले बिTत8मा
न"लइएताप"न उनको Vीमान नयाँ हुन गएकोमा उनलाई खुशी
भइरहे को "थयो। एक mदन क18टान"सयोलाई गालc गदp उनले

भ"नन् "एडेभेि1ट8टह[ले य8ता नरा„ा कामह[ गदp नन् र तपाwले

प"न गनुE उिचत छै न।" जबस@म उसले र6सी र च ुरोठ <पउन
छो©दै न तबस@म उसलाई आ`नो ओ×यानमा सँगै नसुताउने भनेर
कबुल ग*रन्।
उÌयो।

क18टान"सयोलाई
Zयहc

*रसको

आ`नो

झØकमा

Vीमतीको
इसाई

"नणEयN"त

जीवनशैलc

*रस

क8तो

हुनपु न]रहे छ भनेर Zयसको बारे मा अझ बढc थाहा पाउन बाइबल
प¯न थाsयो। बाइबल प¯दा प¯दै ऊ यशैया ५५:२मा पुगेर
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रो<कयो। Zयहाँ लेिखएको छ "रोटcको "नि@त खचE नग*र "तमीले

ु नबाउने तZवको "नि@त
<कन पैसा खचE गदEछौ र "तमीलाई सं त€

"तमीले आ`नो तलब <कन खचE गदEछौ? मेरो कुरा zयान mदएर

सुन, र जे असल छ Zयो खाऊ र "त„ो Nस8तामा "त„ो मन
रमाउन दे ऊ।" ([पा1त*रत)। "ओहो, हो रहे छ। जुन खानुपन]

ु नपान] थोकह[मा मैले <कन
खानेकुरा नखाइकन मलाई सं त€
पैसा खचE ग*ररहे को छु ?" भनेर आZम{लानी गद¶ आफूले

आफैलाई नै सोzयो। आ`नो बानी सुधानE उसले परमेdवरसँग धेरै

हTता NाथEना गनE थाsयो। तर उसले NाथEनाको साथसाथै र6सी र
च ुरोठ प"न <कनेर sयाइरहे को "थयो।
घर

एक रात साथीह[सँग र6सी <पइसकेप"छ ए6लै आ`नो
फ<कEदै "थयो। उसको गाउँको पर@परा अनुसार अ[

प*रवारह[को ज8तै उसको घरप"न काठको "थयो। उसकU

Vीमती, सात वषEको छोरो र चार वषEकU छोरc म8त "न1•ामा
सु"तरहे का

ओtानमा
"थयो।

"थए।
गएर

भरे :

मा"थ

पs_यो।

उ6लेर

बा<हर

क18टान"सयो

"सम"सम

पानी

आ`नो

प*ररहे को

ओtानमा ओsटcपsटc गदp सुZने Nयास ग*ररहे को बेलामा

आफूले खु†ा नधोइ सुZन गएको उसलाई महसुस भयो। पानी
परे र <हलो भएकोले उसका खु†ाह[ फोहर "थए। ऊ कोठाको
ँ नमा खु†ा धुन लरब*र1दै
बा<हर रहे को आग

"न86यो। जब

ु न
र6सीकै सुरमा उसले खु†ा धुन थाsयो तब उसले आ`नो सं तल
ँ नबाट तल टाउको ठो<कने ग*र नरा„ोसँग जमीनमा
गुमायो र आग

ख8यो। ऊ सात <फट वा दुई "मटर तल खसेको "थयो। उसको
टाउको <हलोमाटोमा ठोmÙयो। भा{यवस निजकको ढु :ामा उसको
टाउको बÚेन। Zयो <हलोमा सानो खाsटो नै पˆयो।
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क18टान"सयो खसेको आवाज सुनेर घरको कु6कुर बे8सरc

भ ु6न थाsयो। उसकU Vीमती र छोराछोरcह[ सबै जुरमुŠँदै
उÅो

र

के

भयो

भनेर

हे न E

बा<हर

"न8के।

"तनीह[ले

क18टान"सयो तल भ ुwमा र6सीकै सुरमा ल"डरहे को "तनीह[ले

दे खे। "गुहार गुहार" भ"न उसकU Vीमती िचvयाउन थाsयो।

एकै "छनप"छ छर"छमेकUह[ क18टान"सयोको घरमा ज@मा भए।
ऊ घरबाट तल खसेको रहे छ भनेर सबैलाई महसुस भयो र
उसलाई दु€ आZमाले घचेटेको हुनपु छE भनेर सबैले भR थाले।

गाउँमा दु€ आZमा प8यो भनेर सबै गाउँलेह[ले सोvन

थाले। अब दु€ आZमाबाट आफूह[ कसरc सुरिiत हुने भनेर

गाउँलेह[ले िच1ता गनE थाले। क18टान"सयोले अब शुƒीकरण

गनुप
E छE भनेर गाउँका सबै मा"नसहŠ भ1न थाले। अ"न Zयो शुƒ
गन] <व"ध अनुसार गाउँका मा"नसह[ले एक अकाEको हातमा

<पसाब फेदp Zयो मुछाE परे को क18टान"सयो शरcरमा ×याTन
थाले। जब उसलाई <पसाबले "नÛ6ु क "भaयो। तब गाउँलेह[ले
क18टान"सयोलाई उसको कोठामा बोकेर लगे।

भो"लपsट क18टान"सयोको होस खुsयो। 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,

अबदे िख

म

क<हsयै

प"न

र6सी

च ुरोठ

<पउँmदन।" Zयहाँदेिख उसले ती कुलतह[ सदाको "नि@त हटायो।

"र6सी खाने र च ुरोठ <पउने चाहना मबाट सदाको "नि@त ह‡ो।
यो मेरो NाथEनाको जवाफ "थयो" उसको गाउँको एडभेि1ट8ट
चचEको बारे मा अ1तवाEता mदने .ममा क18टान"सयोले भ1यो। Zयो

चचEमा क18टान"सयो अ<हले स<.य एsडर भएको छ। आज Zयो
गाउँका २०० मा"नसह[ बिTत8मा "लएर एडभेि1ट8ट भएका

छन्। क18टान"सयोको घ_नाले गदाE Zयहाँको चचEमा मा"नसह[
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खचाखच भ*रएका छन्। क18टान"सयोकU Vीमती, छोराछोरcह[

र उसका प<हलाका पाँच जना ज«ाँहा साथीहŠ प"न उसको
कारण Nभ ुमा <वdवास गनE पुगेका छन्।

"मेरो यो कथा भR मलाई असाzये मनपछE। मेरो ज8तै

प<हलाको अव8था भएकाह[ मेरो गाउँमा धेरै छन् र "तनीह[लाई

चचEमा आउन लाज ला{दछ। म "तनीह[लाई भ1दछु 'म प"न
ँ यmद परमेdवरको सहयोगले म सुिÓए ँ भने
"तमीह[ ज8तै "थए।

"तमीह[ प"न सुिÓन स6छौ' भनेर "तनीह[लाई स@झाउने Nयास
गदEछु" हँ"सलो अनुहार पादp क18टान"सयोले यस लेखकलाई
भनेको "थयो।

लेखक: आ12यु मे6चे8नी
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कथा
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ँ े लको मासुले sयाएको दु:ख
सुँगरु वा बद
िजलसन "नटो
( साओ टे मो र <Nि1सपे, पिdचम अ<=का)

म १७ वषEको हुँदा एक जना "छमेकUले मलाई सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8ट चचEको बारे मा सुनाएको "थयो। मलाई सुँगरु र

ँ े लको मासु खान मनपन] भएकोले "छमेकUको कुराको मैले
बद
वा8ता ग*रँन।

अ"न एक mदन मलाई कसै ले म रहे को साओ टे मोको

अकŸ गाउँमा हुने सुसाचारcय कायE.ममा भाग "लन मलाई "न@तो

mदयो। Zयस कायE.ममा म NZयेक mदन गए ँ र एडभेि1ट8ट
चचEको बारे मा अझ जानकारc "लन मैले मेरो नाउँ र ठे गाना Zयस
ँ
कायE.मको आयोजकलाई mदए।

मैले थाहा पाउनु अिघ नै मेरो "छमेकUले मलाई उसको

चचEमा मेरो नाउँ आएको र अकŸ साबथमा ऊसँगै जान आ–ह
गˆयो। “Zयहाँ गएर "तमीले अझ धेरै कुराह[ "स6नेछŒ" भनेर

मलाई भ1यो। म अZय1त च<कत भए ँ "होइन, मैले त अकp

ँ "त„ो चचEमा मेरो नाउँ कसरc
गाउँमा मेरो नाउँ mदएको "थए।
आयो?"

म घर "नमाEणको मजदुर भएकोले म ऊसँग श"नबार चचE

E दE‰यो।
गइँन। <कनभने मैले श"नबार प"न काम गनुप

जब मेरो "छमेकUले म चचE नगएको थाहा पायो तब

ु ा बाइबल पढŒ भनेर उसले सुझाव mदयो।
सँगसँगै "मलेर बेलक
केहc हTताको बाइबल अzययन गरे प"छ mदनको aयाला गुमाएर

भताप"न साबथमा चचE जाने मैले "नणEय गर“ । जब म चचEमा गए ँ
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Zयहाँ मेरो धेरै "छमेकUह[लाई दे ख“ र मलाई दे खेर "तनीह[ धेरै
खुशी भए।

तर मलाई सम8या भयो। मैले हरे क श"नबार चचEमा जान

छु †ी "लन स<कँन। जब म चचE नगइ काममा गइरहे को बेलामा

मेरा चचE जाने सबै "छमेकUह[ले म कहाँ गइरहे कोछु भनेर सोzन
थाले। अकŸ साबथ कसै ले नदे खोस भनेर लामो बाटो भएर

काममा गए ँ तर Zयहाँ प"न एक जना "छमेकUले मलाई कहाँ
गइरहे को? भनेर सोधेको "थयो। "म कपाल का_न <हडेको"
ँ तर Zयस mदनभ*र मेरो <ववेकले
भनेर मैले "छमेकUलाई झु6याए।

मलाई घचघvयाइर¿ो। काम सकेप"छ फे*र लामो बाटो भएर
घर

फ<कEदै

ँ
"थए।

Zयहाँ

प"न

चचEमा

जाने

<वdवासी

"छमेकUह[लाई भेट“ जो चचEबाट घर फ<कEदै "थए। "तपाw <कन
चचEमा आउनुभएन?" भनेर "तनीह[ले मलाई सोधे। म काममा
गएको "थए भनेर मैले सZयलाई 8वीकार“ । Zयस mदनदे िख श"नबार
काम गनE छोड“ जसले गदाE मैले मेरो जा"गर गुमाउनुपˆयो।

मेरो घरको कुनै प"न प*रवार एडभेि1ट8ट "थएनन् Zयसै ले

मैले काम छोडेकोले मसँग सबै *रसाए। मेरc आमाले सुँगरु को
मासु "मसाएर खाना पकाउनुह1ु ‰यो तर मलाई Zयो मन प*ररहे को

ँ एक mदन आमाले मलाई
"थएन। धेरै पsट म भोकै सुZन गए।
सोzनुभयो "सुँगरु को मासु नखाने चचEमा "तमी <कन गइरहे का

छौ?" ""तमीले श"नबार <कन काम गदp नौ" मेरो बुबाले केरकार

गरे र सोzनुभयो। मेरा सात जना दाजुभाइह[ च ुपचाप लागेर मेरो

ँ नयाँ
अव8थालाई हे *ररहे । नौ म<हना प"छ मैले बिTत8मा "लए।
चचEका सद8यह[को "नि@त पा8टरले 8वागतको Nवचन mदएका

"थए। Zयसबेला एक म<हलाले मलाई भ"नन् <क हामीह[को
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आिZमक च ुनौ"तह[ अब हामीले खTनुपन]छ। छ6क पदp मैले भन“

"यो भ1दा अ[ च ुनौ"त के होला र? मैले धेरै च ुनौ"तह[
ख<परहे को छु ।"

ती म<हलाले

सZय कुरो बोलेकU "थइन्। जब मेरा

बाबुआमाले मैले सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEमा बिTत8मा "लए ँ भनेर

खबर गर“ तब "तनीह[ले मलाई घरबाट "नका"ल mदए। म रोए ँ
म कहाँ जाने मलाई थाहा "थएन। दुई म<हना स@म "तनीह[
उÌनुभ1दा अिघ र सुतेप"छ म घरमा सुZन जा1थ“।

मसँग बिTत8मा "लने म<हलाले मलाई खाना mदइन्। म

mदनभरc कामको खोजीमा <हँडडुल ग*ररह“ तर केहc काम प"न
पाइँन। म रोए ँ र NाथEना गर“ "Nभ ु मलाई <वdवासमा द*रलो
बनाउनुहोस् र मलाई काम गनE बाटो खो"लmदनुहोस्।"

केहc समयप"छ ताइवानको एक कृषी क@पनीले मलाई

"तनीह[को

एउटा

आयोजनामा

सहयोग

गनE

काम

mदयो।

ँ मेरो पैसा
Zयहाँबाट मैले तलब पाए ँ र मेरा बाबुआमालाई mदए।
पाएप"छ "तनीह[ खुशी भए र "तनीह[ मसँग *रसाउन छोडे।

अ"न परमेdवरले एकदमै अच@मको काम गनुभ
E यो। मेरा
पाँच जना दाजुभाइह[ प"न सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट भए र मेरा दुई

जना भ"तजाह[ले प"न बिTत8मा "लए। मेरा प*रवारका १०
ु 1दा केहc समय
सद8यह[ चचEमा समावेस भए। पiघात हुनभ
अिघ मेरो बुबा प"न केहc समय चचEमा आउनुभएको "थयो।

आज म साओ टे मोमा रहे को एडभेि1ट8ट 8कूलमा काम

गदEछु। म <व¨ाथ®ह[लाई खेतबारcमा कसरc काम गन] भनेर
"सकाउँदछु ।
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म अ<हले <ववा<हत भएको छु । जुन म<हलाले मलाई मेरो
अ1धकारको समयमा मलाई खाना mदएकU "थइन् उनको एक जना
ब<हनी "थइन्। Zयस म<हलाले उनलाई चचEमा लै जान मलाई
अˆहाउँ"थन्। ती म<हला अ1तै सरे प"न उनकU ब<हनीलाई चचEमा

ल"गरहन मलाई अनुरोध गरे कU "थइन्। Zयस ब<हनीले बिTत8मा
"लइन् र अ<हले उनी मेरc Vीमती भएकU "छन् र हामीह[को एक
छोरc भएको छ।

बाइबलको एक पद म सध¸ याद गदEछु। Zयसले गदाE

मलाई परमेdवरका अ"डग हुन Nेरणा "मलेको "थयो। Zयो भजन
१२५:१मा छ "जो परमेdवरमा"थ भरोसा राuदछ Zयो "सयोन
पहाड ज8तै हु1छ। उसलाई कसै ले प"न हsलाउन स6दै न। ऊ
सध¸ ि8थर रह1छ" ([पा1त*रत)।

हो, जो परमेdवरमा भरोसा राuदछ Zयो "सयोनको पहाड
ज8तै हु1छ र सध¸ ि8थर रह1छ।

-िजलसन नेटोले आ12यु मे6चे8नीलाई mदइको अ1तरवाताEको
आधारमा
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साथी बनाउने कला रह8यमय छ
"भता"लना मेि1दस मो*रइर
( साओ टे मो र <Nि1सपे, पिdचम अ<=का)

साओ टे मोको "नबासी भाइट"लनालाई दो•ो बvचा पाउने
बेलामा धेरै सा”ो 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
खु†ाह[मा ग@भीर रोग ला{यो। उनलाई बचाउन डा6टरह[ले
उनको खु†ा का<ट mदए। भाइट"लना केवल १० वषEकU माP
"थइन्।

जब उनी ९ म<हनाको अ8पतालको बासप"छ घर फ<कEइन्
तब उनले आ`नो Vीमानले अकp केटc sयाएको रहे छ भनेर थाहा

पाइन्। उनको Vीमान् केहc mदनमाP घर ब8द‰यो र अ[ mदन
बा<हरै हु1‰यो। भाइट"लना अZय1तै दु:खी र उदास भइन्। उनले
आZमहZया गनE खोिजन। तब एक mदन एक जना वृƒ सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8ट म<हला भाइट"लनाको घरमा आइन । उनको फोहर
लुगाह[ "लएर निजकको नदcमा हरे क हTता धुन था"लन्। उनले
भाइट"लनाको लुगाफाटाह[ धु1दै जादाँ एक mदन अचानक <वरामी
प*रन र डा6टरले उनको 8वा8थको कारण पानीबाट जो"गन
सुझाव mदए । अ"न ती एडभेि1ट8ट म<हलाले चचEका अ[
साथीह[लाई भाइट"लनाको लुगा धोइmदन अनुरोध ग*रन्।
भाइट"लना "तनीह[को सहयोगको "नि@त आभारc "थइन्
तर उनलाई असिजलो ला"गरहे को "थयो। "मलाई के ग[ँ के
ग[ भइरहे को "थयो <कनभने म एडभेि1ट8ट "थइनँ र "तनीह[ले
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<कन मेरो लुगा धोइरहे का "थए सो मैले बुÁन स<कँन" उनले

भ"नन्। अ"न एक mदन उनले लुगा धोइmदने म<हलाह[लाई केवल

केहc लुगामाP mदइन् र अ[ लुगाह[ लुकाइन् र भ"नन् "आज
Zय"तमाP हो। यो हTता मेरो धेरै धुने लुगाह[ छै न।" ती

एडभेि1ट8ट म<हलाह[लाई उनको कुरा पZयार लागेन र घरमा

अŠ लुगा छन् <क भनेर खोaन थाले तर एउटा कुनामा लुगाको
थुNो थुपा*रराखेको "तनीह[ले भे†ाए। "तनीह[ले Zयो प"न भे†ाए
र धोइmदए। भाइट"लनाले आ`नो जीवनलाई स@हाsन सकँ ु भनेर

परमेdवरसँग NाथEना ग*रन्। केहc समयप"छ उनले सानो र पुरानो

लुगा "सउने हाते कल पाइन् र लुगाह[ "सलाउन "स<कन्। दुवै
खु†ा नभएताप"न आ`नो हातले मेहनत गरे र लुगा "सलाएर लुगा

बेvन था"लन्। उनको काममा फ"लफाप भयो। उनका अ[ पाँच
जना छोराछोरcह[ भए। अ"न Zयसप"छ उनको Vीमानको मृZयु
भयो। एक mदन एक जना सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट <वdवासीले

उनीसँग बाइबलको बारे मा छलफल ग*रन् र उनको खानामा
प*रवतEन sयाउन अनुरोध ग*रन्। तर उनलाई बाइबलN"त चासो
भएन र आ`नो खानेकुरा बदsन चा<हनन्। अ"न सन् २०१२मा

एडभेि1ट8ट पा8टरले दुई हTते सुसमाचार Nचार कायE.मको

आयोजना गरे । "जब मैले सुसाचारcय कायE.ममा भाग "लए ँ तब
मेरो जीवनमा परमेdवरले अच@मका कामह[ गनुभ
E एको भनेर मैले

महसुस गरे । "सलाइ मेिशन उपल•ध गराउनुभएर पैसा कमाउन
सहयोग गरे र उहाँले मेरो NाथEनाको जवाफ mदनुभयो। यो प"न
एउटा कारण हो <क मैले सुसमाचारलाई –हण गर“ " खुशी भएर
ु ा
भाइट"लनाले आ`नो कुरा भ"नन्। भाइट"लनाले NZयेक बेलक

सुमाचारcय कायE.ममा भाग "लइन् र बिTत8मा प"न "लइन्।

१९७

आ`नो कथा बाँ©न रमाइलो मानेकU भाइट"लना जसजसले उनको
कथा सुRु

चाह1छन्

"तनलाई सुनाइहाsने उनको बानी नै

भइसकेको छ। "मलाई हे नह
Eु ोस् त! परमेdवरले मेरो जीवनमा

ु 1ु छ।
क8तो काम ग*ररहनुभएको छ। परमेdवर अच@मको हुनह

तपाwले प"न उहाँलाई <वdवास गनE आवdयक छ" जो मा"नस
उनकहाँ आउँछ उनी यो सुनाउँ"छन्। उनको यस कुराकानीले

सात जना मा"नसह[लाई एडभेि1ट8ट चचEमा समावेस हुन राजी
गराएकU "थइन्। Zयो चचE उनी रहे को "तन <कलो"मटर वा दुई
माइल टाढा छ। ती सात जनालाई चचEमा जान बस खचE आफैले
mदएकU

"थइन्।

ती

सातै

जना

अ<हले

एडभेि1ट8ट

चचEका

सद8यह[ भएका छन्। भाइट"लनाले उनको घर बा<हर बाइबल
अzययन टोलc प"न गठन ग*रन् र उनको स<.यतामा छ जनाले
बिTत8मा "लए। "ब8तारै उनको स<.यताले ४० जनाले बिTत8मा
"लए। उनका दुई जना छोराछोरcह[ले प"न बिTत8मा "लए।
चचEका

अगुवाह[

उनको

घरको

छे उछाउमा

चचE

बनाउने

तरखरमा जुटेका छन्। चचEको "नि@त ज{गा <कR पैसाको कमीले

गदाE उनले आ`नै घरको ज{गामा अ8थायी चचE "नमाEण गनE
mदएकU "छन्। Zयो चचE काठको "थयो सो सेTटे @बर २०१७मा
"नमाEण भएको "थयो। "मेरो घरको ढोकाको सामु चचE भएकोमा
मलाई धेरै खुशी लागेकै छ। Zय"तमाP नभएर धेरै मा"नसह[ले

Nभ ुलाई <वdवास गरे कोमा म धेरै खुशी छु " उनले बैठकको
सोफामा बसेर आ`नो हषE यn ग*रन्।

अ[लाई येशूकहाँ sयाउने गोTय त*रका भनेकै अ[सँग

"मPता गाँ8नु हो उनले भ"नन्। "साथी नबनाइकन कसै लाई प"न
परमेdवरमा sयाउन गाˆहो छ। म "छमेकUह[लाई साथी बनाउँछु

१९८

र चचEमा आउन अनुरोध गदEछु" आ`नो गोTय कुरा खोsदै उनले
भ"नन्। उनको मन पन] बाइबलको पद म|ी ६:३३ हो "प<हला
परमेdवरको राaय र उहाँको धा"मEकता खोज र अ[ सबै थोक
"तमीलाई थ<पनेछन्" ([पा1त*रत)।

"यस पदले मलाई धेरै

हौसला Nदान गछE <कनभने यmद मैले मेरो जीवनमा परमेdवरलाई
प<हलो 8थान mदए ँ भने मेरो सबै आवdयकता उहाँले पूरा
ग*रmदनुह1ु छ" खु†ा नभएप"न दयालु ™दय भएकU भाइट"लनाले
यस कथाका लेखकलाई भ"नन्।

-लेखक आ12यु मे6चे8नी

१९९

आ:ोलालाई उƒार

कथा

पाओलो <प1टो,

५०

(आ:ोला, अ<=का)

आ`नो काम छोडेर कैदcह[लाई सुसमाचार Nचार

गनE जाँदा पाओलोले आ`नी आमालाई "नकै *रस उठाएको "थयो।

पाओलो एडेि1ट8ट प*रवारमा हुक]को "थयो। उसले सरकारc
8कूलमा एक र दुई कiामा िशiकको काम गदp "थयो। उसले

कमाएको पैसाले <वdव<व¨ालयमा उसलाई प¯ने खचE र उनको
आमा र दस जना दाजुभाइह[को घर खचE टानE सहयोग गदE‰यो।
सात वषE अिघ उसको बुबा टाइ`वाइड रोगले मरे का "थए।
पाओलो जेठो छोरो भएकोले घर प*रवारलाई स@हाsने भार
उसमा"थ परे को "थयो। जब ऊ <वdव<व¨ालयमा दो•ो वषEमा
प¯दै "थयो तब उसलाई टाइ`वाइड aवरोले समाZयो। उसलाई
आटलाि1टक समु•को <कनारामा रहे को १३०,००० जनसं uया
भएको बेनगुवेला सहरको अ8पतालमा भनाE ग*रयो। चकŸ aवरोले
सताएकोले

ऊ

अ8पतालमा

अ8पतालको

पैसा

सद8यह[ले

उसको

"तनE

दुई

उसँग

"नि@त

म<हनास@म

पैसा

ब8नु

पˆयो।

"थएन।

तर

चचEका

गरे नन्

सबै

जनाले

NाथEनामाP

"म"लजुलc पैसा ज@मा गरे र अ8पतालको औषधीको पैसा प"न
"त*रmदए। "जब म अ8पतालबाट "नमो भएर

घर फकÜ तब मैले

मेरो जीवनलाई प*रवतEन गन] "नणEय गर“ " पाओलोले भ1यो।

जब सन् २०१३मा उसले अ8पताल छो«ो तब उसले

Nाथ"मक 8कूलमा पढाउने काम र <वdव<व¨ालयमा प¯ने काम
प"न छो«ो। "म फे*र पुरानै जीवनमा फकE1छु होला भRे डरले

२००

मैले पढाएको 8कूल र प¯ने <वdव<व¨ालयमा म फ<क¢न" भनेर
उसले आ`नो भावना

यn गˆयो। तर उसले िज@बावेमा भएको

सोलुसी एडभेि1ट8ट <वdव<व¨ालयमा धमEदशEन <वषय प¯न चाहे को

"थयो। उसँग पैसा "थएन र भनाEको "नि@त अकŸ वषEको जनवरc
म<हनास@म उसले पखEन ु प‰यŸ।

Zयसकारण सात म<हनास@म

उसले कैदमा प*ररहे का कैदcह[लाई येशूको बारे मा सुसमाचार

सुनाउन थालेको "थयो। उसको एक जना नातेदार सरकारc
कमEचारc "थयो। उसको सहायताले पाओलोले Áयालखानामा गएर
कैदcह[को सेवा गन] अनुम"त पायो। उसले एक जना 8थानीय

चचEको एsडरलाई प"न कैदcह[को बीचमा सुसमाचार सुनाउन
ल{यो।

"तनीह[को

स<.यतामा

बेनगुयला

सहरमा

रहे को

Áयालखानामा बीस जना कैदcह[ले बिTत8मा "लए। तर उसको

प*रवारले उसको जीवनको बारे मा बुÁनै सकेनन्। घर खचE
चलाउन

पाओलोसँग

काम

र

दाम

दुवै

"थएन।

पाओलोले

<वdव<व¨ालयमा पढे र धेरै पैसा कमाएर घरमा सहयोग गलाE भनेर
आशा गरे कU आमाले उसलाई घरै बाट "नका"लmदइन्।
जसो

तसो

गरे र

पाओलो

"थयो।

उसले

पोतु"E गज

सोलुसी

एडभेि1ट8ट

<वdव<व¨ालयमा आइपु{यो। उसँग खान र अ¼–ेजी "स6न कमै
पैसा

भाषामामाP

जानेको

"थयो

र

<वdव<व¨ालयमा प¯न उसले अ¼–ेजी भाषा प"न जाRुप‰यŸ।

पाओलोले NाथEना गˆयो, "हे Nभ ु यmद यस <वdव<व¨ालयमा प¯न
मलाई सघाउनुभयो भने मैले म जीवनको बाँकU भाग तपाwको

सेवामा ला{नेछु। येशूको बारे मा सुनाउन आवdयक भएकोले म
सोलुसी

<वdव<व¨ालयमा

गएको

"थए ँ

भनेर

म

सबैलाई

दे खाइmदनेछु।" <वdव<व¨ालयमा उसले परमेdवरको बारे मा धेरै

२०१

"स6नु पन] रहे छ भनेर उसले थाहा पायो। ऊ एडभेि1ट8ट
प*रवारमा हुक]ताप"न Zयो समयमा उसको दे श गृहयुƒमा हो"मएको
"थयो। २७ वषEस@म गृहयुƒमा फसेको आ:ोला दे श परमेdवरको
बारे मा पाउनुपन] ¦ानमा कमजोर भएको "थयो। "परमेdवर र
बाइबलको बारे मा हामीले खास केहc थाहा "थएन। सोलुसी

<वdव<व¨ालयमा आउँदा नै मैले बाइबलको बारे मा पूरा zयान

mदएर प¯न पाए"ँ आ`नो घरमा एडभेि1ट8ट भRे केवल नाउँमाP
भएको

8वीकार

गदp

पाओलोले

भ1यो।

<वदे शीह[लाई

प"न

परमेdवरले धेरै Nेम गनुह
E 1ु छ भRे कुरा प"न <वdव<व¨ालयमा
उसले "स6यो। बा<हर दे शबाट आएर सोलुसी <वdव<व¨ालयमा

प¯ने <व¨ाथ®ह[N"त Zयस <वdव<व¨ालयले "बशेष zयान mद1छ
भनेर उसले भ1यो। "क<हलेकाहc ¥ हामीह[ बसेको हो8टे लको

कोठाह[मा िशiकह[ आउनुह1ु छ र हामीसँग NाथEना गनुह
E 1ु छ।
क<हलेकाहc ¥ हामीले निचनेका मा"नसह[ले "स|¸ मा खाना प"न खान
mद1छन्" खुशी भएर उसले यn गˆयो। सोलुसी <वdव<व¨ालयले
लेबी २३:२२को वचन पूरा ग*ररहे को उसले दे खेको "थयो।

यसमा लेिखएको छ ""तमीह[ले आ`नो दे शमा खेतको बालc
काÄदा खेतका छे उ-छे उस@म "नखारे र नकाÄनू। "तमीह[ले
आ`नो बालcको िशला-बाला नबटु sनू। ती "तमीह[को बीचमा
बसोबास गरे का गरcब र परदे शीह[का "नि@त छो"ड़mदनू। म
परमNभ ु "तमीह[का परमेdवर हुँ।" सोलुसी <वdव<व¨ालयमा

पढे को Nथम से"म8टरप"छ उसको दाजुपन]ले उसको पढाइको खचE
"त*रmदने कबुल गˆयो। जब Zयो दाजु पन] मˆयो तब एक जना

चचEको सद8यले उसलाई एक से"म8टरको पैसा "त*रmदयो। अ"न
एक जना म<हलाले उसको पढाइको खचE "तनE था"लन्। Zयहc

२०२

<वdव<व¨ालयबाट

उनको

नातीको

–ाजुयट

र

<फ"लिTप1सका

भएको

"थयो।

सोलुसीमा प<ढरहँदा पाओलोले आ:ोलाका अ[ <व¨ाथ®ह[ र
जाि@बया,

युगा1डा

आयोजना

गन]

<व¨ाथ®ह[लाई

साथी

बनाएको "थयो। आफूह[को पढाइसकेप"छ सुसमाचारcय कायE.म
"तनीह[को

चाहना

छ।

आफूले

"सकेका

परमेdवरका नयाँ आZम¦ान प"न आ`नो प*रवारमा बाँ©न पाओलो
चाह1छ। आ:ोलामा भएका २ करोड न•बे लाख जनसं uया र
१७६,००० एडभेि1ट8टह[को "नि@त NाथEना गनE पाओलोले यस
कथाका लेखकलाई अनुरोध गरे को "थयो। "हामीह[ले कसै लाई
ईसाइ बनाउने Nयास गरे का छै नŒ। म|ी २४:१४मा बताइएको
'यस

राaयको

सुसमाचार

सारा

सं सारमा

गवाहcको

"नि@त

फैलाइनेछ र अ"न यस सं सारको अ1त हुनेछ" ममE पूरा गनEमाP
हामी ला"गरहे काछŒ। Zयसकारण सबैले येशूको बारे मा थाहा

पाओस् भनेर सुसमाचारको गवाहc सबैलाई सुनाउनु जŠरc छअ"न

येशूको

आगमन

हुनेछ।"

आ`नो

अठोट

यn

गदp

पाओलोले अ1तरवाताE अ1त गˆयो।

-लेखक: आ12यु मे6चे8नी

२०३

दु€ आZमा हटाइ1छ

कथा
५1

मोड] काइ "समाङग्
({लोबल "मसन अ–ज, िज@बाबे, अ<=का)

एक mदन मोड] काइकहाँ एक जना म<हला अच@मको कुरा
"लएर आइन्। उनी ३५ वषEकU आमा "थइन्। उनको Vीमान्
"थएनन्। "हरे क रात म सुZने लुगा लगाएर सुZछु तर "बहान
उÌदा म ना:ै भएर उÌछु । मलाई के भएको हो थाहा छै न।
मलाई धेरै डर ला"गरहे को छ' भ1दै

"तनले

पोखाइन्। "<कन Zयसो भयो?" मोड] काइले

आ`नो पीडा

सोzयो। उनले

िज@बाबेको 1काइ भRे सहरमा दुई हTता सुसमाचरcय कायE.मको
नेतZृ व गदp "थयो। "मलाई थाहा छै न" Zयस म<हलाले आ`नो

दु:ख पोखाइन्। य8तो अनौठो <.याकलापह[दे िख मोड] काइ
सजग भएको "थयो। य8ता खालका कथाह[ उसले धेरै सुनेको

"थयो। ती सबै दु€ आZमाको <.याकलाप भएको उसलाई
"थयो। Zयसलाई कसरc सामाधान गन] सो उसलाई थाहा "थयो।

"के तपाwले येशूलाई –हण गनुभ
E एको छ?" उसले सोzयो, "यmद
तपाwले NाथEना गनुभ
E यो भने तपाw ना:ै <कन उÌनुपˆयो सो
कुराको

बारे मा

उहाले

भ"नन्।

उनले

येशूलाई

तपाwलाई

बुझाइmदनुहन
ु ेछ।"

आफूले

आ`नो जीवनमा येशूलाई –हण गरे को कुरा Zयस म<हलाले
अिघ

नै

<वdवास

गरे को

आधारमा

मोड] काइले चचEका सबै <वdवासीह[लाई ज@मा गˆयो र NाथEना
गˆयो। "तनीह[ले "तन mदनस@म Zयस म<हलाको "नि@त NाथEना
गरे । अ"न ते•ो mदनमा मोड] काइ Zयस म<हलाको घरमा गएर
उनलाई क8तो भइरहे को छ भनेर सोzयो। ""तनmदनदे िख मलाई
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mठकै भइरहे को छ। <वहान मेरो लुगा फुका"लएको छै न" अच@म
मा1दै

Zयस

म<हलाले

जवाफ

mदइन्।

प"छ

Zयस

म<हलाले

बिTत8मा "लइन् र Zयहाँदेिख दु€ आZमाह[ले फे*र क<हsयै प"न
छोपेनन्।

अ<=काको

िज@बाबेमा

दु€

आZमाले

धेरै

जसो

मा"नसह[लाई सताउने काम बरा@बार भइरह1छ। Zयो दे शका

धेरै मा"नसह[ अ1ध<वdवास गछEन ् र अनेकŒ त1Pम1P झाँ.U
आmद पर@परामा ती मा"नसह[ ला{छन्। जुन iेPमा मोड] काइले

काम ग*ररहे को "थयो Zयो iेPमा केवल ऊमाP {लोबल "मसनको

पायो"नएर "थयो र अ[ कुनै एडभेि1ट8टह[ "थएनन्। Zयहाँ
उसले ती दु€ आZमाले सताइएका धेरै मा"नसह[लाई स@हाsनु
परे को "थयो।

अ<हले िज@बाबेको दिiणमा रहे को मतापु भRे िजsलामा
मोड] काइ कायEरत छ। Zयहाँ एक आइतबार एउटा आइतबार
पालन गन] चचEले उसलाई Nवचन mदन "न@Zयाएको "थयो।

ँ ा दुखेको एउटc म<हलाले NाथEना ग*रmदन उससँग
Zयसबेला घुड
अनुरोध ग*रन्। जब उसले NाथEनामा येशूको नाउँ "लने"बि|6कै

ती म<हला भ ुwमा ढ"लन्। "Zयसको अथE दु€आZमाले उनलाई

ँ आज
छो«ो। उनको "नि@त NाथEना गरे र मैले उनलाई उठाए।
उनी सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEको सद8य "छन्। <कनभने आ`नो
अनुभवमा उनले

मोड] काइले भ1यो।
तर

येशूको शिn दे खेकU "थइन्" खुशी भएर

मोड] काइको

सबै

कथाह[मा

दु€

आZमाह[को

चलखेलमाP हु1छ भनेको छै न। जेजना भRे गाउँको बारे मा चचाE
गदाE ऊ धेरै खुशी हु1छ। सन् २००७मा उसलाई {लोबल "मसन
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पायो"नयर बनाइएर Zयस गाउँमा पठाइएको "थयो। ऊ घरघरमा

गएर साबथ र येशूको बारे मा "सकाउँ‰यो। एक वषE"भP उसको
Nयासमा एउटा चचEको १६ जना र पा8टरसमेतले एडभेि1ट8ट
चचEमा

बिTत8मा

"लए।

Zयस

ठाउँमा

"तनीह[ले

प<हलो

एडभेि1ट8ट चचE 8थापना गरे का "थए।
एक mदन साउथ अ<=काको "समानामा रहे को िज@बाबेको
"बइत"£ज

भRे

सहरको

Nाथ"मक

8कूलमा

सुसमाचार

Vृखलाबƒ[पमा Nचार गदp "थयो। Zयसबेला उसले आठवटा दु€
आZमाह[को सामना गनुप
E रे को "थयो। जब "भ|ामा उसले .ुसमा

टाँ"गएको येशूको फोटो दे खाउँदै "थयो एउटा ४८ वषEकU म<हला
जुŠ6क

उठे र

कोठाबाट

कुलेलम

ठो<कन।

कायE.मप"छ

मोड] काइ 8कूलबाट बा<हर "न8कदा त ती म<हला 8कूलको चौरमा

ल@पसार प*ररहे कU "थइन्। उनी अचेत "थइन् र मरे कU ज8ती
"थइन्। धेरै मा"नसह[ले उनलाई बोकेर 8कूलमा लगेर कोठामा

राखे। मोड] काइले चचEका १० जना <वdवासीह[लाई भेला गˆयो
र

ती म<हलाको व*रप*र वसेर गीत गाउँदै NाथEना गनE थाले।

जब "तनीह[ले येशूको नाउँ "लए तब ती म<हला अचानक उठे र

ब"सन्, अZय1तै डरला{दो गरे र काँ<पन् र फे*र भ ुwमा ल@पसार

प*रन्। Zयसको अथE दु€ आZमाले ऊ भागेको उसलाई दे खाएको
"थयो। अब उनी 8वत1P भयो कU भनेर मोड] काइले जाR चा¿ो
र सोzयो "के तपाwले येशूलाई NाथEना गनुह
E 1ु छ?" तर ती म<हला

केहc हलचल नगरc भ ुwमै ल"डर<हन्। Zयसको अथE उनी अझ
प"न दु€ आZमाको पकडमा "थइन् भनेर दे खाएको "थयो। चचEका

<वdवासीह[ फे*र NाथEना गनE थाले र गीत गाउन थाले। येशूको
नाउँ सुRे"ब"त6कै ती म<हला जु[6क उठे र ब"सन्, काँ<पन् र
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फे*र भ ुwमै ल"डन्। अकŸ

दु€ आZमाले उनलाई छोडेको "थयो।

"के तपाwले येशूलाई NाथEना गनुह
E 1ु छ?" मोड] काइले सोzयो तर
ती म<हलाले हलचल ग*रनन्। यो ½dय बार@बार दोहो*ररहयो।

ु ा ९ बजेदेिख "बहान ९ बजेस@म गीत
Zयस NाथEनाको समूह बेलक
गाइरहे र NाथEना ग*ररहे । आिखरमा आठŒ पsटमा ती म<हलाले

मोड] काइले अनुरोध गरे को NाथEना सु"नन्। उनले ट6क बसेर
8प€

8वŠमा

आZमाह[बाट

NाथEना
छु _कारा

ग*रन्,

"हे

mदनुभएकोमा

Tयारो
म

येशू,

मलाई

तपाwलाई

दु€

ध1यवाद

mद1छु । मलाई सहयोग गनुह
E ोस् र मलाई यस कोठामा रहे का
अ[ <वdवासीह[ ज8तै बनाउनुहोस्।" ती म<हला सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8ट भएकU "छन् र अ<हले चचEको "डकनेस भएर चचEको

् "मेरो जीवनमा परमेdवरले सध¸ रा„ो ग*ररहनुभएको
सेवा ग"छEन।
छ" ह<षEत भएर मोड] काइले यn ग*रन।
-लेखक आ12यु मे6चे8नी
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असल मा"नसह[सँगको िचनाजानी

कथा
५२

सामुएल स

(@यानमार, पुरानो नाउँ बमाE, दिiणपूव E एिशया)

@यानमारमा मा"नसह[सँग स@ब1ध राखेर चsनु अ"त महšवपूणE
मा"न1छ। Zयाहाँ तपाw को हो र तपाwसँग के छ Zयोसँग
सरोकार रहद¸ न। तर दिiण पूव® एिशयामा तपाwले कसलाई
िचRुभएको छ Zयसमा तपाwको जीवन "नभEर रह1छ।

@यानमारको राजधानी या1गुनमा सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट

8कूल छ। Zयो 8कूलमा ६५० जना "ब¨ाथ®ह[ छन्। सन्
१९७५मा 8कूलको "नि@त साना साना भवनह[ बनाइएका "थए।
तर 8कूलको लोक<Nयताको कारण Zयहाँ प¯न धेरै <व¨ाथ®ह[ले
भनाE हुन चाहे का "थए। Zयहाँका Nशासकह[ले धेरै दु:ख मा1दै

क"तपय <व¨ाथ®ह[लाई फकाEउन परे को "थयो। Zयस 8कूलमा
<व¨ाथ®ह[लाई

प¯न

ठू ला

भवनह[को

एडभेि1ट8ट चचEका अगुवाह[ले

आवdयकता

"थयो।

या:ुनका धेरै मा"नसह[लाई

िचनेताप"न 8कूललाई ठू लो बनाउन आ"धका*रक अनुम"त mदने
मा"नसह[को सहयोग पाउन सकेका "थएनन्।

चचEका पदा"धकारcह[ले या:ुन सहरको नगर पा"लकाका
Nशासकह[कहाँ गएर ठू लो भवन बनाउन पाउँ भनी अनुम"त

मागे। सबैले हु1छ हु1छ भने तर कसै ले प"न कागजमा ह8ताiर
गनE मानेन। अगुवाह[ले आफूह[ले

यिnगत[पमा िचनेका

सरकारc मा"नसह[कहाँ सहयोगको "नि@त "बि1त गरे । तर मुखले

माP हु1छ हु1छ भने तर कोहc प"न मा"नस आ"धका*रक [पमा
सहयोग गनE तयार भएनन्।
<वdव

सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8ट

चचEको

मुuय

कायाEलय

अमे*रकामा छ। Zयसलाई जनरल क1फरे 1स भ"न1छ। Zयहाँको
Nशासकलाई

साउथरन

एिशया
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पािश<फक

"ड"भजनका

पदा"धकारcह[ले या:ुनमा ठू लो 8कूल बनाउन खाँचो परे को
अवगत

गराएका

"थए।

सन् २०१२मा

<वdवका

सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8ट चचEका <वdवासीह[ले mदएका तेˆहŒ साबथ 8कूलमा

उÌने भेटcको केहc भाग या:ुनको 8कूल भवन बनाउन सहयोग
गनE जनरल क1फरे 1सका पदा"धकारcह[ले "नणEय गरे का "थए।

या:ुनको सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट 8कूलको आवdयक भवन

बनाउन रकमह[ ज@मा गरे । पैसा प"न "थयो तर नगर

पा"लकाले भवन बनाउन अनुम"त mदएन <कनभने Zयहाँ कोहc प"न
मा"नस िचने जानेका "थएनन्। चचEका पदा"धकारcह[लाई नगर
पा"लका धाउँदा धाउँदै "तन वषE "बतेको "थयो।
@यानमारमा चचEका पदा"धकारcह[ च ुRे "नय"मत .ममा

चचEले नयाँ नेतZृ व छा1यो। नयाँ अगुवाह[ले प"न सरकारc
8थानीय

"नकायका

मा"नसह[लाई

िचनेका

"थएनन्।

Zयसले

"तनीह[लाई "नराश बनाएको "थयो। <व¨ाथ®ह[को ओइरो ला{ने

.म अ<हले प"न जारc छ तर सबैलाई समे_ने भवन छै न। भवन
बनाउन अनुम"त "लन कसै लाई प"न िचनेको छै न। चचEका
पदा"धकारcह[ले
थालेका "थए।

नयाँ

भवन

बनाउन

अस@भव

भएको

ठाR

तब एक mदन साउथरन एिशया-पा"स<फक "ड"भजनको

अzयi सामूएल स @यानमारका चचEको अगुवाह[लाई भे_न
गए। उनी आफै प"न @यानमारको नाग*रक "थए। उनले चचEका
पदा"धकारcह[सँग 8कूलको ब8तुि8थ"तबारे सोधे। चचEका
पदा"धकारcह[ले भवन बनाउन
"नकायसँग Nयास गरे को र
भइरहे को

बताइए।

तर

अनुम"त "लन 8थानीय सरकारc

कसै लाई

सामूएल

सले

निचनेकोले
जवाफ

असफल

mदए,

"हो

तपाwह[ले आ"धका*रक मा"नसह[लाई िचRुभएको छै न होला।
ु 1ु छ। यmद उहाँसँग हामीले
तर हामीह[सँग जी<वत परमेdवर हुनह

२०९

चचE भवन बनाउन अनुम"तका ला"ग

"बि1त गˆयŒ भने उहाँले नै

यव8था "मलाउन स6नुह1ु छ।"

अगुवाह[लाई NाथEना गरे र नयाँ अनुम"त मा{न भवन

"नमाEण "नकायलाई दखाE8त mदन सामुएल सले सsलाह mदए।

अगुवाह[ले NाथEना गरे प"छ "तनीह[ नगर पा"लकामा गए। Zयहाँ
ु मा ब"सरहे कU एक जना म<हलाले "तनीह[लाई मु8कराउँदै
टे बल
अ"भवादन

ग*रन्।।

जब

चचEका

पदा"धकारcह[ले

या:ुन

एडभेि1ट8ट से"मनारcबाट आफूह[ आएको कुरा उनलाई भने तब

उनको अनुहार च@6यो। Zयो 8कूल १-१२ कiास@म रा„रc
चलेको कुरा Zयस सहरमा सबैलाई थाहा "थयो।

"ए, तपाwह[ Zयो 8कूलबाट आउनुभएको हो!" उनले
ँ Zयस
उZसा<हत भएर बो"लन् "म Zयहc 8कूलमा पढे को "थए।
8कूलको मूsय मा1यता र िशiालाई म असाzयै मन पराउँछु।
Zयसले गदाE मेरा दुई जना छोरcह[ Zयहc ¥ प<ढरहे का छन्।"
चचEका

योजनाह[

वारे

पदा"धकारcह[ले
उनलाई

8कूलको

जानकारc

गरे प"छ

भवन

"नमाEणको

योजनाका

सबै

आवdयक कागजह[मा आ"धका*रक[पमा सहमत जनाउने कुरा
उनले Zय"तखेरै वचन mदइन्।

"तपाwह[लाई म सहयोग गछु E र तपाईह[को "नि@त म

काम गन]छु" उनले N"तवƒता जनाइन्। उनको वचन अनुसार

छोटो समयमै उनको सहयोगले 8कूलको भवन "नमाEण सुŠ
भयो।

भएप"छ

सन् २०१७मा
Zयस

नयाँ

8कूललाई

8कूल

परमेdवरमा

भवनको
अपEण

"नमाEण

गरे ।

स@पR

8कूलको

अपEणको समारोहमा सहभागी हुन <वdव एडभेि1ट8ट चचEको
अzयi टे ड <वलसन, धेरै िशiक, <व¨ाथ®, चचEका अगुवाह[ र
8थानीय "नकायका पदा"धकारcह[ समावेश भएका "थए।
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8कूलका िशiकह[लाई NोZसाहन mदँदै अzयi <वलसनले

भने,

"तपाwह[ले

<कनभने

8कूल

8कूलको

या:ुन

के1•<व1दु

सहरका

येशूलाई

मा"नसह[लाई

बनाउनुहोस्

Nभाव

पान]

महšवपूणE के1• हो।" या:ुन सहरमा पाँच मा"नसह[ करोड
बसोबास गदEछन्।
8कूल

सन् २०१२को तेˆहŒ साबथ 8कूलबाट उठे को भेटcले
बनाउन

सहयोग

गरे कोमा

<वdव

एडेभि1ट8ट

चचE

समूदायN"त हाmदEक कृत¦ता Zयस 8कुलको खजा’ची वे8लc डोले
यn गरे का "थए।

तेˆहŒ साबथ 8कूलको भेटcले 8कूलको "नि@त ३००,०००

डलर अथाEत ् "तन करोड [पैयाँ उपल•ध गराएको "थयो।
चारकरोड पिvचस लाख [पैयाँ

यिnगत सहयोग र @यानमार

यु"नयन "मसनको ज{गा बेिच<वखनबाट उपल•ध गराएको "थयो।

जनरल क1फरे 1सको <वशेष कोषबाट चार करोड [पैयाँ Nदान
गरे को "थयो। दुई करोड [पैयाँ साउथरन-एिशया पा"स<फक

"ड"भजनले उपल•ध गराएको "थयो भने आ2ाले पाँच लाख [पैयाँ
उपल•ध गराएको "थयो।"या:ुन सहरका समाजमा हा„ो 8कूल
ब|ीको धरहरा भएर खडा गन] हा„ो ल·य हो" Zयस 8कूलको
<Nि1सपल सले आ`नो <वचार

यn गरे । नयाँ भवनमा ८००

<व¨ाथ®ह[ हुनेछन्। पुरानो भवनलाई "नर1तर[पमा Nयोग गनE
स<कयो भने अझ धेरै <व¨ाथ®ह[ भनाE हुनस6छन् <N1सपलले

भRुभयो। अ<हले Zयस 8कूलमा ६४८जना <व¨ाथ®ह[ छन्।
Zयसको २८N"तशत <व¨ाथ®ह[ एडेि1ट8ट प*रवारबाट आएका
ु एको "ड"भजन अzयi
छन्। 8कूल अपEण समारोहमा सहभागी हुनभ
सामुएल

सले

8कूल

भवन

"नमाEण

कायEलाई

परमेdवरको

आdचयEपूणE ह8तiेप भनेर आ`नो <वचार यn गदEछन्।

२११

"हो, तपाwह[को सहरका सरकारc पदा"धकारcह[सँग
िचनजान नहोला, तर हामीसँग अZय1त महšवपूणE िचनजान भएको
ु 1ु छ-Zयो हो परमेdवर <पता" उहाँले यn गनुभ
यिn हुनह
E यो।
"एलेन

जी

‹ाइटले

भRुभएको

छ

"यmद

हामीह[ले

उहाँलाई औजारह[ उपल•ध गरायŒ भने परमेdवरले आ`नो काम
गनुह
E न
ु ेछ। जब हामीले उहाँमा"थ भरोसा राuदछŒ, उहाँलाई
<वdवास गदEछŒ, उहाँसँग मा{दछŒ, उहाँले हामीलाई सबै मागEमा

अगुवाई गनुह
E न
ु ेछ। उहाँको काम भएकोले परमेdवर ज<हले प"न
हामीसँग रहनुह1ु छ।" टे ि8टमो"नज फर द चचE, ठे लc ९, पृ.
१०७बाट उ»धृत गदp सामुएल सले भRुभयो।

लेखक: आ12यु मे6चे8नी

२१२

जीवनको पानी

कथा

¤ा16वी भरगबरा

५३

(@यानमार, दिiणपूव E एिशया)

<व•ोहcह[को बीचमा 8कूल खोsने कायE कसरc एउटा
दयाको कारणले सफल भयो भनेर यस कथाले भ1दछ।
सन् २०१६मा थाइsया´ड-@यानमार "समानामा ३२ जना
<व¨ाथ®ह[ आए। "तनीह[ ह:क:को ह:क: एडेि1ट8ट कलेज
र दिiण को*रयाको को*रयन आडभा1स <Nपरे टोरc एकेडेमीबाट
आएका युवायुवती <व¨ाथ®ह[ "थए। "तनीह[ एक हTताको "बदा
"लएर

8कूलका

साना

<व¨ाथ®ह[लाई

स:ीत

"सकाउन,

<क1डरगाट] न8कूलको कोठाको भ ुwमा "समे1ट Tला8टर गनE र
"समानामा रहे का शरणाथ®ह[लाई सहयोग गनE आएका "थए।
"तनीह[को कामको सुŠमा "तनीह[ मzये एक जना,
थाइsया´डका दुई जना 8वयम् सेवकह[ र "तनीह[को फोटो
िखvने मा"नसह[ "मलेर मोटरसाइकलबाट @यानमारको पहाडमा
एक घ1टाको "नि@त घु@न गए। "तनीह[ अन—टार ज:लको

बीचमा भएको एउटा सानो गाउँमा गए। Zयस गाउँमा १४
प*रवारह[ "थए। Zयो गाउँमा के आवdयकता छ र "तनीह[लाई

कसरc सहयोग गनE स<क1छ भनेर "तनीह[ Zयहाँ गएका "थए
भनेर

¤ा16वीले

भने।

उनी

थाइsया´डबाट

आएका

8वयं सेवकह[मzये एक "थए।

Zयस गाउँमा गाउँलेह[ले mदनmदनै खाने पानीको "नि@त

सं घषE गनुप
E न] ती पाहुनाह[ले दे खे। Zयस गाउँको निजकै रहे को

२१३

पानीको ‡ा¼कU क*रब एक <कलो"मटर ज"त टाढा "थयो।
हातमा बािsटन बोकेर गाउँलेह[ ओहोरदोहोर गदEथे।
<व¨ाथ®

8वयं सेवक

जा"नजशुकिच:

गाउँलेह[N"त कŠणा जा{यो।

लcलाई

ती

""तनले Zयस गाउँको दुदEशा दे खेर असाzयै दु:ख मा"नन् र

उनको कोमल मनलाई छोएको "थयो," ¤ा16वीले भ1यो।

जब ती 8वयं सेवकह[ "समानामा रहे को शरणाथ® "स"बरमा

फक] तब आ`ना साथीह[लाई आफूले दे खेका कुराह[ बताइन्।
<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

राuने

"तनीह[को योजना "थयो। Nभ ुको नाउँमा सेवा गनE ख<टएका

<व¨ाथ®ह[ले आ`ना कलेजमा खानेकुराह[ बेचेका "थए। Zयस
"ब.Uबाट "तनीह[ले "मसन याPाको "नि@त च1दा सं कलन गरे का

"थए। Zयस "ब.U र अ[ च1दा सं कलनबाट 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

¤ा16वीले पाइपलाइनको फोटो ती 8कुलका <व¨ाथ®ह[लाई पठाए
तब Zयहाँका <व¨ाथ®ह[ अZय1त खुशी भएका "थए।
तर पानीको पाइपमाP होइन Zयसबाट अकŸ काम गनE
प"न

Zयस

गाउँमा

ढोका

खुलेको

"थयो।

Zयस

गाउँका

केटाकेटcह[ले जीवनको पानी प"न <पउन अबसर पाए भनेर
¤ा16वीले भने।

२१४

"ती गाउँका मा"नसह[ इसाई "थएनन् न त "तनीह[ले
इसाई आ8थाN"त केहc चासो नै राखेका "थए तर इसाईह[को
Zयो

सानो

दयाको

बालबा"लकाह[को

कामले

8कूल

"नि@त

गाउँलेह[ले

गदाE

खो"लmदन

आ`ना

अनुरोध

गरे "

¤ा16वीले भने।
ती

गाउँलेह[को

आ–हमा

सन्

२०१६मा

सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8ट चचEले एउटा 8कूल खोsयो। Zयो 8कूलमा अ<हले

४० जना <व¨ाथ®ह[ छन्। Zयस गाउँका 8कूल जानस6ने सबै

बालबा"लकाह[ Zयस 8कूलमा जा1छन् र "छमेकU गाउँका धेरै
बालबा"लकाह[ प"न Zयहc 8कूलमा जा1छन्।

"Zयो गाउँका मा"नसह[ धेरै खुशी छन्" ¤ा16वीले भने।

""तनीह[ले खाने पानी पाए र एडभेि1ट8ट 8कूल प"न पाए। Zयो
सबै ती <व¨ाथ® 8वय@सेवकह[को क[णाले गदाE भएको हो।"
थाइsया´ड-@यानमार

"समानामा

रहे क

शरणाथ®ह[को

"नि@त वषE ४४को ¤ा16वी "नय"मत [पमा गएर "तनीह[लाई
् उनी शारc*रक <व¦ानको र कलाको
सहयोग गनE काम गछEन।
िशiक

प"न

एडभेि1ट8ट

्
हुन।

उनी

इ1टरनेशनल

थाइsया´डको

8कूलमा

<क1डर गाट] नदे िख नौ कiास@म

काम

कोराटमा

्
गछEन।

यो

रहे को

8कूल

-लेखक आ1¾यु मे6चे8नी

२१५

कथा
५४

पानीमा तै *ररहे को हात
सोरासोम आन
(6या@बो"डया, दिiणपूव E एिशया)

6या@बो"डयाको सोमसो आन ए6लो आमाको छोरो "थयो।
आमा खेतबारcमा काम गदEथी। उसको बुबा को हो उसलाई
थाहा "थएन। ठू लो भएप"छ सोम चचEमा जान थाsयो <कनभने
Zयहाँ उसलाई मनपन] एउटा युवती "थइ।
सोम क†र बुƒ धमE माRे प*रवारबाट आएको "थयो।
Zयसकारण उसको आ8थाबाट उसलाई 8वत1P बनाउन केवल
युवतीको मायालेमाP पुगेको "थएन। उसले झलमल चमक र
हात तै *ररहे को 8वTन दशEन दे uनुपरे को "थयो।

युवक सोम आन उसको युवती साथीसँग हरे क आइतबार

चचEमा जा1‰यो जुन उसको सहर डाउन<कभमा "थयो। Zयो

सहर

6या@बो"डयाको राजधानी फोन पे1हबाट क*रब ४५माइल अथाEत
७० <कलो"मटर टाढा "थयो।
"म सुसमाचार सुR चचEमा गएको "थइन तर असल

केटcलाई मन परे र चचE गएको हुँ" सोम आनले भ1यो।

एक पsट आइतबार सुसमाचार सुनाउने एक जना सेभे1थ-

डे एडभेि1ट8टलाई ३० जना <वdवासीह[मzये एकले स1दे श mदन
बोलायो। उसले Nचार गरे को सुसमाचार य8तो Nभावकारc "थयो
<क अकŸ आइतबार प"न Nचार गनE आउन Zयस चचEका
<वdवासीह[ले "न@तो mदए। फे*र ते•ो आइतबारमा त चचEको

सबै जनाको सवEस@म"तबाट एडभेि1ट8ट हुने N8ताव पा*रत गरे ।
"तनीह[को "नणEयलाई आ"धका*रक सेभे1थ-डे

२१६

एडभेि1ट8ट³ारा

अनुमोदन गराउन फोन पे1हमा जान सुर कसे। "तनीह[ले सोम
आनलाई प"न साथैमा याPा गनE अनुरोध गरे ।
प"छ ३० जना चचEका सद8यह[ले एडभेि1ट8ट चचEमा
बिTत8मा "लए। "तनीह[को लहै लहै मा लागेर सोम आनले प"न
बिTत8मा "लए तर वा8त<वक [पमा उसले परमेdवरलाई <वdवास
गरे को "थएन।
"म इसाई प*रवारमा ज1मेको "थइन, र आ8थामा प*रवतEन
गनुE Zय"त सिजलो "थएन" सोमले भ1यो।
पे1हमा

केहc समयप"छ सोम आन <वdव<व¨ालयमा प¯न फोन
गयो।आफूसँग

थोरै माP

पैसा

भएकोले

चचEका

अगुवाह[सँग केहc सहायता मा{यो। उसलाई एउटा सानो एउटा

कोठा भएको साँचो mदइयो। Zयहाँ उसले बहाल न"त*र ब8न
पाउने भएको "थयो।
जब सोम आन <वdव<व¨ालयमा दो•ो वषE अzययन गदp

"थयो ऊ नरा„ोसँग "बरामी भयो। उसको जीउ एकदम तातेको
"थयो। आ`नो ओtानबाट चsनै सकेको "थएन। अब म मन]

भए ँ भनेर कराउन थाsयो। अ"न उसले येशूको बारे मा स@Áयो।

ु 1ु छ भRे कुराको याद आयो।
येशू त शिnशालc परमेdवर हुनह
उसले सोvयो, "NाथEना गरे र परमेdवरसँग <कन सहयोग नमा{ने?"
उसले

ओtानबाट

ओsह] र

ँ ा
घुड

टे केर

NाथEना

गन]

कोिशश गˆयो तर लPकै ओtानमा ल©यो। फे*र उÌने Nयास
गˆयो तर सकेन। आ`नो

ँ ा
भएभरको शिnलाई स@हालेर घुड

टे केर NाथEना गरे । यो उसको ते•ो Nयास "थयो।

ँ ा िच@लेर उसले भ1यो, "हे Tयारो Nभ ु, मलाई
आ`नो आख

सहयोग

गनुह
E ोस्?"

जब

उसले

NाथEना

२१७

गनE थाsयो

उसको

"नधारबाट ब|ीको िझsका उ„ेको उसले दे uयो। केहcःसेके1ड
झल6क च@6यो र एकै "छनमा हरायो। अच@म मानेर उसले
सोvयो, "यो त परमेdवरको शिn हो।"

तर उसले NाथEना गनE रोकेन, "तपाw शिnशालc

ु 1ु छ भनेर मैले सुनेको छु । तपाwले धेरैलाई
परमेdवर हुनह

"नको

पानुभ
E एको "थयो भनेर बाइबलले भ1दछ। तपाwले मलाई प"न
सहयोग गनE स6नुह1ु छ र "नको पानुह
E 1ु छ भRेः आशा मैले

राखेको छु । तपाwले सहयोग गनुभ
E एको सबै थोकको ला"ग
तपाwलाई ध1यवाद। आमेन।"

ँ ा ब1द
सोमआन ओtानमा फे*र पs‡ो। उसको आख

"थयो। Zयसबेला एउटा हात आएर उसको खु†ामा"थ तै *ररहे को

उसले दे uयो। Zयो आकार शुƒ aयो"तको ज8तो "थयो। Zयो

¥
ँ ामा सˆयो। जब
आकार उसको खु†ाको औलाबाट
"ब8तारै घुड
Zयो हात खु†ामा तै *ररहे को उसले दे uयो तब उसको शरcरबाट
aवरो हटे को महसुस गˆयो। अ"न Zयो हात उसको पेट"तर गयो।
"जहाँ जहाँ Zयो हात गएको "थयो Zयहाँ Zयहाँ "नको
भएको मैले महसुस गर“ ।" उसले भ1यो।

जब Zयो हात उसको टाउकोमा पु{यो तब उसले पूरै "नको
भइसकेको

अनुभव

गˆयो।

अZय1त

हषEले

भाव<वभोर

भएर

ओtानबाट ऊ उÅो र कोठाबाट "न8केर बा<हर गयो। घरको

व*रप*र दगुरेर उ=न थाsयो र बार@बार िचvयाउन थाsयो। "Nभ ु
तपाwलाई धेरै ध1यवाद। तपाwको शिnको "नि@त तपाwलाई
ध1यवाद। तपाwको शिnको "नि@त तपाwलाई ध1यवाद!"
Zयस बखत सोमआन बीस बषEको "थयो।

२१८

वषE ४०को सोमआन 6या@बो"डयाको दो•ो ठू लो सहर

बाटामबा:मा धमEदशEन पढाउँछन्। 8थानीय चचEमा ऊ स<.य छ
र जसलाई प"न परमेdवरको शिnको बारे मा सुनाउन ऊ उZसुक
छ।

"मेरो ™दय थोमाको ज8तो हठ¡ छ" जबस@म आफूले दे खेन

तबस@म पुनŠZथान भएको येशूलाई <वdवास नगन] येशूको चेलाको
बारे मा भ1दै उसले भ1यो।

"मेरो ™दयलाई प*रवतEन गनE परमेdवरले उहाँको शिn

Nयोग गनुभ
E एको "थयो भRे कुरामा म <वdव8त छु । यmद
परमेdवरले Zयो अच@मको काम ममा नगनुभ
E एको भए मैले
उहाँलाई अ<हले प"न <वdवास गन] "थइन। अब म परमेdवरलाई

धुर1धर <वdवास गछु E। मेरो जीवनमा जुनसुकै सम8या आएताप"न
र ज<टल भएताप"न म उहाँलाई <वdवास गनE छोि©दन।" Nभ ुN"त
आ`नो N"तबƒता यn गदp उसले भ1यो।
-लेखक: आ12यु मे6चे8नी

२१९

चचEमा Nयोगशाला

कथा

यीन <फइयरा

५५

(6या@बो"डया, दिiणपूव E एिशया)

१९ वषEको उमेरमा <फइयराले परमेdवरको परciण गन] "नणEय
गˆयो।

यो युवक क@बो"डयाको दो•ो ठू लो सहर बाटमबा:मा धेरै

म<हनादे िख सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEमा गइरहे को "थयो। एक
mदन पा8टरले मलाकU ३:१०मा लेिखएको N"त¦ा पढे को सुने।

यसमा यो लेिखएको छ: "मेरो भ´डारमा सबै दशासं sयाउनु

ता<क मेरो घरमा खानेकुरा हुनेछ। मलाई जाँचेर हे र' परमNभ ु
शिnशालc परमेdवरले भRुह1ु छ 'र हे र <क मैले 8वगEको बाँध

खोsछु <क खोिsदँन र मैले Zय8तो धेरै आिशष ख1याउनेछु <क

Zयसलाई स’चय गन] ठाउँ प"न हुनेछैन'" (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 [प¸ या "थयो। उसले आ`नो भयभरको पैसा भेटcमा
राखेको "थयो।
टाट

पिsटएको

<फइयरालाई

भो"लपsट

उसको

दाजु

<फŠनले उसले अपेiा नै नगरे को १०,००० *रयल mदयो। Zयो
क*रब दुई सय पचास [पैयाँ "थयो।

उसको दाजुले उसलाई क<हलेकाहc ¥ कुनै उZसबमा पैसा

mद1‰यो।

ती

उZसबह[मा

क@बो"डयाको

२२०

नयाँ

वषE

वा

मरे काह[को स@झनामा मनाइने चाड ज8ता "थए। तर कुनै
कारण"बना <फइयरालाई Zयसै पैसा क<हsयै प"न mदइएको "थएन।
<फइयरा च<कत भयो।

"तर Zयसबेला प"न यो परमेdवरबाट आएको उपहार हो
भनेर <वdवास गनE म तयार "थइन" उसले भ1यो। अकŸ साबथ
उसले फे*र परमेdवरको जाँच गन] Nयास गˆयो। जब भेटcको

झोला उसकहाँ आयो उसले फे*र १००० *रयल (क*रब २५
[प¸ या) राखे। Zयसबखत उसको खsतीमा ५,००० *रयल "थयो
(क*रब

१२५

[प¸ या)।

Zयो

पैसा

अकŸ

हTतामा

आ`नो

मोटरसाइकलको "नि@त पे¤ोल खचE राखेको "थयो। पे¤ोलको
"नि@त उसलाई सो पैसा आवdयक "थयो Zयो उसलाई चा<हएकै

"थयो। अब उसलाई पे¤ोलको "नि@त mदनु पन] २५ [प¸ या कम
भयो।
"तर मलाई पैसाको खाँचो परे को "थएन। हTता 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 कसै लाई प"न एक पैसा प"न मागेको
"थइन" अच@म मा1दै उसले भ1यो।

केहc हTता प"छ <फइयरा अZय1त अTÅारोमा पाˆयो।

चचEले <.€मास कायE.मको आयोजना गरे को "थयो। उसले

आ`ना १५ जना साथीह[लाई "न@Zयायो। तर "तनीह[लाई "तन
पsट गरे र आ`नै मोटर साइकलमा चचEमा sयाउनुपदE‰यो।
जब

चचEको

निजक

<फइयरा

आयो

"तनीह[लाई समाZयो। ऊसँग भएका कुनै

२२१

तब

पु"लसले

प"न साथीह[ले

हे लमेट लगाएका "थएनन्। क@बो"डया दे शको "नयम अनुसार
मोटर साइकल च¯ने सबैले हे लमेट लगाउनुपदE‰यो।

पु"लसले हे लमेटको बारे मा सोधेन तर उसको लाइसे1स

खोaयो।

"यो

मोटर

साइकल

कसको

हो?"

भनेर

पु"लस

अ<फसरले <फइयरालाई सोzयो। <फइयराले आ`नो दाजुलाई फोन
गˆयो। Zयो मोटर साइकल उसको दाजुको "थयो र भ1यो धेरै
समय अिघ उसँग भएको लाइसे1स हराएको "थयो। अब के गन]

<फइयरा िच1ता–8त भयो। पु"लसले Zयो मोटर साइकल खोसेर
उसलाई Zयो चोरे को दोष लगाउन स6‰यो। अब के गन]
<फइयरालाई थाहा भएन।
"अ"न

पा8टरले

NाथEना

गनE "सकाएको

Zयसकारण मैले NाथEना गर“ " <फइयराले भ1यो।

मैले स@झ“।

एक "छन प"छ अकŸ पु"लस अ<फसर Zयहाँ के भइरहे को

छ सो बुÁन आए। <फइयराले आ`नो अव8था उसलाई सुनायो।
अ"न Zयस अ<फसरले भ1यो "मलाई २०,००० *रयल (दुई सय
[प¸ या) मलाई दे ऊ अ"न "तमी जान स6छौ।"

<फइयरासँग Zयो पैसा "थएन। तर उसको झोलामा पुरानो

क@Tयुटर

"थयो। उसले Zयसलाई बेvन धेरै हTतादे िख Nयास

ग*ररहे को "थयो। मोटरसाइकललाई पु"लसकहाँ छोडेर थोPो
सामनाह[ बेvनेकहाँ ऊ गयो। Zयहाँको पसलेले क@Tयुटर "लएर
उसलाई ४०,००० *रयल वा चारसय [प¸ या mदयो। पु"लसलाई
आ`नो ज*रवाना "तरे र फ6यŸ।

२२२

यो घ_नाले <फइयराको <वdवास झन ब•ो।

ु 1ु छ भनेर यस घ_नाले मलाई
"परमेdवर साँिvच6कै हुनह

दे खाएको "थयो। जब मलाई सम8या परे को "थयो परमेdवरले मेरो
NाथEनाको जवाफ mदनुभयो" अZय1त खुशी मा1दै
भ1यो।
रहे छ

<फइयराले

<फइयराले पु"लससँगको भेटमा क8तो N"त<.या जनाउँदो
भनेर

उसका

साथीह[ले

हे *ररहे का

"थए।

<.€मास

कायE.ममा सकुसल आइपु{न सकेकोमा "तनीह[ अZय1त छ6क

परे । ""त„ो परमेdवरले "तमीलाई साँिvच6कै सहायता गनुभ
E यो"
उसका साथीह[ले उसलाई भने।

<फइयराले चचEका साथीह[सँग हे लमेट सापटc "लयो र

अ[ साथीह[लाई "लएर आयो।
आज

<फइयरा

उसको

प*रवारको

एकमाP

बिTत8मा

"लएको इसाई भएको छ। उनी <वdव<व¨ालयमा प¯दै छ र
हरे क

हTता

चचEमा

च"लरहे को

क@Tयुटर

6लासमा

उसले

"सकाउँदछ। जब नयाँ समुदाय भवनको "नमाEण हुनेछ तब उसको

6लास चचEबाट Zयहाँ सन]छ। यस Pैमा"सक भेटcको केहc भाग
Zयस समुदाय भवन "नमाEण गनE सहयोग ग*रनेछ। <फइयरा ज8तो

<वdवासीह[लाई "तनीह[को समुदायमा सेवा गनE "मसन भेटc
mदएकोमा तपाwह[लाई ध1यवाद छ।
लेखक: आ12यु मे6चे8नी

२२३

परमेdवरको "नि@त उ©ने

कथा
५६

©वेन हा*रस
(<फ"लिTपनस्, दिiणपूव E एिशया)

अमे*रकाको सै "नक हवाइजहाज चलाउने पाइलटको काम
छोडेर <फ"लिTपन8मा "मसन पाइलट हुने भRे कुरा ©वेन हा*रसले

क<हsयै प"न कsपना नै गरे को "थएन।
एक mदन आ`नो घरमा आगलागी भएर उसको सवE8व
नाश

भयो।

©वेन

अमे*रकाको

एडभेि1ट8ट प*रवारमा हुक]को
हवाईजहाजह[N"त मोह "थयो।

मो1टाना

राaयमा

सेभे1थ-डे

"थयो। सानैदेिख उसलाई
आफू ठू लो भएप"छ "मसन

पाइलट हुने सपना उसले दे खेको "थयो। आ`नो हाइ8कूलको
अzययन प"छ निजकैको राaय वािश:टनमा रहे को 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 हुने लाइसे1स पायो।
उसले "ब–ेको हवाइ जहाज <क1यो र Zयसलाई ममEत गरे र
चलायो। प"छ सै "नक रा<°य सुरiा "नकायमा काम गनE भनाE
भयो। Zयसले उसलाई हे "लकTटर चलाउन "सकाउने 8कुलमा
पठायो। इसाई अनुभवमा ऊ न त तातो "थयो न त िचसो नै
"थयो।

एक mदन उसको नातेदारले अमे*रकामा घु@न आएका
"मसन पाइलटसँग उसलाई िचनजान गराए। ©वेन आ`नो हवाइ
जहाज उडाएर अकŸ राaय के1टु कUमा "मसन पाइलटसँग भे_न

२२४

गयो। Zयससँग <फ"लिTपनसमा हे "लकTटर चलाएर परमेdवरको
"नि@त काम गनE छलफलको ला"ग गएको "थयो।
तर "मसन पाइलटलाई भे_नुभ1दा एक रात अगा"ड

उसको mददcले उसलाई फोन गरे र भ"नन् <क आ`ना आमाबाबु
रहे को घर जलेर खरानी भयो। कसै लाई केहc भएन तर Zयहाँ
उसको सबै कुरा 8वाहा भयो। उसको दामी खेलौनाह[, डुबsु कU
मान] औजार र <हँउमा खेsने बोडEह[ आगोले zव8त पाˆयो।
तै प"न ©वेन आि|एर घरमा नफ<कE Zयस "मसन
पाइलटसँग अकŸ mदन छलफल गनE गयो। उसले सोvयो, "मेरो
सबै सांसा*रक कुराह[ जसले परमेdवरबाट टाढा राखेको "थयो
परमेdवरले हटाउनुभयो।" "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 Nाथ"मकताह[

आफू कामबाट कसरc छु _ने भRे कुरा उसलाई थाहा
"थएन। उसले सै "नक काममा छ वषE काम गनE स@झौता गरे को
"थयो। अब चार वषE बाँ<क "थयो। आ`नो कामबाट छु _न उनले
NाथEना गनE थाsयो।

"जब मेरो घर जsयो तब मेरो जीवनको Nाथ"मकता के

हो भनेर सोvन थाल“ । यस सं सारमा हामीले ज@मा गरे का भौ"तक
कुराह[ 8वगEको अगा"ड केहc प"न होइन भनेर मैले महसुस गनE
थाल“ । मेरो र अ[को मुिnमाP मुuय कुरा रहे छ भनेर मैले
सोच“ " ©वेनले भ1यो।
उसको जीवनमा प<हलो पsट उसले बाइबल प¯न थाsयो।

"जब मैले बाइबल प¯न थाल“ तब परमेdवरले मलाई
बदsन थाsनुभएको "थयो" उनले भ1यो। ©वेनले आ`नो काममा

२२५

साबथमा प"न काम गनुप
E ‰यŸ। धेरै म<हनास@म उसले NाथEना
गˆयो तब उनलाई साबथको "बŠƒमा कसै सँग स@झौता गनE
नस<कने "नdकषE "नकाsयो। NZयेक म<हनाको शु.बार, श"नबार
र

आइतबार

सै "नक

अµयासमा

सबै

सै "नकह[ले

भाग

"लनुपदE‰यो। आफूले चार वषEस@म साबथको आ¦ालाई उsलßन
गरे को महसुस गˆयो।
आ`नो टोलcको

हा<कमसँग

शु.बार

र

आइतावार

हवाइजहाज उडाउने र श"नबारको स†ा अ[ कुनै mदन उडाउने
अनुम"त उसले मा{यो। टोलcको हा<कमले उसको अनुरोधलाई
ि8वकृ"त mदएन। जेभएताप"न जब अकŸ अµयासमा आफू श"नबार
नआउने "नणEय हा<कमलाई सुनायो।
सेनाको कमा1डरले कठोर भएर जवाफ mदए "म "तमीलाई कुनै

बहानामा अµयासबाट छु <† mदन सि6दन।"
अZय1त िश€ भएर ©वेनले जवाफ mदए, "तपाwले के गनुप
E छE सो
गनुE होस् र म के गनुप
E छE 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 कसुर गरे को "थयो। उसको रे कडE धेरै रा„ो
"थयो। तर सै "नक हा<कमको कुरा नमा1दा ©वेनले सजायँ भो{नु
पदE‰यो।
धेरै म<हनास@म ©वेन शु.बार र आइतबारमाP सै "नक

अµयासमा आयो। उसले "नर1तर[पमा NाथEना ग*रर˜यो "हे Nभ ु
तपाwले मलाई कहाँ राuन चाहनुह1ु छ Zयहाँ राuनुहोस्। यmद यहc ¥
काम गरे र मेरो समय "बताउने भए mठकै छ। यmद <फ"लिTप1समा
जान तपाw खटाउनुह1ु छ भने प"न mठकै छ।"

२२६

परमेdवरले NाथEनाको जवाफ mदनुभयो।

केहc

िशप

नलागेप"छ

सै "नक

कमा1डरले

एक

mदन

©वेनलाई आ`नो अ<फसमा बोलायो।
"मैल मेरो हा<कमसँग "त„ो बारे मा कुरा गर“ । "त„ो

"बŠƒमा हामीह[को •ोत र समय यथE खचE नगनE "नणEय
हामीले गˆयŒ। "त„ो रे कडE रा„ो छ। Zयसकारण "तमीलाई
सस@मान सै "नक कामबाट हटाउने "नणEय हामीले गˆयŒ" अZय1त
िश€ भएर Zयस टोलcको हा<कमले उनलाई भने।

©वेनले अZय1त अच@म मा1यो। परमेdवरलाई ध1यवाद mदएर

आ`नो सै "नक कायाEलयबाट बा<हर "न86यो र तुर1तै
<फ"ल<प1समा जाने तरखर गˆयो। अ"न सबै कुरा mठक mठक हुन
आए। केहc म<हना"भPै कसै ले उसलाई हे "लकTटर <कR पैसा
mदयो। आफूले बचाएको पैसा उनले खचE गˆयो। अपेiा नै
नगरे का ठाउँह[बाट सहायताह[ आउन थाले। जहाजलाई "बना

कर <फ"लिTप1समा पठाउन प"न सहायता आयो।
"परमेdवरले सबै थोक mठक mठक पानुभ
E यो। मेरो
कामको "नि@त मैले च1दा प"न उठाउने Nयास ग*रन"ँ खुशी भएर
©वेनले भ1दछ।
आज ३९ वषEको ©वेन आ`नो Vीमती वे1डीसँग
<फ"लिTप1समा काम गदEछन्। वे1डीलाई <फ"लिTप1समा नै भेटेका
"थए। "तनीह[ <फ"लिTप1स एडभेि1ट8ट मे"डकल ए"भयशन

ु 1ु छ।
स"भEसेसका
"नद] शकह[
हुनह
"तनीह[ले
चचEलाई
हवाईजहाजको माzयमबाट र 8वा8थ स@ब1धी काममा सहयोग
गरे र सुसमाचार सुनाउन टे वा पुˆयाउँदछन्।
"दश वषE भयो म यहाँ आएको परमेdवरले हामीलाई
चा<हएको आवdयकता म<हनाम<हनामा पुˆयाइरहनुभएको छ।

२२७

हामीले हामीह[को कामलाई अझ "ब8तार गनE स6ने भएका छŒ"
परमेdवरN"त आभारc भएर ©वेनले भ1यो।
सै "नक िज@मेवारcबाट सरस@मान अवकास पाएर अ<हले

परमेdवरको "नि@त हवाइजहाज चलाउने काम "लइरहे को छ।
©वेनको "नि@त रोमी ८:२८ कुनै आदशEको N"त¦ा नभएर

वा8त<वक भएको अनुभव भएको छ। Zयसमा लेिखएको छ
"हामीलाई थाहा छ <क जसले परमेdवरलाई Nेम गछE उसको
"नि@त सबै थोक रा„ैको ला"ग हु1छ। परमेdवरको उŽेdयमा
सहभागीहुनेह[लाई सबै थोक असलै हु1छ" ([पा1त*रत)।

"परमेdवरले आ`नो काममा मलाई लगाउन सबैबाट
सहायता जुटाउनुभएको छ। उहाँको N"त¦ालाई हामीह[ले पक"ड
राuन जŠरc छ" ढु 6क भएर ©वेन हा*रस बताउँछ।
लेखक: आ1¾यु मे6चे8नी

२२८

सुसमाचार Nचार गन] डा6टरह[

कथा

जे एम. टो@कोकान

५७

(इ1डोनेिशया, दिiणपूव E एिशया)

इ1डोने"सयाको मान1डो अ8पताललाई सन २०१२को

तेˆहŒ साबथ 8कूलको भेटcको केहc भाग उपल•ध गराएको
"थयो। Zयस अ8पतालको बतEमान ि8थ"तको बारे मा केहc
जानकारc यहाँ N8तुत ग*रएको छ।

ु 1ु छ र इ1डोने"सया अ8पतालको अzयi
जे डा6टर हुनह

ु 1ु छ। आ`नो अZय1त
हुनह

य8त कामबाट छु †ी "लएर धेरै

हTताको सुसमाचारcय कायE.मलाई उहाँले अगुवाई गनुह
E 1ु छ।

आ`ना अ8पतालका कमEचारcह[लाई प"न Zयहc गनE

उहाँले आ–ह गनुह
E 1ु छ।आ`ना कमEचारcह[सँग सावEज"नक [पमा

सुसमाचार Nचार गन] काममा ख<टएर "बरामीह[को उपचार गदाE
"तनीह[

सबैलाई

एकताको

शुPमा

बाँ"धराuछ

र

येशूको

आगमनको "नि@त "तनीह[लाई तयार पाछE भRे कुरा डा6टर जेले
भे†ाएका "थए।

"सुसमाचार Nचार गनुE नै मेरो "बहानको र mदउँसोको

खाना हो" डा6टर जेले उहाँलाई उहाँको कायEलयमा अ1तरबाताE
"लँदा भनेका "थए। उनी १५० खाट भएको मानाडो एडभेि1ट8ट
्
अ8पतालको अzयi हुन।
यो अ8पताल सुलावेसी भRे टापुमा
रहे को

छ।

8थानीय क1फरे 1ससँग "मलेर अ8पतालले सन् २०१७मा

सुसमाचारcय

अ"भयान

चलाएको

मा"नसह[ले

बिTत8मा

"लएका

"थयो।
"थए।

२२९

Zयसले
सन्

गदाE

६९

२०१६मा

प"न

सुसमाचारcय
५३जनाले

अ"धयान
बिTत8मा

कायE.म
"लएका

चलाएका

"थए।

डा6टरह[लेमाP Nचार गरे का "थए।

दुवै

"थए।

कायE.ममा

Zयसमा
केवल

सन् २०१८मा केहc प*रवतEन आएको छ। अ8पतालले

सुसमाचरcय

अ"भयान

कायE.म

चलाएको

"थयो।

एउटामा

डा6टरह[ले

कायE.मको अगुवाई गरे का "थए भने दो•ोमा

नसEह[ले र ते•ोमा अ8पतालका Nशासकह[ले गरे का "थए।
"सं सारका मा"नसह[लाई उपचार गनुभ
E 1दा प<हले हामी

आआ`नैमा एकतामा हुनपु छE। जब हामी सावEज"नक सुमाचार
कायE.ममा "मलेर काम गछÊ तब हामीमा एकता भएको महसुस
हु1छ" डा6टर जेले भने।

यो अनुभव डा6टर जेको "थयो जो इ1डोनेिशयाको वे8ट

जाभामा

ु 1ु छ।
हुनह

रहे को

बा:डु:

एडभेि1ट8ट

पाँच

वषE"भP

अ8पतालको

अ8पतालको
सुसमाचार

अzयi

अ–सरताले

४,००० मा"नसह[ले बिTत8मा "लएका "थए। इ1डोने"सयामा
रहे को सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट अ8पतालह[ले एडभेि1ट8ट चचEह[
सं चालन

गदEछन्।

अकŸ

दुई

अ8पतालह[

बा1डर

ला@पु:

्
एडभेि1ट8ट अ8पताल र "मदान एडभेि1ट8ट अ8पतालह[ हुन।
दुवै इ1डोने"सयाको सुमाPा टापुमा छन्।

"डसे@बर २००७मा जब मान1डो एडभेि1ट8ट अ8पताल

सुŠ भएको "थयो Zयसमा ५० शैयाह[ "थए। Zयो अ8पताल
चचEको यु"नयनको मूuय कायाEलयह[ रहे का भवनह[मा "थयो।
सन् २०१२को साबथ 8कूलको भेटcको सहयोगले सन् २०१३मा
Zयो अ8पताल १५० शैयाको ब"नयो।

२३०

डा6टर जेले सन् २०१५मा मानाडो अ8पतालमा काम

गनुE सुŠ गनुभ
E यो। तर एडभेि1ट8ट 8वा8थ Nणालcमा काम गन]

भनेर उनले क<हsयै प"न सोचेका "थएनन्। उनले सात वषE
सरकारc अ8पतालमा ªी रोगको <वशेष¦ भएर काम गरे का
"थए। तब प"छ गएर उनलाई साबथको सम8या भयो। साबथमा
काम नगन]भएकोले उनले अ8पतालबाट रािजनामा mदए। उनलाई
बा:डु: एडभेि1ट8ट अ8पतालले काममा "नयुn गˆयो। Zयहाँ नै
उनले

अ[

मा"नसह[लाई

सुसमाचार

सुनाउन

सावEज"नक

कायE.म गन] मुuय िज@मेवार "लएका "थए।
सावEज"नक
ला{दा

[पमा

सुसमाचार

सुसमाचार

Nचार

Nचार

ग*रनेमाP

गन]

होइन

कायE.ममा
अ8पतालका

कमEचारcह[को <वdवास प"न ब"लयो हुने कुरामा डा6टर जेले
खुशी

यn

गरे का

"थए।

जब

अ8पतालका

कमEचारcह[

गाउँह[मा गएर मा"नसह[लाई "बना पैसा उपचार गनE सहभागी

हु1छन्, 8वा8थ से"मनारह[मा सहयोग गछEन ् तब सुसमाचार
Nचारको काम प"न Zयसै बेला गदEछन्।

"जब हामी गाउँघर सहरमा गएर अ[को सेवा गछÊ,

मा"नसह[को मनोबल उvच पादEछŒ तब हामीह[ले प"न Zयसबाट
"सधै फाइदा पाइरहे का हु1छŒ" डा6टर जेले भRु भयो।

मानाडो अ8पताल आफैमा चार जना पा8टरह[ छन्।

"तनीह[ले अ8पतालको Nग"तशील आिZमक कायE.मको रे खदे ख
गदEछन्, साTता<हक NाथEना कायE.म, दश mदने NाथEना कायE.म र
अ8पतालको

सबै

<वभागह[मा

mदनmदनै

"बहान

उपासनाको

कायE.म चलाउँछन्। सन् २०१६मा नौ जना "बरामीह[ले

२३१

बिTत8मा "लएका "थए भने सन् २०१७मा दुई जना अ[ले
बिTत8मा "लएका "थए।

"म|ी २८:१९-२०"मा येशूले mदनुभएको "नद] शन नै

हामीह[को Nाथ"मकता हो" डा6टरले भRुभयो। Zयसमा येशूले
भRुभएको "थयो, "जाऊ, सारा सं सारमा गएर चेला बनाओ, <पता,

पुP र प<वP आZमाको नाउँमा बिTत8मा दे ओ, मैले "तमीह[लाई
जे

जे

आदे श

mदए ँ

Zयहc

कुराह[

पालन

गनE

"सकाऊ"

([पा1त*रत)।

"येशू "छ†ै आउनुहँद
ु ै छ भनेर हामी <वdवास गछÊ। हो,

उहाँ "छ†ै आउनुहन
ु ेछ" डा6टर जेले भRुभयो।

लेखक: आ1¾यु मे6चे8नी

२३२

कथा
५८

"नको पान] कागती
"सरे नबुयसान
(इ1डोने"सया, दिiणपूव E एिशया)

इ1डोने"सयाको पपुवा 1यु गीनी पहाडको फेदcमा मेरो
साथी र मलाई "मसन हवाइजहाजले झा*रmदयो।
मा"थ पहाडमा उि6लनुभ1दा प<हले हामी सहरको पसलमा
केहc <कनमेल गनE गयŒ। हामी पहाडको गाउँमा Nभ ुको बारे मा

"सकाउन 8वयं सेवक <व¨ाथ®ह[ भएर जाँदै "थयŒ। हामी आ`नो
कलेजबाट केहc समय छु †ी "लएर गाउँका मा"नसह[लाई केहc
सेवा गनE स6दछŒ <क भनेर जाँदै "थयŒ। <कनमेल गनE हामीसँग
खास पैसा "थएन। तर बजारमा हामीलाई मन पन] एक थोकको
चाहना हामीले गˆयŒ। Zयो "थयो ह*रयो कागतीह[। हामीलाई

कागती असाzय मनपदE‰यो। पहाडमा कागती पाइ1दै न भनेर
हामीलाई थाहा "थयो।
पहाडमा <हँ©दा <हँ©दै दुई हTता प"छ <टनी"बल भRे
पहाडको गाउँमा आइपु{यŒ। Zयहाँ हामीले कसै लाई िचनेको
"थएनŒ। "तनीह[लाई येशूको बारे मा कसरc सुनाउने भRे कुरा

प"न हामीलाई थाहा "थएन। हामीह[ले १००० "म"सनेरc
अ"भयान सं गठनमा एक वषE ता"लम पाएका "थयŒ। "तनीह[ले
हामीलाई अनक¼टार पहाडमा पठाए। Zयहाँका गाउँलेह[लाई

येशूको सुसमाचार कसरc "सकाउने भRे कुरामा हामी अलमल
भएका "थयŒ। हामीले के गन] सो थाहा पाएनŒ भने NाथEना गनुE
भनेर हामीलाई "सकाएको स@ÁयŒ। Zयसकारण हामीले NाथEना
गˆयŒ।
जब हामी गाउँमा <हँ"डरहे का "थयŒ एक mदन गाउँको एक

जना मा"नसले उसको मा*रयस भRे अ1धो नातेदारलाई हे न E आउन
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अनुरोध गˆयो। हामी उसको घरमा गयŒ र दुई वषE अिघदे िखमाP
अ1धो भएको मा*रयस कसरc अ1धो भयो भनेर हामीले सोzयŒ।
"मलाई थाहा छै न। Zयि|कै अ1धो भयो" भनेर टाउको
हsलाउँदै Zयस मा"नसले भ1यो। तर गाउँका अ[ मा"नसह[ले

दु€ आZमाले गदाE अ1धो भएको भनेर बताए। मा*रयस र उसका
प*रवारले सहयोगको "नि@त अनुरोध गरे । "तनीह[ले औषधी र
NाथEनाको "नि@त अनुरोध गरे ।

मेरो साथी र मलाई केहc थाहा भएन के गन]। हामी आ`नो
¥ ाट हा„ो
कोठामा फक]र आयŒ र NाथEना गˆयŒ, "Nभ ु, यmद यहcब

काम सुŠ हु1छ भने अच@मको काम ग*रmदनुहोस्।"
पहाडको फेदcमा कागती <कनेको हामीले स@ÁयŒ। हामी
डा6टरह[ त होइनŒ तर कागतीमा औषधी हु1छ भRे कुरा केहc

हदस@म हामीलाई थाहा "थयो। Zयसकारण भो"लपsट मा*रयसको
घरमा जाँदा केहc कागतीह[ "लएर गयŒ। हामीले कागतीलाई
ँ ामा
का‡Œ र NाथEना गˆयŒ। कागतीको केहc झोल उसको आख
रािखmदयŒ र फे*र NाथEना गˆयŒ। mदउँसो प"न उसको घरमा गयŒ
र NाथEना गदp अकŸ थोपा झोल रािखmदयŒ। फे*र NाथEना गˆयŒ।
यो काम हामीले एक हTताभ*र <वहान र mदउँसो गˆयŒ।
ँ ा खो"लएन। हामीले भ1ठा1यŒ <क हा„ो काम
मा*रयसको आख
यथE भयो। तर दुई हTताप"छ हामीलाई मा*रयसले भ1यो <क दुई
वषE प"छ सबभ1दा प<हले उसले केहc न केहc Nकाश दे खेको

छ। हामीलाई हौशला ब•ो र फे*र NाथEना गˆयŒ।
एक म<हनाप"छ मा*रयसले एक mदन भ1यो <क ऊ
अ"लअ"ल दे uन स6ने भएको छ। Zयहc mदन हामीह[को कागती

स<कएको "थयो। Zयो कुरा मा*रयसलाई हामीले भनेनŒ। तर अब
नयाँ उपचार गन]छŒ भनेर उसलाई हामीले भ1यŒ। हामी केवल
अब NाथEनामाP गदEछŒ। mदनको दुई पsट मा*रयसलाई भेटेर
उसँग NाथEना गˆयŒ।
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धेरै हTताप"छ हामी मा*रयसको घरमा पु{दा त ऊ घर
निजकको खेतमा हे *ररहे को पो दे uयŒ। ऊ <हँडडुल ग*ररहे को
ँ ा खोलेको त छै न तर
"थयो। ऊ दे uने भएको "थयो। पूरै आख

जी<वका चलाउन आफू दे uन स6ने भएको मा*रयसले हामीह[लाई
बतायो।

मा*रयस अZयनत खुशी भएको "थयो। उसले गाउँका अ[
ँ ा खो"लmदनुभएको र दु€
मा"नसह[लाई येशूले उसको आख
आZमालाई उहाँले िजZनुभएको "थयो भनेर गाउँलेह[लाई बतायो।
Zयसले गदाE सुसमाचार Nचार गनE Zयस गाउँमा
हामीह[को ढोका खुsयो। मा*रयस "नको भएको खबर पहाडको
गाउँभ*र फै"लयो। NाथEना गनE र उपचार गनE गाउँलेह[ले
हामीसँग स@पकE राuन थाले। गाउँलेह[ले हामीह[लाई पा8टर
डा6टर भनेर बोलाउन थाले। हामी न त पा8टर हŒ न त डा6टर
नै हŒ। "तनीह[ले बाइबल अzययन गनE चाहे । यो हामीह[को

NाथEनाको जवाफ "थयो। केहc समयप"छ सात जनाले बिTत8मा
"लए।
सं सारको कुना कुनामा Nभ ुको सुसमाचार Nचार गनE "मसन

भेटc mदनुभएको तपाwह[लाई ध1यवाद।
-"सरे नबुयसानले आ12यु मे6चे8नीलाई बताएको आधारमा
"सरे नबुयसान <व¨ाथ® "म"सनेरc भएर सन् २०१६मा सेवा गरे का
"थए। उनी अ<हले इ1डोनेिशयाको माननडो सहरमा भएको
यु"नभ"सEटc6लाबारमा धमEदशEनको अzययन ग*ररहे का छन्। तर
ँ ामा कागतीको झोल राखेर "नको पानE नखोaनुहोस्।
तपाwको आख

२३५

जीवनलाई प*रवतEन गन] फोहरमैला

कथा

पेàसटोबोलु

५९

(इ1डोने"सया, दिiणपूव E एिशया)

जब आ`नी
एडभेि1ट8ट

चचEमा

१९ वषEकU छोरc मो"नकले सेभे1थ-डे

बिTत8मा

"लइन्

भनेर

<कसानी

बाबु

टापूको

गाउँ

पेàसटोबोलुले थाहा पाए तब उनी आगो भए।
पेàसटोबोले

इ1डोने"सयाको

हालमहरा

सोहुकुममा ३५ वषEस@म पा8टरc काम गरे का "थए। उनको

छोरcलाई एडभेि1ट8ट पा8टरले उनको अनुम"त "बना कसरc
बिTत8मा mदन <ह@मत गरे भRे कुरालाई उनले बुÁन सकेनन्।

एडभेि1ट8ट िशiादciा शैतानबाट आएको हो भनेर उनी ठा1दथे।
Zयसकारण ठू लो लÂी "लएर उनेले आ`नी छोरcलाई बे8सरc
कुटे । "एडभेि1ट8ट आ8थालाई छोड!" *रसले जुरमु*रँदै उनी
िचvयाए।

मो"नकाले केहc श•द प"न बो"लनन् तर रोएरमाP ब"सन्।

Zयसले गदाE बाब झन अलम"लए। Zयसरc कु_दा प"न आ`नी
छोरc <कन न*रसाएको भनेर उनी छ6क पनE थाले।
<हमाहरा

टापुमा

सुसमाचार

Nचारको

.ममा

मो"नका

बाइबल अzययनमा लागेकU "थइन्। Zयसप"छ उनीस<हत अ[
"तन जना युवा युवतीले प"न बिTत8मा "लएका "थए। दुई जना
"म"सनेरc "ब¨ाथ®ह[को सुसमाचार Nचारको कामले Zयस टापुमा
एडभेि1ट8ट भएकाह[मा "तनीह[ प<हला "थएनन्।
एक mदन मो"नकाले एडभेि1ट8ट <कताबह[ भएको एउटा
बाकस घरमा sयाइन्। पेàस *रसले आगो भएर Zयो बाकस
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मो"नकाबाट खोसे र घरको पछा"ड फोहर फाsने ठाउँमा हु|ै

`याँ<कmदए। तर जब बाकस ज"मनमा फुटे र ख8यो तब Zयसबाट
<कताबह[ "न8के। ती <कताबह[मा

ँ ा
लेखेको एउटा <कताबमा उनको आख

Nचारक माकE <फ1लेले
पु{यो। Zयो <कताबको

शीषEक "थयो "झ´डै "बस] को mदन।" उनले कसै ले थाहा नपाउने
ग*र Zयो <कताब फोहरको थुNोबाट सुटु6क "लए। उनले
एडभेि1ट8ट वsडE प"Pका प"न प"न "लए।
अकŸ mदन "बहान ती साम–ीह[ "लएर "तनी खेतमा काम
गनE गए। तर उनले काममा zयान mदन सकेनन्। उनले दश
बजेस@म काम गरे । अ"न बाँ<क mदनमा Zयो पु8तक र प"Pकाह[
पढे र "बताए। अकŸ mदन प"न Zय8तै भयो। उनले पु8तकमा

भएका पदह[ आ`नो बाइबलसँग तुलना गरे । एडभेि1ट8ट
साम–ीह[ सZय हो <क होइन भनेर उनले ठ@याउन चाहे का
"थए। उनले ती साम–ीह[ ८ म<हनास@म कसै लाई थाहा नmदइ
पढे ।
"Zयस पु8तकमा के लेिखएको "थयो सो बाइबलमा प"न

ँ म अzययन ग*ररह“ र साबथको बारे मा
भएको मैले थाहा पाए।
ँ
लेिखएको साम–ीN"त म Nभा<वत भए।

श"नबार नै बाइबलले "सकाए अनुसार साबथ हो भनेर
बुझेप"छ उनले आ`नो चचEमा साबथको बारे मा Nचार गनE थाले।

आइतबारको mदन चचE आउने गरे का <वdवासीह[लाई

उनले एक आइतबार भने, "यmद श"नबार नै साबथ हो भने Zयो
mदनमा हामी <कन आराधना नगन]? यmद बाइबलले भनेको अनुसार
हामी चलेनŒ भने हामीसँग बाइबल भएको के काम?"
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उनको Nवचनले चचEका <वdवासीह[ एकदम झ8के।

"य8तो खालको Nवचन त धेरै समयदे िख हामीले सुनेका छै नŒ।

ु 1ु छ <क 6या हो?"
सायद तपाwले नयाँ िशiा पो sयाउँदै हुनह
"तनीह[ले उनलाई सोधे।

आफूले चचEमा एडभेि1ट8ट िशiा घुसाइरहे का "थए भनेर

ु लाई थाहा "थएन। उनलाई बाइबलले के भनेको "थयो सो
पेPस
उनले बुझेका "थए। बाइबलको सZयतालाई माP उनले Nचार
गनE खोजेका "थए। "ब8तारै

उनले श"नबार नै परमेdवरको

आराधना गनE थाले।
जब पेPोसकU mददcले उनको <वdवासको बारे मा सु"नन् तब
उनलाई सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEमा सं ल{न हुन सsलाह mदइन्।
आ`नी

छोरcबाट

"थइन्।

उनकU

mददcले

छोरc

एडभेि1ट8ट

सुलावसी

चचEको

टापुमा

बारे मा

रहे को

सुनेकU

एडभेि1ट8ट

यु"नभ"सEटc6लाबाटमा पढे कU "थइन्।
केहc समयप"छ केहc एडभेि1ट8ट पा8टरह[ पेPोस भएको

टापुमा गए। "तनीह[लाई आ`नो चचEमा Nचार गनE "न@तो mदए।
जब पा8टरह[ले Nवचन mदँदै "थए तब चचEका केहc सद8यह[ले

चचEमा ढुँ गामुढा गरे । पेPोसले ती पा8टरह[लाई लुकाउनु परे को
"थयो र सुटु6क "तनीह[लाई गाउँबाट सुरिiतसाथ भगाएर

लगेका "थए। जब पेPोस फक]र आए तब गाउँलेह[ लÂीह[
"लएर उनलाई कु_न पिखEरहे का "थए। तर "तनीह[लाई स@झाए
र आफू गाउँबाट "नि8कने म’जुरc गरे । उनले एडभेि1ट8ट चचEमा
बिTत8मा "लन चाहे का "थए।
पेPोस आ`नो प*रवारस<हत मानाडो सहरमा गए। Zयो
सहरमा धेरै एडभेि1ट8टह[ "थए। Zयो सहरमा एडभेि1ट8ट
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<वdव<व¨ालय प"न "थयो। उनले Vृखलाबƒ [पमा चलाएको
सुसमाचार कायE.ममा भाग "लए। अ"न एडभेि1ट8ट चचEमा
बिTत8मा "लए।
जब पेPोस र आ`नो प*रवार आ`नो घरमा फक] तब
"तनीह[को
"तनीह[

घरमा

आ`नो

अ[

मा"नसह[

खेतको

निजक

सरे र
भएको

ब"ससकेका

एउटा

"थए।

घरमा

दुई

म<हनास@म बसे। उनको अ[ दुई छोराह[ जो १३ र १७
वषEका "थए, "तनीह[ले प"न बिTत8मा "लए।
रहे ।

साबथमा चचE चलाउन "तनीह[लाई गाउँलेह[ले रो<क नै

Zयसकारण

"तनीह[

माना1डोमा

गए

जहाँ

"तनीह[ले

ग<हरो[पमा बाइबल अzययन गनE सकेका "थए।

दुई वषEप"छ "तनीह[ फे*र आ`नै गाउँमा फक]र आए र

गाउँलेह[लाई साथी बनाउन थाले।
"हामीह[ले

गाउँका

मा"नसह[सँग

घुल"मल

गˆयŒ

र

परमेdवरको वचन सुनायŒ। हामीह[ले आ`नै नातेदारह[बाट सुŠ
गˆयŒ। अ"न "तन वषE"भPमा २७ जनाले बिTत8मा "लए र
चचEलाई सँगmठत ग*रयो।

आज वषE ५०को पेPोस चचEको एsडर भएर चचEको सेवा

गदEछन्। आ`नो गाउँमा सन् २०१७मा सुसमाचारको कायE.म
राखे र Zयहाँ प"न "तन जनाले बिTत8मा "लए।

"सुŠमा गाउँलेह[ले मदे िख सुŠ गरे र एडभेि1ट8टह[लाई

सताए। तर अ<हले हामी आठ प*रवारह[ "मलेरNZयेक साबथमा
आराधना गदEछŒ।" पेPोसले भने।

२३९

आ`नै आमाले <वष uवाइन्

कथा

डेसी नाटा"लया आ:ो

६०

(इ1डोने"सया दिiणपूव E एिशया)

अठार ् वषEकU डेसी नाटा"लया आ:ो अZय1त खुशी भइन्

जब उनको स:ी <व¨ाथ® इ1डोने"सयाको टापुको दिiण भागमा

रहे को सुलावेसीको "ल@बो: सहरमा स:ै एक वषE Nभ ुको ला"ग
8वयं सेवक भएर काम गनE खटाइएको "थयो।

ठू लो सहरमा काम गनE रमाइलै हुनेछ भनेर डेसीले

सोचेकU "थइन्। तर जब उनी र उनकU साथी 8थानीय क1फरे 1स
कायाEलयमा पुगे तब "तनीह[लाई कारमा राखेर "तन घ1टा लामो

बाटोमा जान अˆहाइयो। "तन घ1टाको लामो कारको याPा प"छ
"तनीह[लाई मोटर साइकलमा रािखयो र पहाडको गाउँमा पाँच
घ1टा लामो याPा ल"गयो। बाटो एकदम िचTलो "थयो र डेसी
मोटरसाइकलबाट ल"डर<हन्।

जब मोटर साइकलको बाटो स<कयो तब "तनीह[ आठ
घ1टा लामो बाटो <हँडेर अकŸ गाउँमा जानुपन] भयो।
तर पहाडको गाउँमा जानु भ1दा प<हले "तनीह[ले 8थानीय
सरकारc

<व¨ाथ®ह[

कायाEलयबाट
जाने

गाउँ

Zयहाँ

जाने

"ल@बो:का

अनुम"त
धेरै

"लनुप‰यŸ।

मा"नसह[

ती

Zयस

कायाEलयमा "थए।। जब "तनीह[ले डेसी र उनका साथीलाई
दे खे

तब

"तनीह[ले

भ य

तालc

बजाएर

8वागत

गरे ।

कालो

Tवाँख

गाउमा

लगे

र

गाउँलेह[लाई ठू लो खबर सुनाए। जब ती युवा 8वय@सेवकह[
गाउँमा आए तब "तनीह[लाई पर@परागत [पमा ठू लो
समारोहसाथ

चsलाह[लाई मारे र, पोले र उमालेर
गाउँलेह[ "नय"मत[पमा कुखुरा खा1थे।

२४०

भएका

कुखुराका

पाहुनाह[लाई

mदए।

""तनीह[को

भाषा

हामीले

बुझेनŒ

र

"तनीह[ले

के

भ"नरहे का "थए सो हामीले बुझनŒ र के गन] भनेर प"न जानेनŒ"
डेसीले भ"नन्।

अझ येशूको Nेम "तनीह[लाई कसरc सुनाउने भRे कुरा त

झन थाहै "थएन। उनी र उनकU साथी दुई mदनस@म उपवास बसे
र NाथEना गरे ।

ँ ार र मेवा
अग

दो•ो mदनमा एक जना गाउँले ªीले "तनीह[सँग सहायता

मागी। उसले ती दुई 8वयं सेवकह[लाई उनकU आमाकहाँ
लगी। आमा इ1डो *रको "बरामी भएर ओtानमा पिsटरहे कU
"थइन्। "तनी रगत ब{ने
"तनीह[ले

येशूले

रगत

यथाले "बरामी भइरहे कU "थइन्।

ब{ने

यथा

भएकU

ªीलाई

"नको

पानुभ
E एको मकूEस ५:२५-३४मा लेिखएको कथा स@झे। ती
8वयं सेवकह[सँग "बरामीलाई उपचार गन] अनुभव "थएन र के
गन] सो थाहा "थएन। तर "तनीह[सँग केहc अंगार वा औषधीको
[पमा Nयोग ग*रने चारकोल "थयो। "तनीह[ले चारकोललाई दुई
च@चा पानीसँग "मसाएर ती आमालाई uवाए। तर uवाउनुभ1दा
अिघ NाथEना गन] अनुम"त ती आमासँग मागे।
"हामीले NाथEना गˆयŒ 'हे Nभ ु तपाwले यी आमालाई यस

चारकोलबाट "नको पानE स6नुह1ु छ भनेर हामी <वdवास गछÊ'"
डेसी

स@झि1छन्।

"तर

हामी

सोिचरहे का "थयŒ" उनले भ"नन्।

अब

के

गनE

स6छŒ

भनेर

१०००
"म"सनेरc
मुभमे1ट
सं 8थाको
6या@पसका
मा"नसह[सँग स@पकE राuन "तनीह[ले "नधो गरे । Zयसै
सं 8थाबाट "तनीह[लाई Zयस गाउँमा पठाइएको "थयो। तर

मोबाइलबाट बोलाउन "तनीह[ एक घ1टा लामो अकŸ पहाडमा
गएर चलाउनुप‰यŸ।

"बऊस<हत सानो मेवालाई मु×नु र एउटा

२४१

केरा"सत

इ1डोलाई

"तनीह[लाई भ"नन्।

खुवाउनु

भनेर

6या@पसको

नसEले

इ1डोको घर पुगेप"छ डेसीले उनलाई भ"नन्, "हामी इसाई हŒ।

येशूले सहायता गनुह
E 1ु छ भनेर हामी <वdवास गछÊ। यmद तपाwले
यो खानुभयो भने तपाwलाई स’चो हु1छ।"

ती 8वयं सेवकह[ले इ1डोलाई एक म<हनास@म मेवा र
केरा "मसाएर uवाए। सुँगरु को मासु र अ[ अशुƒ मासुह[
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 भइन्।
गाउँलेह[ "तनीह[को काम दे खेर सबै छ6क परे ।

"तनीह[का बालबvचा र अ[ आफ1तह[लाई प"न उपचार गनE
ती 8वयं सेवकह[लाई अनुरोध गरे । "तनीह[ आफूसँग भएको
चारकोल र NाथEनामा भर परे गाउँलेह[को उपचार गरे ।
ती 8वयं सेवकह[को कामलाई ती गाउँलेह[ले सराहना

गरे र "तनीह[ले ती 8वयं सेवकह[लाई आ`नै केहc सsलाह प"न
mदए। पालै पालो गरे र ती 8वयं सेवकह[लाई गाउँमा रहे को एउटा

घरमा नजान सsलाह mदए। "Zयस घरमा नजानु <कनभने Zयहाँ
"तमीह[लाई "बष uवाउँलान्" गाउँलेह[ले "तनीह[लाई सतकE
गराए।

तर सबै घरमा जानुपछE भनेर ती 8वयं सेवकह[लाई
"सकाएको हुनाले "तनीह[ले गाउँलेह[को सsलाहलाई वा8ता
गरे नन्।
ढोका

जब ती 8वयं सेवकह[ Zयहc मनाहc ग*रएको घरमा गए र
घचघचाए।

Zयसबेला

क*रब

३०

वषEकU

म<हलाले

"तनीह[लाई खुशी भएर 8वागत गरे । उनले "तनीह[लाई केहc
खाना र <पउने कुरा mदए।

२४२

8थानीय खाना 6यासाभा र रातो र:को मकै "तनीह[लाई

उनलाई mदइयो। डेसीले Zयस 6यासाभा र रातो मकै दे िखन् र

आ`नो साथीलाई खान भ"न अˆहाइन्। "प<हला "तमी खाऊ"
भनेर उनले भ"नन्।"अहँ, प<हला "तमी खाऊ" भनेर उनकU
साथीले भ"नन्।

डेसीले Zयस म<हला जसको नाउँ मामा वा1डी "थयो,

उनलाई सोधे <क "तनीह[ले खाना अिघ NाथEना गनE स6छन् <क
स6दै नन्। ""तमीह[ <कन NाथEना गनE चाह1छौ?" मामा वा1डीले
सो"धन्।

"हामीह[ इसाईह[ हŒ। हामीले जे गरे प"न NाथEना

गनुप
E छE भनेर हामी <वdवास गछÊ" डेसीले भ"नन्। NाथEना गरे प"छ
"तनीह[ले खाना खाए। "तनीह[लाई केहc प"न भएन।
मामा वा1डीले अकŸ mदन

प"न खाना खान बोलाइन्।

खाना खानुभ1दा अिघ "तनीह[ले NाथEना गरे । "तनीह[लाई केहc
नरा„ो भएन। दुई हTतास@म यो .म जारc र˜यो। गाउँका अ[
मा"नसह[लाई मामा वा1डीले भने, "यी 8वयं सेवकह[ साधारण
ँ "तनीह[
होइनन्। मैले दुई हTतास@म <वष भएको खाना uयाए।
क<हsयै प"न "बरामी भएनन्।"
यो कथा गाउँभरc फै"लयो। ती "म"सनेरcह[लाई "बषले
छु न

नसकेको

कथा

सुनेर

"तनीह[ले

अच@म

माने।

मा"नसह[ "तनीह[बाट परमेdवरको बारे मा सुR आए।
"हामीह[को

कामलाई

सकाराZमक

*रपोटE

परमेdवरले मामा वा1डीलाई Nयोग गनुभ
E यो" डेसीले भ"नन्।
छे ऊमा

धेरै

mदन

२१ वषEकU डेसी इ1डोने"सयाको सुलावेसी टापुको उ|रc
रहे को

एडभेि1ट8ट

यु"नभ"सEटास6लाबाटमा

िशiा

र

अ¼–ेजी मूल "बषय "लएर अzययन गदp "छन्। आ`नो पढाइ
"सzयाएप"छ Zयहc गाउँमा गएर Nाथ"मक 8कुल खोsन
चाहि1छन्। Zयो कथा प"छ उनी Zयस गाउँमा धेरै पsट पु"गन्।

२४३

अ<हले 8थानीय िजsलाको पा8टरसँग मामा वा1डीले बाइबल
अzययन ग*ररहे कU कुरा थाहा पाउँदा उनी अZय1त खुशी "छन्।
डेसीले भ"नन् "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

स6नुह1ु छ। तपाwको ल·यलाई कसै ले प"न तपाwबाट रो6न
स6दै न' हो परमेdवरले जे प"न गनE स6नुह1ु छ।"

लेखक: आ1¾यु मे6चेसनी

२४४

बुÁन गाˆहो बाइबल

कथा

जे"ल1डोयोयाओले

६१

(इ8ट <टमोर)

जे"ल1डो इ8ट <टमोरको बदमाश मा"नस "थयो। ऊ

ज«ाँहा "थयो, च ुरोठ खा1‰यो र जुवा खेs‰यो। उसको हातभरc
टाटु अथाEत ् "छलामा िचPह[ को*रएका "थए। उसले गु´डाह[को
समूह खडा गरे को "थयो। ऊ हरे क हTता चचE जा1‰यो तर ज<हले
प"न ऊ उदास "थयो।

ऊ गएको चचE रोमन 6याथो"लक चचE

"थयो। Zयहाँको पा8टरलाई 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 रहे कU mददcलाई बाइबल
<कR अनुरोध गˆयो। उनकU mददc इ1डोने"सयाको एक सहर
सुराबायामा ब8दथी।
"mदaयू, मलाई एउटा बाइबल <कनेर पठाइ mदन स6नुह1ु छ?"

उसले अनुरोध गˆयो। दुई हTताप"छ उसले बाइबल पायो। एक
म<हना"भP उसले उZपि|दे िख Nकाशस@म प•ो। तर उसले

केहc प"न बुझेन। उसले दो•ो पsट बाइबल प•ो र ते•ो पsट
ँ ा टे केर उसले NाथEना गˆयो, "हे
प"न तर उसले केहc बुझेन। घुड

परमेdवर तपाwको वचन म बुÁन चाह1छु । तर कसरc बुÁने
मलाई थाहा छै न। तपाwको प<वP आZमा मलाई पठाउनुहोस र
बाइबल प¯न अगुवाई उहाँ³ारा ग*रयोस्।" अ"न फे*र चौथो पsट

उसले बाइबल प•ो। जब जब उसले बाइबल प•ो तब तब
उसले प<वP आZमाबाट सो बुÁन पाउँ भनी NाथEना गˆयो।

२४५

Zयसरc NाथEना गरे र प¯दा धेरै नयाँ कुराह[ भे†ाउँदा उसलाई

अच@म ला{यो। प¯दा प¯दा उसले N8थान २०:४-५मा रहे को
दो•ो आ¦ा प¯न पु{यो। Zयहाँ परमेdवरले भRुभएको "थयो,
""तमीले आ`नो "नि@त खो<पएको मू"तE नबनाउनु। आकाश,
पृ‰वी, पृ‰वीमु"न वा पानीमा भएका कुनै प"न ब8तुको आकार

नबनाउनु। "तनीह[लाई नढो{नु र "तनीह[लाई पुजा नगनु।
E "
([पा1त*रत)। "हा„ो चचEमा कँ ु mदएका मू"तEह[ <कन छन्?"
उसले अच@म मानेर सोvयो। ऊ NZयेक आइतबार चचEमा

ु ा बाइबल प<ढर˜यो।
गइर˜यो र "तन वषEस@म NZयेक बेलक
उसले "बबाह प"न गˆयो र दुईवटा पसलह[ प"न खोsयो।

एक mदन उसको पसलमा एक जना थोमस लोपस् नाउँ गरे को

सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8ट

आए

र

माकE

<फ1लcले

लेखेको

"द

अलमो8ट फगEटन डे" (झ´डै "ब"सEएको mदन) भRे <कताब
बेvयो। Zयो <कताब पढे र श"नबार नै बाइबलमा भनेको साबथ
रहे छ भनेर थाहा पाएप"छ ऊ अZय1त झ86यो। उसले यो
पु8तकको पछा"डको पानामा थोमासको फोन न@बर भे†ायो र
आ`नो पसलमा आउन फोन गˆयो। जब थोमास जे"ल1डोको
पसलमा आयो तब उसले तुर1तै सोzयो, "यो पु8तकमा आइतबार
नभनी श"नबार नै साबथ mदन हो भनेर <कन लेिखयो?" थोमासले
उसलाई "सधै जवाफ mदएनन्। तर उनले जवाफ mदए, "तपाw
आफै बाइबल प¯नुहोस् र प<वP आZमाले तपाwलाई जवाफ
mदउन्।" जे"ल1डोले बाइबल फे*र प•ो। जब म|ी २८:१मा

ऊ आइपु{यो उसले प•ो "अब साबथप"छ जब हTताको प<हलो
mदनको "बहान भयो, मेरc म{द"लन र अकŸ मेरc िचहानमा हे न E
आए।" Zयहाँ उसले जवाफ पायो। बाइबलले आइतबारलाई
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हTताको प<हलो mदन भ1छ। अकŸ श"नबार उसले आ`नो पसल
थु1यो र श"नबार "बहान आ`नो चचEमा भएको सेवा स:"तमा भाग
"लयो।
केहc हTताप"छ श"नबार "बहानको सेवास:"तप"छ फादरले

उसलाई सोzयो ""तमी <कन आइतबारको स†ा श"नबार चचEमा

आउँछौ? "त„ो Vीमती र "त„ो बvचा आइतबार चचEमा आउँछन्
तर "तमीचाहc ¥ आइतबार चचE आउन छो«ौ।" जे"ल1डोले जवाफ
mदयो, "मैले बुझे अनुसार Nभ ु 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 हे दp जानुपदE‰यो। एक mदन
ँ ा टे केर NाथEना गˆयो "हे Nभ ु, के चचEमा
ती मू"तEह[को सामु घुड

यी मू"तEह[ राuनु mठक छ त? के तपाwले खो<पएको मू"तEह[
राuन mदनुह1ु छ?" (येशू, म*रयम, "ब"भR इसाई स1तह[को
मू"तEह[ चचEमा "थए)।

एक mदन उसले यशैया ४२:८ प•ो जसमा लेिखएको "थयो,

"म Nभ ु हुँ। मेरो नाउँ Zयहc हो। मेरो म<हमा अ[ कसै लाई mदR
न त कुनै खो<पएको व कँ ु mदएको मु"तEह[लाई मैले पाउनुपन]
Nशंसा mद1छु ।" ([पा1त*रत)।

यो पढे र उसको सातोपुZलो

गयो। कुनै प"न मू"तE बनाएर पूजा गनुE परमेdवरले मनाहc
गनुभ
E एको उसले महसुस गˆयो र ती मू"तEह[लाई पूजा नगन]
"नणEय उसले गˆयो।
फादरलाई टे "लफोन गरे र उसले सोzयो, "मलाई तपाwले
सहयोग गनुह
E ोस्। यmद तपाwले मलाई सहयोग गनुभ
E एन भने म
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चचE छो©छु । मेरो घरमा एक पटक आउनुहोस्।" जब फादर
उसको घरमा आए तब जे"ल1डोले चचEमा भएका मू"तEह[ र
साबथको

बारे मा

धेरै

Ndनह[

उनलाई

सोzयो।

"भाइ,

<वdवासमाPै गनु।
E Zय"त भए पु"गहाsछ "न। यी नाना थ*रका

कुराह[मा <कन चासो राuने?" फादरले भ1यो। फादरले भनेको
कुरा जे"ल1डोलाई िच| बुझेन। धेरै बाइबल पढे प"छ उसले यो

"नÇकशE "नकाsयो <क जे <वdवास गछE Zयस अनुसार चsनुपछE।
आिखरमा उसले एडभेि1ट8ट चचEमा बिTत8मा "लयो।
चार वषEप"छ जे"ल1डो इ8ट <टमोरको महšवपूणE चचEको सद8य

भइरहे को छ। उसको कारणले धेरै मा"नसह[ले येशूलाई <वdवास
गरे ।

लेखक: आ1¾यु मे6चे8नी
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<वdवास³ारा िजउनु

कथा

योयो िशमरे

६२

(थाइला´ड, दिiणपूव E एिशया)
बैवा<हक जीवन अZय1त गडबड हुनस6छ।

भारतबाट आएको योयो हाई 8कूलमा पढाउँ‰यो। Zयो

हाई8कूल थाइsया´डको राजधानी बै—कमा छ। उनको Vीमती
् उनी पाँच घ1टा टाढाको सहर कोराट
<फ"ल<प1स मूलकU हुन।
भRे ठाउँमा सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट 8कूलमा पढाउँ"थन्।
"तनीह[को सानो छोरा आमासँगै कोराटमा रह1‰यो।
सुŠसुŠमा त आ`नी Vीमती टाढाको 8कूलमा पढाएताप"न

योयोले सहयोग गदE‰यो। बै:कको Nाइभेट 8कूलमा क@Tयुटर
"सकाएर उसले रा„ै पैसा कमाउँ‰यो। Zयस बाहे क बेलाबेलामा
भइरहने आइटc से"मनारमा प"न उसले पढाउँ‰यो। Zयसले गदाE

उसलाई झन आ@दानी हु1‰यो। Zयसै ले उनकU Vीमती कालाE
कोराटले सहरमा भएको एडभेि1ट8ट इ1टरनेशनल "मसन 8कूलमा
काम पाएको थाहा पाउँदा प"न उसले बै:ककमै ब8ने "नणEय
गरे को "थयो।

तर आ`नी Vीमती धेरै टाढा र आफू अकp ठाउँमा
ब8नुपदाE Vीमतीसँग छु टे र बसेको योयोलाई मन परे न।

बै:ककमा हTताको पाँचmदन काम गरे र धेरै पैसा कमाएताप"न
हरे क श"नबार र आइतबार आ`नी Vीमतीसँग रहन धेरै टाढा
ु ा हतारहतार गरे र
गइरहन उसलाई मन परे न। आइतबार बेलक
बै:कक आउनुप‰यŸ। 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
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"थयो। बै—कमा उसले धेरै काम पाएको "थयो तर कोराटमा
उसलाई कसै ले प"न काम mदएनन्।
उसले धेरै ठाउँह[मा पढाउन दखाE8त mदयो। तर कुनै
8कूलले प"न उसलाई "लएन। एक फेरा कोराटको एउटा

8कूलले योयोले काम गरे को 8कूलमा उसको बारे मा जानकारc

"लन खोaदा योयोले Zयस 8कूलमा काम गन] स@झौता गरे को छ
भनेर जवाफ mदयो। "तन वषEस@म कोराटमा काम गन] कोिशश
उसले गˆयो तर योयोले काम पाएन।
आ`नो जीवनको Nाथ"मकताको बारे मा योयोले सोvन
थाsयो। ऊ भारतमा एडभेि1ट8ट चचEको पा8टरको प*रवारमा
हुक]को "थयो। तर जव उसले कलेजको पढाई स6यो तब उसले
साबथको

बारे मा

zयान

mदन

छो«ो।

थाइला1डमा बसेकU
उनको mददcले उसलाई बोलाएप"छ ऊ Zयहc ¥ ब8न गयो। अ"न
<फ"लिTप1सकU एडभेि1ट8ट म<हला कालाEसँग उसको भेट भयो तब
उनैसँग उसको "बबाह भयो। आफू पा8टरको छोरो भएकोले
आफूलाई चचE जान बाzय भएको ज8तो गरे र चचE जा1‰यो तर
परमेdवरN"त उसको झुकाव भएकोले ऊ चचE गएको "थएन।

अ1तमा परमेdवरलाई <वdवास गन] <क नगन] दोसाँधमा
उ"भरहे को बेलामा NाथEना गˆयो, "हे Nभ ु म आिZमक जीवनमा
ँ
8प€ हुन 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 सˆयो। ऊ जीवनमा प<हलो
पsट आ`नी Vीमतीको तलबमा भर पनE पु{यो।
दुई म<हनास@म प"न काम नपाउँदा ऊ "नराश हुन

थालेको "थयो।
"म आिजत भएको "थए ँ र आफूसँग *रस प"न उÌन
थालेको "थयो। म काममा ला"गरह1थ“ र आफू ठू लो भएको
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ठा1थ“। तर कोराटमा "बना काम ब8नुपदाEको जीवन अZय1त
"नराशमय "थयो" योयोले भ1यो।

एडभेि1ट8ट इ1टरनेशनल "मशन 8कूलको
<Nि1सपलले आ`नो 8कूलमा क@Tयुटर "सकाउने िशiकको खाँचो
एक

mदन

भएको कुरा उसलाई सुनाए र Zयसको ला"ग योयो mठक यो{य
भएको प"न भने। तर Zयो काम 8वय@सेवकको काम भएकोले
तलब नपाउने प"न <Nि1सपलले सुनाए।

योयोले नसोिचकनै Zयो काम खुशीसाथ गन] "नणEय गˆयो।
तलब नै नपाएताप"न काम गन] आ`नो इvछा यn गˆयो। "तन
हTतास@म "बना तलब उसले काम गˆयो। प"छ उसलाई पूरै
क@Tयुटर िशiक बनाइयो र उसलाई नयाँ आइटc मानेजरको
काम mदइयो।

आज प*रवारलाई धाRे यिn योयोमाP हुन पुगेको छ।
जब कालाEले दो•ो छोरो ज1माइन् तब उनले आ`नो काम
छो"डन् र घरमा आ`ना छोराह[लाई पढाउने "नणEय ग*रन्।
प<हलाभ1दा आ@दानी योयोको प*रवारको "थयो तै प"न अ<हले
ज8तो योयो प<हला क<हsयै प"न खुशी "थएन।
"घरमा मैलेमाP पैसा कमाउँछु तर हामीसँग खानाको
क<हsयै अभाव भएन। यसले गदाE परमेdवरमा"थ मेरो आ8था
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 "Ãी€ले मलाई ब"लयो बनाउनु
भएकोमा म जे प"न गनE स6छु ।" ([पा1त*रत)। "परमेdवरको
"नि@त काम गनE पाएकोमा मलाई धेरै खुशी ला{छ" उसले
थTछ।
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हराएकU ब<हनी

कथा
६३

आन फोगेहान
(थाइला1ड, दिiणपूव E एिशया)

येशूलाई <वdवास गनE पु{छु भRे आनलाई क<हsयै प"न लागेको
"थएन

आनको बाबुको ठे गान नभएकोले ए6लc आमाले उनलाई
हुकाEएकU "थइन्। लाओसको "समानामा रहे को थाइsया´डको

गाउँमा रहे को मि1दरमा "नय"मत [पमा zयान गनE पु{दथी।
मि1दरको <व"भR <.याकलापमा उनले स<.यताकासाथ भाग
"लि1थन्। क<हलेकाहc ¥ उनी मि1दरमै सुZद"थन्।
जब उनले आ`नो हाइ8कूलको पढाई स<कन् तब उनको

घरभ1दा १५ घ1टा लामोबाटो भएको सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट
"मशन कलेजमा जान उनले "नणEय ग*रन्। Zयो कलेज अ<हले

ए"सया पा"स<फक इ1टरनेशनल यु"नभ"सEटc भएको छ। Zयस
कलेजमा पढे र आएको एक जना पाहुनाको अनुसार Zयस कलेजमा
काम गरे र Zयसकै पैसाले ‡ुशन प¯न स<क1छ भनेर थाहा
पाएकUले नै Zयस कलेजमा जान उनले "नणEय गरे कU "थइ।

"आमा, हामीसँग पैसा छै न तर म प¯नुपछE। Zयसकारण

म Zयो कलेजमा जान चाह1छु " आनले उनको आमालाई भ"नन्।
जब उनी Zयस "मशन कलेजमा गइन् तब Zयहाँ काम र
अzययनमा
उनी

साबथ

य8त भइन्। आ`नो अ¼–ेजी भाषालाई ब"लयो पानE
8कूलमा

स*रक

हुि1थन्।

NाथEनाको शिnको बारे मा सु"नन्।
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Zयहाँ

प<हलो

पsट

"परमेdवरले

जो

सुकैलाई

प"न

अच@मको

काम

गनE

स6नुह1ु छ। तर उहाँलाई <वdवास गनुप
E छE। यmद उहाँलाई कसै ले
उहाँमा"थ भरोसा राखेर उहाँको वचन पालन गरे र NाथEना गछE भने
उहाँले

आिशष

mदनुहन
ु े छ"

िशiकले

भने।

तर

आनले

परमेdवरलाई <वdवास ग*रनन्।
"यmद "तमीले मनदे िख NाथEना गˆयौ भने परमेdवरले "त„ो
NाथEनालाई सुRुहन
ु ेछ" िशiकले भने।आनले फे*र प"न उनलाई
<वdवास ग*रनन्।

Nथम NाथEना

गम®को छु †ीमा उनी आ`नो घरमा फ<कEन्। एक mदन
नयाँ "बशालबजारमा जाँदा उनी Zयहाँ हराइन्। ४:३०बजे उनले

आ`नी आमालाई भे_नु परे को "थयो। आमासँग बस 8टपमा गएर

"मशन कलेजमा फकEनुप‰यŸ। तर आमाले भनेको ठाउँ कहाँ हो
सो भे†ाउन स<कनन्। अ"न पाँच बजेस@म आ`नी आमालाई
िचि1तत भएर खोिजन् तर उनलाई भे†ाइनन्। आनलाई ठू लो <पर

पˆयो। अ"न साबथ 8कूलको िशiकले NाथEना गनुप
E छE भनेको
वचन उनलाई याद आयो। अ"न उनले NाथEना गनE था"लन्।

"हे Nभ ु यmद म तपाwको ठाउँमा फक]र गएर तपाwको

बारे मा

मैले

अझ

जानेको

चाहनुह1ु छ

भने

मेरो

आमालाई

भे†ाइmदनुहोस्" प<हलो पsट आनले NाथEना ग*रन्।

ँ ा खो"लन् तब उनको आमा
जब उनले आ`नो आख

उनको अगा"ड उ"भरहे कU "थइन्।आनले समयमै बस प<.न्।
जब उनी आ`नो कलेजमा जान बस चढने बस 8टपमा आइन्
तब आ`नो बस नछु टे को भे†ाइन्। कुनै मिशनको गडबडले गदाE

२५३

बस नछु टे को रहे छ भनेर उनले थाहा पाइन्। नP भने उनको
कलेज जाने बस छु _‰यो।
"मलाई अZय1त अच@म ला{यो। परमेdवरको शिnको
बारे मा Zयो नै मेरो प<हलो अनुभव "थयो" आनले च<कत भएर
भ"नन्।

तै प"न आन येशूभn हुन चा<हनन्।
आनकU आमा आ`नी छोरc भएको कलेज निजक हुन
बै:कमा स*रन्। आनकU सानी ब<हनीको साथमा उनी आइन्।
एक mदन आमाले रोएर आनालाई फोन ग*रन् ""त„ो ब<हनी कहाँ
गइन् थाहा भएन। म अब के ग[ँ?"

अ"न आनले आ`नो कलेजबाट छु †ी मागेर बै:कमा जाने

सुरसार ग*रन्। तर उनी बसमा जानुभ1दा अिघ Nोफेसरले

उनीसँग NाथEना गरे र भने "NाथEना गदp रहनु र परमेdवरमा"थ
भरोसा राuनु र उहाँले "तमीलाई अगुवाई गनुE हुनेछ।"

जब उनी बै:कक जान बसमा च<ढन् उनी नरो<ककन

NाथEना गदp र<हन्। जब उनी आमाको घरमा आइन् तब उनले

थाहा पाइन् <क आमासँग कचकच भएप"छ उनको ब<हनी हराएकU
"थइन्।
""त„ो ब<हनीलाई खोaन के "तमी स6छौ? mदनभरc म उनलाई

खोaदा खोaदा था<कसक“" आमाले भ"नन्।

आनले "तन mदनस@म आ`नी ब<हनीलाई खोिजन्। तीन
mदनप"छ ब<हनीलाई भे†ाउने आशा म*रसकेको "थयो। आ`नी

आमाकहाँ आएर रोइरहे कU आमालाई भे_न उनलाई मन लागेको
"थएन जान। "ब8तारै घर फ<कEरहे को बेलामा बजारको एउटा
लुगा पसलमा गइन्। तब Zयसबेला एउटc म<हलाले उनको हात
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समा"तन् र सो"धन् ""तमी
आनले भ"नन्।

कहाँ जा1दै छौ।" "म घर फ<क¢दै छु "

""तमीले जसलाई खोिजरहे कU tौ Zयसको

ला"ग खोaनुपदp न अब" Zयस अप*रिचत

यिnले भ"नन्। आनले

अच@म मानेर उनलाई हे *रन् र भ"नन् "मैले कसै को खोिज
ग*ररहे को छै न। म घर फ<क¢दै छु।" ती म<हला एक "छन च ुप
र<हन् र भ"नन् "दुई तीन mदनप"छ उनी घरमा फ<कEने"छन्।
"तमीले उनलाई खोaनु पदp न।" "मैले कसै लाई खोिजरहे को छै न"
िजŽी गदp आनले भ"नन्। ती म<हला हाँ"सन् र सडकको पेटcमा
ब"सन्।
दुई

mदनप"छ

आनले

आ`नी

ब<हनीलाई

खोजेर

घर

फ<कEन्। Zयसबेला उनकU ब<हनी घरमा आइसकेकU "थइन्। उनी

बजारमा Zयस अप*रिचत म<हलालाई खोaन गइन् तर उनी कहc ¥
प"न "थइनन्। फे*र भो"लपsट प"न Zयस म<हलालाई खोaन आन
बजारमा आइन् तर उनले Zयस म<हलालाई भे†ाउन स<कनन्।

यो NाथEनाको अच@मको जवाफले आनको ™दय छोयो।

प"छ उनले येशूलाई <वdवास गनE पु"गन् र "मशन 8कूलमा
िशिiका ब"नन्। अ<हले उनी थाइsया´डको कोराट सहरमा

रहे को एडभेि1ट8ट "मशन 8कूलको <Nि1सपल "छन्।। Zयस
8कूलमा

<क1डर

गाट] नदे िख

नौ

कiास@म

8कूल

सं चालन

भइरहे को छ। Zयहाँ १५जना <व¨ाथ®ह[ प¯छन्।
लेखक: आ1¾यु मे6चेसनी
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*रसाउने बानी

कथा

आन फोनगचान

६४

(थाइsया´ड, दिiणपूव E एिशया)

अ<हलेस@म हामीले @यानमार, क@बो"डया, इ1डोने"सया,
इ8ट

<टमोर

र

थाइsया1डका

मा"नसह[लाई

कथाह[माफEत

हामीले भे‡Œ। फे*र थाइsया1डबाट एउटा थप कथा प¯नेछŒ।

सानैदेिख नै आन हठ¡ र *रसाहc "थइन्। यहाँस@म <क

आ`नी िशिiकालाई मन नपरे को कारण हाइ8कूल 6लासै छो©ने

"नणEय गरे कU "थइन्। जब आमाले आफूलाई मोटरसाइकल च¯न
नmदँदा मोटरसाइकलको चेन नै करŒतीले काटc mदएकU "थइन्।
Zयसकारण

जब

उनी

थाइsया1डको

एिशया

पा"स<फक

इ1टरनेशनल यु"नभ"सEटcमा प¯न गइन् तब उनकU आमा प"न
उn 8कूलको निजकै स*रन्। उनी चाहि1थन् <क आ`न छोरcको
*रसले गदाE उनलाई केहc नहोस्।

"मेरो *रसाहा बानीले गदाE मेरc आमाले ममा"थ भरोसा

राखेकU "थइनन्। मलाई जे चा<हयो Zयहc पाउन म िजŽी गथÜ ।
मेरो *रसले गदाE जेलमा पछु E होलाकU भनेर मेरc आमा डराएकU
"थइन्" आनले आ`नो कमजोरc नलुकाइकन भ"नन्।
कलेजमा आनले NाथEना गनE "स<कन् र परमेdवरले अच@म
त*रकाले उनको NाथEनाको जवाफ mदनुभएको "थयो। कलेजको

पढाई स<कएप"छ आ`नो ™दय येशूलाई mदइन् र बिTत8मा
"लइन्।
तर इसाई नभएका साथीह[ले उनको "नणEयलाई िखsलc

उडाए। एक जनाले उनलाई गालc गदp भ"नन् "तँ त मूखE
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् " अकÐले भ"नन् "कसै ले मन नपराएको सानो झु´डमा <कन
छे स।
समावेश

भयौ?"

तर

"नडर

भएर

आनले

जवाफ

mदइन्,

""तमीह[ले ठानेको ज8तो म मूखE होइन। मेरो <वdवाससँग म
खेलबाड गmदEन। मैले इसाई हुन "नणEय गर“ र Zयसमैमा म
रह1छु ।" तर सबभ1दा ठू लो सम8या त घरबाट पो आयो।
बालककालदे िख मानेको <वdवासलाई उनले छोडेकU हुनाले उनकU
आमा उनी"सत धेरै *रसाइन्। उनलाई पुरानै आ8थामा फकEन जोड

ग*रन्। उनलाई चचE जान रोक लगाइन्। आमाले उनलाई
मि1दरमा ल"गन् र Zयहc ¥ सुताउन Nयास ग*रन्।
उनको प*रवारको दे वतालाई पूजा गनE पP लेuन आमाले कर

ु 1ु छ।"
गदाE उनले भ"नन् "मेरो अब एकमाP परमेdवर हुनह
अZय1त *रसले जुम*E ु रएर आमाले उनलाई "तनीह[को बै—कमा

भएको घरमा उनलाई थुनी mदइन्। ""तमी घरमै बस। म
"तमीलाई खान mद1छु । "तमी कहc ¥ जानुपदp न" आमाले उनलाई
आ`नो *रस पोखाइन्। आन Áयाल खोलेर बा<हर भा{न सि6थन्
वा ढोकाको साँचो खोलेर बा<हर जान सि6थन्। तर आ`नो
पुरानो *रसलाई उनले मन पराएकU "थइनन्। Zयसकारण आमा
ज"त *रसाएताप"न उनी च ुपचाप सहे र ब"सन्। उनले घरमा
आफूले गनुप
E न] काम ग*रन् र शा1तसँग बाइबल प<ढन्। उनले

पढे का कुराह[ Zय8तरc बुझेकU त "थइनन्। तर जे पढे प"न
उनको mदमागमा स’चो पा*रmदएको "थयो।

एकmदन आमाले उनलाई सो"धन् "के "तमी अब प<हलेकै

<वdवासमा फ<कE1छौ?" "अहँ, माफ गनुह
E ोस् आमा। मैले येशूलाई

<वdवास ग*रसकेकU छु ।" "ल त mठकै छ। "तमी चचE जान
स6tौ" आिजत भएर आमाले जवाफ mदइन्। आन अZय1त
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खुशी भइन्। उनी एडभेि1ट8ट चचEमा जान था"लन्। आमालाई
प"न चचEमासँगै जान अनुरोध ग*रन्।

आमाको *रस म*रसकेको "थयो। उनी खुशीले हाँ8दै

"थइन्। प"छमाP आमाले आनलाई भ"नन् उनी <कन खुशी
"थइन्। "कसलाई ध1यवाद mदने मलाई थाहा "थएन, कलेजका
िशiकह[लाई <क परमेdवरलाई। मलाई नयाँ छोरc mदइएको
छ" आमाले मन खोलेर भ"नन्। तर परमेdवरको शिn हो भनेर
ँ ममा Zयो *रस आमाले
आनले भ"नन्। "म अZय1तै *रसाहc "थए।
दे uन छोडेकU "थइन्" आनले भ"नन्।
आज

Zयहc

आन

8कूलकU <Nि1सपल "छन्।
एक

"छन

थप:

आनको

एडभेि1ट8ट

आ`नै

इ1टरनाशनल

श•दह[मा

*रसबाट

"मशन

पाठ:

परमेdवरले मलाई धेरै माया गनुह
E 1ु छ। मेरc एक जना साथी

अ8¤े "लयामा गइन् र थाइला´डमा रहे को उनको आमाबाबुकहाँ
क<हलेकाहc ¥ भे_न जान मलाई अनुरोध ग*रन्। साथीका
आमाबाबुको घर मेरो घरबाट केहc टाढा प‰यŸ। "तनीह[को घर

जान मैले न6सा हे नप
Eु ‰यŸ। जब म प<हलोपsट "तनीह[कहाँ गए ँ
तब मैले मेरो झोलाभ*र खानेकुराह[ ल"गmदए ँ र टे @पो चढे र

ँ आ"ध बाटो गएप"छ टे @पो 2ाइभरले अचानक
बस8टपमा गए।

ँ
मलाई भ1यो "म तपाwलाई पुˆयाउन सि6दन।
के म अकŸ
टे @पोलाई बोलाऊँ?" दो•ो 2ाइभरले मलाई ल{न त ल{यो तर

गलत ठाउँमा ल{यो। मैले ते•ो टे @पो चढ“ । बस8टप पु{न
मलाई कमसेकम दुई घ1टा ला{यो। मलाई अती नै *रस
उmठरहे को "थयो। म कसै सँग बोsन चाहे कU "थइन्। बस 8टपमा
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आएप"छ मलाई बसको एउटा मा"नसले सोzयो, "तपाw कहाँ जाँदै

ँ च ुपचापसँग
ु 1ु छ?" "म प"छ भनŒला" भनेर मैले जवाफ mदए।
हुनह
ब"ससकेप"छ मैले <टकट <कने र अकŸ बसमा जान पिखEरह“ । मेरो
साथीको आमाबाबुको घरमा बसबाट जाँदै गदाE हामीले धेरै

"ब"–एको बस दे uयŒ। हा„ो 2ाइभरले रोकेर Zयस बसको फोटो
िखvँ न

थाsयो।

Zयस

बसको

दुघ_
E नामा

धेरै

मा"नसह[को

मृZयुभयो भनेर बस 2ाइभरले हामीलाई भ1यो। " हा„ो बसभ1दा
mठक अिघ Zयहc बस गएको "थयो" 2ाइभरले हामीलाई भ1यो।
मैले यो महसुस गर“ <क म Zयहc बसमा जानुपन] "थयो। तर Zयो
ँ
बस "मस भयो <कनभने म Zयस बस 8टपमा <ढलो पुगेको "थए।

मेरा साथीका आमाबाबुह[ मलाई दे खेर खुशी भए। ""तमी Zयहc
बसमा "थयौ भनेर हामी िच1ता गदp "थयŒ" आमाले भ"नन्।
ु 1ु छ" मैले साथीका आमाबाबुलाई भन“ जो
"परमेdवर असल हुनह

इसाई "थएन। मलाई के भयो भनेर मैले "तनीह[लाई भन“।
"ओहो, क8तो परमेdवर वा 8वगEदूतले "तमीलाई रiा गनुभ
E यो।

ु 1ु छ!" बाबुले भने। हो, परमेdवरले मलाई Nेम
उहाँ महान् हुनह
गनुह
E 1ु छ।

लेखक: आ12यु मे6चे8नी
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२० दु€ आZमाह[ले सताइएको

कथा

शी-ऊ नोह

६५

दिiण को*रया

शी-ऊ नोह दिiण को*रयाको डएगु भRे ठू लो सहरमा

ब8दथी। सानै उमेरदे िख उनलाई टाउको दुuने रोगले सताएको

"थयो। जब उनी ठू लc भइन् जसोतसो गरे र उनले कलेजमा उvच
िशiा हा"सल ग*रन्। अ"न

<ववाह प"न ग*रन् र सानी छोरc प"न

पाइन्। तर टाउको दुuने रोगले सताएको हुँदा उनलाई धेरै

गाˆहो भएको "थयो। उनी एक प"छ अकŸ अ8पतालमा जचाउन
गइन् तर कुनै प"न डा6टरले उनलाई "नको पानE सकेनन्।
आफूले बुƒ धमE मानेको हुनाले <वहारमा गएर "भiुणी भए ँ भने

टाउको दुuने रोग "नको होला भनेर उनले सोिचन्। तर Zयो

रोगले गदाE "भiुह[ उनीदे िख mद6क भएर ज<हले प"न उनलाई
घरमा पठाउने गथ] ।
असल

शी-ऊ नोह झाँ.U तथा टु नामुना गन]कहाँ गइन्। झाँ.Uले
र

ग*र1‰यो।

खराब

आZमासँग

स@पकE

राuदछ

भनेर

<वdवास

अिघsलो रात भूतआZमा बालक उनको शरcरमा

प8यो भनेर झाँ.Uले उनलाई भ1यो। Zयो भूतआZमा उनको
दाजुको हो भनेर प"न भ1यो। उनको दाजु टाउकोमा चोट लागेर
मरे कोले उसको आZमा शी-ऊमा प8यो भनेर झाँ.Uले स@झायो।

शी-ऊको दाजु "थयो जो उनको ज1मभ1दा प<हले नै

मरे को "थयो। Zयसकारण आ`नो दाजुको बारे मा उनलाई खास

केहc थाहा "थएन। माइतमा आ`नी आमालाई सोzदा उनको दाजु
टाउकोमा चोट लागेर मरे को "थयो भनेर आमाले भ"नन्।
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अब के गन] भनेर शी-ऊले झाँ.Uकहाँ गएर सो"धन्।

झाँ.Uले भने <क उनी प"न झाँ.U हुनपु छE र भूतआZमा³ारा
उनलाई

अ8वीकार

"नय1Pण

सताइनेछे।

गनE mदइनुपछE।

ग*रन् भने

उनकU

सानी

यmद

छोरc

उनले

प"न

झाँ.U

हुन

भूतआZमाले

शी-ऊ झाँ.U भइन्। भूतआZमाले आफूलाई "नय1Pण

गरोस भनेर उनले सय mदनस@म म1P जTनुपछE र उनले, उनको
Vीमान र झाँ.U जि1मएको पहाडमा "तथEयाPा गनुप
E छE भनेर
झाँ.Uले भ1यो। हरे क रात "तन घ1टा र हरे क "बहान दुई घ1टा

म1P उvचारण गदE"थन्, र आ`नो शरcरलाई शुƒ पानE NZयेक
mदन िचसो पानीले नुहाउँद"थन्।
तर

Zयसो

गदाE

उनमाथी

एक

भूतआZमामाP

होइन

२०वटा भूतआZमाह[ले सताउन थाले। भूतआZमालाई पूजा गनE
उनले २०वटा मि1दरह[ बनाइन्। बीस वषEस@म उनले झारफूक
ग*रन्,

"बरामीह[को

रोगह[लाई

"नको

पा*रन्

र

मरे का

आZमाह[ले उनलाई "नय1Pण गरे । हे दाEखे*र उनको काम असलै
दे िख1‰यो। यmद कोहc पेट दुuने

"बरामी उनकहाँ आयो भने

उनलाई पेट दुखेको छ भनेर ऊ बताइmद1थी। यmद कसै को मुटु
दुuने रोग छ भने उसको मुटु दुuने रोग छ र Zयसलाई "नको
पानE ज1तर बाँधीmद1थी, त1Pम1P र झारफुक गथ® र जोखना
प"न हे थ®। अ"न "बरामी प"न "नको हु1थे।

झाँ.U काम गरे र शी-ऊले धेरै पैसा कमाइन् तर उनी

खुशी "थइनन्। उनको टाउको दुuने रोग त "नको भयो तर

उनको शरcर जताततै दुuन थाsयो र मान"सक [पमा "बरामी

भएर बहुलाउन था"लन्। उनी य8तरc बहुलाउन प"न था"लन् <क
घरमा के भइरहे को छ सोको वा8ता समेत गनE छो"डन्। Zयसले
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गदाE

उनको

Vीमान

र

छोराछोरcह[ले

उनलाई

छो"डmदए।

Zयसप"छ धेरै पsट आZमहZया गनE प"न उनले कोिशश ग*रन्।
अ"न

एक

mदन

कसै ले

उनलाई

पछा"ड

कारबाट

ठो<कmदयो। Zयसले गदाE उनी एक म<हनास@म अ8पतालमा भनाE
हुनपु ˆयो। Zयो दुघट
E नाले उनलाई अकमक पाˆयो। अ[को
भ<वÇयचाहc ¥ भR स6ने आ`नो दुभाE{यचाहc ¥ <कन भR नसकेको
होला भनेर "तनले अच@म मा"नन्।

"बीस वषEस@म मैले सेवा गरे को दे वताह[ले मलाई <कन

बचाएनन्? यmद ती दे वताह[ले मलाई सुरिiत राखेनन् भने
"तनीह[लाई मैले कसरc <वdवास गन]?" भनेर सोvन था"लन्।

अ"न म1P जपेर NाथEना गदp ती दे वताह[मा"थ <वdवास

ब"लयो होस् भRे चाहना ग*रन् तर केहc प"न भएन। अ"न उनले

पूजा गनE मि1दरह[मा आगो लगाइ mदइन् र ती दे वताह[को सेवा

नगन] भनेर सबैको सामु भ"नmदइन्। तब ती २०वटा दु€
आZमाह[ले प"न उनलाई Zयागी mदए।

अब दे वताह[लाई पूजा गन] मि1दर त छै न तर उनको

जीवन खsलो भएको महसुस ग*रन् र मनमा डर ला{न थाsयो।

उनले पूजा गरे को दे वताह[भ1दा अ[ कोहc शिnशालc दे वता छ

<क भनेर उनी सोvन था"लन्। उनले सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट
म<हलाले येशूको बारे मा सुनाएकU सि@झन्। अ"न आफूलाई
सहायता गनE उn म<हलासँग अनुरोध ग*रन्।

एडभेि1ट8ट म<हलाले शी-उनलाई एक जना अवकास

पाएको पा8टरसँग भेट गराइन्। Zयस पा8टरले उनलाई बाइबल
"सकाउन थाले। जब मा"नस मरे प"छ के हु1छ भRे िशiा उनले

पाइन् तब आफूले त शैतानको पो पूजा ग*ररहे कU रहे छु भनेर
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थाहा पाइन्। उनले येशूलाई –हण ग*रन् र सन् २०१६मा
बिTत8मा प"न "लइन्।

शैतानलाई उनको जीवनमा फे*र बास गनE नmदने "नणEय

उनले ग*रन्। येशूले लूका ११:२४मा भRुभएको कुरालाई मनमा

रािखन्। येशूले भRु भएको "थयो, "जब मा"नसबाट एउटा दु€
आZमा बा<हर "न8क1छ तब बा<हर गएर आफू प8न ठाउँ खोaछ

तर भे†ाउँदैन। अ"न उसले भ1छ "म जुन घरबाट "न8केको "थए ँ
Zयहc घरमा प8नेछु।" शी-उनले NZयेक "बहान NाथEना ग"छEन ् र

बाइबल पि¯छन्। Nथम पटक उनले शाि1त र आन1दको अनुभव
गनE पाइकU "छन्।

एक mदन येशूले दु€ आZमाह[ले सताएको मा"नसबाट ती

आZमाह[ "नका"लmदनुभएको "थयो। येशूको प"छप"छ ला{न Zयस
मा"नसले

अनुरोध

गरे को

"थयो

तर

येशूले

उसलाई

आदे श

mदनुभयो, "आ`नो घरमा फकE र परमेdवरले "तमीN"त क8तो

महान् कŠणा दे खाउनुभएकोछ सो "त„ो साथीह[लाई सुनाऊ।"

(मकूEस ५:१९)। Zयसरc नै शी-उनले को*रयाभ*र एडभेि1ट8ट
चचEह[मा गएर उनीमा"थ परमेdवरले गनुभ
E एको कŠणा र दयाको
बारे मा सुनाउँ"छन्। र उनको कथा सु1दा अच@मै ला{दछ।

् उनी दिiण को*रयाको
(यस कथाको लेखक •या:जु लc हुन।
यु"नयन क1फरे 1समा साबथ 8कुल र पसEनल "म"न8¤cको "नद] शक
हुनहु 1ु छ)।
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कथा

दुई पा8टरह[लाई माया गनुE
Vीमती हc-सुक <कम
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(दिiण को*रया)

8वा8‰य तथा बाइबल स@ब1धी पु8तकह[ बेvने अ[ दुई

जनासँग म दिiण को*रयाको राजधानी सीउलमा घरघरमा गएर

ँ जाँदै गदाE बाटोमा मैले नारा लेिखएको ठू लो
<कताब बेvदै "थए।
कपडा झु1«ाएको दे ख“। आइतबार पालन गन] बाइबलका

<व¨ाथ®ह[लाई बाइबल अzययन गनE र आिZमक [पमा जा{न
"स"बरमा आउन "नम1Pणा Zयस कपडामा लेिखएको रहे छ।
हामीले प"न Zयहाँ के हुनेरहे छ भनेर जाR चा¿Œ।

Zयो कपडामा आयोजकको ठे गाना लेिखएको रहे छ।Zयो

ठे गाना प|ा लगाउँदै जाँदा दिiण को*रयाको आइतबार पालन
गन] सबभ1दा ठू लो चचEको पा8टर द@पतीह[ पो रहे छन्।
"तनीह[को ढोका ढकढ6याउन जाँदा स@म Zयो कुरा हामीलाई
थाहा "थएन।

"हामी को*रयाको पु8तक छापाखानाबाट आएका हŒ र

हामीसँग केहc प¯ने साम–ीह[ छन्" मैले भन“।
पा8टरले

हामीह[

सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8ट

<कताबखानाबाट

आएको कुरा तुर1तै थाहा पाउँदा मलाई अच@म ला{यो। उनले

तुर1तै सोधे, "है न, "तमी सेभे1थ-डे एडभेि1ट8टह[ श"नबारको
mदन <कन चचE जा1छौ?"

मैले उZपि|को पु8तकबाट सृ<€को कथा पढे र उनलाई

ँ परमेdवरले यस सं सारलाई छ mदनमा सृ<€ गनुभ
सुनाइmदए।
E यो र
सातŒ mदन साबथमा <वVाम "लनुभयो भनेर

याuया गर“ । सातŒ

mदन साबथलाई परमेdवरले प<वP बनाउनुभएको "थयो भनेर
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ँ "तनीह[लाई बाइबल पPाचार गन] पाठ mदए ँ र अकŸ
सुनाए।
हTता फक]र आउने वचन mदयŒ।

जब हामीले बाइबलबाट छलफल गनE थाsयŒ तब पा8टर

कU-जो मुनलाई बाइबलको बारे मा Nश8त ¦ान भएको थाहा
ँ
पाए।
उनले को*रयाको चचEमा ३० वषE पा8टरc काम गरे का

रहे छन् र उनकU Vीमतीले प"न दश वषE चचEमा पा€रc काम

गरे कU "थइन्। जब अकŸ पsट म भे_न गए ँ Zयसबेला मैले

ँ तर एलेन जी ‹ाइटको कि1`ल6ट अभ एजेज
बाइबल ल"गन
ँ
पु8तकह[ mदए।
ती पु8तकह[ आक<षEत ब†ामा "थए। ती

पु8तकह[मा पा<¤याकE ए´ड Nोफेटस्, Nोफेटस ए´ड <क<:स, द

"डजाएर अभ एजेज र द –ेट क1Pोभस® "थए। Zयसको मोल
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डलर

स<क1छ।

"थयो।

मैले

भने

तपाwह[लाई

"स|ैमा

mदन

ती पा8टरले दा"नएलको बारे मा <वशेष चासो दे खाए।

Zयसको बारे मा मसँग केहc <कताब छ <क भनेर उनले सोधे। तब
अकŸ भेटमा मैले उनलाई दा"नएल र Nकाशको पु8तकबारे मा
ँ
लेिखएको <टTपणी पु8तक sयाइmदए।

केहc समयप"छ ती पा8टरले मेरो मोबाइलमा एसएमएस

पठाए। "मैले त जीवनभर बाइबल केवल हsकामाP प<ढरहे को

ँ के म "तमीह[को चचEमा आउन स6छु ?"
पो मैले थाहा पाए।
भनेर उनले लेखे।

पा8टर हा„ो चचEमा आए र Zयहाँ भएको सेवाकायE.मह[

उनले मन पराए। उनी केहc हTता चचEमा आए। अ"न केहc
समयप"छ उनी आउन छोडे। अ"न तपाw <कन चचEमा आउन

छो©नुभएको भनेर मैले फोन गर“ । ज<हले प"न मैले फोन गदाE
उनले अनेक बहाना बनाएर आफू "बरामी भएको वा अ"त
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य8त

भएको सुनाए। प"छ मैले थाहा पाए ँ <क उनको Vीमतीले उनलाई
एडभेि1ट8ट

चचEमा

जान

रोकेकU

र<ह"छन्।

उनले

आ`नो

Vीमानलाई गालcगदp भ"नन्, ""तमी त पा8टर हो। अकŸको

चचEमा जान "तमीलाई लाज ला{दै न?"। तै प"न मैले उनलाई
चचEमा आउन आ–ह गदp रह“ ।
हा„ो

भेटभएको

सातवषEप"छ

मैले

उn

पा8टरलाई

ँ
एडभेि1ट8ट चचEमा हुने 8वा8‰य कायE.ममा आउन "न@तो mदए।
उn कायE.मको <व"भR समयमा सहभागीह[लाई स’चो बनाउने

खालको <व"भR जुसह[ mदइ1‰यो। ती जुसह[ले मा"नसह[मा
भएका <व"भR "बषादcह[लाई "नकालc mद1‰यो।

ती पा8टरलाई कुरा गर“ तब

जब मैले ती जुसह[को बारे मा

Zयसको बारे मा आ`नी Vीमतीलाई भR मलाई अनुरोध गरे ।
Zयसकारण मैले उनको Vीमतीलाई फोन गर“

र Vीमानसँग

कायE.ममा आउन अनुरोध गर“ । उनले प"न आ`नो Vीमानसँग
आउन म’जुर ग*रन्। उनले प<हलो पटक एडभेि1ट8ट चचEमा
आउन केहc चासो दे खाएकU "थइन्।
Zयसप"छ

ती

द@पि|ले

सुसमाचार

Nचार

कायE.ममा

आउने "न@तोलाई 8वीकारे । Vीमानलेचा<हँ हा„ो चचEले "सकाएको
<व¨ालाई मन पराए तर चचEमा सं ल{न हुने कुरामा उनले

आनकानी ग*ररहे का "थए। अ"न उनी र उनकU Vीमतीलाई दो•ो

ँ "तनीह[ NZयेक mदन
सुसमाचार कायE.ममा आउन "न@तो mदए।
सुसमाचार Nचार कायE.ममा आए र एक mदन "तनीह[ले मलाई

भने, "हामी त "तमीह[को स1दे शमा पि{लरहे को ज8तो अनुभव
भइरहे को छ।"
Vीमान्

हा„ो भेटघाट भएको आठ वषEप"छ सन् २०१७मा दुवै
र

Vीमतीले

एडभेि1ट8ट
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चचEमा

बिTत8मा

"लए।

परमेdवरको

वचन

र

हामीमा

भएको

"तनीह[को जीवन प*रवतEन भएको "थयो।

8वा8‰यको

स1दे शले

(यो कथा हc-सुक <कमले आ1• ु मेकचे8नेलाई सुनाएका

"थए)।

६४ वषEकU हc-सुक <कम हाल दिiण को*रयामा 8वा8‰य

र सुसमाचार साम–ी बेvन पूरै समय mदइरहे कU "छन्। अकŸ
अzयायमा उनको Vीमानको कथा प¯नेछŒ।
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कथा
६७

एडभेि1ट8ट <व¨ा अ:ाsनु
कU-जो मुन

(दिiण को*रया)

मेरो घरको ढोकामा एक जना एडभेि1ट8टले प¯ने साम–ी

"लएर आउनुभ1दा धेरै प<हले नै सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEमा मेरो
चासो सु[भएको "थयो।

को*रयाको एक मूuय Nोटे 8टे 1ट समूदायको पा8टर भएको

है "सयतले परमेdवरको बारे मा अ[ चचEह[को धारणा क8तो छ
ँ Nेसबे<ट*रयन, मेथो"ड8ट र एडभेि1ट8ट
सो जाR चाहे को "थए।
चचEले "सकाएका "लिखत साम–ीह[लाई तुलना गरे र पढे को
ँ
"थए।
सबै एडभेि1ट8ट पु8तकह[ एलेन जी ‹ाइटले लेखेको
ँ
थाहा पाए।
धेरै वषE अिघ दे हा1त भएको म<हलाN"त

एडभेि1ट8टह[ले <कन zयान mदए भRे कुरामा मलाई कौतुहल
लागेको "थयो।
फे*र Zयसै बखत हा„ो चचE ज"तसुकै ठू लो र Nuयात
भएताप"न हा„ो चचEमा केहc न केहc कमी भएको मैले महसुस
ँ मैले एक mदन एक जना Nuयात पा8टरलाई यो
गरे को "थए।
Ndन राख“ , "हामीह[को बाइबल कलेजमा दा"नएल र Nकाशको
पु8तकको बारे मा <कन "सकाउँदैनŒ?" "ती पु8तकह[को बारे मा
हामीलाई धेरै थाहा नभएकोले न"सकाएको" भनेर उनले उ|र
mदए।

Zयसकारण मेरो Ndनको जवाफ आफैले खोaन थाल“ ।
हा„ो दे शमा रहे का <व"भR आआ`नै खालका धा"मEक समूहह[सँग
मेरो <ववाद हुन थाsयो। दिiण को*रयामा मुuय गरे र तीन

धा"मEक समूहह[ छन्: यहोवाको साiी, सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट र
नयाँ 8वगE र नयाँ पृ‰वीमा <वdवास गन]ह[। नयाँ 8वगE र नयाँ
पृ‰वीलाई <वdवास गन] समूहमा एक जना युवा सं ल{न भएको

२६८

मलाई थाहा "थयो। ती युवा Zयसमा गएप"छ Zयसबाट उसलाई
अलग राuन मैले कोिशश गर“ तर स<कँन। Zयसकारण म
ँ
"तनीह[को मुuय सं 8थामा गए ँ र Zयहाँ बाइबल बारे मा "सकाए।

अ"न मैले यहोवाका साiीलाई माRे एक समूहलाई Zयसबाट
आफू"तर sयाउने कोिशश गर“ । Zयसप"छ मैले एडभेि1ट8टको
बारे मा "स6न "नणEय गर“ । एडभेि1ट8टको
"तनीह[को िशiासँग ल©ने मेरो आशय "थयो।

बारे मा

"सकेर

यसै समय मैले हc-सु<कमलाई भेट“। उनी एडभेि1ट8ट
पु8तकह[ बेvदै "थइन्। जब उनलाई मैले भेट“ मैले
परमेdवरलाई यसरc ध1यवाद mदए,ँ "परमेdवर म तपाwलाई
ध1यवाद mद1छु <कनभने मैले एडभेि1ट8टह[को बारे मा जाR
ँ तपाwले एक जना एडभेि1ट8टलाई मेरै ढोकामा
चाहे को "थए।
sयाउनुभयो।"
सुVी <कमले मलाई एउटा पचाE mदइन्। Nायजसो मैले

पचाEह[लाई `याँ<क mद1थ“। तर Zयसबेला मैले सोच“ , " Zयसमा
केहc सZयता हुनस6छ। यmद छ भने मैले "सकेर म उनीसँग
आिZमक[पमा स@ब1ध राuन स6नेछु र मेरो चचEमा sयाउन
कोिशश गन]छु।"

के एडभेि1ट8ट झुटो हुन ् त?
एडभेि1ट8टको बारे मा केहc जानकारc पाएप"छ सुVी
<कमको चचEमा जान चाह“ । Zयो चचE हामीह[को चचEले "सकाएको
ँ केहc समय कसै ले
अनुसार झुटा हुन ् <क भRे जाR चाह“ को "थए।
ँ
थाहा नपाउने ग*र म Zयस चचEमा गए।
तर एक mदन मेरc

Vीमतीले मेरो पु8तक साम–ीमा एडभेि1ट8ट चचEको सूचना पP
भे†ाइन्। अ"न उनको र मेरो बीचमा कचकच चsन थाsयो। मेरc
Vीमतीलाई *रस नउठाइ एडभेि1ट8ट चचEमा कसरc जाने भनेर
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ँ
सोिचरहे को "थए।
तब एक mदन सुVी <कमले मलाई उनको
चचEमा हुने 8वा8‰य स@ब1धी कायE.ममा भाग "लन "न@तो
mदइन्। यस बारे मा मेरc Vीमतीले प"न चासो रािuथन् होला भनेर
उनलाई प"न "न@तो mदन <कमलाई अनुरोध गर“ ।

मलाई थाहा "थयो <क मेरc Vीमतीले एडभेि1ट8ट चचEमा

mदइने Nवचन क<हsयै प"न सुRे छै न। तर 8वा8‰य स@ब1धी
¦ानबाट एडभेि1ट8ट चचEसँग उनलाई प*रचय गराउन स<क1छ

भRे मलाई थाहा "थयो। एडभेि1ट8टह[ ज<हले प"न "मPवत
यवहार गदEछन् र सबैलाई हे लो भRे चलन छ भनेर मेरc
ँ आराधनाको सेवाकायE.मप"छ
Vीमतीलाई दे खाउन चाहे को "थए।
एडभेि1ट8टह[

कसरc

"म"लजुलc

खाँदा

रहे छन्

भनेर

मेरc

ँ
Vीमतीले दे िuलन् भRे मैले चाहे को "थए।
हामीह[को चचEमा

ु को सु[मा ब8दथे र
हामीह[को चचE पा8टर ज<हले प"न टे बल
अ[ह[ले उनलाई खाना sयाउनुप‰यŸ। तर एडभेि1ट8ट चचE
पा8टरले आफैले आ`नो खाना "लनुप‰यŸ र ब8नको "नि@त ठाउँ
खोaनुप‰यŸ।

8वा8‰य

स@ब1धी

कायE.मले

मेरc

Vीमतीको

मन

एडभेि1ट8ट चचEN"त नरम भयो। प"छ हामी दुवै जना दा"नएल र
Nकाशको बारे मा mदइने िशiा कायE.ममा सामेल भयŒ।
Zयसबेलमा मैले सोच“ , "यो त फरक िशiा रहे छ। हामीह[को
चचEमा पो धेरै गsती कुराह[ रहे छन्। तर एडभेि1ट8ट चचEको
पा8टरले त मलाई तातो तातो आिZमक खाना पो खुवाई रहे का
छन्।"

कायE.मको समापणमा Nचारकले मलाई बिTत8मा "लन

सुझाव mदए। तर मेरc Vीमतीले पिखEन अनुरोध ग*रन्। म मेरो
चचEको पा8टरमाP होइन चचEको व*रÀ अगुवा प"न हुँ भनेर मेरc
Vीमतीले स@झाइन्। मैले मेरc Vीमतीको कुरा सुन“। मेरो चचEको
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8थानीय यु"नयनको अzयi पद स@हालेप"छ एडभेि1ट8ट चचEमा
बिTत8मा "लने "नणEय मैले गर“ ।
बिTत8मा न"लने "नणEय गरे को साबथ प"छ मेरc Vीमती

चचEमा गइनन् <कनभने उनी "बरामी परे कU "थइन्। Zयस mदन
mदउँसो एक जना एडभेि1ट8ट मेरो घरमा मेरc Vीमतीको "नि@त
NाथEना गनE आए। कुराकानी गरे प"छ उनले हामीलाई भने,
"तपाwह[ले बिTत8मा "लनुपछE।" अनकनाउँदै मेरc Vीमती"तर
ँ ा लगाउँदै मैले भन“, "यस बारे म NाथEना गछु E। यmद
आख
परमेdवरको इvछा छ भने म बिTत8मा "ल1छु ।" मेरc Vीमतीले

"भ|े 6याले1डर हे *ररहे कU "थइन्। "फे£अ
ु रc ४मा बिTत8मा "लने
रा„ो समय ज8तो ला{छ," मलाई छ6क पादp उनले भ"नन्। एक
हTता अिघ स@म मलाई बिTत8मा न"लन

स@झाएकU Vीमतीले त

आफूले प"न बिTत8मा "लने चाहना यn ग*रन्।
फे£अ
ु रc २०१७मा बिTत8मा "लएप"छ मेरो जीवन खुशी र

आन1दले भ*ररहे को छ। NZयेक साबथ Nवचन सुR मलाई मन
पछE।
एडभेि1ट8ट पु8तक बेvने म<हलालाई मेरो चचEमा sयाउन
मैले चाहे को "थए,ँ उनले पो मलाई उनको चचEमा sयाइन्।
(यो कथा कUजो मुनले आ12यु मे6चे8नीलाई सुनाएका

"थए। <कजो मुनले आइतबार पालन गन] चचEमा ३७ वषEस@म
चचEको पा8टर भएर सेवा गरे का "थए। उनी ७१ वषEको
हुनहु 1ु छ। अकŸ अzयायमा उनकU Vीमतीले भनेकU कथा
प¯नेछŒ)।
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कथा
६८

खsलो साबथ
Vीमती सुन याTयुन
(दिiण को*रया)

दिiण को*रयामा आइतबार माRे चचEह[ 8थापना गनE
मलाई परमेdवरले धेरै सहयोग गनुभ
E एको छ। सानो झु´डलाई

मैले Nचार गथÜ तब Zयो सानो झु´ड बढे र ४० जना भयो र चचE
ब1यो। अ"न अ1तै नयाँ चचE 8थापना गनE परमेdवरले मलाई
अगुवाई गनुभ
E यो।

जब मैले Nभ ुको "नि@त काम ग*ररहे को "थए ँ मेरो मनमा

ँ जब चचEमा
केहc न केहc कमी भएको मैले महसुस गरे को "थए।

र पुनजाEगरण भेलामा Nचार गथÜ मलाई आन1द त ला{‰यो तर

ँ
"भPी ™दयमा आफैमा खो.ो भएको महसुस मैले गरे को "थए।
मेरो Vीमानले ज8तो "थयोलोजी वा धमEदशEन पढ“ र पूण[
E पमा

पा8टरको काम गर“ । तै प"न मेरो मन"भP खालc भएको महसुस
मैले गदp रह“ ।

तब एक mदन पु8तक साम–ी बेvने सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट

नारc मेरो घरमा दे खा प*रन्। उनले हामीलाई केहc प¯ने

साम–ीह[ mदइन्। मैले र मेरो Vीमानले ती साम–ीह[ प•Œ।

मेरो Vीमान एडभेि1ट8ट चचEमा जान थाsनुभयो। उनी केवल
आइतबार पालन गन] मा1छे अकŸ चचEमा <कन जान थालेको होला

भनी सोच“ । तर उनी त श"नबार पो चचEमा गइरहे कोमा मलाई

छ6क ला{यो। एक mदन जब उनको कोठा सफा गदp "थए ँ
ु मा एडभेि1ट8ट चचEको सूचनापP दे ख“ र अ"न थाहा
उनको टे बल
पाए ँ उनले के ग*ररहे का रहे छन्।
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Zयो

mदन

उनलाई

मैले

केहc

ँ ।
भ"नन

भो"लपsट

आइतबारको mदन "थयो। म च ुपचाप बस“ । अ"न सोमबार मैले
ु 1ु छ।
मेरc Vीमानलाई यसरc गालc गर“ "तपाw त पा8टर हुनह
झुटा चचEमा जान तपाwलाई लाज ला{दै न?"

""तमीले बुÁदै नौ। "तनीह[ झुटा िशiावालाह[ होइनन्।

"तनीह[सँग सZय छ" मेरो Vीमानले जवाफ mदनुभयो।

यो कुरा सुनेर मैले मेरो Vीमानले राखेका एडभेि1ट8ट

पु8तकह[

गोTय[पमा

प¯न

थाल“ ।

हामीले

पु8तक

बेvने

एडभेि1ट8टबाट एलेन जी ‹ाइटका धेरै पु8तकह[ पाएका "थयŒ।

ती पु8तकह[ पढे र मेरो पा8टरc ™दयमा चोट पˆयो।

Zयसकारण मेरो Vीमान घरमा नभएको बेलामा लु<कलु<क ती
पु8तकह[ प¯न थाल“ । जब मेरो Vीमानको कार बा<हर आएको
थाहा पाउँथे तब तुर1तै ती पु8तकह[ दराजमा ज8ताको Zय8तै
रािखmद1थ“।

तर एडभेि1ट8टN"त मेरो चासो ब¯दै गयो। अ"न पु8तक
बेvने Nचारकले एक mदन एडभेि1ट8ट चचEमा हुने 8वा8‰यको
कायE.ममा भाग "लन "न@तो mदइन्। मैले सोच“ , "यहc मौका हो
<क एडभेि1ट8टह[ झुटा हुन ् <क होइन भनेर थाहा पाउने।"

8वा8थको कायE.म धेरै mदनस@म च"लर¿ो। ते•ो mदनमा

एक जना चाइ"नज-को*रयन म<हलाले मकहाँ आएर सो"धन्,
"पा8टर, एडभेि1ट8टह[ झुटा हुन ् भनेर हामीह[को चचEमा Nचार
ग*र1छ। तपाw के भRुह1ु छ?"

"यो झुटा हो' भनेर म चाह1थे तर "यो चचE झुटा होइन।

यसले सZयलाई "सकाउँदैछ। यसले बाइबलमा दे खाए अनुसार
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साबथलाई "सकाउँछ।"मैले के भ"नरहे को "थए ँ सो मलाई नै थाहा
"थएन।

ती िच"नया-को*रयन म<हला मेरो कुरा सुनेर Nभा<वत

भइन्। म सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEको पा8टर भएको उनले

ठानेर भ"नन्, "Zयसो भए म तपाwको चचEमा मेरो छोरcसँग आउन
चाह1छु ।" "मेरो चचE टाढा छ। यहc चचEमा तपाw आउनुहोस्।
<यनीह[ले नै तपाwलाई स@हाsनुहन
ु ेछ" मैले भन“।

ँ म
प"छ ती म<हलाले बिTत8मा "लएको मैले थाहा पाए।

एडभेि1ट8ट चचEको सद8य नभएताप"न उनलाई एडभेि1ट8ट चचEमा
ँ
sयाउने कायEमा म सफल भए।

8वा8‰यको कायE.म प"छ सबभ1दा प<हलो पsट साबथमा

ँ यो चचE झुटा हो भनेर थाहा
चचEको सेवाकायEमा सि@म"लत भए।

ँ ।
mदन म "स6न चाह1थ“। तर Zयो चचEमा केहc प"न झुठो दे िखन
एडभेि1ट8टह[ले बाइबलको िशiालाई रा„ोसँग पालन गरे कोले
मलाई अच@म ला{यो।

येशूबाट स1दे श

मलाई बिTत8मा "लन मन लागेको "थयो। तर मैले मेरो

ँ मैले NाथEना
Vीमानसँग धेरै वषE अिघ बिTत8मा "लइसकेको "थए।
गर“ "मैले फे*र बिTत8मा <कन "लनुपछE र?" "यो "तमी आफैले

थाहा पाउनुपछE" भRे स1दे श पो परमेdवरबाट पाएको महसुस
गर“ । अ1तमा मैले बिTत8मा "लने "नणEय गर“ । परमेdवरको प<वP
mदन श"नबारलाई साबथ नमा"नकन मा"नसह[को पर@पराबाट
लादे को आइतबारलाई पालन गरे र परमेdवरको वचन पालन नग*र
पाप ग*ररहे को अनुभ"ू त मलाई भयो।
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Zयसबखत साबथ mदनमा एक जना एडभेि1ट8ट चचEको
<वdवासी मेरो घरमा हामीलाई भे_न आएका "थए। जब हामीले

कुराकानी गˆयŒ उनले मेरो Vीमानलाई बिTत8मा "लनुपछE भनेर
सsलाह mदइन्। यसबारे NाथEना गनुप
E छE भनेर मेरो Vीमानले भने
तब Zयसको ला"ग NाथEना गनE जŠरc नभएको मैले ठान“।

फे£अ
ु रc ४,२०१७मा बिTत8मा "लन मैले N8ताव राख“ र Zयहc
अनुसार हामीले बिTत8मा "लयŒ।

मेरो सातजना दाजुभाइ mददc ब<हनीह[ छन्। "तनीह[ले
प"न साबथको स1दे शलाई 8वीकार गŠन् भRे मेरो चाहना छ।
एडभेि1ट8ट

स1दे श

थाहा

नपाएको

को*रयाको

"भPी

भागमा

सबाथको बारे मा "सकाउने मेरो चाहना छ। हा„ो "नि@त NाथEना
गनुह
E ोस् ता<क हामीले एडभेि1ट8ट चचEह[ 8थापना गनE सकŒ।
जसरc आइतबारलाई साबथ पालन गदाE मनमा केहc न

केहc कमी भएको महसुस गरे को "थए ँ आजभो"ल मलाई Zय8तो
ला{दै न। येशूमा पाएको सZयताले गदाE मेरो मन खुशीले भ*रएको
छ।

(यो अनुभव सुना Tयायुनले आ12यु मे6चे8नीलाई बताएकU

् उनी १५ वषEस@म आइतबार चचEको पा8टर भएर काम
हुन।
गरे कU "थइन्। उनी ६४ वषE<क "छन्)।

२७५

कथा

बुबा, मलाई iमा गनुह
E ोस्!
हो*रता*रसा

६९

(जापान)

म इसाई प*रवारमा ज1मेको "थइन। जब म ठू लो भए ँ
परमेdवरको बारे मा मैले क<हsयै प"न सोचेको "थइन। जापानमा

बाˆह करोड साठ¡ लाख मा"नसह[ छन्। "तनीह[ परमेdवरN"त
वा8ता गदp नन्। परमेdवरलाई <पता भनेर स@बोधन गन] चलनले
उहाँN"त मेरो भावना रा„ो "थएन <कनभने मेरो बुबाको धेरै
यवहार मलाई मनपरे को "थएन।

जब म सानै "थए ँ मेरा बुबा र आमा एक आपसमा

ँ
छु _नुभयो। म आमासँग रहन गए।
तर "बदाको बेलामा म
बुबालाई भे_न जा1थ“। जब म १४ वषEको "थए ँ मेरो बुबा "बरामी

ु यो र श"नबार र आइतबार उनको हे रचाह गथÜ । उहाँको
हुनभ
नसE हुने मेरो "थएन। बुबालाई 8याहान] काम गाˆहो "थयो। म
सानै

"थए ँ र मैले गनुप
E न]

काम धेरै "थयो। मैले गुनासो

पोखाउँथे। "मैले नै <कन 8याहार गनुप
E न]" भनेर कचकच गथÜ ।

जब जब बुबालाई मैले भेट“ तब तब मैले उहाँलाई भ1थ“,

"तपाwदे िख मलाई वा6क ला{छ।" म धेरै Š1थ“। मेरो बुबा प"न
[नुह1ु ‰यो होला। केहc समयप"छ उनको दे हा1त भयो।
<फ"लम

बनाउने

काम

"स6न

म

अमे*रका

ँ
गए।

अमे*रकाको लस ए1जल सहरमा मेरो अzययन सु[ गनुभ
E 1दा

ँ Zयहाँ मेरा आफ1तह[ "थए जो
प<हले म "सकागो सहरमा गए।
सेभे1थ-डे एडभेि1ट8टह[ "थए। साबथमा चचE जान मलाई आ–ह
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गरे । मलाई चचEको वातावरण मनपˆयो। इसाई चचEमा गएको
Zयो मेरो प<हलो अनुभव "थयो।

जब म 8कुल जान थाल“ तब चचEमा जाने समय पाएको

"थइन।

छ

म<हनाप"छ

मेरा

आफ1तह[ले

लस

ए1जलसमा

सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचE भे†ाएका छौ <क भनेर सोधे। अ1तमा

ँ Nवचन
म ि{ल1डेल <फ"ल<पनो सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEमा गए।
प"छ घरमा गएर मेरc आमासँग 8काइपमा कुरा गन] मेरो योजना

"थयो। तर चचE त म ज8तो युवायुवतीह[ले भ*रएको "थयो।
चचEबाट म "न8कन ला{दा "तनीह[ले मलाई रोके। हामीले

सँगसँगै खाना खायŒ र Zयसप"छ "तनीह[सँग घुल"मल गनE
"तनीह[ले मलाई आ–ह गरे ।
मेरो

नयाँ

साथीह[ले

अकŸ

mदन

उनीह[सँग

घु@न

बोलाए। "तनीह[ले mदनmदनै मलाई बोलाउँथे। "तनीह[ले मN"त
Zय8तो <कन दया दे खाए भनेर मैले अच@म माने। प"छ मलाई
थाहा भयो <क परमेdवरले

उहाँको Nेम येशूलाई Nेम गन]

<वdवासीह[बाट दे खाउनुहँद
ु ो रहे छ। परमेdवरको Nेमको बारे मा
मैले धेरै जाR चाह“ । "तनीह[लाई परमेdवर र बाइबलको बारे मा

धेरै Ndनह[ मैले गर“ । एक जना साथी बाइबल "सकाउने काम
गदEथी। उनले मलाई बाइबल "सकाउन था"लन्।

मेरा साथीह[ मलाई मन परे को "थयो र मैले बिTत8मा

"लन चाह“ ।तर मैले मेरो बुबालाई नरा„ो

यवहार गरे को "बस] को

"थइन। बुबाले मलाई iमा mदनुभएको म चाह1थ“।
एक

रात

मैले

सपना

दे ख“।

मेरो

बुबा

भ ुwमा

पिsटरहनुभएको मैले दे ख“। उहाँको अनुहार सेतो "थयो र उहाँ
ु 1ु ‰यो। उहाँले मलाई ट6क लगाएर
मनp लागेको ज8तो हुनह
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हे नभ
Eु यो तर केहc प"न भRुभएन। उहाँले मलाई क<हsयै प"न
iमा mदनुहR
ु भनेर मैले सोच“ ।

अकŸ रात प"न फे*र Zयहc सपना दे ख“। फे*र मेरो बुबा

भ ुwमा लो<टरहनुभएको मैले दे ख“। तर यसबेला उहाँ मलाई हे रेर
मु8कुराउनुभयो र भRुभयो "ध1यवाद।" "मेरो बुबाले मलाई iमा
mदनुभयो। परमेdवरले प"न हामीलाई Zयहc गनुह
E 1ु छ। हामी सध¸

रा„ो बाटोमा नलागेताप"न हामीले iमा मा{यŒ भने परमेdवरले
iमा mदनुह1ु छ र हामीलाई Nेम गनुह
E 1ु छ" भनेर मैले सोच“ ।

जब सपनामा मेरो बुबाले "ध1यवाद" mदनुभयो अ"न मलाई

मुिnको आन1द प<हलो पटक अनुभव भयो। मेरो मनमा भएको
गŠ:ो भारc "बलाएर गयो। मलाई थाहा छ <क मैले iमा

ँ े र NाथEना गर“ । "Nभ ु तपाwलाई
पाइसकेको छु । म •युझ

ध1यवाद छ। येशूले मलाई iमा mदनुभयो। ममा येशूको Nेम
भएको महसुस गरे को छु ।" मैले मनमनै भन“।

बिTत8माको "नि@त खडा भएको तगारो Zयस सपनाले

हटाइmदयो। परमेdवरले मलाई iमा mदन स6नुह1ु छ र उहाँको
Nेमको Nवाह चचEका <वdवासीह[बाट मैले अनुभव गर“ । १ यूहRा
४:१२ अब मैले बुझ“। Zयसमा लेिखएको छ, "यmद हामीह[ले

एक आपसमा Nेम गˆयौ भने परमेdवर हामीह[सँग रहनुहन
ु े छ, र
उहाँको Nेम हामीमा "सƒ भएको छ।"

ँ
मैले सपना दे खेको "तन म<हनाप"छ बिTत8मा "लए।

Zयसबेला मेरा भ"तजीह[ प"न Zयो उZसबमा सामेल हुन आए।
मेरो "नणEयN"त "तनीह[ छ6क परे का "थए तर "तनीह[ खुशी
"थए।
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अब म २४ वषEकU भएकU छु । जापानको राजधानी
टो<कयो निजक एक गैरसरकारc सं 8थामा काम ग*रहरे कU छु ।
काटुEन <फ"लमह[ न"स6ने मैले "नणEय गर“ <कन<क ती <फ"लमह[
Nायजसो

जापानमा

"भ"डयो

खेलमा

Nयोग

ग*र1छ।

"भ"डयो

खेलह[ बनाउन मैले चा<हँन। िचPकलाबाट बालबा"लकाह[लाई
स’चो पान] काम मैले ग*ररहे कU छु । जापानको उ|रc भागमा
सन् २०११मा आएको भूक@पले धेरै बालबा"लकाह[ Pासमा
परे को "थयो। मेरो सं 8थाले "तनीह[को डर हटाउन िचP कोराएर
सहयोग गˆयो।
मेरc आमाको "नि@त प"न मैले NाथEना ग*ररहे को

छु । उनले प"न येशूलाई –हण गŠन् भRे म चाह1छु । जापानको

सतागया चचEले म ज8तो सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट युवायुवतीह[लाई
जापानमा सुसमाचार Nचार गनE ता"लम mदइरहे को छ।

२७९

कथा

येशूले माझीह[लाई प.नुह1ु छ
कुरcखारा<क"मयोशी

७०

(जापान)

४८ वषEको मेरो माझी साथी साडायुकUले बिTत8मा "लएको
दे खेर मेरो ™दय अZय1त खुशी भएको "थयो। जापानको टु िशषमा

भRे दुगम
E टापुमा उनले बिTत8मा "लएका "थए।
१५ वषEको उमेरदे िख माछा समाZने काम ग*ररहे को मेरो
साथीलाई येशूले भखEर समाZनुभएको "थयो। उसँग मेरो प<हलो

भेट एउटा <वशाल बजार"नर भएको "थयो। जब मैले मेरो कार
पाकE गदp "थए,ँ Zयसबेला मकहाँ आएर उसले मसँग च ुरोट मागेको
"थयो। म, मेरc Vीमती र दुई साना छोरcह[सँग जापानको

सुिशमा टापुमा ब8दथ“। Zयो टापुमा ३०,००० मा"नसह[ "थए।
Zयो टापु जापानबाट दिiण को*रया"तरको समु•मा "थयो।
हामीह[ {लोबल "मसन पायो"नयरह[ हŒ। हामी "मसनमा जा"गर
ँ ेवक
खाएका नभएताप"न एक वषE Nभ ुको काममा ला{न 8वयस

भएका "थयŒ। 8वयं Nभ ुको बारे मा थाहा नपाएकाह[कहाँ
"तनीह[कै रहनसहनमा रहे र सुसमाचार सुनाएर स:"त 8थापना
गन] हामीह[को काम हो। जब सातवषE अिघ हामी Zयस दुगम
E
टापुमा आइपु{यŒ तब Zयहाँ अ[ कोहc प"न सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट
"थएनन्।
ु U मेरो कारको
म कारमा ब"सरहे को बेलामा साडुयक
Áयालमा

ढकढकाउन

आयो।

Zयसले

मेरc छोरcह[लाई
तसाEइmदएको "थयो। मैले तुर1तै जवाफ mदए,ँ “माफ गनुह
E ोस्,
मसँग च ुरोठ छै न।" कसै ले य8तो खालको अनुरोध गˆयो भने म

Nायजसो यसरc नै न„ भएर जवाफ mद1थ“। तर Zयो अप*रिचत
मा"नसको मुख अzँ यारो भयो र "नराश दे िखयो। जब ऊ हामीबाट
गयो तब मैले छोरcह[लाई उसको "नि@त NाथEना गनुप
E छE भन“।
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NाथEना गरे प"छ मैले सोच“ , “मैले Zयस मा"नसलाई एडभेि1ट8ट
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 NाथEना
ँ ा खोल“ तब एउटा पचाE कारको भ ुwमा
गर“ । जब मैले आख

प*ररहे को दे ख“। मेरc छोरcले कुsचेर Zयस पचाE अ"लक"त
vया"तएको "थयो। तर Zयहाँ भएको साम–ी प¯न स<क1‰यो।

Zयसकारण म मेरा दुई छोरcह[को हात समातेर Zयस अप*रिचत
ँ
मा"नसकहाँ गए।
जब हामीले Zयस मा"नसलाई भे‡Œ तब
बाइबलको एउटा पद याद आयो। एक जना मा{नेलाई पPुसले
भनेको कुरा स@झ“, “मसँग सुनचाँदc छै न तर मसँग जेछ सो

"तमीलाई mद1छु " (Nे*रत ३:६)। उसलाई भेटेर मैले भन“, “माफ
गनुह
E ोस् मसँग च ुरोठ छै न 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"भरहे कै बेलामा
उसले प•ो। उसले मलाई धेरै ध1यवाद mदएर भ1यो, “साँvच¸

भRे हो भने निजकको कुनै चचE छ <क भनेर Zयहाँ जान चाहे को
ँ मेरो जीवनमा सबै आशा हराइसकेको छ र म "नराशै
"थए।
"नराशले भ*रएकोछु । तर Zयस चचEमा जानुभ1दा प<हले तपाw

मकहाँ आउनुभयो। Zयसको "नि@त ध1यवाद।"
जब मैले यो कुरा सुन“ म त तीन छ6क पर“ । परमेdवरकै
अगुवाईमा हामीह[को भेट भएको ज8तो ला{यो। हरे क mदन
बाइबल अzययन गनE मकहाँ आउन मैले अनुरोध गर“ । उसले

केहc खाएको छ <क छै न भनेर प"न सोध“ । उसलाई हरे क mदन
खान प"न mदन स6थ“। Zयो मा"नसलाई आफू कोहुँ भनेर
िचनाएप"छ मेरो घरमा बाइबल अzययन गनE आउन उसले म’जुर
गˆयो।
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ु U भो"लपsट आयो। तीन म<हनास@म हामीले
साडुयक
ु U नैराdयता र मादक
सँगसँगै बाइबल अzययन गˆयŒ। साडुयक
ँ औषधीको माPा धेरै
पदाथEसँग सं घषE ग*ररहे को मैले थाहा पाए।

खाएर दुईपsट उसले आZमहZया गनE खोजेको "थयो। तर दुवै
पsट डा6टरले उसलाई अच@म त*रकाले बचाएको "थयो। येशूको
Nेमको बारे मा थाहा नmदइकन उसलाई क<हsयै प"न परमेdवरले
मनE mदनुहR
ु भनेर मैल“ भन“।

ु Uले बिTत8मा "लयो। म र मेरो
सन् २०१५मा साडुयक
प*रवार Zयस टापुमा भएको बेला बिTत8मा³ारा येशूलाई –हण गन]

तीन जनामा ऊ दो•ो यिn "थयो। उसले मादकपदाथE खान
छो«ो र जाँडर6सीले सताइरहे को अ[ह[लाई छोडाउने "नकाय
खोsने चाहना ऊ यn गदEछ।

िश1तो र बुƒ धमE माRे मा"नसह[लाई येशूको बारे मा सुनाउन
नस6दा क<हलेकाहc ¥ म र मेरc Vीमती mद6क हु1‰यŒ। तर
ु U र उसको हँ"सलो मुहार दे uदा परमेdवरको बाटो
साडुयक
हामीह[को होइन भनेर हामीलाई याद mदलाउँछ र जो मा"नसले
परमेdवरलाई खोिजग*ररहे को हु1छ, उहाँले हामीकहाँ sयाउनुह1ु छ
भRे कुरामा हामी ढु 6क हुनस6छŒ।
(यो कथा का*रहारा<कमीयोशीले

आ1• ु

मेि6च8नेलाई

बताएको हो। <कमीयोशीले जसलाई <कभ भनेर स@बोधन ग*र1छ
हवाई जहाज चलाउने लाइसे1स पाएको छ। परमेdवरको इvछा
भए हवाईजहाज चलाएर उहाँको गवाहc हुन चा<हरहे को छ। उनी
हवाई जहाजसँग अ<हले प"न खे"लरहे का हु1छन्)।
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सयŒकU आमा

कथा

मायुमी नागाने

७१

(जापान)

जापानमा

मायुमी

एक

अZय1त

Nभावकारc

सेभे1थ-डे

्
एडभेि1ट8ट म<हला हुन।
तर सु[मा Zय8ती "थइनन्। उनले

ँ े कU "थइन्।
प<हलो कiा स6नुभ1दा प<हले दुई पsट मनE आट
उनका

बुबा

मादकपदाथEको

दु यEसनमा

लागेका

"थए

भने

आमालाई मान"सक रोगले सताएको "थयो। दुवै बाबुआमाले

उनीN"त Zय8तो zयान mदएका "थएनन्। Zयसै ले गदाE एक mदन
पानी उि@लरहे को भाँडो उनीमा"थ ख"न1दा उनी झ´डै मरे कU

"थइन्। Zयो घ_ना उनी तीन वषE हुँदा र पाँच वषE हुँदा दुई
पटक भएको "थयो। दुवै पटक उि@लरहे को पानी िजउ भ*र
पोिखएको

"थयो।

Zयसले

गदाE

उनको

शरcरमा

िज1दगीभरc

नहराउने दाग बसेको "थयो।

भ"नन्।

“परमेdवरले मलाई दुई पsट बचाउनुभयो" मायुमीले

जब उनी नौ वषEकU "थइन् उनकU आमा सदाको "नि@त
हराएकU "थइन्। उनको जीवन अZय1त कहालc ला{दो र क€मय
"थयो। उनी "नराशै "नराशामा हुक]कU "थइन्।

जब उनी ६ कiामा पि¯थन् तब उनी"भP आशाको mदयो
बलेको "थयो। एक जना अमे*रकन उनको घरसँगै जो"डएको

घरमा सरे को "थयो। उसले उनलाई अ¼–ेजी बोsन "सकायो र
बाइबल प¯न प"न "सकायो। जब मायुमीले म|ी ७:१२मा

लेिखएको सुनौलो "नयम प<ढन् तब उनलाई अZय1त अच@म

२८३

ला{यो। Zयसमा लेिखएको छ “अ[ले "तमीलाई के गरे को
चाह1छौ Zयहc "तमीले प"न अ[लाई गर।"

“जब मैले यो पद पढ“ तब मलाई थाहा भयो <क म कुन
बाटोमा जानुपछE। मेरो <वगतको समयलाई म बदsन सि6दँन।
मेरो दाग भएको छाला क<हsयै प"न प<हला ज8तो हुँदैन। तर

मैले मेरा बाबुआमाबाट नपाएको माया अ[ बालबा"लकाह[लाई
mदन स6छु भRे मलाई महसुस भएको "थयो" मायुमीले मु8कुराउँदै
भ"नन्।

Zयसै बेलादे िख उनले बालबा"लकह[को हे रचाह गन] Nण

गरे कU "थइन्।
तर धेरै कmठन समयह[ उनले गुजानुप
E रे को "थयो। उनी
२१वषEकU हुँदा उनले "बबाह ग*रन्। दश वषEप"छ उनको आ`नो
Vीमानसँग पारपाच ुके भयो। उनी जाँडर6सी खाएर माि|न था"लन्

र Nश8त[पमा च ुरोट खान था"लन्। उनले आZमहZया गनE
खोिजन्। जब उनी ३८ वषE भएकU "थइन् उनले फे*र <ववाह
ग*रन् र नयाँ जीवन सु[ ग*रन्। उनले mदउँसो बालबा"लकाह[
हे न] ठाउँ वा डे केयर से1टरमा काम पाइन्। mदउँसो साना
बालबा"लकह[लाई हे न] ठाउँ दे खेर उनलाई धेरै नमजा ला{यो।
Zयस

डे

केयर

से1टरमा

धेरै

कडा

"नयमह[

"थए।

बालबा"लकाह[का बाबुआमाह[ले धेरै काम गनुप
E रे को "थयो।
जब एक mदन एक वषEको aवरो आएको बालकलाई डे

केयरमा भनाE "लइएन तब मायुमीको जीवनमा भारc प*रवतEन
आएको "थयो। Zयस बालकको आमा काममा जानैप‰यŸ र
बालकलाई हे न] हुँदैन‰यो। अकŸ mदन Zयस आमा डे 6यरमा

फक]र आइन्। उनको बालक Zयसरc चाँडो कसरc "नको भयो
भनेर उनलाई थाहा भएन। तर जब बालकको था¼ना फे*रयो तब
बालक रा„ो भएको "थयो। आमाले बालकलाई िचसो था¼ना वा
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डाइपर बेरेकU "थइन्। aवरोलाई कम गनE आमाले Zयो गरे कU
"थइन्।

“बvचाह[लाई Zयसरc हे रचाह गन] होइन भनेर मैले
आ`नै डे 6यर से1टर खोल“ । बालबा"लकाह[लाई रा„ोसँग
ँ
8याहान] नी"त मैले बनाए।
ज8तोसुकै बालबा"लकलाई प"न
"बनासतE भनाE गन] नी"त मेरो "थयो। aवरो आएकोलाई प"न भनाE
"लने भनेर मैले डे6यर खोल“ " मायुमीले बताइन्।

मायुमीको डे 6यर २४ घ1टा खुला हु1‰यो। उनले केवल
दश जना बालबा"लकाह[लाई भनाE गराउन <व¦ापन "नका"लन्
तर ५०० आमाह[ले आ`ना बालबा"लकाह[लाई राuन अनुरोध
गरे । यmद कोहc बvचा aवरोले सताएको छ भनेर उसलाई आ`नै
घरमा

पठाइ1‰यो

तर

Zयहाँ

बvचा

हे न]

धाइआमालाई

प"न

पठाइ1‰यो।
तर जब मायुमीले अ[ बालबा"लकाह[को सेवा गदp "थइन्
आ`नै घरमा उनलाई सम8या
भएको "थयो। उनको दुई
छोरcह[ "थए र सानीचा<हँ चार6लास भनाEभएकU "थइन् तर
8कूलमा

जान

मा"ननन्।

सरकारc

8कुलमा

गएकU

छोरcले

िशिiकाले उनलाई मूखE केटc भनेर <प<टन् भनेर गुनासो ग*रन्।
एक mदन स:ीत "सकाउने िशिiकाले प"न उनको टाउकोमा

Áयालcले <हकाEएकU "थइन्।
मायुमीले आ`नी छोरcलाई Zयस 8कूलबाट "नकालेर अकp

8कूलमा राuन खोिजन्। आ`नो घरको निजक एडभेि1ट8ट 8कुल
उनले भे†ाइन्।
8कूलभ1दा एडभेि1ट8ट 8कूल 8वगE ज8तो
ँ Zयहाँका िशिiकाह[ धेरै रा„ा "थए"
भएको मैले थाहा पाए।
मायुमीले सुनाइन्।
“सरकारc
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उनको छोरcले एडभेि1ट8ट 8कूल तुर1तै मनपराइन्। धेरै
वषEप"छ छोरcले बिTत8मा "लइन्। अ"न मायुमी, उनको Vीमान र
अकŸ छोरcले प"न बिTत8मा "लए।

बिTत8मा "लएप"छ मायुमीमा प*रवतEन आयो। उनी मोटc
"थइन् तर दु•लc र 8व8थ भइन्। उनी सध¸ हँ"सलc "थइन्।
उनका साथी, आमाबाबु र प<हलाको डे6यर से1टरका साथीह[ले
प"न उनलाई के भयो भनेर सोzन थाले। मायुमीले "तनीह[लाई
Nभ ु येशूको बारे मा बहादुरcसाथ सुनाइन्। उनको Nभावले उनले
काम

गरे को

प<हलाको

डे

6यरको

३०

जना

<कशोर

र

<कशोरcह[ आज एडभेि1ट8ट 8कुलह[मा अzययन ग*ररहे का
छन्।

“मैले िचनेका प<हलाका बालबा"लकाह[ जब Zयस डे6यर

छोडेर हुक]का "थए "तनीह[लाई एडभेि1ट8ट 8कूलमा
ँ धेरैले जान म’जुर गरे ।" मायुमीले भ"नन्।
सsलाह mदए।

जान

प<हलेका डे 6यर से1टरका बालबा"लकाह[ र "तनीह[का
बाबुआमा समेत गरे र चार वषE"भP ४५ जनाले बिTत8मा "लएका
"थए।

आजभो"ल मायुमीले टो<कयोमा ठू लो डे6यर से1टर
खोलेकU "छन् र Zयहाँ ५० जना बvचाबvचीह[ छन्। "तनीह[
Nायजसो इसाई प*रवारका होइनन्। मान"सक रोगले <प"डत
बालबा"लकारह[लाई हे रचाह गन] नयाँ जीवनशैलc अपनाउने

सं 8था खोsने कोिशश उनले ग*ररहे कU "छन्।
हामी येशूका भn हŒ भनेर कसरc अ[लाई Nभाव पान]?

मायुमी ज8तै भ• र "मजासीलो भएर अ[लाई येशूको स1दे श
¥
सुनाऔ।
लेखक: आ12यु मे6चे8नी
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कथा

एडभेि1ट8ट कलेजमा हराएको <व¨ाथ®
यासुकU योकU

७२
जापानमा

(जापान)

रहे को

एकमाP

एडभेि1ट8ट

कलेजमा

जब

यासुकU योकU भनाEभए Zयसभ1दा अिघ उसले क<हsयै प"न कुनै

इसाईलाई भेटेको "थएन न त बाइबल नै पढे को "थयो। जब
सा"नकुगाि6वन कलेजमा उसको बुबाआमाले दुई वषEस@मको
"नि@त ‡ुशन फU "तरे तबस@म Zयो कलेज इसाई कलेज हो
भनेर थाहा पाएको "थएन। उसले अ¼–ेजी "स6न चाहे को "थयो र
Zयस मा"मलामा Zयो कलेजको नाउँ चलेको "थयो।

ु ाको
जब सबैले सुRे गरे र लाउड ि8पकरबाट “बेलक

ु ोस्"
आराधना समय भएको छ। सबै जना सभा घरमा ज@मा हुनह
भRे खबर सुने यासुकU योकU छ6क परे को "थयो।

“मबाहे क सबैले भजन गाउन जानेका "थए। मबाहे क

सबैले बाइबलमा पदह[ भे†ाउन जानेका "थए। मैले केहc प"न
बुÁन सकेको "थइन" योकUले भ1यो।

आराधना सकेप"छ मैले घर फ<कEने "नधो गरे । तर

बाबुआमाले ‡ुशनको पैसा "तरे कोले दुईवषE पढे रमाP घर फकEने
"नणEय भयो।

“Zयो कलेजमा जानु नै इसाईह[सँग मेरो प<हलो स@पकE

भएको "थयो" यासुकU योकUले यn गˆयो।

योकU ज8तै धेरै जापानीह[ले क<हsयै प"न इसाईलाई

भेटेका हुँदैनन्। जापानको जनसं uयामा केवल एक N"तशतमाP

इसाई छन्। Zयहाँ १५१५१ एडभेि1ट8टह[ छन्। Zयस दे शका
मा"नसह[ Nायजसो बुƒ धमE मा1छन्।
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कलेजमा भनाE हुँदा योकU बुƒले धमE प"न मानेको "थएन।

आिZमक मा"मलामा उसलाई कुनै चासो नै "थएन।
तर

उसका

साथीह[

र

िशiकह[

दयालु

"थए।

"तनीह[ले उसलाई येशूको बारे मा "सकाए। "तनीह[को "मPवत
यवहारले गदाE ऊ इसाई आ8थाN"त Nभा<वत हुन थालेको "थयो।

उसले चचEमा जान मन पराउन थाsयो र नयाँ साथीह[सँग

घुल"मल गनE मनपरायो। एक जना एडभेि1ट8ट म<हलालाई उसले

साथी बनायो। प"छ बिTत8मा "लन आफूले <हच<कचाउन नपरे को
उसले थाहा पायो।

दुई वषEप"छ अ¼–ेजी भाषा "सकाउने इजाजत उसले

पायो। एडभेि1ट8ट कलेजमा नै पढाउन उसले चाहना

यn

गˆयो। तर Zयस कलेजमा काम गनE प<हले इसाई हुनपु छE भनेर

थाहा पायो, Zयसको अथE उसले बाइबल अzययन गनुE आवdयक
"थयो।

कलेजमा बाइबल स@ब1धी अzययन गनE बाइबल 6लासमा

भनाE भयो। ऊ पा8टर हुन चाहे को "थएन। कलेजमा पढाउनमाP
बाइबल प¯न चाहे को "थयो। जब बाइबल 6लासमा प¯न उसले

नाउँ लेखायो तब कलेजको पा8टरले उसलाई सोधे, “भ<वÇयमा
"तमी के गनE चाह1छौ? के "तमी इसाई हुन चाह1छौ?"

“प"छ इसाई हु1छु होला, तर अ<हले होइन" योकUले

जवाफ mदयो।

“ए, "तमी इसाई हुन चाहे का रहे छौ। तब अ<हले नै <कन

बिTत8मा न"लने? भो"ल के हु1छ थाहा छै न। <कन भोलc भनेर
पिखEने?" पा8टरले उसको अनुहारमा "नयालेर भ1यो।

पा8टर र योकUले धेरै बेरस@म छलफल ग*ररहे । योकUले

पा8टरको भनाइलाई बुÁयो। अ1तमा योकUले भ1यो, “मलाई केहc

२८८

समय

mदनुहोस्।

चा<ह1छ।"

बिTत8माको

बारे मा

सोvन

मलाई

समय

“"तमी अकŸ हTता आउँदा कुन mदन बिTत8मा "लने भनेर

"नणEय गरे र आऊ ल!" पा8टरले भ1यो।

एडभेि1ट8ट केटc साथीलाई उसले फोन गˆयो। उनी अकp

सहरमा Nाथ"मक 8कूलमा काम ग*ररहे कU "थइन्। उनलाई

पा8टरले भनेको कुरा उसले सुनायो। आफूले बिTत8मा "लने mदन

उनी प"न आउन सि6छन् <क भनेर योकUले सोzयो। अकŸ केहc
म<हनामा केवल एक mदनमाP उनले छु †ी पाउने कुरा Zयस केटc
साथीले सुनाइन्। Zयहc mदन बिTत8मा "लने योकUले "नणEय
गˆयो।

आज ४२वषEको योकU जापान यु"नयन क1फरे 1सको अगुवा

भएको छ। जापानको युवा चचEको ऊ माP एक पा8टर भएको
छ। टो<कयो सेतगया चचEले युवायुवतीह[लाई सुसमाचार सुनाउने

काममा ता"लम mद1छ। यस Pैमा"सक भेटcको केहc भाग Zयस
चचEलाई सघाउनेछ।

एडभेि1ट8ट कलेजमा जुन त*रकाले उनलाई येशूको Nेम

दे खाउने रह8य थाहा भयो Zयहc रह8य उनले प"न आZमसात्
्
गछEन।

“परमेdवरको Nेम "सकाउन बाइबलबाट होइन तर मेरा

् "तनीह[को नरम "मजास, मायालु
साथीह[ र िशiकह[ले हुन।
यवहार र "मठो वचनले मलाई परमेdवरको Nेम "सकाएको

्
"थयो" योकU खुशीसाथ यn गछEन।

२८९
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कथा
७३

आठ कiाको <व¨ाथ®बाट परमेdवरको सेवाकायE
बुमिचनअड] न
( म:ो"लया, एिशया)

म:ो"लयाको पहाडी सहरमा उसको प*रवार सरे प"छ आठ
कiाको बुमिचनले चचEमा जान चाहे को "थयो। तर नयाँ सहरमा
सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचE "थएन। Zयहाँ रहे का सबै जसो
१०,००० मा"नसह[ बुƒ धमEका अनुयायीह[ "थए। उसका

बाबुआमा प"न बुƒ धमE मा1थे। उसले एउटा इसाई चचE भे†ायो
जुन चचEले आइतबार मा1‰यो। Zयो चचE उसको <हसाब "सकाउने
नयाँ िशiकको घरमा हु1‰यो। बुमिचम आ`नो <हसाब "सकाउने

सरको घरमा जान डराएको "थयो।
“म <हसाबमा रा„ो "थइन, Zयसकारण Zयस िशiकको
घरमा जान मलाई डर लागेको "थयो" बुमिचमले भ1यो।

म:ो"लयामा धेरै जसोलाई एडभेि1ट8ट चचEको बारे मा थाहा
"थएन। तर बुमिचमलाई Zयस चचEको बारे मा रा„ैसँग थाहा
"थयो। एक जना 8थानीय एडभेि1ट8ट नातेदारले बोलाएको हुनाले
बुमिचम आ`नो पुरानो सहरमा रहे को एडभेि1ट8ट चचEमा जाने

गदE‰यो। एक mदन पा8टरले उसलाई म:ो"लयाको राजधानी
उलनबाटरमा एडभेि1ट8ट युवा भेलामा लगेका "थए। बुमिचमले

Zयस भेलामा येशूको सुमाचार सुनाउने मा"नसह[को आवdयकता

भएको महसुस गरे को "थयो। Zयसकारण नयाँ सहरमा येशूको
सुसमाचार कसरc सुनाउने भनेर सोिचरहे को "थयो।
बुमिचमले येशूको सुसमाचार कसरc सुनाउने भनेर सोvदै
गरे को बेलामा उसको घरको निजकै रहे को पहाडमा "बहान सध¸

च¯ने प"न गरे को "थयो। पहाडको टु Tपोमा बसेर भजनह[
गाउँ‰यो र परमेdवरको अगुवाईको "नि@त NाथEना गदE‰यो।

२९०

“Nभ ु मलाई Nयोग गनुह
E ोस्" भनेर उसले NाथEना गदE‰यो।
एक mदन "बहान NाथEना गरे प"छ पहाडबाट खुŠŠ झरे र
"सधै आइतबार माRे चचEमा गयो। चचE"भP पसेप"छ उसलाई
कसोकसो लागेको "थयो। २०जना ठू लो मा"नसह[को सामु
आफूमाP ए6लो बालक भएको उसले भे†ाएको "थयो। तर जब
ठू लाह[ले कुरा गनE थाले उसको असिजलोपना ह‡ो। Zयो चचE
सध¸ को "नि@त ब1द हुन लागेको "थयो।
“यो हा„ो चचEको अि1तम आराधना समय हो" एक जना
चचEको सद8यले भ1यो। “हामी थोरै छŒ, <कन चचE चलाइरहने?"
अकŸ चचEको सद8यले दु:ख पोखाए। Zयस चचEका सद8यह[ धेरै
"नराश भएका "थए <कन<क धेरै जसो <वdवासीह[ले Zयस चचEमा
आइतबार आराधना गनE आउन छोडेका "थए।
बुमिचमले उ"भएर १ कोर1थी १५:५८ प•ो,
“Zयसकारण मेरा <Nय भाइह[ हो न<हिvकचाउ, अ"डग होऊ,
परमेdवरको काममा सध¸ ला"गरहनु। परमेdवरमा "तमीह[को
प*रVम यथE भएको छै न भनेर थाहा पाउनु" ([पा1त*रत)।
येशूभnह[ले आशा छो©नुहR
ु भनेर उसले बाइबलबाट सुनायो।
जब Zयो केटाले बोsयो तब चचEका मा"नसह[ zयानसँग सुनीरहे ।
जब उसले वचन सुनाउन स6यो तब चचEका सद8यह[ले खुशी
मानेर भने, “यो हा„ो अि1तम आराधनाको समय होइन! ब[ अब
नयाँ त*रकाले यो चचE सु[ गरे र हा„ो Nथम आराधनाको समय
हुनेछ!"
केहc mदनप"छ Zयस चचEका धेरै सद8यह[ बुमिचमसँग
NाथEना गनE पहाडमा चढे ।
बुमिचमले पुरानो एडभेि1ट8ट चचEको पा8टरसँग स@पकE
गˆयो। आइतबारको mदन Zयस आइतबार चचEमा Nचार गनE
आउन उसले अनुरोध गˆयो। ती पा8टरले म’जुर गरे र दुवै

२९१

जना "मलेर म<हनाको एक mदन Zयहाँका चचEका सद8यह[लाई
बाइबल "सकाए। Zयो .म छम<हनास@म चsयो।
“चचEका सद8यह[लाई एडभेि1ट8ट हुन आ‹ान ग*रँन तर
"तनीह[कहाँ गएर "तनीह[को चचEमा सामेल भए ँ र "तनीह[सँग
NाथEना गनE थाल“ " बुमिचमले भ1यो।

तर पहाडमा चढे को बेलामा आ`नो NाथEनामा प*रवतEन गनE
थाsयो। परमेdवरले उसलाई Nयोग गनुह
E ोस् भनेर NाथEना गनुक
E ो
स†ा चचEका <वdवासीह[ले एडभेि1ट8ट स1दे श –हण गराउन
सहायता गनुह
E ोस् भनेर बु"मिचमले NाथEना गनE थाsयो।
Zयो चचEमा २० जनाबाट २७ जना <वdवासीह[ भए र
बु"मिचमका साथीह[ प"न चचEमा आउन थाले।

एक वषEप"छ Zयस चचEका सबै २७ जना सद8यह[
एडभेि1ट8ट चचEको पा8टरको चचEमा अ[ एडभेि1ट8टह[सँगै
<.समसको <वशेष कायE.ममा सहभागी हुन गए। जब ती २७
जना आ-आ`ना घरमा फक] तब सबै जनाले एडभेि1ट8ट चचEमा
सामेल हुन सहम"त जनाए। म:ो"लयामा एडभेि1ट8ट चचE सु[
भएको २७ वषEमा ZयोमाP एक घ_ना हो जहाँ एउटा चचEको सबै
जना एडभेि1ट8ट भएका "थए।
जब बु"मिचम ठू लो

भएर

म:ो"लयाको

राजधानी

उलनबाटरमा गयो तब Zयो चचEमा ४० जना <वdवासीह[ भएका
"थए। २७वषEको बु"मिचमले म:ो"लयामा चचE 8थापना गनE
छोडेको छै न। ऊ {लोबल "मसनको पायो"नयर भएको छ र
म:ो"लयाको केवल एउटामाP पाथफाइ1डर चचEको अगुवा भएको

छ। ऊ र उसकU Vीमती "मलेर म:ो"लयाको पर@परागत पाल
ज8तो घरमा सन् २०१२मा पाथफाइ1डर चचE खोलेका "थए।
खु1टु ल सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEमा Nायजसो ६० जना NZयेक
साबथ आराधना गनE आउँछन्। ४५ जना पाथफाइ1डर
युवायुवतीह[ प"न आउँछन्। सन् २०१७मा म:ो"लया दे शले

२९२

एडभेि1ट8ट चचEलाई आ"धका*रक मा1यता mदएको "थयो। सन्
२०१७मा प<हलो दश जनाले बिTत8मा "लएका "थए।
बु"मिचमको आठ कiाको <हसाब "सकाउने िशiक अ<हले
प"न <हसाबै "सकाउँ"छन्। अ<हले उनी उलनबाटरमा रहे को
म:ो"लयाको एकमाP एडभेि1ट8ट 8कूल टु सगालमा पढाउँ"छन्।
यस Pैमा"सक भेटcको भाग Zयस 8कूलले प"न पाउनेछ।

-लेखक, आ12यु मे6चे8नी

२९३

कथा
७४

सं सारको सबभ1दा असल काम
ए1कमानडेख “मनडाख" बोsड
(म:ो"लया, एिशया)

(सन् १९२४दे िख सन् १९८९स@म म:ो"लया [सको

अ"धनमा "थयो। Zयसप"छ म:ो"लया [सबाट अल"गएर 8वत1P
राaय ब1यो। Zयहा सन् १९९१मा =ि1टयर "मसनको एक
"बवा<हत द@प"तले सुसमाचार Nचार गनE "भ"Pएको "थयो।
Zयसबेला Zयहाँको जनसं uया "तस लाख "थयो। अ<हले Zयहाँ
२,१७७ सेभे1थडे <वdवासीह[ छन्। जो जो बिTत8मा "ल1छन्
Nायजसो प*रवारको एक जनालेमाP बिTत8मा "लने भएको छ।
Zयहाँ धे रै च ुनौ"तह[ छन्। चचEका धे रै सद8यह[ चचEमा र<हरन
प"न गाˆहो भएको पाइएको छ। म:ो"लयाको राजधानी
उलनबाटरमा मानडाखमा २८ वषEको {लोबल "मसन पायो"नयर
"थयो। उसले <कसोर अव8थामा बिTत8मा "लएको "थयो।सात
वषEप"छ उसले चचE छोडेको "थयो। यो उसको कथा हो।)
ँ मा"नसह[को
म एकदम कडा "मजासको मा"नस "थए।

आ"नबानी अनुसार "तनीह[को 1याय म गदEथे। कसै ले भूल गˆयो

भने मैले उसलाई mठक पाथÜ । उसलाई सजायँ mदन चाह1थ“।

हामीले भूल गˆयŒ भने परमेdवरले हामीलाई द´ड mदन चाहनुह1ु छ
ँ
भनेर मैले सोचेको "थए।
म खुशी हुनस<कनँ र परमेdवरलाई <वdवास गनुE बेकार छ

भनेर मैले "नणEय गर“ । मेरो जीवनमा केहc न केहc भयो जसले

गदाE मेरो जीवन टु <.एको महसुस भयो। म चचE जान छो©न

थाल“ र साबथलाई पालन गनE प"न छोड“ । मैले दशांश प"न mदन
छोड“ ।

२९४

मेरc Vीमतीले मेरो बानीले गदाE दु:ख मानेकU "थइन्।

उनले मेरो "नि@त NाथEना गनE था"लन्।

मेरो चेतनामा परमेdवरको सजायँ भो"गरहे को छु ज8तो

लागेको "थयो। परमेdवरले मलाई सात वषE आिशष mदनुभयो अब
उहाँलाई छोडेकोले उहाँले मलाई द´ड mदइरहनुभएको छ।

एक वषE भयो। केहc प"न भएन। परमेdवरले मलाई

सजायँ mदनुभ1दा ब[ मलाई माया ग*ररहनुभएको "थयो। मैले
प<हला भ1दा रा„ो

ँ म:ो"लयाको टे "ल"भजन
आिशष पाएको "थए।

कायाEलयमा म स@पादक भएको "थए ँ र मेरो तलब रा„ै "थयो।

अ"न परमेdवरको अगुवाईको बारे मा मैले एक mदन सोvदा

मेरो मनमा ध6का भयो। मैले सोच“ , “पैसा कमाउने र खचE गन],

पैसा कमाउने र खचE माP गन]। Zय8तो जीवनको अथE के छ र?
टे "ल"भजन

सं चालकले

माP

धेरै

फाइदा

उठाइरहे को

छ।

अ[भ1दा ऊ पो धेरै धनी धनी भइरहे को छ। पैसा कमाउने

भ1दा मलाई आन1द पान] सबभ1दा असल काम के होला? भनेर

मैले सोvन थाल“ । धेरै सोचेप"छ म यो "नdकषEमा पुग“ <क
सबभ1दा असल काम भनेको अ[लाई सुसमाचार सुनाउनु हो।
येशूलाई मेरो ™दय फे*र समपEण गर“ । चचEमा फ<कEए ँ र NाथEना

गर“ , “यmद तपाwले मलाई सुसमाचर सुनाउने काममा खटाउनुभयो
भने म जान तयार छु ।"

धेरै म<हनाप"छ म:ो"लया एडभेि1ट8ट चचEका अगुवाह[ले

मलाई {लोबल "मसन पायो"नयर हुन अनुरोध गरे । म:ो"लयाको
राजधानीमा रहे को सु<करहे को चचEमा सेवा गनE र निजकैको
सरकारc

8कूलमा

अ¼–ेजी

पढाउने

काममा

ला{न

स6ने

"तनीह[ले बताए। मेरc Vीमतीलेचा<हँ बालस:"तको रे खदे ख गन]
र िच"नया भाषा पढाउने काम गनE सि6छन् भनेर ती अगुवाह[ले
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स@झाए। एक हTतास@म मैले NाथEना गर“ । अ"न टे "ल"भजनको
कामबाट मैले रािजनामा mदए ँ र म पुरै सुसमाचार Nचारक बन“।

छ म<हनामाP सुसमाचार काम गन] काममा ला"गरहे को छु र

यो मलाई असाzयै मनपछE। परमेdवरको शिnले मा"नसह[को

जीवन प*रवतEन भएको दे uनुभ1दा अ[ रोमा’चकारc काम मैले
दे खेको छै न।

जब Zयस ठाउँमा म पुग“ तब प<हलो साबथमा "तन

वषEस@म नआएको एक जना <वdवासी चचEमा आयो। एक
आपसमा हामीह[को िचनाजानी "थएन। ऊसँग घुल"मल गनE चाह“

र अकŸ साबथमा प"न आउन उसलाई मैले अनुरोध गर“ । चचEमा

ँ ै न‰यो। जब हTताको
आउन अनुरोध गरे कोमा ऊ खुशी दे िखद

बीचमा उसले कुरा गनE बोलायो तब मैले उसको बारे मा थाहा
ँ ऊ काम गन] ठाउँमा म गए।
ँ उसले आ`नो Vीमतीलाई
पाए।
छकाइरहे को "थयो। उसको Vीमतीले उसलाई छो©न चाहे कU
"थइन्। “अब मैले के गन]?" भनेर उसले सोzयो।
के

गन]

उसलाई

थाहा

"थएन।

परªी

वा

परपुरष

गमनबाहे क पारपाच ुके गनुE मना"सब छै न भनेर मैले बाइबलबाट
ँ
सुनाइmदए।
परमेdवरसँग iमा मा{न मैले उसलाई भन“ र

Vीमतीलाई ठ{न छो"डदे ऊ मैले भन“। “तपाwको Vीमतीलाई
सZय कुरा भRुहोस् र अबदे िख म परमेdवरको मा"नस हुनेछु भनेर

वचन mदनुहोस्। "तमीसँग अबदे िख सZय बाटोमा <हँ©छु भनेर

N"त¦ा गनुह
E ोस्" मैले भन“। NाथEना गरे प"छ म उसको घरबाट
"न8क“। एक हTता प"छ Zयस मा"नसले यो बतायो <क उसले
अकÐ केटcलाई छो"डmदएको र आ`नो जीवन येशूलाई सु@पेको छु

भ1यो। आ`नी Vीमतीलाई प"न सZय कुरा उसले भ1यो।
भा{यवस उनले उसलाई iमा mदइन्।
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अ<हले Zयो मा"नस NZयेक हTता चचEमा आउँछ र चचEको

स<.य सद8य भएको छ। अकŸ अच@मको काम प"न भयो। एक
mदन एक जना अपा:सँग मेरो भेट भयो। उसले

म<हनाको

१६०००० म:ो"लयन पैसा टो–ोग पाउँ‰यो। Zयो क*रब ६५
डलर वा ६५सय "थयो। Zयो सरकारबाट पाएको अपा: भ|ा
"थयो। एक mदन साबथमा मैले उसलाई भन“, “तपाwले दशांस
mदनुहोस्। परमेdवरले आिशष mदनुहन
ु ेछ।" तर Zयो मा"नसले
मानेनन्।

केहc समयप"छ टे "लफोनबाट Zयस मा"नसले आ`नो जीवन

र 8वा8थको बारे मा कुरा गˆयो। सरकारले दुई म<हनाको भ|ा
उसलाई mदने कुरा उसले गˆयो। मैले भन“, “दशांश mदनुहोस्।
यmद तपाwले परमेdवरको शिn जाR चाहनुह1ु छ भने उहाँलाई
जाँvनुहोस्। मलाकU ३:१०मा परमेdवरले भRुभएको छ ""त„ो
दशांशभेटcले मलाई जाँचेर हे र।"

अकŸ साबथ Zयस मा"नस चचEमा आयो र प<हलोपटक

दशांश mदयो। एक हTता प"छ अZय1त खुशी भएर मलाई उसले

ँ
फोन गˆयो, “अि8तको हTता मैले दशांश mदए।
आज मैले
सरकारबाट पP पाए ँ जसमा लेिखएको "थयो, मेरो मा"सकभ|ा
पचास N"तशतले बढे को छ!"
म Zय8तो भावुक

यिn त होइन। तर जब परमेdवरले

मा"नसह[को जीवनलाई प*रवतEन गनुभ
E एको म दे uछु
अZय1त खुशी ला{छ। मैले श•दह[मा

मलाई

ँ
याuया गनE सि6दन।

सबैले परमेdवरको Nेम थाहा पाएको म चाह1छु । Zयसै कारण म
सुसमाचार Nचारक वा "म"सनेरc भएको छु । "म"सनेरc हुन ु नै
सं सारको सबै भ1दा असल काम हो।

हो)।

(यो कथा आ12यु मे6चे8नीलाई म1डाखले सुनाएको
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कथा
७५

म पढाउन चाहR
सेरन<पल “ओजी“ ओटगोनटु या
(म:ो"लया, एिशया)

(यो कथा ४०व<षEय ओजीको आ`नै गवाहc हो। उनी

म:ो"लयामा रहे को केवल एकमाP सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट 8कूलको
<Nि1सपल हुन)् ।

जब म म:ो"लयाको <वdव<व¨ालयमा के प¯ने भनेर

सोिचरहे कU "थए,ँ जे पढे प"न म क<हsयै प"न िशिiका हुन चाहँmदन
ँ मेरc आमा <क1डरगाट] नको िशिiका "थइन् र
भनेर सोचेकU "थए।
E ा "थएन।
हsला गन] केटाकेटcह[N"त मेरो धै यत

एक mदन चचEको पा8टरले बालस:"तमा पढाउन अनुरोध

गरे । मैले भन“, “मलाई केटाकेटc मन पदp न। "तनीह[लाई म
"सकाउँन चाहँmदन।" तर उनले मलाई फला"तनको कपडामा

िच"Pत बाइबल कथाह[ भR अनुरोध गरे । ती िचPह[ दे खेर

मलाई उZसुकता त भयो तर जब मैले केटाकेटcह[ दे ख“ मैले
भन“, “म "तनीह[लाई पढाउन सि6दँन।" मेरो Vीमानले मलाई
सोzनुभयो, “यो सानो सहरमा "तमीले के गछ¶?"

ँ
“मलाई थाहा छै न तर म पढाउनचा<हँ चाहR" मैले जवाफ mदए।

एक mदन <वdव<व¨ालयको 6लासप"छ मेरो Vीमानले केहc

<व¨ाथ®ह[लाई घरमा खान बोलाए। मैले "तनीह[को "नि@त

ँ
सरल 8व8थ खानाह[ बनाइmदए।
म:ो"लयामा मासु NZयेक
खानेबेलामा Nयोग ग*र1छ। मासु म:ो"लयनह[को मुuय खानाको

ु मा फलफूल, अR र सागस•जीह[
प*रकार हो। तर मेरो टे बल
"थए। ती दे खेर <व¨ाथ®ह[ले अच@म माने। "तनीह[ले सोधे,
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“क8तो खालको खाना हो यो?" अ"न "तनीह[लाई बाइबलमा
उsलेख ग*रएको 8व8थ जीवनको बारे मा पो "सकाउन पुग“।

ँ
केहc समयप"छ "छमेकUका आमाह[लाई साथी बनाए।

जब म "तनीह[कहाँ भे_न गए ँ मैले "तनीह[को बvचाह[लाई
ँ म क<हsयै प"न "सकाउँmदन भनेर
बाइबलका कथाह[ सुनाए।
ँ
मैले सोचेको "थए ँ तर मैले बराबर "सकाइपो रहे कU "थए।

मेरो Vीमानले सहरमा एउटा चचE 8थापना गरे । अ"न

उनलाई <फ"लTपीनको एडभेि1ट8ट <वdव<व¨ालयमा अzययन गनE
"न@तो mदए। मैले NाथEना गर“ “हे Nभ ु मैले <फ"लTपीनमा के
गन]?"

ँ एक mदन
धेरै म<हनास@म यो NाथEना मैले ग*ररहे को "थए।

<वdव<व¨ालयको Nोफेसर हा„ो <फ"लTपीनको नयाँ घरमा आए।

मेरो Vीमानलाई <वdव<व¨ालयमा पढाई "सzयाउन दुई 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

NाथEना

गरŒ।

परमेdवरले

तपाwको

"नि@त

योजना दे खाउनुहन
ु ेछ होला" उनले भन“।

<वdव<व¨ालयमा नसE प<ढ "सzयाउन पाँच वषE ला{ने मैले

ँ "बिजनेस <वभागमा म गए।
ँ Zयहाँ एकाउि1ट: प¯न
थाहा पाए।
चार वषE ला{छ भनेर मलाई भ"नयो। अ"न एकाउि1ट:को बारे मा
ँ
सोिचरहे को बेलामा िशiा <वभागमा गए।

एक जना िशiक र मेरो बीचमा कुराकानी रा„ोसँग

चsयो। उनी त म:ो"लयामा गइसकेका पो रहे छन् भनेर थाहा
ँ
पाए।
उनी प<हलो

यिn "थए जो मैले कुरा गदp "थए ँ जो

२९९

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

केहc समयको कुराकानीप"छ मलाई िशiा <वषय प¯न

उनले सुझाव mदए।

“ए, होला," मैले भन“। उनी दयालु भएकोले नाw भR

स<कँन।

“तपाwको छोरc भएकोले Nाथ"मक िशiा प¯न <कन
कोिशश

गनुह
E R
ु ?"

उनले

भने।

हामी

धेरै

बेर

कुरा

गˆयŒ।आिखरमा उनलाई पढाउन जानुपरे को "थयो। उनी मबाट
छु _नुअिघ <वdव<व¨ालयमा भएको <क1डरगाट] न 6लासमा हे न E
जान उनले सुझाव mदए। जब म <क1डरगाट] न 6लासमा गए ँ Zयहाँ

मैले जे दे ख“ सो दे खेर मलाई छ6क ला{यो। बालबा"लकाह[
शा1त र खुशी दे िख1थे। "तनीह[लाई "सकाउने "मस प"न हँ"सलc
दे िखि1थन्।
म:ो"लयामा िशiा स@ब1धी केहc कiाह[ "लएकोले मैले

"तन वषE"भP िशiामा Zयस <वdव<व¨ालयबाट "ड–ी पाउन स6छु
ँ
भनेर मैले थाहा पाए।

“यो परमेdवरको योजना हुनस6छ <क "तमी उहाँको

"नि@त िशिiका होऊ" मेरो Vीमानले मलाई भRुभयो।
“होला" मैले भन“ तर पढाउन नचाहने सबै 8वाद मबाट

"बलाएको "थयो।

ँ Zयहc समयमा
दुई वषE छ म<हनामा नै म –ाजुएत भए।

मेरो Vीमानले प"न आ`नो पढाइ "सzयाउनुभएको "थयो।
म:ो"लयामा

फक]प"छ

मैले

Nथम

एडभेि1ट8ट

8कूल

8थापना गनE सहयोग गर“ । केहc वषE अिघ मलाई 8कूलको
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<Nि1सपल

बनाइयो।

अब

मलाई

पढाउन

खुब

मनपछE

र

बालबा"लका प"न मन पछE।

आजभो"ल टु सगाल 8कूलमा १२४ जना <व¨ाथ®ह[ छन्।

"तनीह[

Nायजसो

एडभेि1ट8ट

प*रवारबाट

आएका

होइनन्।

"तनीह[ <क1डरगाट] नदे िख १२ कiास@म प¯छन्। अब हामी नौ
कiादे िख वाˆह कiास@म प¯ने <व¨ाथ®ह[लाई Zयहc ¥ ब8ने खाने
ब1दोब8त

गन]

भवनह[

बनाउन

सोिचरहे का

छŒ।

यस

Pैमा"सकको भेटcले Zयहाँका <व¨ाथ®ह[को "नि@त आवास घर
"नमाEण गनE सहयोग "मsनेछ।
पछा"ड फक]र हे दाE म परमेdवरलाई साँिvचकै ध1यवाद
mदन चाह1छु । के<हलेकाहc ¥ मेरा आफ1तह[ले मलाई सोzछन्,
"तर "तमीले त क<हsयै प"न नपढाउने भनेकU "थयौ। "तमी <कन
िशिiका भयौ?" “तपाw के हुन ु हुनेछ तपाwलाई क<हsयै थाहा

हुँदैन। परमेdवरलाई माP थाहा हु1छ। जब हामी धै यत
E ासाथ
परमेdवरको

योजनामुता<वक

चsछŒ

डोˆयाउनुहन
ु ेछ" म "तनीह[लाई भ1छु ।

भने

उहाँले

हामीलाई

(यो कथा सेरि1पल “ओजी“ ओटगो1‡ुआले आ12यु

मे6चे8नीलाई भनेकU हुन)् ।
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कथा
७६

दो•ो जीवन
( <पटर, चीन)

<पटरले <हसाब "सकाउने िशiक बR २४ वषEस@म
अzययन गरे को "थयो। ऊ चीनको एक गाउँमा रहे का आ`ना
ग*रब आमाबाबुह[को 8याहार गनE चाह1‰यो। तर 8वा8‰यमा
स—ट आएकोले उसको योजना भताभ ु: भयो। एकै "छनमा उसले
सबै थोक गुमाएको महसुस गˆयो।
“यmद Zय8तो प*रि8थ"त नआएको भए मैले परमेdवरको
निजक क<हsयै आउने "थइँन होला। यस स¼कटबाट नै
परमेdवरले उहाँ"तर डोˆयाउनुभयो र मलाई सZय आZम¦ान "स6न
अगुवाई गनुभ
E यो।
कलेजबाट –ाजुएत भएप"छ <पटरलाई एक माzय"मक
8कूलमा <हसाब पढाउन "नयुn ग*रयो। उसको नयाँ भ<वÇय र
पैसा कमाउने आशाले ऊ खुशी भएको "थयो। तर <पटर र
उसका साथीह[ले 8कूलमा पढाउनुभ1दा अिघ 8थानीय िशiा
<वभाग अनुसार 8वा8‰य प*रiणमा सफल हुन ु आवdयक "थयो।
ँ
“म कलेजमा हुँदा मैले धेरै बा8केटबल र सकर खेलेको "थए।
8वा8‰य परciणमा मलाई कुनै सम8या हुनेछैन भनेर मैले
भ1ठानेको "थए"ँ <पटरले भ1यो।

तर जब 8वा8थ प*रiणको *रपोटE आयो तब दुई
<व¨ाथ®ह[ सफल नभएको थाहा पाए। "तनीह[मा <पटर र एक
जना युवकको आमा "थए। तर <पटरलाई आफू 8व8थ भएको
<वdवास लागेकोले कलेजकै अनुरोधमा दो•ो पsट 8वा8‰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 सुनाए। Zयसले गदाE िशiण पेसामा ला{न कलेजले
<पटरलाई अयो{य ठहˆयायो।
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“Zयसबेलामा मेरो स@पूणE सपना च6नाच ुर भएको महसुस
भयो। मैले सबै थोक गुमाएको ज8तो ला{यो। मेरा

आमाबाबुलाई ग*रबपनाबाट उचाsन धेरै वषE कडा प*रVम गरे को
ँ मेरो अ"भलाषा पूरा भएको ज8तो लागेको "थयो तर सबै
"थए।
थोक "बलाएर गयो। म एकदम "नराश भए"ँ <पटरले सुनायो।
Zयस रात <पटरले एउटा पुलमा उ"भएर अ1धकार
आकाशमा िचvयायो, “लावटे न!" अथाEत ् चाइ"नज भाषामा उvच
शिn। “हे उvच शिn "तमीले मलाई अ1याय गˆयौ!" पPुस
धु[धु[ रोयो। एक "छन त पुलबाट हाम फालेर मन] "बचार प"न
गˆयो।
आमाबाबुको अनुरोधमा गाउँको अ8पतालमा उपचार गन]
कोिशश गˆयो। अ8पतालको अव8था नरा„ो "थयो। <पटरको
उपचारको "नि@त प*रवारले सहरको रा„ो अ8पतालमा पठाउन
सकेका "थएनन्।
तीन mदनप"छ <पटरको आमा चचEमा गइन् र उनको
¥ ाP
छोराको "नि@त NाथEना गनE अनुरोध ग*रन्। उनी क<हलेकाहcम
चचE जाि1थन्। िच1ताले गदाE Zयस mदन चचEमा जाँदा उनले
भ1ठा"नन् Zयो mदन आइतबार हो। तर Zयो mदन श"नबार "थयो।
Zयस चचEमा दुवै आइतबार र श"नबारको mदन आराधना हु1‰यो।
दुवै स@Nदायले एउटै चचE चलाउँथे। जब साबथ 8कूलको
समयमा <वdवासीह[ चचEमा आए "तनीह[ले एक जना म<हला
रोइरहे को भे†ाए। एक जना म<हलाले सो"धन् “तपाw <कन
Šनुभयो?" <पटरको बारे मा थाहा पाएप"छ Zयस म<हलाले भ"नन्
“िच1ता नगनुह
E ोस्। परमेdवरमा"थ <वdवास गनE तपाwको छोरालाई
भRुहोस्। उहाँले उसलाई बचाउनुहन
ु ेछ।"
Zयस mदन ती म<हला <पटरलाई अ8पतालमा भे_न गइन्।
उसलाई उनले Zयहc सsलाह mदइन्, “बाबु परमेdवरमा"थ <वdवास
गनु।
E
उहाँले "तमीलाई बचाउनुहन
ु ेछ।" यो कुरा <पटरलाई
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8वीकानE गाˆहो "थयो <कनभने एक 6लासदे िख उसका
िशiकह[ले परमेdवरको अि8तZव छै न भनेर "सकाएका "थए।

Zयस समय <पटरको सामु दुई बाटो खडा भएको महसुस
गˆयो। अ8पतालमा बसेर धेरै खचE गरे र आमाबाबुलाई बोझ mदएर
मन] हो <क परमेdवरलाई <वdवास गन]।
“मेरा आमाबाबुह[लाई बोझ थTन मन लागेको "थएन।
Zयसकारण मैले परमेdवरलाई <वdवास गन] "नणEय गर“ ।
डा6टरलाई भ1दा परमेdवरमा"थ <वdवास गनE मैले "नणEय गर“ "
पPुसले भ1यो।
Zयस
अपरा1ह
<पटरले
परमेdवरको
अि8तZवलाई
8वीकारे को हुनाले उहाँले नै "नको पानुह
E 1ु छ भनेर <वdवास गदp
अ8पतालबाट घर जाने "नणEय गˆयो। घरमा औषधीह[ लान
आमाले उसलाई भ"नन्।
“हामी परमेdवरलाई <वdवास गछÊ। सबै औषधी यहc ¥
छोडŒ" उसले भ1यो। Zयस एडभेि1ट8ट म<हलाले पPुसलाई चचEले
8थापना गरे को सानेटो*रयम वा हsका उपचार गन] सं 8था अकŸ
गाउँमा खोलेको छ भनेर सुनाइन्। <पटरले Zयहाँ जान "नणEय
गˆयो। सानेटो*रयमका कमEचारcह[ले <पटरलाई ™दयदे िख 8वागत
गरे ।
“जब म "बरामी र "नराश भएको "थए,ँ मलाई सा1Zवना
चा<हएको "थयो, तर सबैले मलाई छोडेर गए। जब म
ँ ा टे के र मेरो
सानेटो*रयममा गए ँ सबै मा"नसह[ले मसँग घुड
"नि@त NाथEना गरे । जब "तनीह[ले NाथEना गरे परमेdवरसँग [ँदै
भने “हे Nभ ु यस युवकलाई "नको पा*रmदनुहोस्" "तनीह[ले मलाई
माया गरे का "थए" <पटरले भ1यो।
<पटरले Zय8तो Nेम क<हsयै प"न अनुभव गरे को "थएन।
यो त मानव Nेमभ1दा ठू लो Nेम भएको उसले भे†ायो। उसले
परमेdवरको Nेम भएको ठा1यो। ऊ सा"नटो*रयममा दुई म<हना
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ब8यो। Zयहाँ उसले NाथEना गˆयो, बाइबल अzययन गˆयो र नयाँ
जीवनशैलc "स6यो। “म "बरामी भएको "बसÜ । म धेरै खुशी
भएको "थए"ँ <पटरले भ1यो।
दुई म<हनाप"छ सानेटो*रयमको "नद] शकसँग आफूलाई
अ8पतालमा फक]र 8वा8थ परciण गनE mदन अनुरोध गˆयो। जब
उसको 8वा8थ परciण ग*रयो तब ऊ र डा6टर अZय1त छ6क
परे । उसको 8वा8थ रा„ो भएको *रपोटE mदइयो। आ`नो चानच ुने
औषधीले <पटरलाई कसरc "नको पाˆयो भRे कुरालाई डा6टरले
ठ@याउन सकेन। तर <पटरले औषधी घरमा लगेको "थएन।
उसले परमेdवरमा"थ भरोसा राखेको "थयो।
<पटरले बिTत8मा "लयो। उसका आमाबाबु र हजुरआमा
र हजुरबुबाले प"न बिTत8मा "लए। अ<हले <पटर ४० वषEको छ
र चीनमा बाइबल "सकाउँछ। “परमेdवरले मलाई दो•ो जीवन
mदनुभएकोले मेरो जीवन उहाँमा समपEण गन] "नणEय गर“ " खुशी
भएर <पटरले सुनायो।

- आ12यु मे6चे8नी
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साइकलको स†ा साबथ

कथा

जीन रो:गाओ

७७

(ताइवान)

ताइवानको

साइकल

बनाउने

कारखानामा

साइकलको

च6का पेsने र टsकाउने कामले धेरै पैसा आउँदैन। तर एउटा
मूuय फाइदा त "थयो। साबथमा काम गनुE परे को "थएन।

धेरै वषE अिघ ताइवानको िशका: सहरमा जीन रो:गाओ

र उनकU Vीमती सरे का "थए। "तनीह[ दुवै जनाले साइकल
बनाउने १६ जनाको कारखानामा काम गरे का "थए।

सबाथमा

काम गनुप
E रे कोले "तनीह[ले पुरानो सहर छो©नुपरे को "थयो।
"तनीह[को आय केवल १५००० ताइवानी डलर वा अमे*रकU
५०० डलर वा पचास हजार [पैयाँमाP "थयो।

“महँगो ताइवानमा Zय"तमाP पाएप"न िच| बुझाउनुपरे को

"थयो। तर सबाथमा काम गनुE नपरे कोले हामी खुशी "थयŒ" जीन
रो:गाले भ1यो।

केहc म<हनाप"छ उसले आ`ना भाइ, चारजना ब<हनीह[ र

प*रवारका अ[ सद8यह[को बारे मा सोvन थाsयो। "तनीह[ले

अझै प"न सबाथमा काम गनुप
E रे को "थयो। आ`नो कारखानाको

मा"लकसँग "तनीह[लाई प"न काम गनE mदन उसले अनुरोध
गˆयो। तर काम धेरै छै न भनेर उसले जवाफ mदयो। तर जीनले

कर गदाE "ब8तारै सातजना उसका आफ1तह[ले Zयहाँ काम
पाए।
जीन

रो:गाओको

थोरै

तलबले

गदाE

उसको

जीवन

सं घषEमय "थयो र अकŸ कामको खोिजमा ला{ने "बचार गˆयो।
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तर अ1त उसले सबाथमा काम गनुप
E न]छ भनेर थाहा पाएर Zयहc ¥
काम ग*ररहने "नणEय गˆयो। “धेरै तलबभ1दा म <वdवासमा
ब"लयो भएर ब8ने मेरो चाहना "थयो" उसले भ1यो।

परमेdवरले जीन रो:गाओको आवdयकता थाहा पाएको

हुनपु छE। साइकलको पाटEपूजाEलाई "मलाएर साइकल बनाउने

कारखानाबाट च6का बनाउन जीन रो:गाओको कारखानामा धेरै

अडEर आउन थाsयो। Zयसले गदाE जीन रो:गाओ र उनको
Vीमतीको

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 पुˆयाउन
श"नबार प"न काम गनुप
E न] हुनेछ भRे Pास प"न उसमा उZपR
भयो।

उसको डर वा8त<वक भयो जब उसको कारखानाको
हा<कमले एक शु.वारको mदनमा श"नबार प"न सबै १६ जनाले
काम गनुE पन]छ भनेर घोषणा गˆयो।

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

जवाफ mदयो।

“"तमीले श"नबार काम गदp नौ भने "त„ो जा"गर खतम
भयो भनेर सि@झनुपछE" मा"लकले भ1यो।
Zयो रात जीन रो:गाओ सुZन सकेन। जीन रो:गाओमाP

होइन, उसकU Vीमती र अकाE सात जना आफ1तह[ले प"न काम
गनE नपाउने भएका "थए। उसले परमेdवरसँग NाथEना गˆयो।
सबाथ

"बहान

आफ1तस<हत

जीन
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रो:गाओ

चचEमा

गयो।

“हामीह[को काम होइन <वdवास थामी राuने हामीले "नणEय
गˆयŒ" भनेर जीन रो:गाओले भ1यो।
हा<कम

एकदम

*रसायो।

उसका

आधा

कमEचारcह[

काममा आउनुको स†ामा चचEमा जान लागेका "थए। फे6टरcबाट
सामानह[ तुर1तै पठाउनुपरे को "थयो। *रसले अ[ सात जना

कमEचारcलाई प"न श"नबार काममा नआउनु भ1यो। तर श"नबार
घाम अ8ताएप"छ र आइतबार प"न काम गनE आदे श mदए।
आइतबार "बदा "थयो। Zयस हा<कमले कामको नयाँ ता"लका

अनुसार जीन रो:गाओसँग "मलेर काम गनE सबै कमEचारcलाई
आदे श

mदयो।

एडभेि1ट8ट

कमEचारcह[

श"नबार

ु U
बेलक

र

आइतबार खुशी मानेर काम गनE थालेका "थए।
"तनीह[को

मा"लक

तीन

mदनप"छ

काममा

फ6यŸ।

मङगलबारको mदन जीन रो:गाओकहाँ "सधै गएर सोzयो, “के
"तमी धेरै पैसा कमाउन चाह1छौ?"

छ6क परे को जीन रो:गाओले जवाफ mदयो, “सबाथमा

मैले काम नगदाE मेरो काम खतम हु1छ भनेर तपाwले भRुभएको
होइन र?"

साइकलको =ेम बनाउने माग धेरै आएकोले उसले अकŸ

कारखाना खोsन "नणEय गरे को "थयो र Zयसको नाइके जीन
रो:गाओलाई बनाउने N8ताव गˆयो। उसको पद प"न ठू लो
हुनेभयो 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
गनुप
E न] भएको "थयो।
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Zयो

काम

सुनौलो

अवसरको

"थयो।

तर

जीन

रो:गाओलाई भजन ३७:५को याद आयो, “"त„ो बाटोलाई
परमेdवरलाई सु@प। उहाँमा"थ भरोसा राख र उहाँले "त„ो काम

फ|े पानुह
E न
ु ेछ।" आ`नो बाटो परमेdवरलाई mदन जीन रो:गाओ
राजी भयो र मा"लकको N8ताब अ8वीकार गˆयो।
*रसाउनुको

स†ा

उसको

मा"लकले

सदाको

"नि@त

फे6टोरcको कायEता"लका बदsयो। जीन रो:गाओ ज8तो असल र

मेहनती कमEचारcलाई उसले गुमाउन चाहे को "थएन। Zयसकारण
उसले कारखाना सध¸ को "नि@त सबाथमा ब1द ग*रनेछ तर
ु ा र आइतबारचाहc ¥ काम सुचा[[पमा चा"लनेछ।
श"नबार बेलक
“अ<हले कोहc प"न सबाथमा काम गदp नन्। मेरो हा<कमले
प"न सबाथमा काम गदp न" जीन रो:गाओले खुशी मानेर भ1यो।
परमेdवरN"त

जीन

रो:गाओको

N"तवƒता

दे खेर

चार

जना

सहकम®ह[ Nभा<वत भए। "तनीह[मा चार जनाले बिTत8मा
"लए।

ु ा र आइतबार mदनभरc काम गदाE जीन
श"नबार बेलक
रो:गाओ क<हलेकाहc ¥ था6‰यो। तर उसले अकŸ बाटो रोaन
चाहे को "थएन।
“हामीह[को <वdवासलाई थामी राuन परमेdवरले सहयोग
गनुभ
E एकोले उहाँलाई ध1यवाद mदन चाह1छŒ। हामीलाई थकाइ त
ला{छ

नै।

तै

प"न

हामीह[को

<ववेकलाई

8वvछ

राखेर

शाि1तमय जीवन mदनुभएकोमा परमेdवरN"त हामी धेरै आभारc
छŒ" जीन रो:गाओले खुशीभएर भ1यो।

लेखक: आ12यु मे6चे8नी
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कथा
७८

बदमास केटाको "नि@त NाथEना
ए"लसा अलबटEसन

(माशEल आइला´ड, पा"स<फक समु•)

पा"स<फक समु•मा रहे का केहc टापुकह[ "मलेर बनेको

दे श माशEल आइला´डसमा इबाई सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट 8कुलमा

चलेको 6लासको प<हलो mदनमा सानो लोमानले 8कुलको यु"नफमE
लगाएको "थएन।
दो•ो mदनमा पाँच वषEको केटा <क1डर गाट] न 6लासमा भने

8कुलको यु"नफमE लगाएर आयो। Zयो यु"नफमE कालो पाइ1ट र

खइरो क"मज "थयो। उसले 6लासमा zयान mदएर रा„ोसँग सुR
सकेन। उn कiामा पढाउने िशिiका ए"लसा अलबटEसन "थइ।

उनी अमे*रकाको अला8का राaयबाट भखEरै नयाँ ठाउँमा पढ़ाउन

आएकU "थइन्। तर सानो केटो लोमालाई कiामा ब8न मन

लागेको "थएन ऊ बा<हर अ[ साथीह[सँग बाटोमा खेsन पाए
प"न हु1‰यो भनेर सोिचरहे को "थयो। उसका अ[ साथीह[
8कुलमा जाँदैनथे।

अ"न लोमन कiामा यताउ"त चsन थाsयो र अ[

केटाकेटcह[लाई िज86याउन र

िचमो_न थाsयो।

चकचके लोमनलाई च ुप लगाउन ए"लसाले धेरै कोिशस ग*रन्।

च ुप लाग भ"नन् र अ[ केटाकेटcह[बाट अलगै रािखन्। तरप"न
लोमन च ुपलागेर बसेन झन्

ãा...हा....हcं..हcं .. गदp कराउन

थाsयो।
ए"लसाले

लोमनलाई

हे डसरकहाँ

ल"गन्।

हे डसरले

लोमनलाई स@झाउन खोजे तै प"न उसको बानी सु"Öएन।उता
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<क1डर गाट] न 6लासमा भखEरै भनाE भएका अ[ १९ जना

केटाकेटcह[ प"न धेरै चकचक ग*ररहे का "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 गरे र रोकेकU "थइन्।
ए"लसाले

लोमनकU

सानीआमासँग

<कन

“ऊ

Zय8तो

बदमास भएको” भनेर सो"धन्। सानीआमाले लोमनको घरको
वारे मा ए"लसालाई सुनाइन्। लोमनकU आमा भखEरकU "थइन् अ"न
उसको

बुबाचा<हँ

ज«ाँहा

"थए।

"तनीह[

Tया"स<फक

आइsया´डको अकp टापुमा ब8दथे र लोमन उसको सानीआमा र
काकासँग इबेयी टापुमा ब8दथे। Zयो टापुमा १२,००० भ1दा
बढc मा"नसह[ ब8दथे।
लोमनको बारे मा सुनेप"छ िशिiका ए"लसालाई लोमनN"त

aयादै माया लागेर आयो। लोमनकU सानीआमालाई ए"लसाले

भ"नन् "तपाwको कुरा सुनेर मलाई क8तो दु:ख ला{यो। <वचरा !
उसलाई मायाको खाचो छ , अ"न ऊ प<हलो पsट 8कुलमा भनाE
भएको छ। उसलाई धेरै हे रचाह र 8नेहको आवdयकता छ भRे
मलाई ला"गरहे कोछ।"

एक mदन लोमन शरcरभारc घाउ र "नलडाम "लएर 8कुल

आएको

"थयो।उसको

ँ ा
आख

एउटा

प"न

सुिRएको

"थयो।

लोमनको घरमा केहc नरा„ो भएको हुनपु छE भRे ए"लसाले
सोिचन्।लोमं को वारे मा ए"लसाले

हे डसरसँग प"न कुरा ग*रन्।

ँ गनE सकेनन् <कनभने
तर "तनीह[ले लोमनलाई सहयोग गन] आट
घरायसी

झगडा

वा

केटाकेटcको
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<वषयलाई

Zयस

ठाउँका

मा"नसह[

Nाय

सरकारलाई

दोष

mद1थे।

"तनीहा[

भ1दथे

बा"लकालाई सहायता गनE सरकारले वा8ता नै गदp न। तब ए"लसा
के गन] होला भनेर दोधारमा प*रन, लोमनको प*रवारलाई ऊ

अटे रc र बदमास छ भनेर गुनासो पोखाउन् प"न छो"डन्। ब[
परमेdवरसँग NाथEना गनE था"लन्। "एक mदन म 8कुलबाट घरमा

फकÜ। मैले रोएर NाथEना गर“ । 'Nभ ु लोमनालाई म कसरc सुधाŠँ
? ऊ सु"Öएर रा„ो भएको म हे न E चाह1छु ।'" ए"लसाले भ"नन्।
6लास[मका

बvचाह[

सानै

भएताप"न

6लासमा

त

आिZमक लडाw भइरहे को उनलाई महसुस भयो। "यहc समय हो
जब "तनीह[ले असल र खराब बानीह[ "स6दछन्। यसै बेला
शैतानले केटाकेटcह[को mदमागमा खेलबाड गनE चाह1छ ता<क
"तनीह[ले येशू"तर zयान नलगाउन्।" ए"लसाले आ`नो भावना
यn

ग*रन्।

ए"लसाले

स@पूणE

<व¨ाथ®

र

<वधाथ®लाई स@हाsन गाˆहो भएको <वषयमा
"तनीह[का

आमाबाबुको

"नि@त

प"न

NाथEना

लोमन

ज8ता

माP होइन तर
गनE

था"लन्।

परमेdवरको Nेमले उनको 6लास <व¨ाथ®हŠले भ*रउन भनेर
उनले पुकारा

गनE था"लन्। NZयेक <व¨ाथ® र "तनीह[को

ु ा उनी NाथEना गनE
प*रवारको "नि@त हरे क "बहान र बेलक
था"लन्। "NाथEनाले मेरो 6लास[म प*रवतEन हुनेछ भनेर मैले
प6का गरे कU "थए"ँ ए"लसाले भ"नन्।
लोमनलाई

कजाउन

ए"लसाले

सबै

बvचाह[

घर

गइसकेप"छ प"न उसलाई भने 6लासमै राखेर उसको"नि@त ऊ
सं गै NाथEना गनE था"लन्।उसलाई NाथEना गनE प"न

"सकाइन्।

ए"लसाको प"छ-प"छ NाथEना गदp लोमनले प"न NाथEना गनE थाsयो,
"8वगEमा रहनुहन
ु े हे <Nय <पता। आजको mदनको "नि@त तपाwलाई
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ध1यवाद छ। मेरो खाना जुटाइmदनु भएको "नि@त तपाwलाई
ध1यवाद छ। 6लामा कच-कच गरä मलाई माफU

mदनुहोस्।

मैले साथीह[लाई दु:ख mदएकोमा मलाई दु:ख लागेको छ।

मलाई माफ ग*रmदनुहोस् र भो"ल 6लासमा रा„ोसँग सुRे र दयालु
हुने मन मलाई

mदनुहोस्।"

एक mदन NाथEना ग*ररहे को समयमा लोमनले ए"लसालाई

भ1यो ""मस, "मस, म प<हले यी सबै मेचह[ "मलाऊँ छु है त?"
लोमनले उसको "मसलाई सहयोग गनE चाहे को यो प<हलो पटक
"थयो।
सबैको "नि@त NाथEना गनE थालेको दुई हTता"भPै ए"लसाले
आ`नो

6लासमा

केहc

न

केहc

प*रवतEन

आएको

महसुस

ग*रन्।अŠ 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
ँ ालो हालेर माया गनE स6नुपछE भनेर लोमनले
आपसमा अग
अŠलाई "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 गनुह
E ोस्"
भनेर भR थाले। जुन बvचाले िच| दुखाएका "थए "तनले प"न
"ल, ल, "तमीलाई माफU भयो" भनेर अ:ालो मानE थाले।

यी

सबै घटनाहŠले ए"लसालाई आ`नो 6लासमा परमेdवरको Nेम
भ*ररहे को महसुस भैरहे को "थयो।

िशiकह[ले पiपात गनुE त हुँदैन तर ए"लसाको "नि@त

लोमन धेरै निजक हुन पुगेको "थयो। ए6काइस वषEकU ए"लसाले

भ"नन्, 'लोमन ¦ानी बvचा हो। तर उसलाई मायाको अभाव
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"थयो र उसको घरमा झ¸ झगडा

भैरहने भएकोले उसलाई शाि1त

भनेको के हो सो कुरा महसुस हुन पाएको "थएन।" यस समयको
भेटcको

केहc

भाग

इबेइ

सेभे1थ

डे

एडभेि1ट8ट

8कुलका

6लासह[को ममEतको "नि@त सहयोग "मsनेछ। Zयसले गदाE
लोमन ज8ता बालबा"लकाह[ले Tयारो परमेdवर <पताको वारे मा
"नर1तर[पमा "स6न स6नेछन्।

बालकको नाउँ प*रवतEन भएको छ। माशEलेस ठाउँ

अनुसार लोमनको अथE "यताउती ब{ने पानी" हो।

लेखक आ12यु मे6चे8नी

३१४

नाvने घर 8कुल हु1छ

कथा
७९

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

सन् १९८०
सेभे1थ-डे

मा

सरकारसँग

अमे*रकU

इबेई

टापुमा

एडभेि1ट8ट सं 8था र अ8पताल खोsने भ"न एक

सहम"तमा ह8ताiर भएको "थयो। Zयसबेला उn टापुमा कोहc
प"न एडभेि1ट8ट "थएनन्। Zयस समय Zयो टापुमा १२,०००
ज"त मा"नसह[ बसोबास गदEथे। Zयो Tया"स<फक समु•मा रहे को
माइ.ोने"सया टापु iेPमा भएको

भू-भाग "थयो जुन अमे*रकU

सरकारको "नय1Pणमा "थयो। मचा<हँ Zयहाँको एक अ8पतालमा

ँ मेरो Vीमान रे ल: इबेई टापुको मुuय
नसE भएर काम गदp "थए।
पु"लस अ<फसर "थए। 8थानीय बा"स1दा भएको नाताले हामीले
Zयहाँ केहc ज{गाह[ "लएर बसोबार गरे का "थयŒ।

जब एडभेि1ट8ट "मसनले अ8पताल खोsयो तब Zयहाँ

उvच एडभेि1ट8ट Nशासक, डा6टर र नसEह[ Zयहाँ काम गनE
आएका "थए।Zयो अ8पताल क*रब चार वषEस@म चsयो। एक
mदन Zयस अ8पतालकU मुuय नसE जेरc m‹टला´डले मेरो Vीमान र
मलाई बाइबल अzययन गनE "न@तो mदइन्। Zयस कुरामा हामी

सहमत भयŒ र उहाँ प"न हा„ो घरमा हरे क साँझ बाइबल
"सकाउन आउन थाsनु भयो।
Zयहc समयमा एक mदन मेरो भ"तजा टमी <कsमा र
चचEका दुई पदा"धकारcह[ {वामा टापुमा आइपुगे। टमी {वामा

चचEको पा8टर "थयो। टमी र चचEका पदा"धकारcह[ले इबेई
टापुमा एडभेि1ट8ट चचE र 8कुल खोsन मेरो Vीमानसँग अनुम"त
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मागे। मेरो Vीमानले Zयहाँका 8थानीय अगुवाह[सँग Zयसको
वारे मा छलफल गरे । अ"न "तनीह[को सहम"तप"छ मेरा Vीमानले

Zयहाँ चचE र 8कुल खोsन अनुम"त mदए।तर कहाँनेर खोsने भनेर

छलफल भैरहे को बेलामा हामीले हा„ो एउटा नाचघर र "ब:ो
जुवा खेsने घर नै सेवा सं ग"तको "नि@त mदने म’जुरc गˆयŒ,
<कन<क बाइबल अzययन गनE थालेप"छ नाचगान र जुवा खेलाएर
पैसा कमाउनु पम]-रको नजरमा रा„ो कम होइन भनेर हामीलाई

केहc असिजलो ला"गरहे को "थयो।बŠ Zयस ठाउँमा <क1डरगाट] न
र Nाथ"मक 8कुल खोsयŒ। जहाँ हा„ो जेठो छोरो आ.डी. धेरै

<व¨ाथ®ह[मzये Nथम हुन पुगेको "थयो।हामीले NZयेक साबथ
हा„ो घरमा आराधनाका सेवाकायEह[ प"न चलाउन थालेक
"थयौ।
हामीले हा„ै घरमा "तन वषEस@म बाइबल अzययन गˆयŒ।
क<हलेकाहc ¥ ती मुuय नसEले बाइबल अzययन गराउ"थन् भने
क<हलेकाहc ¥ अ8पतालका Nशासक वा अ8पतालसँग स@ब"धत अ[
एडभेि1ट8टले हामीलाई बाइबल "सकाउँथे।

समय "बZदै जाँदा यस <वषयमा मेरो मगजमा नानाथरc

कुराह[ खेsन थाsयो।<कनभने म क†र आइतवारे

<व-ासी

प*रवारमा हुक]को मा"नस "थए ँ अकŸ"तर मेरो बुबा मेरो पुख¶लc
ु 1ु ‰यो तर चचEका पा8टर नहुँदा
टापु नामु चचEको एsडर हुनह

बुबाले चचEमा Nचार वा वचन बा©ने गनुह
E 1ु ‰यो। तर प"छ मेरा
Vीमान र मैले एडभेि1ट8टह[ले "सकाएका सZय बाइबलcय िशiा
"सकेका

हुनाले

सन्

१९८३मा

हामीले

एडभेि1ट8ट

चचEमा

बिTत8मा "लयŒ। Zयसबेला हामी नै उn इबेई टापुको प<हलो
एडभेि1ट8ट बR पुगेका "थयौ।
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तर बुबाले मेरो नयाँ आ8थाको "बरोध गनुभ
E यो। बिTत8मा

ँ एक पटक
"लएको एक वषEप"छ म मेरो टापु घरमा फ<कEए।

आइतवारको mदन म लुगा धुदै "थए,ँ तब मेरो बुबा चचEबाट
आएर, "यो "तमीले के गरे को? ती गोरा मा"नसह[सँग लागेर
आइतबारको

mदनमा

काम

गरे र

"तमीले

<कन

परमेdवरका

आ¦ाह[ तो"डरहे का छौ?" भनेर मलाई गालc गनुभ
E यो।

मैले बाइबल खोलेर येशूलाई .ुसमा टाँ"गएको स1दभEमा

ँ एउटा म|ी २८:१ "थयो
दुई पदह[ खोलेर बुबालाई दे खाइmदए।

जुन मैले पढे र सुनाइmदँए। Zयसमा लेिखएको "थयो, "अब साबथ
प"छ

हTताको प<हलो mदनको "बहान मेरc म{द"लनी र अकÐ मेरc

िचहानमा हे न E आए" ([पा1त*रत) र अकŸ पद लूका २३:५४
पsटाएर पढ“ , "Zयो mदन तयारcको mदन "थयो र साबथ निज<कँदै
"थयो।"

Zयसप"छ बुबाले म श"नवार चचE गएकोमा कुनै "बम"त वा

"बरोध गनुE भएन। साबथN"त उहाँको धारणालाई मैले प*रबतEन
गनE नसके ताप"न उहाँलाई थाहा "थयो <क मैले साबथको Nभ ुलाई
भे†ाएको छु ।

Zयसबेला स@म इबेई टापुमा 8कूलको ठू लो Nग"त भै सकेको "थयो
Zयहाँ धेरै "ब¨ाथ®ह[ भनाE हुन थालेका "थए। अमे*रकाको वाला

वाला कलेजबाट समेत Zयस 8कूलमा पढाउन <व¨ाथ® िशiकह[
आउन थालेका "थए।
सन् १९८६मा इबेई टापुसमेत रहे को माशEल आइला´ड
अमे*रकाबाट 8वत1P भयो। अकŸ वषE ठू लो गोदाम घरमा Zयो

8कूल सा*रयो। नयाँ भवनमा कiाह[ थपेर १२ कiास@म
पुˆयाइयो। मेरो छोरो आर डीले Zयहc 8कूलबाट १२ कiा पास
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गरे र अमे*रकाको टे 6सासमा रहे को साउथवे8टरन एडभेि1ट8ट
यु"नभ"सEटcमा प¯न गयो।
सेभे1थ डे एडभेि1ट8ट चचEमा मैले नयाँ सZयह[ पाएकोमा

मलाई हषE ला"गरहे को "थयो Zयसै ले म ज<हले प"न हँ"सलो
8वभावमा हु1‰यä। धेरै मा"नसह[ले म खुशी भएको थाहा पाएका

"थए र म <कन हँ"सलो छु भRे <वषयमा सोzदथे। मैले धेरै
परciा र दु:खह[ सामना गनुE प*ररहे को "थयो तर परमेdवरले
मलाई सहायता ग*ररहनु भएको "थयो।
सन् १९८७मा मेरो Vीमान अचानक "बरामी पनुE भयो
उहालाई अमे*रकाको हवाई राaयमा रहे को अ8पतालमा हवाई
जहाजबाट ल"गयो। उहाँको फो6सोमा घाऊ भएको "थयो। उहाँ
बाँvनुह1ु छ <क बvनुहR
ु भRे <वषयमा

डा6टरह[ले के<ह भR

स<करहे का "थएनन्। अव8था ज<टल "थयो तर सृ<€कताE पम]-रमा

पूणE आशाका साथ हामी सबैले "मलेर उहाको "नि@त NाथEना गˆयŒ
अ1ततः उहा डा6टरह[लाई अच@म पादp पाँचmदन "भPै "नको
ु यो र अ8पतालबाट सरासर बा<हर "न8कनुभयो। उहाँको
हुनभ
शरcर 8व8थ "थयो। परमेdवरले उहाँको aयान बचाउनुभएकोमा
परमे-रN"त म धेरै आभारc छु । अ1तमा ६७ वषEको उमेरमा उहाँ
२०१८ मा परमे-रमा "नदाउनु भयो।
हामीले

मेरो Vीमानको 8वा8थमा आएको सम8याको केहc वषEप"छ
प*रवारमा

अकŸ

"बरामीको

सामना

गनुप
E ˆयो।

इबेई

एडभेि1ट8ट चचEको एsडर भएको मेरो भाइ बुहारcले एउटा बालक
ज1माइन्

तर

Zयो

बालकको

टाउको

असाधारण

<क"समले

mदनानुmदन ब¯दै ठू लो-ठू लो हुँदै गैरहे को "थयो। Zयसप"छ हामीले

Zयो बालकलाई अ8पतालमा ला{यौ। Zयहाँको डा6टरले उसको
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टाउकोमा पानी जमेको छ र उसलाई हवाई जहाजबाट तुर1तै
अमे*रकाको हवाई राaयमा रहे को अ8पतालमा लानुपछE भनेर
सsलाह mदए।हामीले

डा6टरको सsलाह बमोिजम नै हवाई

राaयतफE जाने "नणEय गˆयŒ। हामी Tलेन च•ौ जब

Zयस हवाई

ु ा हवाई
राaयको अ8पतालमा आउन Zयस राaयको हनोलुलम
जहाज अवतरण भयो

तब मैले भाइलाई भन“, “जहाजबाट

"न8कनुभ1दा प<हले NाथEना गरŒ।" हामीले NाथEना गˆयŒ Zयसप"छ

अ8पतालतफE गयŒ। जुनबेला हामी डा6टरलाई भे_न अ8पतालमा
कु*ररहे का "थयŒ Zय"तखेर प"न हामीले

"बरामी बvचाकोला"ग

NाथEना गˆयŒ। जब डा6टर आएर बालकको टाउको जाँच गरे

तब डा6टरले बvचाको टाउकोमा कुनै प"न Nकारको पानी जमेको
भे†ाएनन्। बालकको टाउको mठक आकार र अव8थामा "थयो।
ऊ रा„ोसँग "नको भइसकेको "थयो।

NाथEनामा शिnको वारे मा म <वdवास गछु E। मेरो ™दय

मु8कुराइरहे को "थयो। मैले सबै थोक परमेdवरमा अपEण गरे को

छु । मेरा सबै आवdयकताह[ उहाँले पूरा ग*रmदनुह1ु छ भनेर म
"बdवास गदEछु।

६६ वषE कU नोहबी लेमरcले अ8पतालको हे ड नसEबाट

अबकास पाइन्। तर उनी इबेई टापुको एडभेि1ट8ट चचEमा

अZय1त स<.य <वdवासी भएर चचEको काममा सहयोग ग*ररहे कU
"छन्।
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नौ कiाको <व¨ाथ®को Nभाव

कथा
८0

कम"लथा बुsस

र ¿ारोsड बुsस

(माशEल आइला´डस्, पा"स<फक समु•)

Tया"स<फक समु•मा रहे का टापुह[को दे श माशEन आइला´डको
दुगम
E

टापुमा

रहे को

सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8ट

"मसन

8कूलमा

कम"लथाले आ`नो छोरो =ेड*रकलाई प¯न पठाएकU "थइन्।
एक mदन उनको छोरो Zयस 8कूलबाट घर आएको "थयो र Zयसै

mदन उसले आ`नी आमालाई हTताको सातŒ mदन साबथकबारे मा
Nथम पsट सुनाएको "थयो।
तर

साबथको

बारे मा

थाहा

पाएरप"न

आठ

जना

छोराछोरcह[कU आमा कम"लथाले आफूले मा"नआएको आइतबारे

चचE नछो©ने अठोट गरे कU "थइन्। उनलाई अ1य चचEका

मा"नसह[ले प"न बाइबल अzययन गनE बोलाउँथे तर उनी कहc ¥
प"न जाँmदन"थन्। नौ कiामा प¯ने छोरा =ेड*रकले बाइबल
6लासमा "सकेका साबथको <वषयमा ज"तसुकै उZसा<हत भएर
सुनाए ताप"न आमा कम"लथाले आ`नो mदमागलाई प*रवतEन नगन]

कुरा छोरोलाई भनेकU "थइन्। बŠ आइतवारको स†ा श"नबार
चचE जानु गलत हो भनेर उsटै स@झाइ रहे कU "थइन्।

"आमा, तपाw आफै बाइबल पढे र प|ा लगाउनुहोस्। मैले

सZय कुरो गरे को हो <क होइन

भRे कुरा तपाw आफैले थाहा

पाउनुहन
ु ेछ" कम"लथाको छोरो =ेड*रकले

भ1यो।

कम"लथाले आ`नो जेठो छोरो =ेड*रकले इसाई िशiा

पाओस् भनेर इबेईमा रहे को सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट 8कुलमा

पठाएकU "थइन्। Zयो 8कूल उनको घर निजकै प"न "थयो।तर
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इबेईको 8कूलमा बा<हरc कलेजका <कशोर <कशोरc <व¨ाथ®ह[
आएर अ¼–ेजी पढाउने भएकोले अ[ 8कूल भ1दा नाउँ चलेको
"थयो।
गरे का

=ेड*रकले आफूले "सकेका बाइबलका वचनह[ र क´ठ
पदह[

आमालाई

सुनाउ‰यो

।

<वशेष

गरे र

म|ी

६:३३को पद आमालाई बार@बार सुनाउँ‰यो। उn पदमा यसरc
लेिखएको छ, "परमेdवरको राaय प<हले खोजी गर र उहाँको
धा"मEकता, र सबै थोक "तमीलाई थ<पने छ" ([पा1त*रत)।
एलेन

सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEको 8थापना गनE सहयोग गन]

जी

सुनाउँ‰यो।

‹ाइटको

बारे मा

प"न

उसले

आ`नी

आमालाई

"क"तपय मा"नसहŠले एलेन जी ‹ाइटको बारे मा <कन

"बरोध गछEन ् मलाई थाहा छै न, तर उनले केवल बाइबललाई
¥
माP औsयाएकU
"छन् " =ेड*रकले आमालाई सुनायो।
आ`नो

छोरालाई

बाइबलको

बारे मा

¦ान

भएकोमा

कम"लथा Nभा<वत त भएकU "थइन् तर एडभेि1ट8ट चचEमा आउन
आमालाई ज"त अनुरोध गरे ताप"न आमा भने जान मा"नरहे कU

"थइनन्। {वाम टापुबाट पाहुना Nचारक आउँदा प"न छोरा
=ेड*रकले

उZसा<हत

हुँदै

आमालाई

चचEमा

आउन

अनुरोध

गदE‰यो। तर एडभेि1ट8ट चचEमा जान उनी राजी भइनन्।
एकmदन

उनको छोरो =ेड*रकले एडभेि1ट8ट चचEमा बिTत8मा

"लने "नणEय गदाE उनले Zयसको "बरोध प"न ग*रन।

तर "भP"भPै कम"लथाले परमेdवरसँग गोTय[पमा यो

NाथEना गरे रहे कU "थइन् "हे Nभ ु म सहc चचEमा गइरहे को छु <क
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छै न मलाई दे खाउनुहोस्। बाइबलमा सZय वचन "स6ने उपायह[
के छन् Zयो प"न मलाई Nकट गनुह
E ोस्।"

समय "बZदै जादा उनीह[ रहे को टापुमा लामो खडेरc शुŠ

भयो। इबेई टापुको सबै <पउने पानीका मुहानह[ सुके। <कनभने
Zयो टापु बालुवै बालुवाको टापु "थयो र Zयहाको

१२,०००

मा"नसह[मzये आधा मा"नसह[ १८ वषEभ1दा कम उमेरका

"थए। इबेई टापुको निजकै अकŸ टापु प"न "थयो र Zयहाँ रहे का
अमे*रकन सै "नक अखडाबाट इबेई बि8तका मा"नसह[ले
डु:ाबाट

पानी

sयाउन

थाले।

Nायजसो

mदनmदनै

इबेईका

सबै

मा"नसह[लाई Zयहc अखडाले जागीर mदएको "थयो। कम"लथाप"न
Zयसमा सहभागी भइन्।

एक mदन पानी भनE मा"नसह[ ज@मा भइरहे का "थए

Zयसबेला "तनीह[मzये बेलायतबाट आएकU एक जना <व¨ाथ®
िशिiका प"न पानी "लन पिखEरहे कU "थइन्। उनी इबेई 8कुलमा

पढाउँ"थन्। Zय<हबेला कम"लथासँग उनको िचनाजानी भयो। "तन
mदनस@म "तनीह[ सं गसं ग¸ पानी भनE सै "नक अखडामा आए। र

ते•ो mदनमा ती <व¨ाथ® िशiकाले अि1•या सं गसं गै बाइबल
अzययन गनE कम"लथालाई प"न "न@तो mदइन्। अिघका mदनहŠमा

कसै ले बाइबल अzययन गनE बोलाउदाप"न उनी जmदन"थन, तर

Zयसmदन उनले म’जुरc mदएकU "थइन्। आि1•या एक हTतास@म
बाइबल "सकाउन कम"लथाको घरमा गइन्।

"जब उनले परमेdवरको वचन सुनाइन् Zयो वचनले मेरो

™दयलाई छोएको "थयो र तुर1तै बिTत8मा "लउँ ज8तो लागेको

"थयो। यो क8तो अच@म भयो। इबेई टापुका <व"भR स@Nदायका
मा"नसह[ले मलाई "तनीह[को चचEमा बोलाउँथे तर म कहc ¥ प"न
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जाRथä। तर जुनmदन दे िख मैले एडभेि1ट8टहŠले "सकाएको सZय
सुन“ Zयसmदनदे िख म

Zयो सZयN"त आक<षEत भए ँ र मैले

बिTत8मा "लए"ँ कम"लथाले भ"नन्।यो खुशीको खबरले उनको
छोरा =ेड*रक खुशीले गåग} भएको "थयो।
बिTत8मा

प"छ

कम"लथालाई

िशiकह[लाई सहयोग गनEका ला"ग

उn

8कूलका

बोलायो। र प"छ चचEकै

सं चालक स"म"तको सद8यमा उनलाई "नयुn ग*रयो।

अब कम"लथा आ`नो Vीमान ¿ारोsडको "नि@त प"न

घ1टŒस@म NाथEना गनE थालेकU "थइन्। ¿ारोsड सै "नक अखडामा

भा1सेको नाइकेको Šपमा काम गरे र घर फकE1थे। उनी च ुरोठ र
ु ा घर फकæदा
र6सीको लतमा नरा„ोसँग लागेका "थए। बेलक
उनी र6सी र च ुरोठले मातेका हु1थे ।
एकmदन

एडभेि1ट8ट

पा8टर

टमीसँग

बाइबल

टमी

<कsमेले

उनीसँग

बाइबल अzययन गनE ¿ारोsडलाई अनुरोध गरे । ¿ारोsडले प"न
सहम"त

जनाए।

अzययन

गनE

¿ारोsडले प"न आ`नो ™दयलाई येशूमा सु@पेका "थए।
कम"लथा

र

¿ारोsडले

आ`ना

सबै

थालेप"छ
आठजना

छोराछोरcह[लाई एडभेि1ट8ट 8कूलमा पठाए। "तनीह[मा चार

जनाले एडभेि1ट8ट चचEमा बिTत8मा प"न "लए। "तनीह[का दुई
ना"त-न"तनाहा[ Zयहc 8कूलमा भनाE प"न भएका छन्।

६० वषE पुगेका ¿ारोsड अ<हले प"न अमे*रकU सै "नक

अखडमा काम गदEछन् र इबेई सेभे1थ-एडभेि1ट8ट चचEको एsडर

प"न भएका छन्। Zयो चचE 8कूलको ठू लो कोठामा चsदछ।

हरे क साबथमा ६० जनाज"त मा"नसह[ परमेdवरको आराधना
गनE Zयहाँ ज@मा हु1छन्।
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"परमेdवर

जीवनलाई

अZय1तै

स@हाsनुह1ु छ।

दयालु

उहाँले

ु 1ु छ।
हुनह

साँिvचकै

उहाँले

मŽत

हा„ो

गनुह
E 1ु छ।

हामीलाई ज<हले प"न जे भएप"न हामीलाई सहायता गनE उहाँ
ु 1ु छ" ¿ारोsडले खुशी यn गदp भने।
ज<हले प"न तZपर हुनह
६२

वषEकU

कम"लथा

अ<हले

एडभेि1ट8ट

8कूलमा

माशE"लज भाषा "सकाउने िशिiका भएकU "छन्। इबेईका साथी र
"छमेकUह[लाई उनी बाइबल प"न "सकाउँ"छन्। उनको Nयासले
पाँच जना मा"नसह[ले बिTत8मा "लन सफल भएका छन्।
फकEन

अब, कम"लथा उनको पुरानो ठाउँ मालोलाप भRे टापुमा
चाहि1छन्।

चाहि1छन्।

१५०

Zयहाँ

जना

एडभेि1ट8ट

रहे को

Zयस

चचE

टापुमा

8थापना
कोहc

गनE

प"न

एडभेि1ट8टह[ छै नन्। 8थानीय चचEका अगुवाह[को सहयोगमा

उनी Zयस टापुमा गएर Nभ ु येशूको आगमनको बारे मा "सकाउन
चाहि1छन्।

"सफE नौ कiाको =ेड*रकले सन् २००३मा सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8ट 8कूलमा भनाE भएको कारणले माशEन आइला´डका

धेरै मा"नसह[ एडभेि1ट8ट भएका छन्। "परमेdवरलाई अ"त
ध1यवाद छ <कन<क परमेdवरले हामीलाई च ुRुभयो र उहाँले
अच@मसँग काम गनुह
E 1ु छ" कम"लथाले यn ग*रन्।
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कथा

मेि6सकनले आफूसँग भएको सबै थोक सु@प1छन्
नलÈ मा"सयाज <फगुरोआ

८१

(माशEल आइला´ड, पा"स<फक समु•)

<व"भR दे शमा सुसमाचारको काम गनE गएकाह[लाई
परमेdवरले कसरc अगुवाई गनुभ
E यो भनेर लेिखएको कथाह[ मैले
१७ वषEको उमेरमा प¯ने मौका पाएको "थए Zयहc दे िख मैले मेरो

दे शभ1दा अ1तै गएर सुसमाचार सुनाउने काम गछु E भनेर मैले

"नणEय गर“ । (म मेि6सको राaयको िचपाज भRे Nा1तबाट म
आएको हुँ।)

जब म <वdव<व¨ालयबाट –ाजुयट भए ँ तब म <वदे शमा

सुसमाचार सुनाउन जान चाह“ तर मसँग पैसा "थएन। एकपटक म
घर जादै "थए, घर जाँदा जाँदै मैले NाथEना गर“ "Nभ ु अ[ दे शमा

तपाwको बारे मा सुसमाचार सुनाउने काम गनE चाहु1छु र तपाwको
सेवा गनE चाह1छु । मेरो प*रवार ग*रब छ र हवाईजहाजको

"नि@त <टकट <कRे पैसाप"न मसँग छै न। मेरो प*रवारले मलाई
सहयोग गनE स6दै नन्। यmद तपाwको इvछा भए मलाई केहc
काम "मलाइmदनुहोस् र पैसा ज@मा गरे र अ1य दे शमा गएर
सुसाचार सुनाउन सकँ ु ।"

NाथEना गरे को दुई mदनप"छ मेि6सकोको राaय टोबा8कोमा
रहे को साउथइ8ट एडभेि1ट8ट अ8पतालबाट मलाई फोन आयो।
एक जना अप*रिचत

यिnले फोन गरे र भने, ""त„ो ला"ग

हामीसँग काम छ। अ1तवाEता mदन आऊ।"

अ8पतालमा पोषणयुn खाना खुवाउने कायE.मको

Nमुख

योजनाकारको[पमा मलाई काम mदइयो। Zयो मेरो NाथEनाको
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जवाफ परमेdवरले mदनुभएको "थयो। "अब Zयस कामले मलाई
चा<हने पैसा जु_नेछ र म अ[ दे शहŠमा सुसाचारको काम गनE
जान स6ने छु " भRे मैले सोच“ ।
"नबेदन

एक वषEप"छ एडभेि1ट8ट 8वयं सेवक भएर काम गनE
ँ
mदए।

माशEल

आइला´डमा

रहे को

इबेई

सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8ट 8कूलको हे डमा8टरले मेरो दखाE8तलाई 8वीकारे ।

मैले NाथEना गर“ , "हे Nभ ु, इबेईमा जान मलाई सहयोग गनुह
E ोस्।"
हवाईजहाजको <टकट "लनु भ1दा "तन mदन अिघ मेरो काकाको
मृZयु भयो। मेरो काकाको धेरै ऋण "थयो र Zयो ऋण प*रवारले
"तनE स6दै नथे।

Zयसकारण

मैले

कमाएको

सबै

पैसा

मेरो

ँ मैले इबेई 8कूलको हे डमा8टरलाई फोन गरे र
प*रवारलाई mदए।

भन“ <क तZकाल मसँग पैसा नभएकोले उn 8कूलमा आउन
ँ हे डमा8टरले
स<कन।

प"न मेरो सम8यालाई बुिझmदनु भयो।

Zयहc रात मैले NाथEना गर“ , "Nभ ु अ[ दे शमा गएर

सुसमाचारको काम गन] सपना मलाई तपाwले नै mदनुभएको

"थयो। म कसरc Zयहाँ जाउं ? म अ<हले अ8पतालमा तपाwको

"नि@त काम गदp छु तर म <वदे शमा गएर तपाwको म<हमाको
"नि@त काम गनE चाह1छु ।"
फेरc मैले एक वषE स@म Zयहc अ8पतालमा काम गर“ र

इबेई 8कूलमा जानको ला"ग चा<हने पैसा ज@मा गर“ । तर
दुµयाE{यवस मेरc ब<हनी दुघट
E नामा प*रन् र मसँग भएको सबै पैसा

फे*र उनको औषधी उपचारमा स<कयो।यस पटक प"न इबेई
ँ
8कूलको हे डमा8टरलाई म आउँ नस6ने कुरा जानकारc mदए।

दुई वषEप"छ मैले अब <वदे शमा गएर परमेdवरको "नि@त

काम गनE नस6ने रहे छु भनेर मेरो सपनालाई Zया"गmदए। मेरो
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ँ
काम रा„ो "थयो र मैले चाहे ज8तै पैसा प"न पाएको "थए।

Zयसै ले एक mदन राती सुZने वेलामा मेरो मनमा घर र कार <कRे
योजना आइरहे को "थयो, मैले इबेई 8कूललाई स@झ“।

Zयस टापुको बारे मा एक हTतास@म सोच“ । मैले <वदे शमा

गएर सुसमाचारको "नि@त काम गन] N"त¦ा परमेdवरलाई mदएको
कुराको प"न याद आयो। तब मैले परमेdवरसँग <ववाद गर“ , "म
त एडभेि1ट8ट अ8पतालमै काम ग*ररहे को छु । यहाँ प"न तपाwकै

"नि@त काम ग*ररहे को छु । यहाँको काम छोडेर <वदे शमा म <कन
जानु र?"

जब म परमेdवरसँग जवाफको "नि@त पिखEरहे को "थए ँ तब

केवल, "इबेई, इबेई, इबेई"

भRे आवाज माP मेरो मनमा

घि1कर˜यो।

"ल त हु1छ, म इबेई 8कूलमा गएको तपाw चाहनुह1ु छ

भने अमे*रका जान मलाई "भसा "मलाइ mदनुहोस्" भनेर NाथEना
गर“ ।

मेि6सकोबाट

इबेई

टापुमा

जान

अमे*रकाको

6या"लफो"नEयाको लस ए1जsस र हवाईको हनलुल ु भएर जानु
प‰यŸ Zयो बाटो अ"ल स8तो "थयो र अकŸ बाटो अZय1त महँगो
"थयो।

Zयसकारण

मलाई

अमे*रकाको

"भसाको

आवdयकता

"थयो। तर मेि6सकोमा अमे*रका जानका ला"ग "भसा पाउन
सिजलो "थएन। मैले इबेई 8कूलको हे डमा8टरसँग उn 8कूलमा

काम गनE जाने पP माग“, ता<क Zयो पP "लएर अमे*रकन
राजदुतावासमा

गएर

"भसाको

"नि@त

दखाE8त

mदन

सकँ ु ।

राजदुतावासमा अ1तवाEता mदन जानुभ1दा केहc समय अगा"ड मैले

NाथEना गर“ , "Nभ ु, भो अब म "बदे शमा जान चाहR। मलाई यहc ¥
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रमाइलो भइरहे छ। प<हला त म <वदे शमा जान चाह1थ“ तर अब
म जान चाहR। Zयसकारण मलाई "भसा नmदलाइmदनुहोस्।"
अमे*रकU राजदुतावासको "भसा mदने कमEचारcले मलाई
सोधे, ""तमीलाई <कन "भसा चा<हएको हो?" "माशEल आइला´डमा

रहे को इबेई 8कूलमा पढाउन चाह1छु । Zयसकारण, Zयहाँ जान
अमे*रका
आवdयक

हुँदै

जानुपन]

परे को

हो"

भएकोले
मैले

मलाई

अमे*रकन

ँ
mदए।

जवाफ

ती

"भसाको
कमEचारcले

क@Tयुटरमा हे रे र हे डमा8टरको पP प"न मागेनन् न त मेरो ब¸ क
बाले1स नै मागे। उनले केवल

क@Tयुटरमा माP हे रे र भने

"एक म<हनाप"छ "तमीले "भसा पाउनेछौ।"

Zयो कुरा सुनेप"छ मैले <वदे शमा जान परमेdवरले ढोका

खोsनुभएको महसुस गर“ र उहाँलाई गरे को वाचा मैले पालन

गनुप
E छE भनेर प"न "सक“। Zयसकारण Zयस इबेई 8कूलमा जान
मैले सबै थोक Zयाग“। मैले काम प"न छोड“ र मेि6सकोमा रहे का

मेरा प*रवारसँग <वदावारc भएर पा"स<फक समु•को बीचमा रहे को
ँ
सानो इबेई टापुमा काम गनE गए।

इबेईमा एक वषE काम ग*रसकेप"छ मलाई मेरो दे श

छोडेकोमा कुनै पèाताप ला"ग रहे को "थएन। जब म पाँच
कiामा

पढाउन

थाल“

Zयस

कiामा

केवल

एक

जनामाP

एडेभेि1ट8ट प*रवारको <व¨ाथ® "थयो। हवाईमा भएको साथीको

सहायताले <.8टमसको mदनमा मैले सबै <व¨ाथ®ह[लाई बाइबल
बाँडे। अ"न Zयहc वषE मेरो कiाको पाँच जना <व¨ाथ®ले
एडभेि1ट8ट चचEमा बिTत8मा प"न "लए।

क"तले त मलाई सोzछन् प"न "Zय8तो रा„ो काम अ"न
मेि6सको सहर <कन छो«ौ? खै त
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"तमीलाई के नै उपलि•ध

भयो र?" तर मैले जवाफ mद1थ“ "मसँग सबै थोक छ। म यहाँ
खुशी छु । मलाई थाहा छ म यस ठाउँमा हुन ु परमेdवरको इvछा
हो।"

मलाई के अच@म ला"गरहे छ भने इबेई 8कूलमा आउनको

ला"ग चारवषEस@म कोिशश गर“ तब सन् २०१६मा माP म
आउन सक“।यो सबै परमेdवरकै योजना हो भनेर मैले ठ@याएको
छु । अब मेरो प"छको योजना के हो सो मलाई थाहा छै न। तर
मलाई थाहा छ उहाँको आ`नै "सƒ समयमा उहाँको योजना
मलाई दे खाइmदनुहन
ु े छ।

यो

कथा

नलÈ

मा"सयास

<फगुरोवाले

ँ को कुराकानीमा आधा*रत लेिखएको हो।
मे6चे8नीसग

३२९

आ12यु

उहाँ"तर िखिचनु

कथा

दा"नएल ि{वबोशे

८२

(अलबताE, 6यानाडा)

जब अsबटाE 6यानाडामा रहे को मामावे आटोस<कटान

8थानीय 8कूलको चचEमा अगुवाई गनE नयाँ पा8टर दा"नयल
ि{वबोशे 8कूलको समय स<कन ला{दा आइपुगे तब "तनलाई

Zयहाँ के<ह असिजलो लागेको "थयो। फ8टE नेशन 8कूलका

<व¨ाथ®ह[ र सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट िशiकह[ले दा"नएललाई

प<हले नै िचनेका "थए, Zयसकारण "तनीह[ले उनलाई कुनै नयाँ
आ"त‰य सZकार गरे नन् तर ११ वषEकU छाPा योयो वुsफले
बा<हर गएर उनको 8वागत गरे जसले गदाE दा"नएललाई आ`नै
घरमा आएको ज8तो भएको "थयो।

"8कूलको हाफ टाइममा योयो म भएको ठाउँमा आउन

मनपराउ"थन्। मसँग "तनी <कन टा"सि1छन् Zयो मलाई थाहा छै न
तर "तनी मसँग रहन

असाzयै मनपराउँ"थन्" दा"नएलले भने।

पा8टर दा"नएल र ती सानी छाPा आ`नो होमवकE र

साथीह[को बारे मा खेsने मैदानमा कुराकानी गदEथे। दा"नएलले

योयो र उनका साथीह[लाई येशू र मुिnको योजनाको बारे मा

कiामा "सकाउँथे। येशूको बारे मा थाहा पाउने प<हलो ठाउँ
एडभेि1ट8ट "मसन 8कूल "थयो।

एक mदन एउटा रा„ो <कराको िचP कागजमा कोरे र
दा"नएललाई छ6क पादp लेखेकU "थइन् "तपाw धेरै असल पा8टर
ु 1ु छ।
हुनह

तपाw

मलाई

धेरै

याकरणका केहc भूलह[ "थए।

मनपराउनुह1ु छ।"
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Zयसमा

केहc हTताप"छ 8कूलको हे डमा8टरले दा"नएललाई फोन

ु लc अक8मात योयोको "नधन भयो।
गरे र भने <क श"नबार बेलक
ु मा भरे को {यास सुँघेकU
ज1मmदनको समारोहमा उनले बेलन
"थइन्।

Zय"तकैमा टाउको दुuयो
अचानक Zयहc ¥ मरे कU "थइन्।

भ1दै

सुZन

गएकU

योयो

"यो खबर सुनेर मलाई ठू लो स1ताप भयो। मैले त

<वdवासै गनE स<कँन। मलाई उनीसँग समय "बताएका पलह[को
याद आयो। ' <कन य8तो क"ललो उमेरमा उनको दे हा1त भयो'
होला भनेर मेरो मनमा धेरै Ndनह[ उÌन थाsयो। Zयसको
जवाफ

मैले

अ<हलेस@म

पाउन

सकेको

छै न।

येशूको

तर

आगमनमा Zयो Ndनको जवाफ पाउनेछु भRे मैले आशा गरे को
छु " दा"नएलले दु:ख

यn गदp भने। 8कूलका िशiकह[ र

<व¨ाथ®ह[ प"न योयोको मृZयुको खबर सुनेप"छ धेरै दुखी भए र

उनको स@झनामा एक mदन 8कूल प"न ब1द भयो। फ8ट
नेशनको खेलखेsने हलमा योयोको प*रवारले "तन mदन स@म
पर@परा अनुसार शोक मनाए। टाढा-टाढाबाट मा"नसह[ आए।
योयोको

स@झनामा

धेरै

भाषणह[

भए,

सबैले

सहानुभ"ू तmदं दै योयोको कफनमा अि1तम Vƒा’जलc

सा1Zवना

र

यn गरे ।

िशiक र <व¨ाथ®ह[ले प"न उn शोक सभामा भाग "लए र "तन
mदनस@मै

8कूलको

भा1सा

घरमा

तयार

ग*रएको

खानाह[

आग1तुकह[लाई uवाइयो।
दा"नएलले

शोक

यn

गनE

आएकाह[लाई

भने,

"तपाwह[को उपि8थ"त नै प*रवारको "नि@त ठू लो सा1Zवना भएको
छ।

तपाwह[को

उपि8थ"तले

नै

प*रवारN"त

तपाwहŠको माया क"त छ भनेर दे खाउँछ।"
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र

योयोN"त

.U भाषामा मामावी आटो8केटान 8कूलको नाउँ "हामीसँगसँगै

काम गदEछŒ" हो, Zयसै अनुसार िशiक र <व¨ाथ®ह[ एकै
प*रवार ज8तै भएर काम गदEछन् भनेर दा"नएलले भने।

आज योयोले आ`नै हातले कोरे को िचP दा"नएलको

अ<फसमा झुि´डरहे को छ। Zयो 8कूलको <व¨ाथ®ले mदएको Nथम
िचP "थयो।

"जब म 8कूलमा आए,ँ योयोकै कारण मलाई यो 8कूल

आ`नै घर ज8तो लागेको "थयो। उनको 8नेह र वाZसsय

Nेमलाई म सि@झरहन चाह1छु । मेरो "नि@त होइन अ[को "नि@त
म के गनE स6छु भRे पाठ उनले मलाई दे खाएकU "छन्" मा"मEक
भएर दा"नएलले भने।

दा"नएलले 8कूलका <व¨ाथ®ह[लाई येशूको बारे मा "सकाउँदा

उहाँले "तमीह[को "नि@त के गनुभ
E यो र "तमीह[ प"न अ[को
"नि@त के गनE स6छौ? भनेर "सकाउँछन्। येशूसँग भएको आ`नै

अनुभव उनले ती <व¨ाथ®ह[लाई सुनाउछन्। येशूलाई उचाsने र
बाँकU काम प<वP आZमालाई गनE mदने दा"नएलको मुuय ल·य
"थयो।

"येशूले भRुभएको "थयो 'यmद मलाई पृ‰वीमा उचाsयौ भने

म सबै मा"नसह[लाई मकहाँ िखvछु ,' म <व¨ाथ®ह[को माझमा
येशूलाई उचाsदछु ता<क "तनीह[ उहाँ"तर िखिचउन्।

लेखक: आ12यु मे6चे8नी
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स@ब1ध जो©नु

कथा

डा"लEन ् "थसन

८३

(अलबटE 6यानाडा)

6यानाडाको अलबटE Nा1तमा रहे को सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट

मामावी आटो8केटन ना<टभ 8कूल जुन 8थानीय बा"स1दाह[को

ला"ग खो"लएको "थयो, Zयहाँ प¯ने एक जना आ"2यस भRे आठ
कiाको <व¨ाथ®को मैले काम शु[ गरे कै वषEमा मृZयु भएको
"थयो। ऊ र6सी खाने दु यEसनमा फसेको "थयो। र6सीको सुरमा

ऊ घरबाट बा<हर गएको बेलामा एउटा कारले उसलाई ठ6कर
mदएप"छ ऊ Zयहc ¥ मरे को "थयो। Zयस mदन "बहान मलाई सा”ै
नमजा ला"गरहे को "थयो। Zयो mदन प"न <व¨ाथ®को मृZयु भएकोले

8कूल ब1द भएको "थयो। मैले काम गनE थालेको दो•ो वषEमा

प"न अकŸ <व¨ाथ®को मृZयु भयो। =ाि1सस बफालो भRे Zयो

<व¨ाथ® एकदम ठू लो िजउको "थयो। तर ऊ भला»मी र मायालु
"थयो। मोटर पाकE गन] ठाउँमा ऊ आ`नो साथीसँग कुरा गदp
"थयो Zय"तनै बेला

अचानक एउटा 2ाइभरले स@हाsन नसकेको

कारले उसलाई कुsचेको "थयो।

ती दुई <व¨ाथ®ह[को मृZयुले मलाई aयादै

शो<कत

ँ ाबाट आशु
बनाएको "थयो। ती केटाह[को अ1Zये€ीमा मैले आख
ँ म िशiक भएको नाताले ती केटाह[सँग
रो6न खोजेको "थए।
मेरो रा„ो स@ब1ध "थयो। यmद म रोए भने म आफैलाई रो6न
सि6दन

भनेर

मलाई

कéयाक कु.ुक
ँ
"थए।

थाहा

"थयो।Zय"तनै

बेला

मेरो

शरcर

भयो म त "ब8फोट हुन लागे ज8तै भएको
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अ1Zय€ीको

समयमा

मेरो

मनमा

नानाथरc

Ndनह[

उि•जरहे का "थए। ती केटाह[मा मैले क8तो Nभाव पार“ होला
भRे कुराले मलाई सताइरहे को "थयो। के 8कूलबाट "तनीह[ले

परमेdवरपको Nेमलाई बुझे त? के हामीले "तनीह[लाई पयाE¬
"सकायŒ त ? के "तनीह[ले मन] बेलामा परमेdवरसँग पुकार गरे ?
ती

केटाह[को

असमा<यक

<व¨ाथ®ह[लाई येशूकहाँ sयाउनु
आइरहे को

"थयो।

"तनीह[को

मृZयुले

गदाE

NZयेक

mदन

पन] कुराको याद मलाई

स@ब1ध

येशूसँग

भएको

म

चाहा1थे, ता<क "तनीह[को जीवनमा प*रवतEन आओस्। िशiक
भएको है "सयतले मेरो Nयासको प*रणाम सध¸ त दे िuदन तर कता
कता मेरो मनमा आशाचाहc ¥ पsहाएको "थयो।

एक पटक अ<=काको मोजाि@बकमा अनाथालय खोsन

ँ मेरो
एडभेि1ट8ट डेभलोपमे1ट *र"लफ एजे1सीसँग काम गनE गए।
"तन कiाका <व¨ाथ®ह[लाई म कहाँ जा1छु र के गन]छु भनेर

उZसुकसाथ बताएको "थए ँ र मेरो स†ामा अकŸ िशiक आउनेछन्
भनेर

ँ एक जना <टय12ा भRे सानी छाPाले त
मैले भनेको "थए।

मैले 8कूलै छो©न लागेको भRे ठा"नन्। उनलाई धेरै नरमाइलो
लागेको रहे छ र उनले गुनासो ग*रन् अ"न हे डसरको अ<फसमा
उनलाई बोलाइयो। 8कूलमा <कन गुनासो गरे कU भनेर हे डसरले

सोzदा उनले भावुक भएर भ"नन्, " "बछोड हुँदा के हु1छ भनेर
तपाwलाई थाहा छै न र?"तर हे डसर कोठाबाट बा<हर "न8केर

हाँसे। एउटc सानी छाPाले क8तो ठू लो मा1छे ले ज8तो भावुक
कुरा गरे कU, भ1दै मन खोलेका "थए।

मैले अनुमान गरे अनुसार नै <टय12ा "थइन्।मैले उनलाई

Zयाग“ भनेर उनी दु:ख मा1दै 6लासमा सुÙ-सुÙ गदp "थइन्। उनी

३३४

र मेरो बीचमा केहc न केहc भावनाZमक स@ब1ध "थयो, म
6लासमा नहुँदा उनलाई मैले छोड“ भRे ला{दो रहे छ।

जब म मोजाि@बकमा काम सकेप"छ Zयहc 8कूलमा फे*र

फक]र आए ँ तब 8कूलको हे डसरले मलाई फोन गरे र भने "एक
जना <व¨ाथ®ले तपाwसँग कुरा गनE चाहे कU "छन्।"
उनी <टय12ा नै "थइन्।

साvचै नै

8कूलमा फक]र आउनुहन
ु ेछ?"
ँ
<टया12ाले मलाई सो"धन्। "भो"ल" भनेर मैले जवाफ mदए।
"हे लो? तपाw क<हले

"हु1छ" भनेर उनले भ"नन्।Zयसप"छ उनलाई आन1द भएको
"थयो <कनभने हामीह[को स@ब1ध पुन8थाE<पत भएको "थयो।

सबै िशiकह[ले <व¨ाथ®ह[सँग कुनै न कुनै [पमा

भावनाZमक स@ब1ध गासेका हु1छन् र "तनीह[ले दै "नक Šपमा
हामीलाई नदे uदा "तनीह[को मन अzँ यारो हुन जा1छ।
.ुसमा

गत वषE सन् २०१६मा "तन कiाका <व¨ाथ®ह[लाई मैले
मनुभ
E एको

येशूको

बारे म

"सकाउँदा

सबै

<व¨ाथ®ह[

च ुपचाप भएका "थए। कसै ले Zय8तो Nेम गरे को थाहा पाएप"छ
"तनीह[को अनुहारमा आèयEका रे खाह[ को*रएका "थए। आ`नो

छोराको "नि@त भ1दा अŠ कसै को "नि@त मनुE मलाई सिजलो हु1छ
ँ "परमेdवरले "तमीह[लाई
भनेर मैले "तनीह[लाई भनेको "थए।
य8तो धेरै माया गनुह
E 1ु छ <क "तमीह[को "नि@त उहाँले आ`नै
पुPलाई

Zया{नुभयो।"

मैले

"तनीह[लाई

भन“।

एक

जना

<व¨ाथ®ले त अच@म मा1दै सोधे "हो र? मेरो "नि@त उहाँ
मनुभ
E यो?" जब बालबा"लकह[लाई स@हाsने घरका दाजु र
mददcह[ आ-आ`नो घरमा आए, तब एक जना छाPाले घरमा

कोलाहलको सामना गनुप
E रे को "थयो। उनकU का1छ¡ ब<हनीलाई
घरबाट बा<हर अकp घरमा रािखएको "थयो र उनको आमाले
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उनलाई

फकाEउन

खोजेकU

"थइन्।

प<हलो

कiाका

<व¨ाथ®ह[लाई िच1ता लागेको "थयो। केहc <व¨ाथ®ह[ले त

उनलाई िज86याउन थाले। एक mदन ती छाPा 6लासबाट बा<हर
रोइरहे कU "थइन् र के भयो भनेर मैले सोध“ । "6लासका

साथीह[ले मेरc ब<हनीलाई मरे " भनेर उनले भ"नन्। के उनीसँग
म NाथEना गनE स6छु <क भनेर मैले भने। उनको हात समातेर

मैले उनको ब<हनीको "नि@त NाथEना गर“ । NाथEना प"छ मैले
उनलाई भन“, ""त„ो ब<हनी येशूको हातमा "छन्। "तमीलाई
हलुको भइरहे को छ?"

उनलाई सारा बोझ उनको काँधबाट

झरे को ज8तो लागेको "थयो नभ1दै बा<हर गएर अ[सँग खेsन
था"लन्।

िशiक भएकै कारणले य8ता धेरै iणह[ आउँछन् जहाँ

येशूको Nेमलाई दे खाउन स6छŒ। साना साना भाइब<हनीह[लाई
येशूकहाँ म sयाउन चाह1छु । अन1त जीवनको बारे मा Nभाव पन]
काममा म च ु6न चाहाR।
-

डा"लEन ् "थइसनले आ12यु मे6चे8नीलाई भनेको आधारमा
तयार पा*रएको तथा हो
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कथा

मरे को यिnसँग कुरा गनुE
<कम हा*र1गटन

८४

(अलबटE 6यानाडा)

“गए रा"त बाजेसँग कुरा गरे ” भनेर एक जना १७ वषEकU
केटcले

हाइ8कूलको

"सiक

<कम

हा*र1गटनलाई

सुनाएकU

"थइन्। शेलc नाउँ गरे कU ती छाPाले आ`नो बाजेसँग घरको
बर1डामा बसेर उनको भ<वÇयको बारे मा चचाE गरे कU "थइन्।
"तनीह[ 6यानाडाको अलबटाE राaयमा 8थानीय बा"स1दाह[को
"नि@त आरिiत Nा1त फ8टE नेशनमा रह1थे।
शेलcले उनको बाजे धेरै वषE अिघ मरे का "थए भनेर

सुनाइन्। "जब <क मरे सकेका बाजेसँग “गए रा"त बाजेसँग कुरा

गरे को "थए”ँ भनेर शेलcले भ1दा मेरा शरcरका रŒह[ ठाडा-ठाडा
भएका "थए। मलाई ल{यो <क "तनी दु€ आZमासँग कुरा गदp
"थइन्।
<कम अsबटाEको मामावी आटो8केटन एडभेि1ट8ट 8कुलमा
<व¦ान

र

<हसाबको

िशिiका

"थइन्।

Zयहाँका

धेरै

जसो

बा"स1दाह[ पर@परागत धमाEल@बीहा[ "थए। "तनीह[को धमEमा

मरे का मा"नसह[सँग कुरा गन] र उनीह[लाई स@मान गन] चलन
"थयो। 8कूलका २०० ज"त <व¨ाथ®ह[ले प<हलो पटक येशूको
बारे मा Zयस 8कूलमा "स6दै "थए।

Nेतसँग कुरा गरे को <वषयमा शेलcले उनको िशiकलाई

धेरै पsट सुनाएकU "थइन्। पाव-पाव, अथाEत ् 8थानीय पवEप"छ
एक जना आmद मा"नस र आmद घोडा काsप"नक [प आ`नो
गाउँको घर घरमा उ=ेको उनले दे खेकU "थइन् रे
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मरे का

पूखाEह[ले घरको अगा"डको [खमा बसेर आफूसँग कुरा गरे को
प"न उनले धेरै पsट सुनाएकU "थइन्।
"[खमु"न च ुपचाप लागेर ब8दा प"न धेरै आवाजह[ उनले
सु"नन् रे जुन उनका मरे का बाजे बराजुह[को आवाज "थए भनेर
उनले सोचेकU "थइन्" <कमले भने। बाजेको [प "लएर आएको

Nेतसँग कमसेकम दुई पsट उनले बोलेकU "थइन रे । “बर1डामा

आ`नो बाजेसँग "तनले आ`नो भावी योजनाको बारे मा छलफल
गरे को सुनाइन्। Zयो आZमाले उनलाई नरा„ो 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"गरहे को "थयो" <कमले भ"नन्।
मरे काह[सँग ग*रएको कुराको बारे मा सु1दा <कमलाई असिजलो

ला"गरहे को "थयो र मनमनै NाथEना गरे र उनले शेलcलाई सो"धन्
""तमी त हाइ8कूलमा tौ। एडभेि1ट8टले के "सकाउँछन्, Zयो
"तमीलाई थाहा छ। Zयो बोsने को हो मलाई भन। के Zयो "त„ो

बाजे नै हो त? "तमीसँग कुरा गनE कुन आZमाले Zयसलाई
पठायो?" दु€ आZमाह[ प*रिचत मा"नस भएर आउँछ भनेर

बाइबलले "सकाएको कुरा उनलाई थाहा "थयो र मरे काह[ सुते

सरहका हु1छन् र केहc थाहा हुँदैन भनेर प"न उनलाई थाहा
"थयो। "हो मैले थाहा पाइसक“ तपाwले के भR खोaनुभएको
"मस” हा*र:टनसँग शेलcले भ"नन्। अ"न <कमले शेलcसँग NाथEना
ग*रन्।

"शेलc अलमल परे कU "थइन्। मरे को मा"नससँग कुरा

गदाE उनलाई रमाइलो नै भइरहे को "थयो।उनको मनमा धेरै
Ndनह[ प"न उि•जरहे का "थए तरप"न NाथEनाN"त भने उनी
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आभारc "थइन्। NेताZमासँग कुरा गन] <वषयमा चचाE गदाE NाथEना
नै सबै <क"समका सम8याहŠको समाधानको उपाए "थयो" <कमले
भ"नन्।

आ`नो जीवनमा मरे का आZमाहŠले ठाउँ पाएको <वषयमा

सोvन था"लन्। केहc समयप"छ आफूसँग बaयै कुरा गनE आएको
भनेर <कमलाई भ"नन्। उनले बaयैको शरcर त दे िखनन् तर
उनको आवाज सुनेको ज8तो उनलाई लागेको "थयो। आ`नो
बaयै मरे कोमा उनलाई "नया•ो लागेको "थयो। Zयसकारण उनले

एक "छन त सु"नन्। अ"न <कमसँग कुरा गरे को उनले सि@झन्।
आिखरमा Zयो आवाजलाई उनले हTकाइन् "यmद तँ दु€ आZमा

होस् भने मबाट "न8केर जा। अ"न 8कूलमा "सकेका Ãी<€यन
गीत गाउन था"लन् Zय"तकैमा Zयो आवाज "बलाएर गयो।
शेलcको

<वdवास

ठ¡क

ठाउँमा

रहोस् भनेर

<कमले

NाथEना

ग*रmदि1छन्।
"मैले
बशमा

उनलाई भने <क उनको जीवन सध¸ परमेdवरको

हु1छ।

उनलाई

जे

भएप"न

उनलाई

परमेdवरले

छो©नुहR
ु । आ`नो भ<वÇयको "नि@त उनले आ`नो बाजेसँग

सsलाह मा{दै "थइन्। तर अ<हले थाहा नपाएताप"न परमेdवरसँग
उनको"नि@त

योजना छ भनेर मैले उनलाई बताइmदए"ँ <कमले

भ"नन्।
य"मEया २९:११मा रहे को परमेdवरको योजनाको बारे मा

<कमले शेलcलाई पढे र सुनाइन्। ""त„ो ला"ग मसँग योजना छ।
"त„ो उR"त हुने र "तमीलाई हानी नहुने योजना "त„ो ला"ग छ।
"तमीलाई आशा mदन र भ<वÇयको "नि@त "तमीलाई के गन] हो सो
मलाई थाहा छ।" ([पा1त*रत)।
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आ`ना

<व¨ाथ®ह[

कुनै

दु€

आZमाको

होइन

तर

परमेdवरको हातमा होऊन् भRे चाहना <कमले राखेकU "थइन्।
उनको अ<फसमा एउटा छु †ै मेच रािखएको छ जसमा लेिखएको
छ,

"यो

मेच

परमेdवरको

बालबा"लकाहŠको

"नि@त

हो।"

"बालबा"लका तथा <कशोर <कशोरcह[ परमेdवरका "नि@त <वशेष
हुन ् र उहाँले माया गनुह
E 1ु छ भRे कुरा म थाहा पाएको चाह1छु "
<कमले भ"नन्। यो Pैमा"सक भेटcको केहc भाग <हसाब र
<व¦ानको

कोठा

बढाउन

सहयोग

"मsनेछ

ता<क

अ[

बालबा"लकाह[ येशूको बारे मा थाहा पाउन भनाE होऊन्।

धेरै

-शेलcको नाउँ अकp हो। आ12यु मे6चे8नी
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पे¤ोल प@पमा भएको सं योगको भेट

कथा

जोन <पना

८५

( वे8ट भिजE"नया, अमे*रका)

एक mदन अमे*रकाको वे8ट भिजE"नयाको पे¤ोल प@पमा
कामग*ररहे का

जोन

<प1याले

कारमा

पे¤ोल

हाsन

खोaदा

Nा<व"धक कारणले गदाE प@पले काम गरे न। उसको ला"ग Zयो
समय अZय1त खराब भएको "थयो। २३ वटा पे¤ोल प@प भएको
माउ1ट होप भRे ठाउँमा
"थयो

तर

.े"डत

यापार अZय1त रा„ोसँग च"लरहे को
काडEलेचाहc ¥ काम गनE छोडेको "थयो।

Zयसकारण मा"नसह[ले मेिशनमा पैसा हालेरमाP पे¤ोल पाइपबाट
आउनुप‰यŸ।

Zयसमा

प"न

खु•ा

पैसा

"नकाsने

8वचा"लन

मिशनप"न "ब–ेको "थयो। एउटा ठू लो 6या"डलाक कार पे¤ोल
प@पमा आएर आ`नो कारमा फटाफट पे¤ोल भˆयो। जोन र
उसको म<हला साथीले आ`नो पसलबाट Zयो हे *ररहे का "थए।
Zयो मा"नस पे¤ोल प@पको पसलमा प8यो। "हजुर, तपाwले
भरे को पे¤ोलको पैसा ४० डलर भएको छ, Zयसकारण "तनुह
E ोस्।
Zयो मा"नस के ग[ँ के ग[ँ भयो। "मसँग केवल .े"डत

काडEमाP छ। पैसा छै न।" आपद मा1दै Zयो मा"नसले जवाफ
mदयो। जोन पे¤ोल प@पको मानेजरकहाँ गयो र के गन] भनेर

सोzयो। “–ाहकले पैसा mदन नसकेप"छ पे¤ोलप@पमै कार छोडेर

कतै बाट भएप"न पैसा "लएर आउनु भन” भनेर मेनेजरले भ1यो।
तर रा"तहुँदो पैसा खोaन गा”ो हुने कुरा –ाहकले भ1यो। Zयो

मा"नस हे दाE "न6कै भला»मी दे िख1‰यो Zयसै ले जोनले भ1यो, "म
तपाwको पैसा "तछु E तर तपाwको लाइसे1स छोडेर जानुहोस्।
तपाwले

पैसा

sयाउनुभएप"छ

म
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तपाwको

लाइसे1स

फकाEइmद1छु ।यो कुराले Zयो मा"नस aयादै

आभारc भयो र

–ाहकले जोनसँग हात "मलाएर बचन mदयो, "म भो"ल अवdय
फकEनेछु।" जब –ाहक Zयहाँबाट "न86यो तब जोनको म<हला

साथीले उसलाई “बहुला” भ1दै गालc गनE था"लन्, ""तमीले Zयो

चा"लस डलर गुमायौ। तर जोनले <व-ासकासाथ भने "अहँ, म
<वdवास गछु E –ाहक फकÐ आउनेछ" जोनले न<हच<कvयाइकन
भ1यो। भो"लपsट –ाहक फक]र आयो चा"लस डलर mदं दै भ1यो,

"भाइ, "तमीलाई धेरै-धेरै ध1यवाद म "त„ोला"ग केहc सहयोग गनE
स6छु ?" तर Zयो काम गरे वापत जोनले थप पैसाको इनाम पाउने

अपेiा गरे को "थएन Zयसै ले भ1यो, " Zयसकोला"ग ध1यवाद हामी

सबै mठकै छौ। परमेdवरले तपाwलाई आिशष mदउन्। तपाwको

mदन रा„ो होस्। अ"न ती –ाहक "परमेdवरले तपाwह[लाई प"न
आिशष mदउन्" भ1दै

<वदा भए।
अनपेिiत भेट

Zयो रात जोनले

mदउँसो भएको घ_नाको बारे मा आ`नी

Vीमती शारनलाई भने। Zयहc समयमा उनका ससुरा जीम
बाइबलको बारे मा छलफल गनE उनको घरमा आएका "थए अ"न

Zय"तकैमा mदउँसोको घ_नाको बारे मा कुरा ब1द गरे । िजम
सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट "थए र जोनलाई आ`नो चचEमा आउन
"न@तो mदइरह1थे। Zयो साँझमा प"न िजमले आउदो श"नबार
चचEमा आउन जोनलाई

"न@तो mदए। "हु1छ यस पटक म चचE

आउँछु" भ1दै जोनले वचन mदए।

जोन अमे*रकाको Nा1त ि6लभला1डमा आइतवार पालन
गन] घरमा हुक]का "थए र क<हलेकाहc ¥ उनकU Vीमतीसँग चचE
जा1थे। उनकU Vीमती सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEमा जि1मएकU
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"थइन् तर प"छ उनले चचE छोडेकU "थइन्। वे8ट भिजEनयाको
ब6ले

शहरमा

भएको

जोनको

ससुराको

एडभेि1ट8ट

चचEमा

क<हsयै प"न उनीहा[ गएका "थएन्। तर यस पटक "तनीह[ले
िजमको "न@तोलाई 8वीकार गदp चचE गएका "थए।
साबथको "बहानी पख अ"लक असिजलो मा1दै

जोन

आ`नो ससुरा िजमसँगै बसेका "थए।उn साबथको "बहानी

आराधना सेवाप"छ पा8टर चचEको ढोकानेर पुगेका "थए अ"न

िजमले जोनलाई भने, "aवाइँ, तपाw एक पटक हा„ो पा8टरसँग
भेट गनुह
E ोस्।" "हु1छ, मसँग बाइबलको बारे मा केहc Ndनह[
छन् जुन N±ह[ उहाँसँग सोzन चाह1छु " जोनले जवाफ mदए,

पा8टर बा<हर ढोकातफE जाँदै गदाE जोनलाई ती पा8टरलाई त
कहc ¥ दे खे ज8तो ल{यो। पा8टरले िजमसँग हात "मलाए र
जोनलाई हे दp भने, "है न, तपाwलाई त कहc ¥ दे खे ज8तो ला{छ?"
ती दुई जना मा"नसह[ एक"छनस@म त एक आपसमा हे राहे र

ग*ररहे । अ"न एक"छनप"छ जोनले आèयEकासाथ भ1यो, "ओ
तपाw हा„ो पे¤ोल प@पमा आउनुभएको "थयो।" " ए ! हो त "न
, तपाwले नै मेरो पे¤ोलको पैसा "तरc mदनुभएको "थयो।" भ1दै
पा8टरले भने।
आराधना सेवाप"छ जोन र पा8टर "समगजोdयाले िजमलाई
अिघsलो साता पे¤ोल प@पमा के भएको "थयो भRे <वषयमा
जानकारc गराए।

अ1तरबाताEको .ममा जोनले भने "मेरो "नि@त Zयो आिशषको
समय "थयो। सं योग वा भा{यको खेल भनेर मैले सोचेको "थए तर
Zयो त आिशषमा प*रणत भयो।"
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एडभेि1ट8ट पा8टरसँगको भेटघाटले जोनको मनमा ग<हरो
Nभाव पारे को "थयो। जोन ब6लेमा रहे को चचEमा साबथको
सेवाकायEमा आउन थाले। प"छ उनको घर निजकै रहे को
एडभेि1ट8ट चचEमा जोनकU Vीमतीले बिTत8मा "लइन्।

एक mदन सुसमाचार सभाप"छ बिTत8मा "लन अनुरोध

ग*रएको कागजमा भने उनले सहc गरे नन्। बिTत8मा हुन ु दुई
mदन अिघ चचEको पा8टर दा"नएल मो*रकोन र अकाE साथी जोनको
घरमा गए र <कन येशूलाई मुिnदाता भनेर 8वीकार गनE गा”ो

माRु भएको भनेर सोधे। "येशूका चेला वा अ1य <व-ासी
मा"नसह[लाई म हे छुE तर म उनीह[ ज8तो सफा मन भएको छु

ज8तो मलाई ला{दै न" जोनले उ|र mदए। "यmद तपाwले अ[
मा"नसलाई हे रेर ब8नु भयो भने तपाwले क<हsयै प"न बिTत8मा
"लनुहन
ु ेछैन"

भ1दै पा8टरले जवाफ mदए। पा8टरको उn

वचनले जोनको मन छोयो र अकŸ mदन

जोनले पा8टरलाई

फोनबाट सोzयो, "म भो"ल नै बिTत8मा "लन चाह1छु । मैले के
sयाउनुपछE?" अ[सँगै जोनले प"न Zय<हँ mदन बिTत8मा "लए।

चचEका <वdवासीह[मा येशूको कृपा र भलाई दे खेर

आफूले प"न बिTत8मा "लएको हुँ भनेर जोन भ1छन्। ५७ वषEका

जोन अ<हले Zयहc 8पे1सर चचEको "डकन भएका छन् र उनी अ[
मा"नसहŠको

माझमा

प"न

Nभ ु येशूको

भलाइलाई

स<कयोस भRे चाह1छन्। "म यस ठाउँमा रहे को

दे खाउन

३० वषE भयो

र मा"नसह[ले म प*रवतEन भएको दे िखरहे का छन्। अब म मेरो

गाउँ, ठाउँका मा"नसह[को माझमा गएर येशूको बारे मा सुनाउन
चाह1छु "

भनी जोन भ1छन्।
लेखक:-आ+,यु मे0चे2नी
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घचघvयाउने पचाE

कथा

वा"नटा सेट"लफ
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सात जना दाजुभाइ र mददcब<हनीह[मा वा"नटा का1छ¡
"थइन्।

उनी

अमे*रकाको

वे8ट

भिजE"नयाको

आपलेिशयन

माउ1टे नमा रहे को ग*रब <कसान प*रवारका जि1मएकU "थइन्।
सानोमा उनलाई चचE जान मन पदp न‰यो। गम®को मौसममा
उनकU

आमाले

NZयेक

आइतबार

६

<कलो"मटर

<हँडाएर

"तनीहŠलाई चचE लाि1थन्। "साँिvचकै हामी चचEमा जान चाहे का
"थएनौ।

हामीलाई

अŠ

केटाकेटcह[ले

िज8काउँथे

<कनभने

"तनीह[ कारमा चढे र जा1थे तर हामी भने <हँडेर जानुप‰यŸ।
Zयसै ले चचE मेराला"ग रमाइलो "थएन" वा"नटाले भ"नन्। आ`नो
घरमा वा"नटाले बाइबल क<हsयै प"न दे खेकU "थइनन्। उनका

आमाबाबुले प¯न र लेuन जा1दै नथे र धमEको बारे मा Zय8तो चासो
प"न दे खाएका "थएनन्। पहाडको चचEमा नै बिTत8मा "लएर

हामीले मुिn पाएका "थयौ भनेर "तनीह[ भ1दथे। वा"नटाको
बाsयकाल धेरै नरा„ो "थयो। उनको बुबा लडाwमा अपा: भएका
"थए र <कसानी काम गदEथे। धेरै थरcका मा"नसह[ "तनीह[का
घरमा आवतजावत गदEथे, कोहc त नरा„ा मा"नसह[ प"न हु1थे।

"मेरो घरमा मलाई असाzयै दुख "थयो।धेरै दुखकासाथ

मेरो बाsयकाल "बतेको "थयो।Zयसै ले Zयो गाउँमा फक]र प"न

जान मन ला{दै न। ज<हले प"न Zयहाँ जानुपदाE मलाई जान
नपरे प"न हु1‰यो ज8तो ला{‰यो" वा"नटाले भ"नन्। अ<हले वा"नटा
ठू लc भइसकेकU र <ववाह प"न गरc सकेकU "थइन्। उनले दुई
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पsट बैवा<हक स@ब1ध तो©नुपरे को "थयो। जीवनमा आइपरे का
दुखसं गै उनले र6सी <पउन था"लन् र धेरै केटा साथीह[ बनाउन

पु"गन्। धेरै थरcका काम प"न ग*रन् , उनको दुई छोरcह[ प"न
"थए। अ<हले त उनकU छोरcले चचE जाउँ न ममी भनेर अनुरोध

गदाE उनी झ<कEने र गालc गन] भएकU "थइन्। “म पाख´डी हुन

चाहR। रातभरc पाटÈमा गएर भो"लपsट "बहानचा<हँ चचEमा म
जान चाहाR।” भि1थन्।
एक mदन वा"नटाले आ`नो िचठ¡को बाकस खोsदा Zयहाँ
Nकाशको पु8तकमा लेिखएको भ<वÇयवाणीको बारे मा सृंखलाबƒ

से"मनार गन] ठाउँमा आउन उनलाई "न@तो mदएको उनले पाइन्
। उनले िचठ¡को बाकसमा धा"मEक पचाEह[ प<हला प"न पाएकU
"थइन्। तर प<हलेको भ1दा अ<हलेको िचठ¡को "न@तोमा केहc

"भRता पाइन् र Zयहाँ जान मनले चाहना ग*ररहे को ज8तो आभास्
पाइन्। " मानौ कुनै मा"नसले पछा"डबाट Zयहाँ जान कर

ग*ररहे को ज8तो उनले महसुस ग*रन्। य8तो अनुभव उनलाई

प<हला क<हsयै प"न भएको "थएन। Zयसकारण म Zयहाँ गए"ँ
भनेर उनले भ"नन्।
वे8ट भिजE"नयाको ब6ले सहरमा रहे को एडभेि1ट8ट चचEले

आयोजना गरे को सुसमाचाररcय कायE.ममा उनी शु[कै mदनमा

भाग "लन आइपु"गन्। Zयो सभा सावEज"नक सभागृहमा भएको
"थयो। Nायजसो Zयो सहरमा मा"नसहŠको चहलपहल केहc
हुँदैन‰यो।

Zयस

सहरमा

१७,२००

मा"नसह[

ब8दछन्।

इसाईहŠको बारे मा उनलाई थोरै माP थाहा "थयो र सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8टहŠले श"नवार आराधना गछEन ् भनेर प"न उनलाई
केहc हदस@म थाहा "थयो। Zयसकारण उn सभामा उनले एक
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जना एडभेि1ट8टलाई भे_ने "बि|कै "तपाwह[ <कन श"नबार
आराधना गनुह
E 1ु छ?" भनेर सोधी हा"लन्। ती मा"नसले "यस

वारे मा प"छ पा8टरले "सकाउनुहन
ु ेछ" भनेर जवाफ mदए। उनको
Ndनको जवाफ िच| बुÁदो त*रकाले तZकालै नपाएकोमा उनी
"नराश

प"न

भएकU

"थइन्।

अकŸ

रात

प"न

उनी

Zयहc

कायE.ममा आइन। Zयसबेला प"न Nचारकले साबथको बारे मा
बोलेनन्। फे*र वा"नटाले अकŸ चचEको सद8यलाई आ`नो Ndन

दोहोˆयाइन।Zयहाँप"न यसको बारे मा प"छ थाहा पाउनुहन
ु ेछ भRे

जवाफमाP उनले पाइन्। "मेरो ला"ग यो <वषय झनै रह8यमय
भएको

"थयो।

मलाई

जवाफ

तुर1तै

चा<हएको

"तनीह[ले मलाई <कन Zयो Ndनको जवाफ mदएनन्

"थयो

तर

भRे कुरा

मैले बुÁन सकेकU "थइन" वा"नटाले भ"नन्।

ु ा प"न "तनले Zयो सभामा आउनै
Zयसले गदाE अकŸ बेलक

पन] भयो। आ`नो हुलाकको बाकसमा पचाE पाएको बेलामा नै
उनले आ`नो भ<वÇयको बारे मा सोvन थालेकU "थइन्। उनले
बाइबल क<हsयै प"न पढे कU "थइनन् र बिTत8मा प"न "लएकU
"थइनन्

र 1यायको mदनको वारे मा बुÁन थाsदा उनी झन P"सत

हुन थालेकU "थइन्।
सुसमाचारcय कायE.मको चौथŒ हTतास@म उनी mदनmदनै
सभामा आएकU हुनाले उनलाई बाइबल उपहार mदइयो। उनले
जीवनमा प<हलो पsट Zयो बाइबल प¯न थालेकU "थइन्।
Nचारकले भनेका पदह[ प"न बाइबलमा प¯न था"लन्। जब
Nचारकले आिखरमा आएर सातŒ mदन साबथको बारे मा बोले तब
उZपि|

२:२-३

अनुसार

परमेdवरले

नै

सातŒ

mदन

छु ‡ाउनुभएको उनलाई महसुस भयो। N8थान २०:८-११मा
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फे*र परमेdवरको चाहना प"न उsलेख ग*रएको उनले दे िखन्।
येशूले

साबथ

पालन

गरे को

उनले

इसाईह[ले "सकाए "बप*रत येशूले

थाहा

पाइन्

साथै

धेरै

यव8थालाई रŽ गनE होइन

तर Zयसालाई उघानE र स@मान गनE उहाँ आउनुभएको (यशैया
४२:२१) प"न उनले भे†ाइन्। अ"न साबथको स1दे श वा"नटाले
–हण ग*रन्। "मैले बाइबल प¯न थाल“ र यसमा के लेिखएको
छ सो प"न zयान mदएर प¯न थाल“ " उनले भ"नन्। सेTटे @बर

२०१६मा अ1य १५ जनासँगै वा"नटालेप"न बिTत8मा "लइन्।
सन्

२०१५मा

सं क"लत

ते”ौ

साबथ8कूलको

भेटcले

वे8ट

भिजE"नयाभ*र आयोजना ग*रएको सुसमाचारcय कायE.मा ब6ले

प"न एक "थयो। ६७ वषEकU वा"नटाले आ`नो ™दय येशूलाई
mदएप"छ उनको जीवनमा प*रवतEन आएको धेरै मा"नसह[ले

दे खेका "थए।अ<हले उनी मुख प"न छोि©दनन् र र6सी प"न

खाmदनन् र भ†ीमा प"न जाँmदनन्। "म एकदम *रसाउँथे। म
ँ अब म प<हलेको भ1दा शा1त छु ।
खराब मा"नस ज8तै "थए।

मेरो छोरcले नरा„ो श•द बोलेप"न म माफ दे ऊ भनेर भ1छु "
वा"नटाले भ"नन्। क<हलेकाहc ¥ तल-तल ला{‰यो उनले भ"नन्।
<वगतका "तता जीवनका iणह[ उनले र6सी <पउँदा "बसEि1थन्।

तर अब हो"सयारcसाथ च ु"नएका साथीह[ले गदाE उनी प*रiाबाट
जो"गन उनलाई सहयोग "मलेको "थयो।

"क8ता मा"नसह[सँग तपाw स:त गनुह
E 1ु छ Zयस <वषयमा

तपाw हो"सयार हुनपु छE। यmद तपाw र6सी <पउने मा"नससँग
<ह©न थाsनुभयो भने तपाwले प"न र6सी खान स6नुह1ु छ|" उनले
भ"नन्। अब उनी सबभ1दा असल "मP येशूसँग रहन चाहि1छन्।

-आ12यु मे6चेसनी
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म "न8केर गए ँ

कथा

इदा इलजाबेथ दे "भज
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अमे*रकाको वे8ट भिजE"नयामा बे6ले सहरमा सेभे1थ-

डे एडभेि1ट8ट चचE छ। म सानी छँदा मेरc हजुर आमाले मलाई
ु ा बाइबल अzययन गनE मलाई Zयस चचEमा
NZयेक बुधवार बेलक

पठाउनु हु1‰यो। अ"न फे*र "बहान साबथ चचE जान धेरै टाढा

<हँडेर जानुप‰यŸ। मैले जानै प‰यŸ। साबथमा मैले केहc प"न गनE
सकेकU "थइन Zयसकारण चचEमा जानै प‰यŸ र चचEप"छ फे*र
<हँडेर घर फकEनुप‰यŸ।

हामी सात जना दाजुभाइ र mददc ब<हनीह[ "थयŒ। म

ँ म हजुर आमाको घरमा हुक]कU "थए।
ँ
सबभ1दा का1छ¡ "थए।
मेरc हजुर आमा क†र एडभेि1ट8ट "थइन्। मैले छोटो जामा
लाउनु

हुँदैन‰यो।

प¯नुप‰यŸ।

NZयेक

शु.बार

शु.बार

घाम

ु ा
बेलक

अ8ताएप"छ

मैले

श"नबार

बाइबल
घाम

नअ8ताएस@म कसै ले प"न काम गनुह
E ँद
ु ै न‰यो। आइतबारको अ[
कुनै प"न चचEह[मा जान मलाई अनुम"त "थएन। मेरो जीवन
केवल 8कुल र चचEमामाP "स"मत "थयो।

जब म १४ वषEकU भए ँ तब म अ[ दाजुभाइ mददc

ँ Zयहाँ मेरा सामु ठू ला सहर,
ब<हनीह[सँग 1यू योकEमा ब8न गए।

ठू ला सपना र सहरc रमझमह[ "थए | मैले चचE जान छोड“ ।
कलेज पढे प"छ मैले एउटा बीमा क@पनीमा लेखापालको काम गर“

र प"छ सरकारको Nuयात वालि8¤ट "धतो सं 8था अथाEत ् 8टक
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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।

ँ म
अ"न एक रात मैले सपना दे ख“। म खेत जोZदै "थए।

सानी हुँदा मेरc हजुर आमाले उनको बारcमा ¤या6टर लगाएर

ँ े मैले सोच“ , "मेरc हजुर आमाको
खनाउनुह1ु ‰यो। जब म •युझ
घरमा जान मलाई सपना mदइएको होला" भनेर मैले सØचे। मेरा

Vीमान र मैले एउटा घर बनाउन चाहे का "थयौ। मेरc हजुर

आमाबाट पाएको ज{गामा नै घर बनाउने मैले "नणEय गर“ ।

उनको दे हा1त भएको प"न धेरै समय "ब"तसकेको "थयो। सरकारc
कमEचारc भएका मेरा Vीमानले वे8ट भिजE"नयामा घर बनाउन
Zय"त चासो दे खाएका "थएनन् तै प"न जब हामी अमे*रकाको
राजधानी वािश:टन "डसीमा काम गदp "थयŒ Zयहc समयमा मेरै
ज{गामा घर बनेको "थयो।
जब

हामी

कामबाट

अवकास

भएप"छ

वािश:टनबाट

बे6लेमा फक]र आ`नै घरमा र¿Œ तर Zय8तो राजधानी सहर
छोडेर मेरो बाsयकालको घरमा म <कन फकÜ होला भनेर म

सोvन थाल“ । मैले केहc नयाँ साथीह[ त बनाए ँ तर मैले Nभ ुसँग
सोध“ , "होइन, म यस ठाउँमा <कन छु ?"

अ"न एक mदन बाइबलको भ<वÇयवाणी से"मनारमा भाग "लन मैले

एउटा

"न@तो

मेरो

हुलाकको

साथीह[लाई मसँग आउन

बाकसमा

ँ
पाए।

मेरा

नयाँ

अनुरोध गर“ तर "तनीह[ मानेनन्।

प"छ म आफू ए6लै भएप"न जा1छु भनेर "नणEय गर“ ।

से"मनारको चौथŒ रात Nचारकले Nकाश र दा"नएलको
पु8तकमा उsलेख ग*रएको पशुह[को बारे मा

याuया गरे ।अ"न

म त प<हलो पsट एडभेि1ट8ट सुसमाचार Nचारको कायE.ममा
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ँ
भाग "लइरहे को पो रहे छु भनेर थाहा पाए।
जब मैले शु[मा
कायE.ममा

भाग

"लए ँ

तब

म

एडभेि1ट8ट

सुसमाचारcय

कायE.ममा भाग "लएको छु भनेर मेरो मनमा प"न आएको
"थएन। अ"न मेरc हजुर आमाले एडभेि1ट8ट िशiामा मलाई
हुकाEउनुभएको मैले स@झ“ र मैले ए6लोपनाको महसुस गर“ । म
कायE.ममा ए6लै "थए ँ र मेरो एक जना साथीप"न मसँग आउन

मानेका "थएननन्। मैले सोच“ , "यmद मैले यो कायE.ममा भाग
"लइरह“ भने मैले मेरा सबै साथीह[लाई गुमाउनु पन]छ।"

Zयसकारण जब कायE.म शु[ भयो म उठ“ र ह| न प|

ँ अ"न एउटc म<हला जसले मेरो
बा<हर "न8कन ढोकामा आए।
नाउँ प<हलो mदनमा दताE गरे कU "थइन् उनले मलाई रोकेर सो"धन्,
ु 1ु छ?" "यी सबै कुरा मैले मेरो जीवनमा
"तपाw कहाँ जाँदै हुनह

ँ
सु"नसकेको छु " मैले जवाफ mदए।
मैले मेरc हजुर आमाको
बारे मा भन“। उनले मलाई कहc ¥ जान mदएकU "थइनन् केवल चचE
जान र बाइबल प¯नमाP अ”ाउँ"थन् मैले भन“। तर Zयो केवल

बहानामाP "थयो। तर मलाई "नया•ो ला"गरहे को "थयो र मसँग
साथी भएको भए हु1‰यो भनेर मलाई ला"गरहे को हु1‰यो।
ती म<हला जसको नाउँ

नेवमी <¤कोमी "थयो, उनी

मु8कुराइन्, उनले मलाई 8वागत गरे झ¸ मलाई ला"गरहे ‰यो।
उनी बाइबल वकEर "थइन्। उनले मलाई बाँकU कायE.ममा
आउन अनुरोध ग*रन्। उनको Zयो "मPतापूणE

यबहारको मलाई

खाँचो भएको "थयो।

म आफू बसेको मेचमा फक]र आए ँ र म<हनाभ*रको लामो

ँ
ु ा नाओमीले मलाई
कायE.ममा मैले भाग "लए।
NZयेक बेलक
अ:ालो मारे र मु8कुराउँदै अ"भभादन ग"थEन। उनको कामको
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य8तताले गदाE चाहे रप"न उनी मसँग ब8न µयाएकU "थइनन्। तर
अब कोठामा म ए6लै छै न मेरो साथी छ भRे अनुभव मैले गनE
थाल“ ।

जब मैले Nचारकले सुनाएका वचनह[ सुन“ तब मलाई

मेरो बाsयकालको स@झना भयो। म फे*र सानी छाPा भए ज8तै

आभास भइर¿ो। म सानी हुँदा पा8टरले मलाई बाइबलका
सZयह[ "सकाउनु भएको Zयो पलह[को प"न याद आयो।
Zयहc समय जब Nचारकले बिTत8मा "लन चाहनेह[ को-

ु 1ु छ भनेर सोधे तब म प"न अगा"ड सर“ । मलाई म
को हुनह
आ`नै

घरमा

आएको

छु

ज8तो

लागेको

"थयो।

सेTटे @बर

२०१६मा १६जनाले एडभेि1ट8ट चचEमा बिTत8मा "लए। Zयसमा
ँ ६५ वषE अिघको समयलाई फक]र हे दाE
म प"न एक जना "थए।
मेरc हजुर आमाले बाइबलका सZय वचनह[ मेरो अ: अ:मा
खोपेर रािखmदनु भएको सZयलाई मैले महसुस गर“ । परमेdवरले

मलाई ज<हले प"न सुरिiत राuनुह1ु ‰यो। अब मलाई थाहा भयो

परमेdवरले मलाई <कन वे8ट भिजE"नयामा बोलाउनुभयो। अब
परमेdवरले के गनE चाहनुह1ु छ ZयसतफE ल@कन म सकेकU छु ।

वषE ६५कU इडा ए"लजाबेथ दे "भज हालमा बे6ले सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8ट चचEमा म<हला सेवाकायE.मको सं योजक हुनहु 1ु छ।
ँ कुराकानीगरे को आधारमा
(इडा ए"लजाबेथले आ12यु मे6चे8नीसग
तयार पा*रएको )
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8वगEबाट आएको

कथा

पP

ि6लफोडE ल:

८८

(वे8ट भिजE"नया, अमे*रका)

वे8ट भिजE"नयामा रहे को ि6लफोडE ल:को हुलाकको बाकसमा

एक mदन सबैलाई छ6क पन] गरे र एउटा पP आयो। "के तपाê

बाइबलको बारे मा "स6न वा थाहा पाउन पPाचार गनE चाहनुह1ु छ
<क" भनेर हातले लेखेको एउटा पP आएको "थयो। साबथ,
मा"नस मरे प"छ के हु1छ र येशूको दो•ो आगमन ज8ता <वषयमा
"स6न स<कने कुरा Zयाहाँ लेिखएको "थयो।

ि6लफोडE र उनकU Vीमती "नय"मत चचE जाँदैनथे।तर

चचE जानुपन] आवdयकताको बारे मा भने "तनीह[को बीचमा

कुराकानी हु1‰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 आवƒ भएका नै "थएनन्।

"चचEले "सकाउने क"तपय कुराह[ Zय"त िच|ो बुÁदो

छै न। एउटा चचEले भ1छ Zयो चचE ठ¡क छ, अकŸले भ1छ Zयो

चचE ठ¡क छ। कुन चचE ठ¡क छ र कुन mठक छै न भनेर मैले
ठ@याउननै स<करहे को "थइन।Zयहc समयमा यो पP आइपु{यो"
ि6लफोडEले भने।

ि6लफोडEले बाइबल अzययन शु[ गनE थाले।ती NZयेक

बाइबल अzययनको पचाE उनले आफूले काम ग*ररहे को <व¨ुत

"नकाsने उजाE क@पनीमा लै जा1थे। Zयहाँ कोइलालाई जलाएर

भ†ीबाट "बजुलc "नका"ल1‰यो। उनको काम Zयहाँको मेिशन
चलाउनु "थयो। Zयहc मेिशन चलाएर "बजुलc "नका"ल1‰यो।
कामगन] अकŸ मा"नससँगै "तनी राती काम गदEथे र "तनीह[ के<ह
समय फुसEद प"न पाउथे।
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ि6लफोडEले

आ`नो

कायाEलयमा

बाइबलका

पाठह[

ला1थे। "मलाई ती पाठह[ असाzयै मन परे को "थयो र अकŸ
पाठ क<हले औला भनेर N"तiा गथÜ " ि6लफोडEले भने। साबथको
बारे मा

उनले

"बशेष

Šिच

दे खाएका

"थए।

सानोमा

उनी

आइतबारको चचE जा1थे। तर उनले सहc mदनमा आराधना

ग*ररहे का हुन ् <क होइनन् भनेर उनको बुबाले Ndन गदाE उनलाई
आइतबारको बारे मा श—ा ला"गरहे को "थयो। "बाइबलले श"नबार

प<वP mदन भनेको छ तर "तनीह[ले <कन आइतबार पालन
् भनेर मेरो बुबाले सोzनुह1ु ‰यो। यो Ndन मेरो मनमा
गछEन?
"बिजरहे को "थयो" ि6लफोडEले भने।

जब बाइबल अzययन गन]

छलफल

गनE

था"लयो

तब

.ममा साबथको बारे मा

साबथको

बारे मा

सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8टले गरे को तकE उनलाई ठ¡क ला{न थाsयो। सृ<€को

शु[मै हTताको सातŒ mदन अलग ग*रएको "थयो र Zयो प*रवतEन
ग*रएको

छै न

भनेर

उनले

8वीकारे ।

तर

धेरै

इसाईह[ले

आइतबार नै <कन पालन गछEन ् भRे कुरामा उनलाई खुsदुलc
ला"गरहे को "थयो। एक प"छ अकŸ गरे र "ड8कभरc, आमेिज:
फा6टस् र µवाइस अभ Nोफेसी बाइबल पPाचार अzययन उनले
पूरा गरे ।

अ"न सन् २०१५मा कोइलाबाट "नकाsने

कायाEलय

ब1द

भयो।

Zयहाँका

कमEचारcह[लाई

"बजुलcको

पाँच

वषE

अिघदे िख नै Zयो ब1द हुनेछ भनेर सतकE गराइएको "थयो। तर

ि6लफोडE र अ[ले भने कुनै न कुनै [पमा Zयो कायाEलय चsनेछ

भRे आशा गरे का "थए। २७ वषE काम ग*रसकेप"छ ि6लफोडE
अब "छ†ै नै अवकास "लदै "थयो। जसको कारण उनी शोकमा

डु•नुभ1दा ब[ उनी खुशी 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 Vीमती 6याथीले बाइबल

पPाचार गन] म<हला डेलसी नाइसलcसँग भेट गरे । पेशाले उनी

<कसानी "थइन्। पPाचार गन] .ममा बाइबल स@ब1धी Ndनह[
्
छ भने सोzनुहोस् भनेर उनले अनुरोध ग"थEन।
प"छ डलसी
ि6लफोडE द@पतीको घरमै गइन्। 6याथी र डेलसी छोटो समयमै
साथी बR पुगे।

अ6टोबर २०१५मा डेलसीले Vृखलावƒ सुसमाचारcय

कायE.ममा भाग "लन "न@तो mदइन्। •लु<फsड सहरमा रहे को
µया"ल µयू सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEमा डेलसीकै अगुवाईमा

सुसमाचारcय कायE.म भएको "थयो। ि6लफोडE र 6याथीले उn
कायE.ममा सहभागी हुन [ची दे खाए। रोमन 6याथो"लक चचEले
श"नबारलाई आइतबारमा प*रवतEन गरे को र अ[ Nोटे 8टे 1टह[ले
Zयसालाई सहषE 8वीकारे को भRे कुरा

"तनीह[ले थाहा पाए।

धेरै इसाईह[ले इमा1दारcपूवक
E परमेdवरको आराधना आइतबार
गछEन तर "तनीह[ले परमेdवरको

यव8थालाई तो"डरहे का छन्

भRे कुरा "तनीह[लाई थाहा छै न भRे कुराको महसुस "तनीह[ले
गरे ।

कायE.म भइरहे को mदनमा डा6टरले 6याथीलाई नाकको

शsय<.या गनुप
E छE भनेर सsलाह mदएका "थए। तर कायE.म
प"छमाP शsय<.या गन] भनेर उनले "नधो गरे कU "थइन्।
"सुसमाचारcय कायE.म छु टाउन नचाहे कोले उनी शsय<.या गन]
"म"त

सादp

"थइन्"

भनेर

ि6लफोडEले

भने।

सुसमाचारcय

कायE.ममा २५ जनाले भाग "लएका "थए। "तनीह[ सबै

Nायजसो चचEका सद8यह[ नै "थए। तर Zयस कायE.ममा दुई
जनाले बिTत8मा "लए। "तनीह[ ि6लफोडE र 6याथी "थए।
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बाइबल अzययन गनEकाला"ग पP आएकोमा आफू खुशी

भएको ६१ वषEका ि6लफोडEले सुनाए। "मलाई थाहा "थयो <क
परमेdवरले नै यो पठाउनुभएको "थयो <कन<क कुन चचEमा जाने
होला भनेर मैले सोिचरहे को "थए"ँ ि6लफोडEले

यn गदEछन्।

अ[ले प"न बाइबल अzययन ग[न् भ"न ि6लफोडE चाह1छन्।
उनका दुई छोराह[ र "छमेकUलाई बाइबल पPाचार गनE अनुरोध
गरे का "थए। "बाइबल अzययन एकदम अच@मको छ। Zयसमा

धेरै कुराह[ "स<क1छ। यस खालको बाइबल अzययनले ठू लो
Nाथ"मकता पाउनुपछE <कनभने यसले मा"नसह[लाई िच|बुÁने
त*रकाले बाइबल "सकाउँदछ" ि6लफोडEले आ`नो मनत य
गदEछन्।

यn

रह8यमय पP

डेलसीको सूचीमा ि6लफोडEको नाउँ कसरc समावेश भयो

सो उनलाई थाहा "थएन। सन् २०१४मा जब डेलसी 8थानीय

चचE³ारा सं चा"लत बाइबल पPाचार 8कूलमा सं योजक ब"नन् तब
उनले आ`नै हातले ३०० जनाको नाउँमा बाइबल अzययनका
ला"ग "न@तो mदएकU "थइन्। ती ३०० जना मा"नसह[ले अिघ नै

बाइबल अzययन गनE अनुरोध गरे का "थए। हुनस6छ ि6लफोडEले
काडE पाएप"छ बाइबल अzययन गनE अनुरोध गरे का होलान् भनेर

ि6लफोडE जाने एडभेि1ट8ट चचEका पा8टर जे@स भोsपले भ1छन्।
तर ि6लफोडE र उनको Vीमतीले Zय8तो अनुरोध गरे को आफूलाई

थाहा नभएको बताउँदछन्। तर जे भएप"न जुन समयमा पP

पु{यो Zयो अZय1त उपयुn समयमा बाइबल अzययन गनE
अनुरोध ग*रएको पP ि6लफोडEको हातमा पुगेको "थयो।

- आ12यु मे6चे8नी
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कथा
८९

दु€ आZमाले मसँग बोsयो
<पयर अ<टEज
ु राaय अमे*रका)
(आ*रजोना, सं यn

अमे*रकाको

आ*रजोना

राaयमा

रहे को

8थानीय

जा"त

जसलाई इि1डयन भ"न1छ, "तनीह[को "नि@त खो"लएको होल£क
ु
सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8ट

8कूलमा

इि1डयन

<पयर

केटाह[को

हो8टे लको Nमुख वा "डन छन्। उनको हो8टे लमा २८ जना

केटाह[ "थए। एक पटक राती उनी सुZने तरखर गदp "थए,

अचानक टे "लफोनको घ1टc बaयो। हो8टे लमा काम गन] उनको
सहयोगीले एक जना <व¨ाथ® केटा डे"बट मzय रातमा बा<हर जान
जबजEि8त ग*ररहे को समाचार सुनायो।

<पयर हतार हतार लुगा लाउदै कोठाबाट बा<हर "न8के।

१७ वषEको डे"बट सडकमा घु"मरहने गु´डा "थयो जसलाई
हो8टे लमा sयाइएको "थयो। ऊ क8तो केटा हो भनेर <पयरलाई
थाहा "थयो। आ*रजोनाको राजधानी

<फ"न6समा डे"बटको जीवन

बबाEद हुने दे खेर उसको आमाले उसलाई बो"डE¼ग 8कूलमा राuन
sयाएकU "थइन्।

Zयो रात <पयरप"न डे"बटसँगै बा<हर जुनेलc रातमा सँगसँगै

केहc "मनेट च ुपचाप <हँडे। एक ठाउँमा पुगेप"छ "तनीह[ एउटा

ढु :ामा बसे र आकाश"तर हे दp तारा र नiPह[को बारे मा

कुराकानी गनE थाले । अ"न अचानक डे"बटले भ1यो, “मसँग दु€
आZमाले क<हलेकाहc ¥ कुरा गछE।" “"तमीले के भR खोजेका
हौ?" <पयरले सोधे। “हो दु€ आZमा वा "डमनह[ले मसँग कुरा

् कसै लाई <प_न र खराबी गनE ती आZमाह[ले मलाई
गछEन।
उ6साउँछन्।" Zयो <कशोरले भ1यो। “<कन होला?" <पयरले
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सोधे। “मलाई थाहा छै न। यो 8कूलमा आएप"छ त झन झन ती

शैतानका आZमाह[ले मसँग चकŸ 8वरले बो"लरहे का छन् |"
<ववस हुँदै डे"बटले भ1यो। "डनले यसै बेला NाथEनागनुE पछE भनेर

सsलाह mदए। उनले िशर "नहुराएर कुराकानीमा सहभागी हुन
ँ ा खो"लसकेप"छ <पयरले भने,
परमेdवरसँग NाथEना गरे । आख

“"त„ो जीवनमा शैतानले <कन नरा„ोसँग काम ग*ररहे को छ म
सोिचरहे को छु ।" “<कन? मलाई भRुस"् डे"बटले अनुरोध गˆयो।

“<कनभने यहाँ आउनुभ1दा अिघ शैतानका आZमाह[ र अ[ दु€
आZमाह[को बारे मामाP "तमीले "सकेका "थयौ। अब "तमी येशू र
उहाँको मायासँग स@पकEमा आइरहे का छौ।Zयसो गरे को शैतानले

मनपराउदp न" <पयरले न<हिvकचाइकन भने। “आ<टEज सर, म
चचEको बारे मा बुिÁदन। जबरज8ती चचEमा हामीलाई "भPाइ1छ र
जबरज8ती पा8टरको कुरा सुRपछE र उसले भने अनुसार हामीले
चsनुपछE" mदल खोलेर डे"बटले जवाफ mदयो।

“डे"बट, सडकमा गु´डाह[सँग <हँडडुल गदाE "तमीलाई क8तो
लागेको "थयो?" <पयरले

सोधे। “Zयो त अZय1त रमाइलो

हु1‰यो। हामी प*रवार ज8तै "थयŒ। हा„ो अगुवालाई हामीले

क<हsयै प"न भेटेनŒ। उसले काम अˆहाउँदा, काम खाममा लेखेर

ढोकामु"न "छराउँ‰यो र उसले भनेबमोिजम हामी काम ग‰यÊ।
हामी सबै जना प*रवार ज8तै

भएर काम ग‰यÊ" डे"बटले

न<हिvकचाइकन भ1यो। “ए हो र? "तमीले गु´डाको मा"लकलाई

क<हsयै प"न दे खेनौ तर उसले हुकुम गरे अनुसार "तमी काम
ग‰य¶। Zयसले "तमीलाई प*रवारसँगै रहे ज8तो भान भइरहे को

"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 नरा„ो काम गनुक
E ो स†ा
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हामी रा„ो काम गदp छŒ" <पयरले आ`नो भनाइलाई थपे। "डनले

के भR खोिजरहे का "थए सो कुरा डे"बटलाई थाहा भयो र ऊ [न
थाsयो। डे"बट [न स6छ भनेर <पयरलाई थाहा "थएन तर
उसको

ँ ाबाट
आख

ँ ु झ*ररहे को
आस

"थयो।

डे"बटको

Šवाइ

कुकुरको छाउराले कुw कुw गरे ज8तै ल{यो <पयरलाई। “सर,
परमेdवरले मलाई मन पराउनुहन
ु ेछैन" [ँदै डे"बटले भ1यो। “यो

कुरा "तमीलाई थाहा छै । "तमीले उहाँलाई िचनेका प"न छै नौ।"
<पयरले भने। “ मैले मा"नसलाई मारे को छु

र तपाwह[ले

कसै लाई प"न मानुह
E R
ु भनेर मलाई थाहा छ। म धेरै बदमाश र

"नÀुर छु , Zयसकारण परमेdवरले मलाई मन पराउनुहR
ु होला"
डे"बटले आ`नो मन खोsयो। बाइबलमा हZयाराह[को प"न कथा
छ तर परमेdवरले "तनीह[लाई कसरc iमा mदनुभयो भनेर
<पयरले डे"बटलाई सुनाउँछन्। “यmद "तमीले बाइबलमा भएका

सबै हZयाराह[को बारे मा कथा लेuयौ भने एउटा <कताबै ब1छ।
Zयसकारण परमेdवरले हZयाराह[लाई प"न माया गनुह
E 1ु छ" भनेर
<पयरले स@झाए। “ती दु€ आZमाह[ले क<हलेकाहc ¥ मसँग कुरा

् "तनीह[ले मेरो शरcरलाई आ`नो
गनुभ
E 1दा बढc काम गछEन।

क•जामा "ल1छन् र मलाई "निÇफ.U हsलाउँछन् अ"न मेरो

मुखबाट <फँज नै <फँज "न8क1छ म Zयसलाई रो6नै सि6दँन"
डे"बटले आ`नो दु:खको कुरा सुनायो।

दु€ाZमासँग सं घषE ग*ररहे को Zयो <कशोरको कुरा सुनेर

"डनको ™दय भावुक भयो।“Zयसै कारण त हामी यहाँ होल£क
ु मा

छŒ। यो परमेdवरको ठाउँ हो। यहाँ शैतानको शिnले काम गनE
स6दै न। यmद "तमीलाई केहc नरा„ो भयो भने हामी "त„ो ला"ग

NाथEना गनE स6छŒ। "त„ो "नि@त हामी सबै जना "मलेर शैतानसँग
ल©न स6छŒ" आdवासन mदँदै <पयरले भ1यो। कुराकानी ग*ररहँदा

३५९

मलाई जाडो भएरहे को "थयो। रातको एक बजेको "थयो।

डे"बटसँग <पयरले NाथEना गरे अ"न दुवै जना हो8टे लमा सुZन
गए।

डे"बटले उसको जीवनमा येशूलाई –हण गˆयो <क गरे न

<पयरलाई थाहा छै न। डे"बट <फ"न6समा भागेर फे*र गु´डाह[सँग
सि@म"लत भयो भनेर प"छ थाहा पाए। तर एक पटक जुनेलc
रातमा आ`नो जीवनसँग सं घषE ग*ररहे को केटालाई येशूको बारे मा
कुरा गन] मौका पाउँदा <पयर आभारc "थए।

दुई वषEस@म हो8टे ल Nमुख भएर काम गरे का २४ वषEका

<पयर भ1छन् “मेरो कोठामा सानो Áयाल छ। Zयहाँ केटाह[ले
मलाई

हात

"मलाउन

स6छन्।

हामीह[कहा

६५

जना

<व¨ाथ®ह[ आउँछन् र जा1छन्। आज छ भो"ल हु1छ भRे छै न।

तर हामीले रोपेको "बŠवा हुकEनेछ भनेर हामीले परमेdवरमा"थ
भरोसा

राuनुपछE।

जहाँ

जहाँ

हा„ा

<व¨ाथ®ह[

जा1छन्

परमेdवरको Nेम "तनीह[ले अनुभव गŠन् भनेर म परमेdवरसँग
NाथEना गदEछु" ढु 6क भएर <पयरले भ1छन्।

केटाको नाउँ प*रवतEन ग*रएको छ
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-आ1ëयु मे6चेसनी

उहाँको नाउँ "लँदा पीडा हु1छ

कथा

"गजेल डेaबाको

९०

ु राaय अमे*रका)
(सं यn

6लासमा

"नय"मत

<कन

नआएको

भनेर

१४

वषEकU

छाPालाई पा8टरले आ`नो अ<फसमा बोलाएर सोzछन्। ती

यवहारको बारे मा कुराकानी भइरहदा Zयहाँ त

छाPाको नरा„ो

येशू र शैतानको बीचमा भएको लडाwको बारे मा पो कुरा गनE
गइयो। जब आठ कiाकU डेaबा

र होल£क
सेभे1थ-डे
ु

एडभेि1ट8ट 8कूलको चचE पा8टरसँग कुराकानी भइरहे को "थयो
8कूलको मानेजर "गजल ओ<टEजले Zयहाँ भइरहे को ठाक-ठु क वारे

थाहा पाइन्। जब पा8टर <फलले येशूको नाउँ "लए तब ती

छाPाको शरcर का@यो र िचvयाउदै भR था"लन “च ुप ला{नुहोस्,

जब तपाwले उहाँको नाउँ "लनुह1ु छ तब मलाई पीडा हु1छ।"
शैतानका आZमाह[लाई िजZन येशूले शिn mदनुह1ु छ भRे उहाँका
N"त¦ाह[ छन् भनेर पा8टरले बाइबलबाट पढे ।

पा8टरले जब जब येशूको नाउँ "ल1थे, तब तब ती छाPा

िचvयाएर “च ुप ला{नुहोस्"

ु 1ु छ। उहाँले
भि1थन्। “येशू Nभ ु हुनह

"तमीलाई 8वत1P गनE चाहनुह1ु छ। यmद "तमीले येशूलाई –हण

गˆयौ भने यो आवाज "तमीबाट सदाको "नि@त "बलाएर जानेछ"
पा8टर <फलले शा1त भएर भने।
यो त बि6स: खेलेको ज8तै

िचvयाइरहे कU

र

पा8टर

"नडर

भएको "थयो। छाPा

भएर

"तनलाई

स@हाsन

खोिजरहे का। येशूले तुर1तै ती छाPालाई शैतानबाट छु _कारा
mदउन् भनेर बाइबलका N"त¦ाह[लाई स@झदै "गजलले मनमनै
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NाथEना ग*ररहे कU "थइन्। जब पा8टरले फे*र अकŸ बाइबलको

पद पढे तब ती छाPा त झनै िचvयाएर ल"डबु"ड गदp भ ुईमा पो
ल"डन्। “मलाई केहc भएको छै न <कनभने येशूको नाउँ धेरै

शिnशालc छ। "तमीले उहाँलाई "त„ो ™दय दे ऊ। उहाँलाई
समपEण गर" पा8टर <फलले कराउँदै भने। तर डेaबा भ ुwमा

ल"डबु"ड गदp िचvयाइन् “मलाई दु:uछ, मलाई पीडा हु1छ।"
अ"न "तनी अचानक उठे र बो"डE: 8कूलबाट बा<हर भा"गन्। ती

छाPा "गजेल"तर फ<कEइन्। उनको अनुहार भRै नस<कने खालको
"थयो। छाPा डेaवा होइन तर शैतानले "गजेललाई हे *ररहे ज8तो
उनलाई ला{यो रे , एक"छनप"छ उनी प"न डरले का@न था"लन्।
भवनको बा<हरप†ी

डेaबासँग "गजेलप"न खु"ड<कलामा

ब"सन् र पा8टर <फ"लप प"न Zयहcं आइपुगे। “जबस@म "तमीले

येशूको नाउँ "लँदैनौ तब स@म शैतानले "तमीलाई छो©नेछैन"
भनेर

पा8टरले

स@झाए।

Zय"तकैमा

डेaबा

घाँसमा

ल©दै ,

िचvयाएर भR था"लन “म येशूलाई –हण गछु E, म येशूलाई –हण

गछु E।" “के "तमीले "त„ो जीवनमा येशूलाई –हण गt¶?"
पा8टरले फे*र सोधे। पीडादायी आवाजमा डेaबाले भ"नन्, “म
येशूलाई मेरो जीवनमा 8वीकाछु E।" एकै "छनमा सबै शा1त भयो
र दु€ आZमा ती छाPाबाट "न86यो Zयसप"छ उनी एक "छन त
चsनै नस6ने भइन्। “"तमीलाई थकाइ लागेको छ?" पा8टरले
सोधे। “हो" नरम भएर डेaबाले जवाफ mदइन्।उता "गजेल भने
भावुक ब1दै [न था"लन्। “ती छाPाले िजतेको दे uदा मलाई
अZय1त खुशी ला"गरहे को छ" प"छ "गजेलले भ"नन्। केहc
समयप"छ डेaबा "गजेलको सहायताले हो8टे लमा फ<कEइन् र
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येशूको "नि@त अल{गै बसेर दुबै जना "मलेर बाइबलका N"त¦ाह[
लेखे अ"न "भ|ामा झु1«ाए।
साउथ

(–ाजुएट)

वे8टनE

एडभेि1ट8ट

<वdव<व¨ालयबाट

8नातक

भएकU २७ वषEकU "गजेल डेaबाको जीवनमा घटे का

घ_नामाP होइनन् होल£क
ु का अ[ कमEचारcह[ले प"न येशू र

शैतानको बीचमा भएको ³1द NZयi [पमा दे खेका "थए। एक

mदन एक जना छाPा "गजेलको अ<फसमा आइन् र उनले आ`नो

ओठ चलाउन था"लन् र कुना"तर एकटकले हे *रर<हन्।Zयहाँ
"तनले मरे को झ_केलो बुबालाई दे खä भनेर भ"नन्। "गजेलले

कोठाभरc िचसो भएको अनुभव ग*रन्। उनले NाथEना ग*रन् र दु€
आZमालाई "न8केर जा भ1दै हका*रन्। अ"न Zयो आZमा "बलाएर
गयो।

हो8टे लमा

अलौ<कक

<.याकलाप

भएको

कुरालाई

<व¨ाथ®ह[ले प"न *रपोटE गरे का "थए। "तनीह[ले आवाजह[
सुनेका र नयाँ नयाँ कुराह[ दे खेका "थए रे । जब छाPाह[को

हो8टे लमा सहायक भएर काम गनE "गजेल गएकU "थइन् तब
उनको कोठामा एक रात कालो बादलले छोपेको अनुभव गरे कU
"थइन्। उनले उनको mदमागमा यो आवाज आएको सु"नन्
“अ<हले नै "तमीले NाथEना गनुप
E छE।" उनले मेचमा घोTटो पदp

भ"नन् “हे Nभ ु मलाई के भइरहे को छ सो थाहा छै न। मलाई र

यी छाPाह[लाई तपाwका 8वगEदूतह[ले रiा गŠन्।" भो"लपsट
"बहान छाPाह[को "डनले भ"नन् “<हजो राती मेरो कोठामा कोहc
आए ज8तो ला{यो र मलाई अŽृdय हातले ओtानमा घचेटे
ँ
ज8तो 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।"वा8तवमा

"गजेलको

NाथEनाले नै Zयो हात "बलाएर गएको "थयो।

य8ता अनुभव mदने खालका घटनाह[ले येशू र शैतान

बीचको सं घषE कुनै मनगढ1ते <वषय नभएर वाि8त<वक नै हुन ्
भनेर "गजेललाई <वdवास लागेको छ।
“यmद हामीले वा8ता गरे नŒ वा परमेdवरको उपि8थ"त
हामीमा भएन भने शैतानको शिnले काम गदŸ रहे छ भनेर मैले
महसुस गर“ । यmद हा„ा <व¨ाथ®ह[लाई Nभ ुको aयो"त "नर1तर

[पमा उपल•ध गराएनŒ भने शैतानको अ1धकारले छो<पmदने रहे छ
र फे*र दु€ आZमाले "तनीह[लाई सताउँदो रहे छ।" "गजेलले

भ"नन्। "गजेलले "मसनको काम असाzयै मन पराउँ"छन्। Zयो

बाहे क अ[ कुनै काम गनE उनी Šचाउmदनन्। “हTताको एक
mदन चचEमा सबैको सामु बोलेर माP नपु{दो रहे छ। हामी
मा"नसह[सँग

<हँ©नुपछE

र

"तनीह[सँग

ŠनुपछE।

"मसनको

काममा थकाइ त हु1छ "न। तर "मसनमा ज8तो जागृत जीवन
मेरो क<हsयै प"न भएको "थएन। परमेdवरसँग काम गनुE नै सबै

कुराको सौ1दयEताबाट सुसिaजत हुन ु हो। अस@भव ठा"नएका
कुराह[

तपाwको

जीवनमा

उहाँले

स@भव

बनाउनु

हु1छ।

परमेdवरको "नि@त काम गनुE आिशषमय कुरा हो र उहाँलाई
आवdयक भएका मा"नसह[सँग काम गनुE झनै अZय1तै
कुरा हो |" "गजेलले थ<पन्।

रमाइलो

-आ1ëयु मे6चे8नी
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पखाEल "बनाको चचE

कथा
९१

राकेल मारे रो टोरस
ु राaय अमे*रकाको उप"नबेश)
(पुटŸ*रको, सं यn

एक साबथको mदन "बहान सबेरै पाँच बजे पुटE*रकोको

साबEज"नक वग¸चामा चचEको एक समूह ज@मा भयो। Zयहाँ

"तनीह[ NाथEना गनE, बाइबल अzययन गनE र हsका ना8ता खान
ज@मा भएका "थए। Zयस कायE.ममा घरबार "बहcन ग*रब
मा"नसह[ले हे *ररहे का "थए भनेर ती समूहलाई तZकाल थाहा

"थएन। ती मा"नसह[को ब8ने घरह[ "थएन Zयसकारण "तनीह[
साबEज"नक ठाउँमा छाNो टाँगेर बसेका "थए। तर सरकारले

"तनीह[लाई "तनीह[ बसेको ठाउँलाई भZकाएर "तनीह[लाई
उठाइएको "थयो। "तनीह[को कहc ¥ जाने ठाउँ नभएर Zयो
सावEज"नक बग¸चामा पाल टाँगेर ब8न वाzय भएका "थए। चचEको

समूह म<हनाको एक साबथ उn बग¸चामा भेला हु1थे तर

Zयसबेलादे िख "तनीह[ हTताको एक mदन भेला हुन थाले र बेघर
भएकाह[लाई

ना8ता

खुवाउन

काम

गनE

थाल“ ।

येशूको

पुनŠZथानको mदवस मनाउने पबEमा Zयस समूहको पा8टरले ती

बेघर भएकाह[को "नि@त "बशेष Nभ ुभोजको आयोजना गरे का

"थए। Zयसबेला उनले "तनीह[को बीचमा खु†ा धुने <व"ध अपनाए
र अ¼गुरको रस र रोटc खुवाएर Nभ ुभोज मनाए।

"हामीले यस ठाउँलाई पखाEल"बनाको चचE भनेर भ1छŒ"

<वdव<व¨ालयमा <हसाब पढाउने ५२ वषEकU

रा6वेल मा*र*रयो

टोनEले भ"नन्। उनले नै ती घरबार "बहcनह[लाई हTताको एक
साबथ "बहान खाना खुवाउने कायE.म आयोजना गदE"थन्।
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करे "बयन समु•मा रहे को सानो टापु दे श पुटŸ *रको

अमे*रकाको अ1तरगत छ। यो केवल १६० <कलो"मटर लामो र
३५

<कलो"मटर

चौडा

छ।

Zयहाँ

धेरै

ग*रबह[

छन्।

"तनीह[लाई सहायता गनE र येशूको Nेमको सुसमाचार सुनाउन

पखाEल "बनाको चचE कायE.म <व"भR कायE.मह[मzये एक
कायE.म हो जुन ् सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट <वdवासीह[ले आयोजना

गदEछन्। कुनै कुनै चचEले ग*रब ब8तीमा रहे का मा"नसह[को
"नि@त हTताको एक पटक खाना खुवाउने कायE.म आयोजना
गछEन ्

भने

अ[ले

हTताको

एक

mदन

मा"नसह[

पठाएर

"तनीह[को घरलाई ममEत गन] र सफा गन] गदEछन्। रा6वेलको
चचEको समूह म<हनाको एक फेरा मायागुज शहरमा रहे को

साबEज"नक बग¸चामा साबथको "बहान परमेdवरको आराधना गनE
भेला हु1थे। यो ठाउँ आि1ट"लयन एडभेि1ट8ट <वdव<व¨ालयको

प*रसरमा छ जुन ् पुटŸ *रकोको पिdचम समु•तटमा छ। सन्
२०१२मा

एक

साबथ

Zयस

सहरको

नगरपा"लकाले

एक

समारोहको आयोजना गरे को "थयो जसले गदाE चचE समूह "नय"मत

ठाउँमा भेला हुनसकेन र सहरको अ1तै सावEज"नक 8थानमा सेवा

गनE वाzय भएको "थयो। Zयहाँ धेरै घरबार "बहcनह[ भएको एक

जना चचEको <वdवासीले दे खेर "तनीह[लाई प"न आफूह[सँग
"बहानको ना8ता गनE बोलाइएको "थयो। Zयस mदनदे िख Zयस
<वdवासीले NZयेक साबथमा घरबार "बहcनह[लाई खाना uवाउने
कायE.म उनले गनE थालेका "थए।

पचास वषEको Zयो <वdवासी एक सानो •यापारc "थए।

उनले NZयेक साबथ पाउरोटc, अR, फलफूल र जुस धेरै

म<हनास@म ती घरबार "बहcनह[लाई uवाएका "थए। तर एक
् "तनीह[लाई
mदन उनले रा6वेलाई भने, "तपाw Zयहाँ जानुस।
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खानेकुरामाP

होइन "तनीह[ले परमेdवरको बारे मा प"न सुनेको

म चाह1छु ।" आ`नो चचEको स<.य अगुवा रा6वले अकŸ साबथ
उn

यापारcसँग Zयस ठाउँमा जान म’जुर ग*रन्। एक साबथ

"बहान सबेरै रा6वलले बाइबल खोलेर Zयहाँ ज@मा भएका ३५
जना ªी र पुŠषह[लाई सुनाउन था"लन्। Zयसप"छ उनी Zयहाँ
"नय"मत[पमा जान था"लन् र सन् २०१७दे िख ती घरबार
<वहcनह[लाई खाना खुवाउने कायE.म आयोजना गनE था"लन्।

परमेdवरको वचन सुR र ना8ता गनE आजभो"ल NZयेक

साबथ ६५-७० जना मा"नसह[ "बहान ७ वजे भेला हु1छन्।

8वयं सेवकह[ले sयाएका मेचह[मा पाहुनाह[ ब8छन् र सबै जना

भजन गाएप"छ पा8टरले २० "मनेट परमेdवरको वचनबाट स1दे श
सुनाउँछन्। केहc समय अिघमाP पा8टरले घरबार "बहcन एक
समूहलाई "ड8कभरc बाइबल अzययन गन] कायE.म आयोजनामा
सफल हुनेह[लाई बस *रजभE गरे र निजकको एडभेि1ट8ट चचEमा
लगेर ìयाजुयशन कायE.म आयोजना गरे का "थए।

"बहानको ना8ता ४५ "मनेट प"छ भएताप"न Nायजसो

मा"नसह[ सातै बजे "बहान आएको दे uदा रा6वले छ6क परे कU
"थइन्।

"हामीले

ती

घरबार

"बहcनह[लाई

खानामाP

mदन

थालेका "थयŒ अब "तनीह[ले परमेdवरको वचन प"न सुR चाहे को
हामीले थाहा पायŒ। "तनीह[ चौरमा ब8छन्, गीत गाउँछन् र

आआ`नो बाइबल खोलेर प¯न थाsछन्। यो त अच@मै भएको

हो।" रा6वलेले भ"नन्। हTतै <पvछे को जमघटमा पा*रवा*रक

पुन"मEलन ज8तो अनुभव हुन थालेको छ। "हामी हाँ8छौ र ŠँछŒ

प"न" रा6वेलले भ"नन्, "हामीह[को िचनाजान भइसकेप"छ कोहc
कोहcको मृZयु प"न भएको "थयो। "तनीह[को दु:खद "नधनमा

घरबार "बहcनह[सँग हामीह[ रोएका "थयŒ। हामी सबै जना एकै
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प*रवार ज8ता भएका छŒ।" स:"तमा आउने धेरै मा"नसह[सँग
रा6वेलको मोबाइल न@बर छ र
केहc

आवdयक

भए

"तनीह[ले

हTतामा कोहc "बमारc भए वा
उनीसँग

्
गछEन।

स@पकE

नगरपा"लकाबाट ब8ने ठाउँ पाएप"छ क"तपय स:"तमा आउनेह[
घरबार "बहcन हुन छोडेका "थए। चचEका सद8यह[ले "तनीह[को

नयाँ घरमा सनE सहयोग गरे का "थए र "तनीह[को घरलाई

सजाउन मŽत गरे का "थए। साबथ mदनमा ना8ता गन] खचE
् एक जना 8वयं
चचEका सद8य र अ[ह[ले सहायता गछEन।

सेवक <व¨ाथ®को आमा एउटा ठू लो अ1तरा<°य क@पनीमा काम
्
ग"छEन।

उनको

क@पनीले

आमाको

मुख

हे न]

mदनमा

म<हलाह[लाई र बाबुको मुख हे न] mदनमा पुŠषह[लाई बाकपाक
झोलाह[ mदइएको "थयो। ती झोलाह[ dया@पु, साबुन, म’जन र
Šमालह[ले भ*रएका "थए।

इ8टरको पवEमा 8वयं सेवकह[ले शहरको चोकमा प<हलो

पsट Nभ ुभोजको आयोजना गरे का "थए। Nभ ु भोजको "नि@त
सामान

र

टे बलह[

चचEबाट

sयाइएको

"थयो।

पा8टरले

Nभ ुभोजको बारे मा याuया गरे का "थए। एक आपसको गोडा धुँदा

ु ो अथE
धेरै जना रोएका "थए। ""तनीह[को "नि@त गोडा धुनक
ु ए ज8तो भएको "थयो, "
परमेdवरले "तनीह[को पाप धुनभ
रा6वेलले भ"नन्। ""तनीह[को "नि@त यो प<हलो अनुभव "थयो र

यो अ"त सु1दर "थयो।" रा6वेलको नेतZृ वमा आयोजना ग*रएको
कायE.मले गदाE कसै ले बिTत8मा "लएको उनलाई थाहा छै न तर
मा"नसह[को

™दयमा

परमेdवरको

प<वP

आZमाले

काम

ग*ररहनुभएको छ भRे कुरामा उनी <वdव8त "छन्। उनले भ"नन्
"हामीलाई थाहा छ हामीले रोपेको "बऊ उ"„नेछ। "तनीह[
परमेdवरलाई Nेम गछEन ् भRे कुरा हामीलाई थाहा छ।"
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नीलो िजन कपडाको लुगा

कथा
९२

क"मEट टोरे स का8टे लानो
ु राaय अमे*रकाको उप"नवेश)
(पुटŸ*रको, सं यn

मेरो बुबा पुटŸ *रकोमा एडभेि1ट8ट प*रवारमा हुकEनु
भएको "थयो र उहाँ "नय"मत [पमा चचEमा जानु हु1‰यो। एक
mदन कसै ले उहाँको म<हला साथीले नीलो िजनको कपडा लगाएर
चचEमा आउँदा कसै ले उनको आलोचना गदाE
छो©नुभयो।

Zयसबेला

मेरो

बुबा

१९

वषEको

चचEमै जान

ु 1ु ‰यो।
हुनह

मेरc

भ<वÇयकU आमासँग एक mदन साबथमा उहाँ चचEमा आउनुभएको

"थयो। उनी आइतबार पालन गन] चचEको सद8य "थइन्। कसै ले
उहाँलाई मेरc आमाले चचEमा सुहाउँदो लुगा नलगाइकन आएकोले

उनको आलोचना गदाE उहाँ अZय1त *रसाउनुभयो र चचEमा
जानमाP छो©नुभएन परमेdवरलाई <वdवासै गनE प"न छो©नुभयो।
उहाँले

ु 1ु ‰यो।
मेरो बुबा ठू लो िजउ भएको पु"लस अ<फसर हुनह
आफूलाई

अ[भ1दा

धेरै

बलभएको

मा"नस

भनेर

ठाRुह1ु ‰यो। चचE छोडेप"छ उहाँले च ुरोट खान थाsनुभयो, र6सी

खानुभयो र सबैसँग झगडा गनE थाsनुभयो। मेरो भाइ र मलाई

उहाँले एक mदन भRुभयो, "बाटोमा <हँ©नु छ भने धेरै ब"लयो हुन ु
पछE। यmद "तमीह[ िजउन चाह1छौ भने "तमीह[ शारc*रक
[पमा धेरै ब"लयो हुनपु छE।

धेरै वषEप"छ मेरो बुबा र आमाको पारपाच ुके भयो। जब

ु 1ु ‰यो तब उहाँ धेरै "बरामी हुनभ
ु यो र
उहाँ ४५ वषEको हुनह
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अ8पतालमा

भनाE

ग*रयो।

डा6टरले

भRुभयो

<क

उहाँको

आ1•ाह[ कु<हरहे का ×न। उहाँको खान<पन र जीवनशैलcले

उहाँलाई Zय8तो दुग"E तमा पुˆयाइएको "थयो। डा6टरले उहाँको नौ
फुट

वा

"तन

"मटर

आ1•ा

"नकाsनु भएको

"थयो।

जब

शsय<.याबाट "नको हुँदै "थयो Zयसै बेला उहाँलाई सास फेनE
गाˆहो भयो। ४५ सेके1ड "भP उहाँले आ`नो जीवनलाई <फ"लम

ज8तै हे नभ
Eु यो। उहाँले आ`नो पापलाई दे uनुभयो र येशूले
उहाँलाई 8वीकार गनE धेरै पsट आ‹ान गनुभ
E एको उहाँले इ1कार

गनुभ
E एको प"न उहाँले महसुस गनुभ
E यो। उहाँको भ<वÇय अ1धकार

भएको दे uदा उहाँ थुरथुर का@नुभयो। Zयसै बखत उहाँले कसै ले
मा"थबाट ठू लो हातह[ तल पसारे को दे uनुभयो र उहाँको कानले

यो आवाज सुRुभयो, "िच1ता नगर, "तमी मेरो हातमा छौ।"
तZकालै उहाँले फे*र सास फेनE सु[ गनुभ
E यो।

अ8पतालबाट उहाँ फकEनुभएप"छ उहाँले आफूलाई येशूमा

समपEण गनुभ
E यो र

एडभेि1ट8ट चचEमा फे*र फकEनुभयो। तर

ु यो। उहाँले NाथEना
आ`ना छोराह[को "नि@त उहाँ िचि1तत हुनभ

गनुभ
E यो, "तपाwले त मलाई उƒार गनुभ
E यो, तर मेरा छोराह[ के
ँ म ¤क चलाउने
हु1छन् त?" Zयसबेला म २७ वषEको "थए।

ँ म च ुरोट खा1थ“, र6सी <पउँथे र कोकेन र <हरोइन
चालक "थए।
ँ मेरो भाइले शैतानको पूजा
लागु पदाथEको कुलतमा लागेको "थए।

गदE‰यो। उसले कालो वª लगाउँ‰यो। उसले ओठह[ र
न:ह[लाई कालो र:ले र:ाएको "थयो। उसको अनुहारमा ३२
वटा

"सयोह[

झु1«ाइएको

"थयो।

ऊ

सुतेको

कोठाका

पखाEलह[ र द"लनह[ कालै कालो र:ले पोतेको "थयो। सुZनु
अिघ उसले एकदम चकŸ आवाजको स:ीत सुनेर सुZद‰यो। मेरो
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बुबाले हामीलाई बाइबल "सकाउन चाहनुह1ु ‰यो तर हामीले चासो

दे खाएनŒ। उहाँले हामीलाई येशूको बारे मा सुनाउन चाहँदा प"न
ु एको
हामीले वा8ता नगदाE उहाँ अZय1त हताश "नराश हुनभ
"थयो। तर यशैया ४९:२५ पढे प"छ उहाँले हामीलाई येशूको
बारे मा सुनाउन कर गन]

यवहारमा प*रवतEन गनुभ
E यो। Zयसमा

परमेdवरले भRुभएको छ, ""तमीसँग ल©नेह[सँग म ल©नेछु।
"त„ो छोराछोरcह[लाई म उƒार गन]छु" ([पा1त*रत)। मेरो

बुबाले उहाँका छोराह[लाई परमेdवरको हातमा सु@पनुभयो।
परमेdवरलाई मैले िचनेको "थइन,ँ र मेरो बुबाले मेरो "नि@त

NाथEना ग*ररहे को भनेर मलाई थाहा "थएन। तर केहc समयप"छ
अच@मको घ_ना भयो। एक शु.बार सध¸ झ¸ साथीभाइह[ र

केटcह[सँग "मलेर जाँड र6सी र च ुरोट खांदै छु †ीको तीन mदन
रमाइलो गरे का "थयŒ। जब सोमबार म घर फक] Zयसबेला मेरो
जीवनदे िख घृणा जागेर आयो। असल जीवन िजउन मेरो इvछा

जागेर आयो। Zयस रात ११ बजे मैले NाथEना गर“ , "हे Nभ ु,

तपाwले मेरो जीवनको "नि@त केहc गनp पछE नPभने म पुटŸ
*रकोको सडकमा म अलपP भएर मन]छु वा केटcसँग लसपस

गरे कोले उनको रोगले गदाE म "छ†ै मन]छु।" Nभ ु येशूले मलाई

के गनुभ
E यो सो मलाई थाहा छै न तर भो"लपsट "बहान मैले
ँ
आफैलाई कता कता फरक भइरहे को भे†ाए।
अचानक जाँड,

र6सी, च ुरोट र लागु पदाथE खाने चाहनाN"त घृणा जागेर आयो।
केवल येशूको माP सेवा गनE मन ला{यो। Zयसmदनदे िख ती

कुलतमा लाने च ुरोट, र6सी, जाँड र लागुपदाथEह[ क<हsयै प"न
ँ
Nयोग ग*रन।
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ँ
दश वषEप"छ म ३९ वषEको भए।
म पुटŸ *रकोको
एडभेि1ट8ट पा8टर भएको छु । मैले असाzयै मायालु एडेभेि1ट8ट

म<हलासँग "बहे गरे को छु र हामी पाँच छोराछोरcह[को आमाबाबु
भएका छŒ। मेरो भाइले प"न अमे*रकाको बो8टन शहरमा रहे को
एडभेि1ट8ट चचEमा परमेdवरको सेवा ग*ररहे को छ। पाँच वषE
ँ
अिघ मैले मेरc आमालाई बिTत8मा mदने अवसर पाएको "थए।

मेरो बुबाले अकpसँग "बवाह गनुभ
E एको "थयो तर एडभेि1ट8ट
चचEमा उहाँ <वdवा"सलो सद8य भएर ब8नुभएको छ। केहc समय
अिघ म र मेरो बुबाको बीचमा रमाइलो कुराकानी भएको "थयो
"हामी दुवै जना जाँड, र6सी, च ुरोट खा1‰यŒ र 6लबह[मा

सँगसँगै गएर रमाइलो ग‰यÊ। अब हामी दुवै जना सँगसँगै चचE
जा1छŒ। क8तो रमाइलो ह"ग बुबा? यmद येशूले हामीलाई यसरc
प*रवतEन

गनुभ
E यो

भने

स6नुह1ु छ।"

उहाँले

अ[लाई

प"न

प*रवतEन

गनE

(क"मEट टोरे स का8टयानोले सात वषEस@म चचEको पा8टर

भएर काम गनुभ
E एको "थयो। अब उहाँ पुटŸ *रकोको मायागेज
शहरमा

रहे को

धमEदशEनमा
<वdव<व¨ालय

मा8टर

आि1ट"लयन
गदp

Nा:नमा

एडभेि1ट8ट

ु 1ु छ।
हुनह

ब"नने

तपाwको

8थानीय

<वdव<व¨ालयमा
भेटcले

मा"नसह[को

उn
"नि@त

सुसमाचार सुनाउने र Nभाव पान] के1• बनाउन सहयोग "मsनेछ।
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"बलायतकU महारानी र 8वगEको राजा

कथा

ले<ट"सया अग8ट

९३

(बे"लज, मzय अमे*रका)

<कशोरc ले<ट"सयाको जीवनको अZय1त खुशीको mदन Zयो
"थयो जब उनलाई {वाटे मालामा उनको हजुरआमाको घरमा ब8न
उनको आमाले पठाएकU "थइन्। {वाटे माला दे श उनीरहे को दे श
बे"लजसँगै छ। उनका बुबा र आमा आइतवार पालन गन]

ु ंद
अZयZन क_टर इसाई "थए। अ[ केटcह[ ज8तो हुनह
ु ै न भनेर

"तनीह[ले भ"नरहँदा उनी थाकेकU "थइन्। जब हजुरआमाको

घरमा आइपु"गन् तब आफू 8वत1P र रमाइलो भएको अनुभव

गरे कU "थइन्। आमाबाबुको हातबाट फुिZकन पाउँदा आफू
8वत1P ठानेकU ले<टसले नाच गान, पाटÈह[मा जान था"लन्।
तर रमाइलो गनE .ममा उनी िच1तामा प"न पनE था"लन् “आज
राती म मरे को भए मलाई के हु1‰यो होला?"

केहc समय प"छ दुई जना एडभेि1ट8टह[ ले<टसको काकालाई

बाइबल

अzययन

हजुरआमाको

mदन

घरमा

थाले।

ब8दथे।

उनको

ले<टसको

काका

प"न

Zयहc

बानी यहोरा

दे खेर

काकाले उनलाई बाइबल प¯न आउन कर गरे का "थएनन्। तर

एक mदन उनले आ`नो कोठाबाट उनको काका र पाहुनाह[
बाइबल

अzययन

ग*ररहे को

िचयो

गरे र

सु"नन्।

"तनीह[ले

बाइबल पढे को दे uदा उनलाई *रस उÅो, “बाइबलले Zयसो
"सकाउँदैन!"

Zयसबेला

एडेि1ट8टह[ले

अ1य

भाषा

बोsने

बरदानको बारे मा "सकाइरहे का "थए। चेलाह[ले जे बोलेका "थए
Zयो सबै भाषाका मा"नसह[ले आआ`नै भाषामा बुझे भनेर
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"तनीह[ले Nे*रतको <कताबमा प<ढरहे का "थए। अ1य भाषा बोsने
बरदान भनेको कसै ले नबुÁने भाषा बोsनु हो भनेर ले<ट"सयालाई
पढाइएको "थयो। आिखरमा झुठो कुरो "सकाइरहे को भनेर *रसले
ले<ट"सया

आ`नो

कोठाबाट

आएर

ती

एडभेि1ट8टह[लाई

िचvयाएर भ"नन् "तपाwह[ले जे "सकाइरहनुभएको छ Zयो ठ¡क

छै न।" आफूले "सकेका कुराह[ भनेर "तनीह[लाई िच| बुझाउन

था"लन्। अ"न छलफल गन] .ममा उनले प"न एडभेि1ट8टह[सँग
बाइबल प¯न था"लन्। अ"न "ब8तारै एडभेि1ट8टह[ले "सकाएको
बाइबलमा उनको िच| बुÁन थाsयो र

"तनीह[सँगै चचE प"न

जान था"लन्। केहc समयप"छ एडभेि1ट8ट चचEमा बिTत8मा "लने

उनले "नणEय ग*रन्। तर उनका आफ1तह[ले उनको "नणEयलाई
8वीकार गरे न <कनभने एडभेि1ट8टह[ झुठो स@Nदाय हुन ् भनेर
स@झाउँदै भने, "यmद "तमी एडेि1ट8ट चचEमा बिTत8मा "लयौ भने

यो घरमा "त„ो ला"ग बास छ भनेर नठान।" यो सुनेर
ले<ट"सयाको मनमा ठू लो ³1³ भयो। जुन mदन बिTत8मा "लनुपन]

"थयो Zयो mदन उनी चचE गइनन्। तर उनी साथीह[सँग
नाचगानमा गइन् र बिTत8मा न"लने "नधो ग*रन्। "तर जबस@म
म बिTत8मा "लन सहमत भइँन तबस@म परमेdवरले मलाई

छो©नुभएन" उनले भ"नन्। “के "तमी साँिvचकै बिTत8मा "लन
चाह1छŒ?" पा8टरले उनलाई सोधे। “बिTत8मा "लन अब कसै ले
ँ Zयो mदन मैले
मलाई रो6न स6दै न भनेर मैले बिTत8मा "लए।
ठ¡क "नणEय गरे को छु भRे ला{यो। परमेdवरको अनु–ह र
उहाँले दो•ो अवसर mदनुभएकोमा म उहाँको 8तु"त गछु E।" उनी
हँ"सलो भएर बो"लन्।
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तर

ले<ट"सयाका

आफ1तह[

*रसले

जुमरE ु ाए।

"तनीह[ले

उनलाई उनको <वdवास छो©न अZय1त दवाव mदए। खाने
कुरामा सुँगरु को मासुमा र झोल राखेर mदए तर Zयो खान उनले

खान स<कनन्। धेरै हTतास@म ले<ट"सया "ब8कुट र दुधमाP
खाएर बाँिचन्। साबथको mदनमा चचEप"छ जब <वdवासीह[ले

उनलाई खान बोलाउँथे ZयसबेलामाP उनले पेटभ*र खान पाएकU
"थइन्।

“Zयसले गदाE बिTत8मा "लने नयाँ <वdवासीह[को "नि@त
आ`नो घरको ढोका ज<हले प"न खुला ग*रराuनुपछE भनेर मैले
"सक“ <कनभने "तनीह[को जीवनमा केले सं घषE ग*ररहे को हु1छ
सो हामीलाई थाहा हुँदैन। "तनीह[को बारे मा थाहा पाउनुपछE र
"तनीह[लाई माया गनुप
E छE" ले<ट"सयाले

भ"नन्। अ"न "छ†ै

आ`नी आमाको घर {वाटे मालामा उनी फ<कEन्। आ`नी आमाको
घरमा फकEनु प"न उनको "नि@त परमेdवरको आिशष "थयो। उनी
आ`नो

घर

फक]को

केहc

समय"भP

उनले

उनको

भावी

Vीमानलाई भे†ाइन् र "तनीह[को "बवाह भयो। ले<ट"सया नसE
प¯न था"लन् र उनको Vीमानको सहायताले {वाटे माला र
बे"लजमा तीन वटा चचEह[ खडा ग*रन्। ती जोडीले कमसेकम
१,००० मा"नसह[लाई बिTत8मा mदन लगाए। ले<ट"सया ६०
वषEकU "छन् र अ<हले बे"लजमा रहि1छन्। उनी चचEको स<.य
सद8य भएर बसेकU "छन्। सन् २०१६मा "बलायतकU महारानी
ए"लजाबेथ दो•ोले उनलाई "बलायत सा„ाaयको अZय1त उZकषE
यिnह[को सद8य भएको मान mदइन्। Zयो स@मान उनको
सामुदा<यक iेPमा सेवा पुˆयाएकोले पाएकU "थइन्। "कसै ले मेरो
नाउँ

महारानीलाई

mदएछ।

तर

मैले
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मा"नसह[बाट

पाएको

स@मानले मलाई Nे*रत भएको होइन। ज<हले प"न परमेdवरले

भRुभएको आवाजलाई कsपना गदEछु, “यो "तमीले मेरो "नि@त
गर।" हामीह[ उहाँका सेवकह[ हŒ। एकmदन उहाँले यो
भRुभएको सुR चाह1छु , “8यावास, मेरो <वdवा"सलो र असल
सेवक।" ले<ट"सयाले न„ भएर भ"नन्।
“केहc उŽेdयको "नि@त परमेdवरले मलाई बोलाउनुभएको

हो भनेर मलाई थाहा छ। ४३ वषE भयो मलाई चचEमा जान
बोलावट

भएको

"थयो,

र

NZयेक

mदन

उहाँको

फु"लरहे को मैले पाएको छु " ले<ट"सयाले भ"नन्।
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Nेम

ममा

कथा
९४

"तनीह[ले भे†ाएका प<हलो Nेम
जे@स पे8कािशयो र लुइज पे8का"सयो
(बे"लज, मzय अमे*रका)

मzय अमे*रकामा रहे को बे"लज दे शमा जे@स र लुइज

बालककालमा सँगसँगै हुक]का "थए। ठू लो भएप"छ "तनीह[
कामको "नि@त अमे*रकामा काम गनE आNवासी भएर गए।

लुइजले अमे*रकाको 6या"लफो"नEया Nा1तमा ३० वषEस@म <व"भR
यापारc काममा लागेकU "थइन्। 6या"लफो"नEया, टे 6सास र
इ"लनोइज राaयमा जे@सले मोटरोला क@पनीमा इि1जन<यर भएर
काम गरे । जब "तनीह[ अवकाश हुनै बेला भएको "थयो
"तनीह[ दुवै जना आ`नै दे श बे"लजमा फक]। "तनीह[ले

अमे*रकामा गएप"छ ३० वषEस@म छु टे र काम गरे का "थए तर
जब बे"लजमा फक] फे*र "तनीह[को "मPता कायम भयो। फे*र
िचनजानको समयमा "तनीह[ले यो भे†ाए<क "तनीह[ दुवै जना

अ<ववा<हत "थए। जे@सले लुइजलाई आ`नो जीवनको साथी
बनाउन अनुरोध गरे । “तपाwको जीवनमा सबै भ1दा प<हलो
यिn को हो?" भनेर उनले सो"धन्। “परमेdवर" भनेर जे@सले

जवाफ mदए। “ठ¡क छ, हामी एउटै मन भएर कुरा गरŒला"
लुइजले जवाफ mदइन्। लुइजले साबथको बारे मा "सकेको कुरा

जे@सलाई सुनाउन उZसुक "थइन्। जे@सको प"न आ`नै कहानी

"थयो। ती दुवै जना मन खोलेर कुरा गनE थाsयो। साबथको
बारे मा अमे*रकामा एउटा Nचार गन] कायE.ममा जाँदा लुइजले

सुनेकU "थइन्। तर बे"लजमा फक]र सानो होटे ल नखोलु1जेल

साबथको बारे मा zयान mदएकU "थइनन्। उनले zयान mदएर
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बाइबल प¯न था"लन्। जब दशांसको बारे मा थाहा पाइन् तब
उनले कमाएको पैसाको दशांस परमेdवरलाई बुझाउन था"लन्।
जब अनै"तक स@ब1धको बारे मा बाइबलमा प<ढन् तब उनले
"बबाह नगेरका ªी र पुŠषलाई आ`नो होटे लमा कोठा mदन
छो"डन्। अ"न परमेdवरको आराधना गन] ठ¡क mदन कुन् होला

्
भनेर उनले खोaन था"लन्। उनी आइतबारमा चचE जाने ग"थEन।
तर बाइबलले जे भ1छ Zयो माR प"न उनले चाहे कU "थइन्।
“आइतबार पालन गनुE ठ¡क छ <क भRे Nमाण मैले बाइबलमा

खोaन थाल“ " उनले आ`नो घर रहे को सहर डान"–गमा भ"नन्।
“तर ज"त मैले प¯दै गए ँ Zय"त श"नबार नै परमेdवरको आराधना
गन] साँचो mदन हो भनेर परमेdवरले दे खाउन थाsनुभयो।"

अ"न परमेdवरले सातŒ mदनमा <वVाम "लनुभएको वचन
<ह£ू ४:४-११मा प<ढन्। Zयसै पदमा आ‹ान ग*रएको प"न प<ढन्
“यmद

"तमीह[ले

उहाँको

आवाज

सु1यौ

भने

"तमीह[का

™दयह[लाई कठोर नबनाउनु।" “जब मैले यो पढ“ तब तब म

ँ मैले परमेdवरलाई उहाँको आराधना गनE ठ¡क
एक "छन रो<कए।
ँ
mदन दे खाउनको ला"ग NाथEना ग*ररहे को "थए।
मैले यहाँ पो

ँ के मैले आइतबारै आराधना गनुप
भे†ाए।
E छE र? आइतबारलाई

प<वP <वVाम बार माRु नपन] औिचZयको Nमाण मैले यहाँ भे†ाए"ँ
लुइजले भ"नन्। तर Zयो ¦ानले उनलाई केहc असिजलो प"न
भएको "थयो। होटे ल भनेको हTताको सातŒ mदन खुला रह1छ।
अ"न लुइजले के गन] सो ठ@याउन स<कनन्। NZयेक कोठामा

उनले बाइबल र एलेन जी ‹ाइटको अच@मको Nेम अथाEत ् 8टे Tस
टु .ाइ8ट पु8तक राखेकU "थइन्। साबथमा लुगासुगा धुने
कामह[ गनE छो"डन्। तर Zय"तकैमा पु{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 परमेdवरसँग
NाथEना गनुE र उहाँको आवाज सुR जŠरc छ भनेर उनले

लुइजलाई भने। उनले लुइजलाई आ`नो जीवनमा घटे को एउटा
घ_ना भने। उनलाई उनको दाजुले 6या"लफो"नEयाको राजमागE
हुँदै बे"लजमा जान "नम1Pणा गरे का "थए। "तनीह[ जाने रात

अिघ "तनीह[ एक जना साथीको घरमा बसेका "थए। Zयस समय
आ`नो साथीलाई Zयो याPामा जाउँ कU नजाउँ भइरहे को उनले
बताए। “तब नजाऊ। "भPी आवाजलाई सुन" उनको साथीले
भने। तर दाजुलाई हु1छ भनेकोले जे@सलाई जान कर लागेको
"थयो। जब "तनीह[ले कार चलाउन लागेका "थए तब Zयो कार
चलेन। आिखरमा Zयो कारलाई तानेर दाजुको घरमा sयाए। “यो
याPामा नजाऊ" भनेको आवाजलाई मैले सुR चा<हन। भो"लपsट
"बहान दुवै दाजुभाइ कार चढे र याPामा गए। मेि6सकोको बाटो

हुँदै जाँदा एउटा टायर यसरc प’चर भयो <क कार फनफि1त
घुमेर ल«ो र दुबै दाजुभाइ कारबाट `याँ<कए। जे@सलाई
अनुहार र हातमा ठू लो चोट लागेको "थयो। उनी मेि6सकोको

होटे लमा दुई mदन भनाE हुनपु ˆयो। बे"लजमा पुगेप"छ उनले आ`नो
ँ ा ध"म"लएको थाहा पाए र तुर1तै अमे*रकामा गएर आख
ँ ाको
आख

शsय<.या गनुप
E ˆयो। Zयो दुघ_
E नाले जे@सको जीवनमा अचानक
प*रतEन sयायो।
“म चचE जान थाल“ र परमेdवर"तर फ<कEन थाल“ । यmद मैले Zयो

आवाज सुनेको भए मैले Zयो दु:ख पाउने "थइँन“ जे@सले भने।
जे@स र लुइज दुवै जनाले परमेdवरको इvछा पालन गनE चाहे को
महसुस गरे का "थए र "तनीह[ले <ववाह गन] "नणEय प"न गरे का
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"थए। NZयेक साबथ "तनीह[ चचEमा जा1थे। तर होटे लको काम
छो©नुपछE भनेर "तनीह[को मनमा ला{यो। तर कसरc छो©ने?
“तब परमेdवरले ठू लो अच@मको काम गनुभ
E यो" लुइजले
भ"नन्। एक mदन उनले अमे*रकाको

यापारc साथीलाई आफू

बीस वषEदेिख छु <† नमनाइ काम ग*ररहे को र केहc समय छु †ी

मनाउन चाहे को भ"नन्। भो"लपsट Zयस साथीले उनको होटे ल
<कR म’जुर गरे ।
लुइज र जे@सले बिTत8मा "लए र "तनीह[ अ<हले 8थानीय
चचEमा स<.य छन्। <वVाम गनE र परमेdवरको सेवा गनE
साबथलाई

mदनुभएकोमा "तनीह[ले उहाँको Nशंसा गदEछन्।

“हामीह[को होटे लको
"थयो" लुइजले भि1छन्।

यापारमा के भयो Zयो अZय1त अच@मको
लेखक: आ12यु मे6चे8नी
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होटे लको खाना पकाउने

कथा

नाइकेले सबै थोक छोड"छन्

९५

मसEmदज Šइज, (बे"लज)

मसEmदज Šइज आ`नो काममा
रा"डसन

होटे लमा

छ

mदनस@म

काम

य8त "थइन्। उनी

्
ग"थEन।

उनी

खाना

पकाउनेह[को मुuय भा1से "थइन्। अमे*रकन एरलाइनका Nथम
दजाEका याPुह[को "नि@त खाना तयार पान] उनको िज@मा "थयो।
आइतवारको mदन उनी चचE जा1थीन्, एउटा चचEमामाP होइन
उनी तीन वटा चचEमा जा1थीन्। मेि6सकोको माया जातको
मस] mदज बे"लजमा रहि1थन् र परमेdवरसँग निजक हुन उनी

चाहि1थन्। तीन वटा चचEह[मा गएप"न उनको ™दयमा केहc न

केहc कमी भएको उनले महसुस गरे कU "थइन्। उनले बाइबल
"लएर प¯न था"लन् र प¯ने .ममा दा"नएल ९ अzयायमा आउँदा
परमेdवरको सेवक दा"नएल उपबास बसेर NाथEना गरे को उनले
प<ढन्। “हे Nभ ु यmद दा"नएलले गनE स6छ भने मलाई प"न Zयसै

गनE सहयोग गनुह
E ोस्" मसEmदजले NाथEना ग*रन्। उनी उपवास
बसेर NाथEना ग*रन्। हरे क mदन उनले दा"नएल ९ अzयायको
लामो NाथEना दोहोˆयाउँ"थन् र परमेdवरसँग यो "बि1त ग"थEन,् “हे

Nभ ु, सुRु होस्! मलाई iमा mदनुहोस्! मलाई सुRुहोस् र "छ†ो
काम गनुह
E ोस्! <ढलो नगनुह
E ोस्! तपाwको आ`नै "नि@त हे मेरा
परमेdवर, तपाwको सहर र तपाwको नाउँलाई पुकारा गन]ह[को
"नि@त! " (दा"नएल ९:१९ [पा1त*रत)।
एक

mदन

चचEमा

आराधना

सकेप"छ

बाटोमा

केहc

पचाEह[ छ*रएको मसEmदजले दे िखन्। उनले एउटा <ट<पन्।
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Zयसमा सेभे1थ-डे एडभेि1ट8टका मा"नसह[ले सुसमाचार कायE.म
Zयहc रातदे िख ग*रने घोषणा ग*रएको "थयो। Zयस रात उनी Zयस

कायE.ममा गइन् र एक mदन प"न नछो"ड हरे क रात Zयस
कायE.ममा भाग "लइन्। साबथको mदन उनले आ`नो कामबाट
छु †ी "लएर चचEमा गइन्। जब Nचारकले बिTत8माको "नि@त
आ‹ान गदाE उनी प"न अिघ गइन् र बिTत8मा "लन इvछा

यn

ग*रन्। आउँदो श"नवारदे िख काम नगन] भनेर उनले भ1दा उनको

हा<कम उनीदे िख *रसाए। “प<हला त श"नवारमा काम गनE
"तमीलाई केहc सम8या "थएन। के "तमीले कसै लाई माˆयौ वा
कुनै अपराध गˆयौ? <कन "तमी काममा आउन चाहँदैनŒ?" उनको

हा<कमले झोि6कएर सो"धन्। “श"नबार परमेdवरको mदन हो
भनेर म <वdवास गछु E र म परमेdवरको निजक रहन चाह1छु "
मसEmदजले जवाफ mदइन्। हा<कमको सहयोग नपाएप"छ आ`नो
कामबाट रािजनामा mदन मसEmदजले "नणEय ग*रन्। रािजनामाको
कागज "लएर क@पनीको मुuय हा<कमकहाँ उनी गइन्। Zयो
मुuय हा<कम उनको हा<कमभ1दा मा"थsलो तहको "थयो। आ`नो

रािजनामा 8वीकृत गनE हा<कमको हातमा उनले रािखmदइन्। Zयस
मुuय हा<कमले िचÂी पढे र Zयसलाई vयातच ुत पारे र रŽीको

टोकरcमा फ“<कmदए। “"तमीले मलाई यो पP क<हsयै प"न
नबुझाएको स@झ। "तमीलाई म श"नवार छु †ी mद1छु र साथै "त„ो

तलब प"न बढाइ mद1छु " मूuय हा<कमले मनमै नसोचेको कुरा
भने। श"नवार काम गनुE नपरे कोले मसEmदजलाई उनको हा<कमले
उनलाई झन गाˆहो काम mदइन् र Zयो काम "सzयाउन समय प"न
तो<कmदइन्। Zयो उनको "नि@त साˆहै गाˆहो काम भएको "थयो।

परमेdवरसँग शिnको "नि@त उनले पुकारा ग*रन्। एक mदन उनी
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काममा आउँदा उनको हा<कम मरे को थाहा पाइन्। उn हा<कम
<ववा<हत

"थइन् र

चारजना

छोराछोरcह[को

आमा

"थइन्।

अिघsलो रात उनी अकp मा"नससँग समु•को <कनारामा घु@न
गएकU "थइन्। "तनीह[ रमाइलो ग*ररहे को बेलामा ह"तयार "लएर
गु´डाह[ले आ.मण गरे । भा{ने .ममा "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 NZयेक साबथ

र काम गन] mदनह[ मलाई रमाइलो ला{छ।" उनले भ"नन्। तर

Zयो केवल मसEmदजको कथाको सु[माPै "थयो। केहc वषE प"छ
उनको Vीमानको मृZयु भयो र आफू बसेको घरबाट आ`ना
हुक]का छोराछोरcह[ "लएर अकp घरमा सरे । आ`नो जीवन उले

येशूलाई समपEण ग*रन् र पा8टरसँग बाइबल अzययन गनE
अनुरोध ग*रन्। शु.बारको mदन उनको घरमा आएर बाइबल
पढाउँछु भनेर पा8टरले वचन mदए। “यmद बाइबल अzययन मेरो
ला"ग असल छ भने अ[लाई प"न म सुनाउनु चाह1छु " मसEmदजले
सोिचन्। Zयसकारण उनले आ`ना "छमेकUह[लाई प"न बाइबल

ँ नमा पाल
अzययनमा सहभागी हुन बोलाइन्। उनको घरको आग
ु
टाँ"गन् र मेचह[ रािखन् पा8टरको "नि@त टे बल
रािखन् र

अ[ह[को "नि@त मेचह[ रािखन्। उनले मीठो खाजाह[ प"न
ु ा धेरै मा"नसह[ आएकोले पा8टरले
तयार ग*रन्। शु.बार बेलक

अच@म माने। जब Zयस रात बाइबल अzययन स<कयो अकŸ
हTता प"न बाइबल अzययन गन] भनेर पा8टरले भने। मसEmदजले
Zयो घोषणा अच@म मा"नन् <कन<क बाइबल अzययन केवल एक
शु.बारको "नि@तमाPै "थयो भनेर उनले सोचेकU "थइन्। हTतै

३८३

<पvछे धेरै मा"नसह[ बाइबल अzययन गनE आए। Zयस सहरमा

कुनै एडभेि1ट8ट चचE "थएन। उनले आ`नै घरमा चचE चलाउन
था"लन्। उनको "छमेकUह[ खुशीसाथ घरे ल ु चचEमा आउँथे।

बाइबल अzययनको कारणले १६ जना मा"नसह[ले बिTत8मा
"लए। मसEmदजले Zयस सहरमा एक वषEप"छ एडेि1ट8ट चचE
8थापना गनE "बऊ रो<पन्। तर उनले अझ धेरै कामह[ गनE
चाहि1छन्। उनी आ`ना माया जा"तह[लाई सुसमाचार सुनाउन
चाहि1थन्। उनी {लोबल "मसन पायो"नयर भइन्। {लोबन "मसन
पायो"नयरले जहाँ सुसमाचार पुगेको छै न Zयहाँ सुसमाचार सुनाउन
जा1छ।

अब

मस] mदजले

बे"लजको

राजधानी

बेsमोपानमा

् “Zयसरc
ब<ढरहे को माया जा"तका <वdवासीह[को अगुवा ग"छEन।
ँ Zयो काम मलाई मन
म सुसमाचार सुनाउने काममा सं ल{न भए।

पछE। यो मेरो जीवनको समपEणता हो र मलाई धेरै खुशी ला{छ"
५४ वषEकU म"सEmदजले भि1छन्।

लेखक: आ12यु मे6चे8नी ।
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Vीमतीको NाथEनाले जवाफ पाउँछन्

कथा

ओsगा ची र जोनी ची

९६

(बे"लज)

जब अsगा चीले आ`नो Vीमान जोनीले उनीसँग Nथम
पटक सेभे1थ-डे एडभेि1ट8टमा जान अनुरोध ग*रन् उनले य8तो

"ततो जवाफ mदए, “म कुनै प"न चचEमा जान स6छु तर
एडभेि1ट8ट चचEमाचाहc ¥ जाR!" एडभेि1ट8ट चचE इसाई चचE होइन
तर मा"नसह[लाई फसाउने सा„Nदा<यक झु´ड हो भनेर जोनीले
सोचेका "थए। केहc हTताप"छ प"न Zयहc अनुरोध गदाE Vीमानले

अ8वीकार गरे । ओsगा र जोनीले बे"लजको १५,००० जनसं uया
भएको अरा1ज वाक भRे सहरमा चचE खोaदै "थए। दुवै जनाको
धमEN"त Zय8तो ग@भीर चासो "थएन। तर ओsगाले चचE जान धेरै
मन गरे कU "थइन्। "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
"न86यŒ

हामीह[को

साथीह[सँग

जुवातास

जीवन

ज8ताको

खेs‰यŒ।

मेरो

Zय8तै

"थयो।

Vीमानले

हामी

जाँडर6सी

<पउनुह1ु ‰यो। मेरो मनमा *रnोपना "थयो। मलाई के भइरहे को
छ सो मलाई थाहा "थएन।" ओsगाले भ"नन्।

"तनीह[को घरदे िख पछा"डको घरमा एक एडभेि1ट8ट

प*रवार ब8द‰यो। Vीमती ओsगाको पखाEलमा आएर उनीसँग
कुराकानी गदE"थन् र NाथEना प"न गदE"थन्। दुई पsट उनले

ओsगा र उनका तीन छोराछोरcह[लाई चचEमा आउन अनुरोध
गरे कU "थइन्। Zयसै बेला उनको Vीमान जोनीले एडभेि1ट8ट
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चचEमा जान अनुरोध ओsगाले गरे कU "थइन्। 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

परमेdवरसँग

महसुस

NाथEना

गरे ।

"तनीह[ले

गनE थाले।

केहc

सहायताको

mदनप"छ

"नि@त

एक

जना

आफ1तले जोनीलाई आ`नो दे शको टाढा भागमा <पजा रे 8टु राँ
खोsन सघाउन मŽत मागे। जब जोनी गए तब ओsगाले NाथEना
ग*रन्,

“हे

Nभ ु

हामी

यहाँबाट

सनुप
E छE

भने

केहc

िच1ह

दे खाउनुहोस्। मेरा छोराछोरc र लुगाफाटाबाहे क यस घरबाट
केहc नलान िच1ह mदनुहोस्।" Zयस NाथEनाको बारे मा उनले

कसै लाई प"न भ"नन्। चार हTताप"छ जोनीले ओsगालाई फोन
गरे र भने <क "तनीह[ सबै जना Zयस ठाउँबाट सदp छन्। उनले

भने, “केहc कुराको सुताE गनुप
E दp न। "तमीह[को "नि@त घरमा सबै
थोक

हु1छ।

छोराछोरcह[को

घर

सजाउने

"नि@त

प"न

सबै

8कुल

थोक

छ।

यहाँ

हु1छ।

"बजुलc

बाहे क

"तमीह[लाई चा<हने सबै थोक यहाँ छ" जोनीले ओsगालाई भने।
यो त NाथEनाको जवाफ ज8तो ला{यो। तब ओsगा आ`ना

छोराछोरcह[सँगै Zयो ठाउँ छोडेर जोनी भएको ठाउँमा गए।
आ`नै गइरहे को चचEको शाखा "तनले Zयहाँ प"न भे†ाइन्। चचEको

ँ ा पˆयो। Zयसमा
अगा"ड रािखएको बाइबलको पदमा उनको आख
लेिखएको "थयो, “यmद "तमीले उहाँको आवाज सु1यौ भने "त„ो
™दयलाई

कठोर

नपार"

(<ह£ू

३:१५

[पा1त*रत)।

छ

म<हनास@म Zयो पद NZयेक आइतबार ओsगाले प<ढन्। जोनीको

३८६

काम "स<ƒएप"छ "तनीह[ पुरानै ठाउँमा सरे र पुरानै चचEमा फक]
तर केहc न केहc ठ¡क नभएको "तनीह[ले महसुस गरे ।

एक mदन ओsगाले रे "डयो खोsदा एडभेि1ट8ट Nचारक दो

बाचलरले साबथको बारे मा वचन सुनाइरहे को उनले सुने। “जब
उनको वचन सुन“ तब मेरो मन कताकताबाट खुशीले उ<=एको

अनुभव गर“ । अ"न मेरो ™दय कठोर नगनुE भनेर लेिखएको
बाइबलको पद स@झ“ र मैले तुर1तै केहc गनुप
E छE भनेर "नणEय

गर“ " ओsगाले भ"नन्। जोनीले भखEर खोलेको रे €ुराँमा काम
ग*ररहे को थाहा पाइन्। “साबथको बारे मा तपाwले के भRुह1ु छ?"
आ`नो Vीमानलाई ओsगाले भ"नन्। जोनीले िचvचयाएर भने,

“साबथको बारे मा मलाई क<हsयै प"न नसुनाउनु! साबथ जुन mदन
प"न हुनस6छ, चाहे बुधवार होस् चाहे शु.बार होस्। Zयसको

केहc मतलब छै न।" ओsगाले एक "छन च ुप लागेर भ"नन् “यmद
हामीह[ले यस कुरामा <ववाद गछÊ भने यो परमेdवरबाट होइन।
अ<हले केहc नभनŒ।" Zयस mदन ओsगाले रे 8टु राँको भा1सामा

ँ ा टे केर NाथEना ग*रन् “हे Nभ ु, यmद साबथ पालन गन] तपाwको
घुड

चाहना हो भने मेरो Vीमान प"न मसँग चचEमा आउन mदनुहोस्।
तपाwले नै हामी प*रवारलाई सृ<€ गनुभ
E एको हो र प*रवार

ु ा ९बजे सुZन
टु <.एको तपाw चाहनुहR
ु । Zयस रात ओsगा बेलक

गइन्। Zयस रात एक बजे जब बाथŠम जान उनी उmठन् तब
जोनी क@Tयुटरको अगा"ड बाइबल खोलेर प<ढरहे को उनले
दे िखन्। उसले बाइबलमा केहc न केहc खोिजरहे को "थयो।

जोनीलाई केहc प"न नभनेर र ओsगा फे*र सुZन गइन्।
भो"लपsट "बहान ओsगा काममा जान लागेको बेलामा उनलाई
अच@म पादp जोनीले भने, “के "तमीलाई थाहा छ? हामीले
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परमेdवरलाई साबथको mदनमा आराधना गनुप
E छE भनेर म पूरा
[पमा <वdव8त भएको छु ।" मन कसरc बद"लयो भनेर ओsगाले
आ`नो Vीमानलाई सो"धन्। “"तमी सुZन गएप"छ मैले टे "ल"भजन
खोल“

र

दो

बा_चलरको

कायE.म

ु “।
हे नप
E ग

उनले

दश

आ¦ाह[को बारे मा Nचार गदp "थए। क"तपय मा"नसह[ले चौथौ
आ¦ाको बारे मा गलत िशiा mदइरहे का छन् भनेर उनले भने।

अ"न मैले राती बाइबलमा उनले भनेको कुरा क"तको सZय छ

भनेर खोज"न"त गरे को "थए"ँ जोनीले भने। Zयसको अकŸ साबथ
ओsगा र जोनी एडभेि1ट8ट चचEमा गए र Zयहाँबाट "तनीह[ फे*र
क<हsयै प"न फक]नन्।

-लेखक: आ12यु मे6चे8नी
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बासी खाना खाR

कथा

सेडी मके1जी

९७

(बे"लज, मzय अमे*रका)

बे"लजमा सुसमाचार कायE.ममा स*रक भएप"छ आफू
बिTत8मा "लन तयार भएकोले आ`नो Vीमानले के भ1ला भनेर
सेडीले

िच1ता गरे कU "थइन्। उनी NZयेक रात सुसमाचार

कायE.ममा स*रक भएकU "थइन् तर उनको Vीमान माकEसले
उn कायE.ममा जान अ8वीकार गरे का "थए। उनलाई थाहा
"थयो <क उनको Vीमानले उनको बिTत8मा "लने "नणEयलाई उनले
मा1दै नन्

<कन<क

यmद

सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8ट

चचEमा

उनले

बिTत8मा "लइन् भने उनी Vीमानसँग नाचगानमा भाग "लन
स6दै न, जाँडर6सी <पउन स6दै न र पाटÈह[मा गएर रमाइलो गनE
स6दै न। सेडीले आफू बिTत8मा "लने दुई mदन अिघस@म आफू
बिTत8मा "लने खबर Vीमानलाई भनेकU "थइन।
बिTत8मा "लने कुरा गनE चाहे कU "थइन् तब

जब जब आफू

तब उनको Vीमान

हात फैलाएर ओtानमा पsटदथे। अ"न सेडीले ती हातह[मा
आ`नो शीर राuनुपदE‰यो। तब एक रात जब आ`नो Vीमानको
मुख उaयालो भएको उनले दे िखन् तब आ`नो कुरा राuन सिजलो

भएको था"नन्। मधुरो 8वरले उनले भ"नन् “आउने साबथमा म

बिTत8मा "लँदैछु।" माकEस तुर1त आ`नो हात सेडीको िशरबाट
"नकालेर *रसले कड<कन थाले, “यmद "तमीले एडभेि1ट8ट चचEमा
बिTत8मा "लयौ भने म "तमीलाई छो©छु ।" केहc बेर उनी *रसले

चकŸ चकŸ 8वरले कराउँदै सेडीलाई गालc गनE थाले। एक "छन
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उनले सुनेर जवाफ mदइन्, “ठ¡कै छ यmद तपाwले मलाई
छो©नुह1ु छ

भने

परमेdवरले

तपाw"बना

मेरो

जीवनलाई

स@हाsनुहन
ु ेछ।" माकEसलाई अ[ केहc नभ"नकन सु"तन्।

अकŸ mदन एडभेि1ट8ट Vीमतीले गदाE आफू क"तको दु:ख

पाउँछु भनेर माकEस गनगनाउन थाले। “श"नबार बासी खाना म
खान चाहR। शु.बार पकाएको खाना म खान चाहR" उनले
भने। “यmद तपाw बासी खाना खान चाहनुहR
ु भने बासी नहुने
खाना तपाwको "नि@त पकाउनेछु, सेडीले भ"नन्। “यmद "तमीले

बिTत8मा "लयौ भने "तमी बे8सरc च ु_छु " उनले झोि6कएर भने।
सेडी डराइन् र सुमाचार Nचार गन] कायE.ममा मा"नसह[लाई
उनको "नि@त NाथEना गनE अनुरोध ग*रन्। आ`नो सुरiाको "नि@त
प"न परमेdवरसँग सहायता मा"गन्।

जब साबथमा बिTत8मा "लएर सेडी घर फ<कEन् माकEु स

घरमा "थएन। जब Vीमान घरमा आए तब उनको मुटु थरथर

का@यो। Vीमानले उनलाई <प_नेछन् भनेर उनको मनमा "नdचय
भएको "थयो। तर Zयसको स†ा उनले सेडीलाई अ:ालो मारे र

भने, “अब "तमी नयाँ ªी भयौ। तर जबस@म िजउँछु तबस@म म
एडभेि1ट8ट चचEमा क<हsयै प"न जाR" आ`नो अठोट Nकट गदp
उनले भने। “यो त तपाwको "नणEय हो। परमेdवरले सबैलाई
च ुR 8वत1Pता mदनुह1ु छ। तर प"छ तपाwलाई केहc भयो भने

मलाई दोष नmदनुहोस्। मैले तपाwलाई कुन बाटो <हँ©नुपछE सो
दे खाइmदएकU
"तनीह[को

छु "

mदन

सेडीले

सध¸

जवाफ

mदइन्।

बिTत8मा

प"छ

झ¸

ठ¡कै "थयो तर साबथमा खाना
नपाएकोमा माकEसले गुनासोचाहc ¥ गˆयो। 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 अ8वीकार गरे ब[
एडभेि1ट8ट चचEको निजक भएको भ†ीमा उनी खान गए। उनले
Zयहाँ र6सी प"न <पए र जब सेडी चचEबाट आइन् तब उनी
र6सीको सुरमा अ:ालो मादp घर फक]।
आ`नो Vीमानलाई परमेdवरको मायाले छु न सकोस भनेर
सेडीले NाथEना ग*रन्। NZयेक शु.बार उनको "नि@त रा„ो
लुगाह[ िª गनE था"लन् ता<क उनी प"न चचEमा जाउन्। अकŸ
श"नबार सादcले माकEसलाई चचE जान अनुरोध ग*रन् तर माकEस
चचE जानुको स†ा "सनेमा हे न E गए र भ†ीमा गए। साँझमा उनी

घर फक]को लग|ै ठू लो भूक@प गयो। उनी भ ुwमा ड–: लडे।

“हे Nभ ु मलाई बचाउनुहोस्। मलाई फे*र अकŸ मौका mदनुहोस्"
उनी िचvयाए। “जसरc भ ुक@प क<हले आउँछ कसै लाई थाहा
हुँदैन Zयसरc नै येशू क<हले आउनुह1ु छ Zयो हामीलाई थाहा

ु एन भने के गन]?" सेडीले भ"नन्।
छै न। तर तपाw तयार हुनभ

सध¸ को "नि@त घर हsलेको ज8तो उनलाई ला{यो र उनी कराउन
थाले। उनी रोएको ढोकाबाट एक जना "छमेकUले दे खे। जब

भूक@प रो<कयो तब उनले भने, “भूक@प गएकोले म चचEमा आए ँ
भनेर म कसै लाई दे खाउन चाहR।" “अ[ले के भ1छ Zयसमा

िच1ता नगनुह
E ोस्। मा"नसह[ले के भ1ला भनेर डराउने धेरै

मा"नसह[ 8वगEमा हुँदैन।" सेडीले भ"नन्। अ"न उनी प"न अकŸ
साबथ सेडीसँगै चचEमा गए।
केहc

कायE.म

समयप"छ

भएको

"थयो

उनको

र

गाउँमा

सेडीले

सुसमाचार

आ`नो

Nचारको

Vीमानलाई

उn

कायE.ममा आउन "न@तो mदइन्। तर प<हलो mदन उनी र6सी
खाएर माते। दो•ो mदन प"न उनको यवहार Zय8तै "थयो। ते•ो
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mदनमा सेडीले माकEसलाई भ"नन् “मलाई भ1दा तपाwले तपाwको
साथीह[लाई धेरै मनपराउनुहं द
ु ो रहे छ। यmद Zयहc तपाwलाई
मनपछE भने "तनीह[सँगै ब8नुहोस्।" उनको कुरा सुनेर उनी

झ8के। प"छ उनी प"न सुसमाचार कायE.ममा भाग "लन थाले र
जब Nचारकले आ`नो ™दय येशूलाई mदन चाहनुह1ु छ भने अगा"ड
आउनुहोस् भनेर बोलाउँदा माकEस प"न गए। आ`नो Vीमानले

बिTत8मा "लनेछन् भRे कुरा उनलाई आशा ला{न थालेको "थयो।

ँ य8तो होला भनेर मैले
“जब उनले बिTत8मा "लए तब म रोए।
सोचेको प"न "थइन" सेडीले भ"नन्। प"छ गएर सेडी र माकEस

बे"लज चचEको अZय1त <वdवा"सलो र स<.य चचEको अगुवा भए।
६३

वषEकU

सादcले

छपsट

भ1दा

प"न

बेसी

सुसमाचार

कायE.मको आयोजना ग*रन् जसले गदाE ५० जना भ1दा बे"सले
बिTत8मा "लए। उनी र माकEसको Nभावले सयŒ मा"नसह[ चचEमा
आए।
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कथा
९८

दो•ो मौका
इजि6वएल परे ज ग1गोरा
(मेि6सको, उ|र अमे*रका)

ँ "बबाह गरे प"छ
म २० वषE हुँदा मैले "बबाह गरे को "थए।

मैले जाँड र6सी खान थाल“ र च ुरोट प"न <पउन थाल“ । Zयसप"छ
म ज©याँहा भए ँ र च ुरोटको लतमा म च ुलु@E म डु•न थाल“ । मलाई
रमझम र पाटÈह[ मन प‰यŸ। मेरो दे श मेि6सकोको टाबा8को
राaयमा म ब8दछु । मेरो घरको निजक रcचाडE पेरे भRे सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8ट Nचारकले सुसमाचार Nचारको कायE.म गरे का "थए।
Zयस कायE.ममा सहभागी भएप"छ मेरc Vीमतीले सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8ट चचEमा बिTत8मा "लइन्। तर मैले बिTत8मा "लन
ँ दुई पsट बिTत8मा "लन मलाई मौका "मलेको "थयो तर
मा"नन।
बिTत8मा "लन इ1कार ग*र नै रह“ । १३ वषEस@म मैले जथाभावी

जीवन "बताए ँ तर Zयसको फल8वŠप मेरो ढाड नरा„ोसँग दुuन
थाsयो। आफू "नको हुँला<क भनेर अ8पतालह[ चाहार“ तर

डा6टरह[ले mदएको औषधीले मलाई छोएन। एक mदन म
ँ मेरो रोग प|ा लगाउन
साउथइ8ट एडभेि1ट8ट अ8पतालमा गए।

डा6टरह[ले "ब"भR परciण गरे तर "तनीह[ले केहc प"न रोग
प|ा लगाउन सकेनन्। मेरो ढाड अZय1तै दुuन थाsयो र मलाई
धेरै aवरोले प"न सताउन थाsयो। म अ8पतालमा भनाE भएको

ँ
"थए।
भनाE भएको चौथो mदनमा अ8पतालको चाTलेन अथाEत ्
पा8टर आएर मलाई भे_नुभयो। उहाँ Zयहc Nचारक *रचाडE पेरेज
"थए। उनले मलाई तुर1त िच"नहाsनुभयो र मेरै नाउँ "लएर

मलाई अ"भवादन गनुभ
E यो। "तपाwलाई परमेdवरको आवdयकता
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छ" भनेर उहाँले मलाई भRुभयो। उहाँले आ`नो गीतार बजाएर

दुईवटा गीतह[ गाउनुभयो। उहाँले बाइबल प"न प¯नुभयो।

Zयसबेला परमेdवरले मलाई Nेम गनुह
E 1ु छ भनेर महसुस गर“ ।

मलाई छो©नुभ1दा प<हले पा8टरले नसEह[लाई बोलाएर साबथ
mदनमा मसँग आराधना गनुE भनेर अ”ाउनुभयो, जुन "तनीह[ले
गरे ।
मलाई अZय1त पीडा भइरहे को "थयो। मेरो दुखाई झन
झन अस¿ हुन थाsयो र मेरो aवरो धेरै बढे र आयो। सातŒ
mदनमा मेरो कोठामा डा6टर आउनुभयो तर उहाँको मुख अंzयारो

"थयो। उहाँले मलाई ए6लै कुरा गनुप
E छE भनेर भRुभयो। मैले

ँ
मेरc Vीमतीलाई बा<हर जान भनेर अˆहाए।
"तपाwसँग एडस्
रोगको लiण दे िखएको छ" डा6टरले भRुभयो, "हो होइन भनेर
म फे*र तपाwको जाँच गछु E।" जाँचेप"छ डा6टर मेरो कोठाबाट
"नि6लनुभयो र मेरc Vीमती कोठामा आइन्। मलाई के भइरहे को

छ मेरc Vीमतीले मलाई सो"धन्। Zयसको जवाफ मैले mदन
स<कनँ <कनभने म आफैलाई के भनुँ के भनुँ ज8तो भइरहे को

"थयो। मैले अZय1तै खराब जीवन "बताइरहे को "थए ँ र मलाई

थाहा "थयो Zयसै को कारणले म यो "बमारcमा प*ररहे को छु । अ"न
मलाई पा8टरको वचनको याद आयो। उहाँले भRुभएको "थयो,

"अब तपाwलाई परमेdवरको आवdयकता छ।" मैले Vीमतीलाई
फे*र बा<हर जानु भन“ <कनभने म NाथEना गनE चाह1थ“। म रोएर

NाथEना गर“ । मलाई िजउन अकŸ मौका mदन परमेdवरसँग माग“।

मलाई एडस् नभएको बनाइmदन परमेdवरसँग मŽत माग“। एक

"छन प"छ डा6टर फकEनुभयो र भRुभयो, "मसँग तपाwलाई mदने
असल र खराब खबर छ। असल खबरचाहc ¥ तपाwमा एडस्
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छí न। खराब खबरचाहc ¥ तपाwलाई

के रोग लागेकोछ सो मलाई

थाहा छै न। मेरो रगतको परciणले ममा एडस् नभएकोले मेरो

NाथEना परमेdवरले सुRुभयो भनेर मलाई थाहा भएको "थयो।
अकŸ परciणमा मेरो फो6सोमा पानी भरे को दे िखएको "थयो।
डा6टरले मेरो फो6सोमा र छातीको बीचमा पाइप हाsनुभयो
ता<क Zयहाँबाट पानी "नि6लउन र पाँचmदन प"छ म घर जान

सकँ ु । तर पाँचmदनप"छ प"न मलाई दुuन कम भएन र अकŸ
परciणले

मेरो

िजउ"भP

मासु पsहाएको

दे िखयो।

"केवल

परमेdवरको ह8तiेपलेमाP तपाw बाँvन स6नुह1ु छ भनेर म

तपाwलाई सतकE गराउन चाह1छु " डा6टरले भRुभयो। भो"लपsट
नै शsय<.या गन] "नणEय ग*रयो। मैले फे*र NाथEना गर“ । मैले
बरबाद पारे को जीवनबाट नयाँ जीवन पाउन परमेdवरसँग फे*र

"बि1त गर“ । शsय<.या गन] mदनमा मलाई लÌयाउने पान] औषधी
mदन अपरे शन कोठामा ल"गयो। Zयस बेला फे*र मैले NाथEना गर“ ,

"हे Nभ ु मलाई बाँvन mदनुभयो भने म बिTत8मा "ल1छु र मेरो
जीवन तपाwमै समपEण गछु E।" डा6टरह[ले छ घ1टा लगाएर
मेरो शsय<.या गरे । जब म "बउँझे तब मैले आफूलाई आ`नै

ँ मेरc Vीमती र मेरc छोरcह[ मसँग कुरा
कोठामा भएको पाए।
गनE पिखEरहे का "थए। मलाई िजउन परमेdवरले फे*र मौका
ँ
mदनुभएको "थयो भनेर म <वdव8त भए।

२१ mदनप"छ म अ8पताल छोड“ । तीन हTताप"छ चचEमा
अकŸ सुसमाचार Nचार कायE.म ग*रयो। Zयसबेला मैले बिTत8मा
ँ
"लए।
अब म चचEमा सरसफाई र मूल "डकन भएर चचEमा

सघाउँछु। िजउने दो•ो अवसर mदनुभएकोमा परमेdवरलाई धेरै
धेरै ध1यवाद! म िज1दगीभर उहाँको सेवा गन]छु।
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कथा
९९

परमेdवरबाट अच@मको कामह[

लौरा डेल कामEन `लोरे स "डयास्
(मेि6सको, उ|र अमे*रका)

मेि6सकोमा लौराको जीवन अच@मको कुराह[ले भ*रएको
पाइ1छ। जब उनी १० वषEकU "थइन् उनी ठू लो पाटÈ गनE
साथीको घरमा गएकU "थइन्। तर Zयहाँ त सानो झु´डले बाइबल
अzययन गरे को पो उनले भे†ाइन्। उनलाई बाइबल अzययन धेरै
मनपˆयो र वषEभ*र Zयस अzययनमा उनी गइन् र प"छ साबथमा
सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचEमा जान था"लन्। जब सुसमाचार
कायE.म प"छ बिTत8मा "लन उनले अनुरोध ग*रन् तब चचEको
मा"नसले उनी सानो भएकोले आनकानी गरे । उनले बाइबल अ[
अzययन गनुप
E छE, उनका बाबुआमाह[ सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट प"न
होइनन् र उनी केवल एघार वषEको माP "छन्, Zयसकारण "तमी
बिTत8मा "लन यो{य छै नŒ भनेर उनलाई चचEको मा"नसले सुनाए।
तर उनको करले गदाE आिखरमा उनले बिTत8मा "लइन्। जब
उनले १२ 6लास "सzयाइन् उनी सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट
<वdव<व¨ालयमा भनाE हुन चाहे कU "थइन् तर Zयहाँ प¯ने पैसा
"थएन। जब Zयहाँ एडभेि1ट8ट िशiकह[³ारा बाइबल "सकाइ1छ
भनेर उनले थाहा पाइन् तब Zयहाँ जान झन उनको चासो
ब¯यो। उनी आफै प"न बाइबल "सकाउने िशिiका हुन चा<हन्।
उनले परमेdवरसँग N8ताब रािखन्। उनले यो NाथEना ग*रन्, "हे
Nभ ु यmद तपाwले एडभेि1ट8ट <वdव<व¨ालयमा प¯न mदनुभयो भने
म हाइ8कुलमा बाइबल "सकाउने िशिiका हु1छु । तर तपाwले
मलाई अ<हले सहायता गनुभ
E एन भने म अ<हले काम गछु E, <ववाह
गछु E र प"छ पढुँ ला।" तर परमेdवर च ुप लागेर ब8नुभएको
"थएन। उहाँले उनको NाथEना सुRुभयो र उनलाई एडभेि1ट8ट
<वdव<व¨ालयमा प¯ने अवसर "मsयो। तर उनीसँग प<हलो
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से"म8टरमा "तनुप
E न] पैसाको आधा पैसा माP "थयो। उनले अŠको
घरमा काम गरे र पैसा कमाइन्। दो•ो से"म8टरमा उनले पूरा
छाPवृ"त पाइन्। चारवषE प"छ उनी पा*रवा*रक <व¦ानमा –ाडुएट
भइन्। उनले केहc ऋण प"न "तनुप
E रे न। परमेdवरले उनको
NाथEना सुRुभएकोले उनले प"न आफूले अzययन गरे को
हाई8कूलमा बाइबल पढाउने N"त¦ा पालन गनE "नणEय ग*रन्।
तर उनले प<हले मा8टर प¯नुप‰यŸ। तर Zयसको ला"ग उनीसँग
पैसा "थएन। दुईवटा एडभेि1ट8ट <वdव<व¨ालयमा छाPवृि|को
"नि@त पPह[ पठाइन्। उनले <कताब बेचेर _युशनको पैसा "तनE
सि6छन् भनेर दुवै <वdव<व¨ालयले जवाफ mदए। काम गनE
उनलाई कुनै <हच<कचाहट भएको "थएन तर कुन <वdव<व¨ालयमा
प¯ने परमेdवरले भनुन ् भनेर उनले चा<हन्। जुनसुकैमा प"न पूरा
‡ुशन "तनE पैसा कमाउन गा”ो हु1छ भनेर उनलाई थाहा "थयो।
Zयसकारण उनले NाथEना ग*रन्, " जुन ् <वdव<व¨ालयबाट काम
तपाwले mदलाउनुह1ु छ म Zयहाँ जा1छु ।" उनी –ाजुएट भएको
चारmदनप"छ एडभेि1ट8टले चलाएको नाभाहो <वdव<व¨ालयबाट
पP पाइन्, ""त„ो ला"ग हामीसँग काम छ। "तमीले भनाE हुन
ज<हले दखाE8त mदन स6tौ।" तर Zयस <वdव<व¨ालयमा याPा
गनE उनीसँग पैसा "थएन। जब उनका साथीह[ले Zयो थाहा पाए
तब "तनीह[ "मलेर उनलाई Zयहाँ पठाउन पैसा उठाए। लौरा
Zयस <वdव<व¨ालयबाट –ाजुएट भइन् र हाइ8कुलमा बाइबल
"सकाउन उनी उZसुक भएकU "थइन्। याकूब १:१२ उनको
मनपन] बाइबलको पद हो जहाँ लेिखएको छ, "जसले परciालाई
सहनस6छ Zयो यिn ध1यको हो अथाEत ् 8यावास, उनको Zयो
सहनशिnलाई परमेdवरले माRुभएको छ। जसले उहाँलाई Nेम
गछE Zयसलाई उहाँले जीवनको मुकूट mदनुहन
ु ेछ" ([पा1त*रत)।
"हामी युवाह[ले धेरै च ुनौ"तह[ सामना गनुप
E छE। तर परमेdवरको
सहयोगले सध¸ "तनीह[को सामना गनE स6छŒ। जसले
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परमेdवरलाई Nेम गछE Zयसलाई ती च ुनŒ"तह[को सामना गनE
परमेdवरले सहायता गनुह
E 1ु छ" लौराले भ"नन्।
लौराको जीवन अच@म त*रकाले च"लरहे को छ र Zयो
शैलc उनलाई मनपछE। एडभेि1ट8ट िशiा पाउन चाहने तर पैसा
नभएकाहŠलाई परमेdवरमा भरोसा राuन उनी सsलाह mदि1छन्।
"सबै थोक परमेdवरको हातमा छ। यmद कसै ले उहाँमा"थ भरोसा
राuयो भने उसको आवdयकता भ1दा बे"स उहाँले पूरा
ग*रmदनुह1ु छ" लौरा <वdव8त भएर भि1छन्।
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*रसाहा कुकुर

कथा
१००

शनेल ओ6टोभ
(<¤"नडाड र टोबागो, दिiण अमे*रका)

<¤"नडाड

र

टोबागोमा

रहे को

साउथरन

6यारा"बयन

<वdव<व¨ालयका दजEनŒ <व¨ाथ®ह[ NZयेक वषEको गम®को छु †ीमा
घर घरमा गएर <कताबह[ बेvछन्। <कताबह[ बेचेको नाफाले
"तनीह[ले <वdव<व¨ालयमा चा<हने पढाई शुsक "तदEथे। वा<षEक
<वदामा धेरै जसो <व¨ाथ®ह[ करे "बयन दे शह[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 आइपुग“। Zयहाँ <कताब बेvन हामीलाई दुई दुई जना
गरे र िज@मा लगाए। मलाई रोमा"नयाको <व¨ाथ®सँग "मलाए जो

अ¼–ेजी कमै बोs‰यो। शु.बारको mदन पानी परे को "थयो।
हामी दुवै जना सडकको वरपर भएर गरे र <कताब बेvन अलग
भयŒ। धेरै घ1टाप"छ मैले Zयो साथीलाई भेट“। उसको "नधार

अzँ यारो "थयो। "के भयो?" भनेर मैले उनलाई सोध“ । हामी

सडकको अि1तम <कनारामा आइपुगेका "थयŒ। केवल टाउकोमाP
हsलायो र उसले केहc भनेन। हामीले NाथEना गˆयŒ र Zयस mदन

आ`नो काम "सzयाउन दुवै जना सँगसँगै घरघरमा जान "नणEय

गˆयŒ। जब हामी प<हलो घरमा आएर ढोका ढकढ6यायŒ तब
घरको मा"लकले ढोका खोsयो तर रोमानी <व¨ाथ®लाई दे uने
"बि|6कै उसले ढोका ब1द गˆयो। Zयो दे खेर मलाई छ6क
ला{यो र हाँस प"न उÅो। तर मेरो साथीको मुख अंzयारो दे खेर
मलाई दु:ख ला{यो र भन“ "हामी दुवै जना "मलेर घरको ढोका
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¥ बाटोमा आएर हामीले NाथEना गˆयŒ। अ"न अकŸ
घचघचाऔ।
घरमा गएर म आफैले ढोका ढकढक गर“ । तुर1तै कसै ले ढोका

खोsयो तर एउटा सानो कुकुरले चकŸ 8वरले भ ु6दै "थयो। जब
कुकुरले ठू लो 8वरले भ ु6न थाsयो तब घरको मा"लकनीले ढोका
खो"लन्

।

Zयसवलत

मनपराउँदैनथे।

साँिvचकै

Nायजसो
ढोका

मा"नसहŠले
खोsने

<कताब

म<हलाले

<कR

हामीलाई

दे खेप"छ उनी Zय"तको हँ"सलो भएकU "थइनन्। उनको खु†ा

निजक रहे का लामा लामा भ ुZला भएको कुकुर प"न हामीलाई
दे खेर *रसले झन झन भ ु6दै "थयो। जब ती म<हलासँग कुरा गदp

"थए ँ कुकुरको भ ुकाइ"तर zयान mदइनँ र Tला1ट दात <हल भRे
8वा8थको <कताब उनलाई बेvन खोज“। कुकुर च ुप नलागेकोले

उनका <कताब न<कRे छाँत मैले दे ख“। अ"न मैले कुकुरलाई भन“,

"8.फU "तमीलाई के भयो? "तमी <कन यसरc भ ु<करहे को? के म
नौलो मा"नसलाई दे खेर हो?" अ"न ती म<हलाले तुर1तै मलाई

सो"धन् "के "तमी मेरो घरमा प<हला आएका "थयो?" मैले छै न

भन“। "म यस घरमा प<हला क<हsयै प"न आएको छु इन" मैले
ँ "तब मेरो कुकुरको नाउँ 8.फU हो भनेर "तमीले
जवाफ mदए।

कसरc थाहा पायौ?" उनले छ6क पदp सो"धन्। कुकुरको नाउँ
8.फU हो भनेर मलाई थाहा "थएन मैले भन“। अ"न Zयस
म<हलाले हामीलाई घर"भP बोलाएर भ"नन् "प<हलाको कुकुरको
नाउँ 8.फU "थयो। "तमी जहाँ उ"भरे का छौ Zयहाँ Zयस कुकुर

मरे को "थयो" Zयस म<हलाले हामीलाई भ"नन्। उनको कुरा सुनेर

मलाई अच@म ला{यो र उनको प<हलाको कुकुर मरे कोले मैले
दु:ख

यn गर“ । झरcमा हामीले के ग*ररहे काछŒ भनेर Zयस

म<हलाले हामीलाई सो"धन्। मु8कुराउँदै मैले अकŸ <कताब िझकेर
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ँ ीबेरcमा
दे खाए ँ ज8को शीषEक "थयो, <पस एभव द 8टोमE (आध

शाि1त)। Zयो एलेन जी ‹ाइट³ारा "लिखत 8टे Tस टु .ाइ8टको
नयाँ शीषEक "थयो। मैले उनलाई Zयस <कताबको बारे मा भन“।

जब उनले Zयो <कताबको मूsय सोzदै "थइन् तब उनको Vीमान
घरमा आइपुगे। मैले उनी"तर फक]र भन“ "हजुर, तपाwलाई
स’चै? म dयानेल हुँ। तपाwको नाउँ के हो?" "जोन" उसले

भ1यो। "हो र?" छ6क पदp मैले सोध“ । "<कन छ6क परे को?"
भनेर म<हलाले सो"धन्। "जोन त मेरो बुबाको नाउँ हो!" मैले
भन“। अ"न Zयस म<हलाले मलाई अंगालोमारे र सो"धन् "तमी

कहाँबाट आएको हौ? म स1ट लुिशया टापुबाट आएको हुँ भ1दा

ँ ु झादp हाँसेर भ"नन्, "अकŸ वषEको छु †ीमा हामी Zयहc ¥
उनी आश
स1ट लुिशयामा जाँदैछŒ।" आ`नो पैसाको थैलc खोaदै मेरो ठाउँ

स1त लुिशयाको बारे मा जानकारc मा"गन्। "म Nायजसो बेvन
ँ
आउने मा"नसह[सँग कुरा गmदEन।
तर "तमी त मेरो 8वगEदूत

हुनस6छौ। "तमीले मेरो कुकुरलाई 8.फU भनेर स@बोधन गˆयौ,
जुन टापुमा म जादै छुँ Zयहc टापुबाट "तमी आएको रे , अ"न "त„ो
बुबाको नाउँ Zयहc हो जुन मेरो Vीमानको हो र "तमी "मलनसार

छौ। के "तमी 8वगEदूत नै त होइनौ?" उनले आ`नो मन खोलेर

भ"नन्। Zयस म<हलाले दुवै <कताबह[ <क"नन् र Zयसमा मेरो

नाउँ लेuन अनुरोध ग*रन्। <पस अभोब 8टोमE मा मेरो नाउँसामुRे
मैले बाइबलमा mदएका N"त¦ाह[मा एउटा लेख“। ती म<हलाले

Zयस <कताबलाई आ`नो छातीमा टाँ"सन्। जब हामी Zयस
घरबाट "न86यŒ मेरो रोमा"नयन साथीले अच@म मा"नन् र सो"धन्,
"शनेल "तमीले कसरc यो काम फ|े गˆयौ? Zयस म<हलाले "त„ो
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<कताब <कR खोजेकU "थइनन् तर दुईवटा <कताबह[ <क"नन्।
मैले उनलाई पैसा mदएर भन“, "यो परमेdवरको सहायताले हो।"

जब हामी बा<हर "न8केर बाटोमा <ह©दै "थयŒ ती म<हला

घरबाट "न8केर िचvयाउदै भ"नन्, ""तमी 8वगEदूत नै हौ भनी म

ठा1छु ! अZय1त गजबको पु8तकको "नि@त ध1यवाद। यो <कताब
मेरc छोरcलाई प"न प¯न mद1छु ।" मलाई अZय1त mद6क लागेर
Zयसै बेला <कताब बेvने काम छो©न स6थ“। Zयस mदन मेरो ल·य
पूरा भएको "थयो। एक जना मा"नसको जीवनमा मैले येशूलाई
ँ २२ वषEकU शनेल ओ6टाभ <¤"नडाड र टोबागोमा
िचनाउन पाए।
्
रहे को साउथरन <वdव<व¨ालयकU एकाउ1ट प¯ने <व¨ाथ® हुन।
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येशूको ला"ग "सउनु

कथा

मे"भस बरे ल 8पे1सर

१०१

(जमैका, करे <वयन समु•)

लुगा

"सउने

काममा

अZय1त

नाउँ

चलेको

आ`नो

Vीमानको केहc दशक अिघ मृZयुभएप"छ अब के गन] भनेर मे"भस
बरे ल 8पे1सरलाई थाहा "थएन। उनको Vीमानले जमैकामा

अZय1त फ8टाएको लुगा "सउने तीनवटा पसलह[ खोलेका "थए
र टापु दे श जमैकाको राजधानी <क:8टनको मूल बजारमा प"न
लुगा "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*रन्। Zयसको दश वषEप"छ
प"न उनलाई के

ग[ँ के ग[ँ भयो। उनले

सेभे1थ-डे

गन] भनेर अलमलमा प*रन् <कनभने श"नबार अZय1त

य8त mदन

एडभेि1ट8ट चचEमा बिTत8मा "लने "नचोडमा पु{दा अब श"नबार के
हु1‰यो। Zयसबेला

यापारमा धेरै कमाइ1‰यो। के गन] भनेर

उनले "भPी ™दयदे िख NाथEना गनE था"लन्। मे"भज आइतवार चचE
जाि1थन्। तर एक mदन उनले एडभेि1ट8ट साथीबाट सातŒ mदनमा
मनाउनु पन] साबथको बारे मा सु"नन्। चौथŒ आ¦ामा लेिखएको
साबथलाई स@झनुपछE भनेर लेिखएको आ¦ा सबै इसाईह[लाई हो
भनेर

उनलाई

थाहा

"थएन।

जब

एडभेि1ट8ट

पा*रवा*रक

साथीह[ले उनलाई हTता हTतामा हुने बाइबल अzययनको "नि@त
"न@Zयाए तब उनको जीवनमा प*रवतEन हुन थाsयो। एक जना
एडभेि1ट8ट

यापारc

साथीले

मे"भजको

घरमा

आएर

उनको

ु 1दा अिघ "नय"मत [पमा NाथEना गनE आउँथे
Vीमानको मृZयु हुनभ
र मे"भजलाई बाइबल अzययन गनE आउन अनुरोध गदEथे। तर
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आफू

य8त भएको भनेर बाइबल अzययनमा जान अ8वीकार

गदEथी। प"छ बाइबल अzययन गन] सानो झु´डमा समावेश हुन
उनलाई ती साथीले अनुरोध गरे । आफूलाई बाइबलको बारे मा
¦ान क"तको कमी रहे छ भनेर उनले प|ा लगाइन्। "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"नन्। साबथको बारे मा उनलाई
नयाँ ¦ान भएको साथै येशू "छ†ै आउनुह1ु छ र धम®ह[ 8वगEको
घरमा ल"गनेछ भRे कुरा प"न उनलाई थाहा "थएन। बाइबलमा

वणEन ग*रएको नयाँ पृ‰वीको बारे मा उनले सु1दा उनलाई अच@म
लागेको "थयो। "ज"त कुरा मलाई सुनाइयो झन झन मलाई सुR
मन लागेको "थयो," मे"भजले भ"नन्। तर श"नबार उनले लुगा
"सउने काम ब1द ग*रनन्। तर एक mदन जब उनी बाइबल
अzययन प"छ आ`नो घरमा फ<कEदै "थइन् तब एउटा आवाजले
उनलाई घचघvयाएको महसुस ग*रन् ""तमी दगुन E स6छौ तर
लु6न स6दै नौ।" अ"न साबथको बारे मा के गन] भनेर उनले

मनैदेिख NाथEना गनE था"लन्। "मैले के "स<करहे को "थए ँ सो मैले
पूरै –हण ग*ररहे को
उहाँको

सामु

ँ परमेdवरबाट म भा"गरहे को तर
"थइन।

जेभएप"न

म

लु6न

सि6दँन

भनेर

Nभ ुले

भ"नरहनुभएको मैले <वdवास गर“ ।" मे"भजले नलुकाइकन आ`नो
कुरा भ"नन्। "डसे@बर २०१६मा उनले "नणEय ग*रन्। Zयसबेला
उनले

"तनैवटा

पसलह[को

ढोकामा

यो

सूचना

टाँ"सmदइन्

"जनवरc ७ता*रखदे िख 8पे1सर कपडा "सउने पसल श"नबारको
mदन ब1द ग*रनेछ। तर Zयसको स†ामा आइतबार खो"लनेछ।"
जनवरc ७मा उनले बिTत8मा "लइन्। उनका धेरै –ाहकह[
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उनीदे िख *रसाइन्। एक जनाले त उ"नसँग पि©कएर भने, "<कन
य8तो गरे को?" अकŸले भ1यो, "श"नबार झन धेरै

यापार हु1छ

Zयसकारण <कन Zयो mदन पसल ब1द गरे को?" मे"भजले न„
भएर जवाफ mदइन्, "8वगEमा हुने मेरो <पताले पहाडह[मा भएको
हजार

गाईब8तुह[

"तनीह[मा

दशमाP

उहाँको
मलाई

हो

भनेर

mदनु उहाँको

उहाँले

"नि@त

भRुह1ु छ
केहc

र

प"न

होइन।" श"नबार उनको पसल ब1द भएप"न उनको पसल झन
रा„ोसँग

चsन

थाsयो।

आइबार

पसल

खोलेकोमा

क"तपय

–ाहकह[ले उनलाई सराहना गरे । मूल बजारमा रहे को उनको

पसल श"नबारमा मोटर पाकE गन] ठाउँकाला"ग सिजलो भएको
"थयो आइबारचाहc ¥ सुनसान हु1‰यो। "मेरो "ब.U 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।" खुशी

यn गदp मे"भजले भ"नन्। पैसा

भ1दा बे"स त चचEमा नयाँ प*रवार भे†ाएकोमा उनी खुशी भएकU
"थइन्। जब चचEमा Nथम पsट जाँदा एक प*रवारले उनलाई
1यानो सZकार गरे को उनले क<हsयै प"न "ब"सEने छै नन्। "मेरो
ला"ग ढोका खो"लएको ज8तो ला{यो। मा"नसह[ Zय8तो दयालु र

"मलनसार "थए भनेर मलाई थाहा "थएन। मेरो जीवनमा Zयो
भ1दा आन1दको कुरो केहc छै न।" उनले भ"नन्।

मे"भज जो ६६ वषEकU "छन् आ`नो पसल खोsनुभ1दा

्
प<हले आ`ना कामदारह[सँग NZयेक <वहान NाथEना ग"छEन।
कामदारह[को बीचमा Nेम सदभाव होस्, "तनीह[लाई परमेdवरले
शिn mदउन् र –ाहकह[लाई आिशष mदउन् भनेर उनले NाथEना

् उनका कामदारह[ एक आपसमा कचकच र N"त8पधाE
ग"छEन।
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गथ] अब शा1तसँग एकभएर काम गछEन ् भनेर उनले भ"नन्।
आ`ना कामदारह[लाई प"न उनले बाइबल अzययन गनE "न@तो
mदइन्। "तनीह[मा एक जना बिTत8माको "नि@त तयार भइरहे को
छ। श"नबार काम गन] र

यापार गन]ह[लाई उनले के सsलाह

mदनुह1ु छ भनेर उनीसँग सोzदा उनले यो जवाफ mदइन् "तपाwले

केहc प"न गुमाउनुहन
ु ेछैन। तर परमेdवरलाई तपाwले समपEण
गनुभ
E यो भने ब[ तपाwलाई फाइदा नै हु1छ।" उनको मनपन]

पद <फ"लTपी ४:१३ हो जसमा लेिखएको छ, "मलाई बल
mदनुहन
ु े Ãी€³ारा म सबै थोक गनE स6छु " ([पा1त*रत)।
ँ ा येशू"तर लगाइराuनुहोस् <कनभने उहाँ जीवनको
"तपाwको आख

ु 1ु छ। उहाँ"बना तपाwले केहc प"न गनE स6नुहR
•ोत हुनह
ु ।
उहाँसँग तपाwले जे प"न गनE स6नुह1ु छ।" "नधE6क भएर उनले
भ"नन्।

(लेखक: आ1¾यु मे6चे8नी)।

४०६

परमेdवरले पाsनुभएको

कथा
१०२

रे गलान वेट
(जमैका, 6या*र"बयन समु•)

यो कथा ५० वषEको रे गलान वेटको

हो। उनले

जमैकाको राजधानी <क:8टनमा गुड सामा*रतन छाNोको रे खदे ख
्
गछEन।
Zयो एडभेि1ट8ट सं 8था हो जहाँ घरबार"बहcनह[लाई
्
सहयोग गछEन।

ँ अ"न जब म छ वषEको
म अनाथालयमा हुक]को "थए।

"थए ँ तब आइतबार पालन गन] इसाईको घरमा मलाई पाsन

ु
ल"गएको "थयो। जब म १७ वषEको भए ँ तब मलाई धमEपP
पाsने आमाबाबुको मृZयु भयो। मसँग Nश8त खानेकुरा "थएन।
िजउन गा”ो भएकोले मलाई ज1माउने आमाबाबु को होला भनेर
खोिज"न"त गनE थाल“ । मलाई पाsने अनाथलयमा फकÜ र मलाई

ँ तर उनी कहाँ बि8थन् भRे
ज1मmदने आमाको नाउँ प|ा लगाए।
कुरा कसै ले भR चाहे नन्। अ"न म सरकारको समाज कsयाण
ँ Zयो
<वभागमा गए।

बेसहाराको बारे मा जानकारc "लने र सहयोग

गन] <वभाग "थयो। Zयहाँको एक म<हलाले मलाई भ"नन् <क
मलाई ज1मmदने प*रवारको नाउँ "तनीह[को सूचीमा "थयो र
"तनीह[ले सरकारबाट सहायता पाएका "थए। म हाइ8कुल प¯दा

मलाई ज1मmदने आमा आउनुभएको "थयो भनेर उनले भ"नन्। तर
यिnगत गोप"नयताको कारणले Zयो भ1दा बे"स खबर mदन उनले

मा"ननन्। तर मेरो दाइसँग स@पकE गन] र उनले चाहे मा भे_न

स6ने गराइmद1छु भनेर उनले भ"नन्। म एक mदन फुटबल खेल
हे *ररहे को "थए ँ एक जना हाइ8कूलको िशiकले मेरो कुममा
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छोएर सोधे, "के "तमी रे गलान हौ? हामी दुई दाजुभाई हŒ।"

दाइलाई भे_न पाउँदा मलाई अZय1त खुशी ला{यो। कालE
मभ1दा सात वषEको जेठो "थयो र उनले मलाई घर लान चाहे ।

ँ मैले
मसँग अ"लक"त जे "थयो Zयो बोकेर म नयाँ घरमा गए।
मेरc आमालाई सबभ1दा प<हलो पsट दे ख“। मेरc आमा मान"सक
रोगले <प"डत "थइन् र उनले मलाई िचR स<कनन्।

तै प"न मेरc

आमालाई भे_दा मलाई खुशी ला{यो। मेरो दाजु सेभे1थ-डे

एडभेि1ट8ट "थए र साबथमा चचE जान मलाई "न@तो mदनुभयो।

चचEका <वdवासीह[ले मलाई धेरै सहयोग गरे । मैले रा„ोसँग
ँ "तनीह[ले मलाई प¯न र लेuन "सकाए।
प¯न जानेको "थइन।

साबथ 8कूल अzययन गन] समयमा मलाई प¯न सघाए। बाइबल
कसरc प¯ने र पढाउने भRे <वषयमा "स6न गम®को <वदामा
एडभेि1ट8ट <वdव<व¨ालयमा भनाE हुन चचEका <वdवासीह[ले मŽत

ँ
गरे । म २२ वषE हुँदा मैले <ववाह गर“ र एउटा बvचा पाए।

मैले पयEटकह[ आउने म1टे गो बेको पे¤ोल बेvने ठाउँमा काम
ँ म चचEमा स<.य भएकोले मलाई एsडरमा
गन] मौका प"न पाए।

अ"भषेक प"न ग*रयो। एक फेरा एडभेि1ट8टह[ धेरै भएको
ठाउँमा बाल स:"त सु[ गनE चचEको अगुवाह[ले अनुरोध गरे का

"थए। सुसमाचार Nचार गन] .ममा हामीह[ले साबथ 8कुल
<कताबबाट पानाह[ vयातेर पुरानो चचEका सद8यह[लाई बाँ©यŒ
र चचEमा आउन अनुरोध गˆयŒ। Zयसबेला हामीह[ले धेरै ग*रब
मा"नसह[लाई

भे_यŒ।

हामीले

५०

जना

<वdवासीह[लाई फे*र फकाEयŒ। तर "ब8तारै
जीवनमा

भ ुइचालो

जान

थाsयो।

म

३६

चचE

मेरो
वषEको

छोडेका

यिnगत
हुँदा

म

Vीमतीसँग छु <†ए ँ र अकÐसँग "बबाह गर“ । चचEको अगुवाह[सँग
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कचकच

हुँदा

म

चचEबाट

"न8क“।

चचE

नगइकन

घरमै

परमेdवरको आराधना गनE थाल“ । तीन वषE अिघ जमैकाको
राजधानी <क:8टनमा सर“ र Zयहाँ एक जना साझेदारसँग
8थापना गर“ । म मेरो

यवसायमा

यापार

य8त हुँदा मेरc Vीमती अकp

सहरमा उनको प*रवारसँग र<हन्। तर मेरो साझेदार र मेरो

झगडा हुँदा हामीह[को यापार टाट पिsटयो र अकŸ काम पाउँन
मैले सं घषE गनुप
E ˆयो। आिखरमा म घरबार "बहcन भए ँ र मेरो

घम´डले गदाE मेरc Vीमती र नातेदारह[सँग सहयोग मा{न
अ8वीकार गर“ । म तीन म<हनास@म सडकको छे ऊमा सुत“। एक

mदन म ज8तै घरबाहर "बहcन भएको मा"नससँग कुरा गदp "थए ँ
Zयसबेला कहाँ नुहाउन पाइ1छ, लुगाफाटा र खाना कहाँ पाइ1छ
भनेर सोध“ । गुड साम*रटन छाNोमा जानु र Zयहाँ खाना mद1छ
भनेर मलाई उसले भ1यो। हु1छ त Zयहाँ जा1छु भनेर म Zयहाँ
ँ
गए।

गुड

सामा*रटन

छाNोका

मा"नसह[ले

मलाई

मायालु

यवहार गरे र मलाई खाना mदए। Zयहाँ मलाई लाउन लुगा प"न
mदए। Zयो त सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट चचE र चचEका <वdवासीह[ले

ँ म Zयस सं 8थामा "नय"मत
सं चालन गरे को भनेर मैले थाहा पाए।

[पमा आउन थाल“ र मैले प"न केहc न केहc सहयोग ग[ँ भRे
भावनाले मलाई घचे_न थाsयो। अ"न म Zयस सं 8थाको बग¸चा

सफा गनE थाल“ । म चचEमा जान थाल“ र फे*र मैले बिTत8मा
ँ आज म ५० वषEको छु र गुड साम*रटन छाNोको रे खेदेख
"लए।
गछु E। आज Zयहाँ मेरै आ`नै अ<फस छ र ब8ने ठाउँ प"न छ।
मेरc दो•ो Vीमतीसँग प"न कचकच भएर छु टे को "थयो तर

पुन"मEलन भयो। सडकको जीवन गा”ो "थयो। परमेdवरले फे*र
मलाई आ`नो बनाउनुभएकोमा मलाई असल ला"गरहे को छ।
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Ãी€को "नि@त खाना पुˆयाउने

कथा

जु"नयर र ि8टफनी

१०३
N8तोता:

(जमैका)

यस

N8तु"तमा

हामीले

बे"लजका

<वशेष

<ववा<हत

द@पि|सँग भेट गन]छŒ। जमैकाको राजधानी <क:8टनमा खाना

्
पुˆयाउने क@पनी जु"नयर र ि8टफनी रोबटEले सं चालन गछEन।
जब "तनीह[ले बिTत8मा "लए तब "तनीह[मा सम8या खडा
भएको "थयो। "तनीह[ले आ`नो

यापारको शैलcमा प*रवतEन

गरे । "तनीह[ले लब8टर र जाँड र6सी बेvन छोडे र शु.बार
श"नबारमा धेरै पैसा आउने काम "लन ब1द ग*रmदए। उहाँह[को
ु यो?
पृÀभू"मबाट यो कथा सु[ गरŒ। तपाwह[ क"त वषEको हुनभ
जु"नयर: म २८ वषEको छु ।
ि8टफनी: म २७ वषEकU छु ।
N8तोता: तपाwह[को भेट कसरc भयो?
जु"नयर: हामी दुवै जना जमैकाको ठू लो मासु र र6सी क@पनीमा

ँ मैले •ी@प, लब8टर र
काम गदE‰यŒ। मचाहc ¥ मूल भा1से "थए।
समु•का खानाह[को प*रकार तयार पाथÜ ।

ि8टफनी: म जाँड र6सी बेvने साहुको सहयोगी भएर काम गथÜ ।

मलाई र6सी धेरै मनप‰यŸ।
N8तोता:

तपाwह[ले

एडभेि1ट8टको

बारे मा

कसरc

थाहा

पाउनुभयो?
जु"नयर: तीन वषE अिघ एक जना एडभेि1ट8ट साथीले एउटा

घरमा बाइबल अzययन गन] सानो झु´डमा आउन अनुरोध गˆयो।
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मलाई बाइबल अzययन घतला{दो भयो र मैले ि8टफनीलाई प"न
आउन अनुरोध गर“ तर उनले चासो दे खाइनन्।

ँ तर
ि8टफनी: म य8त "थए ँ र बाइबल प¯न समय mदन चा<हन।
एक वषEप"छ जु"नयरसँग बाइबल अzययन गनE थाsदा हामीले जे

प¯यŒ Zयो दे िख अच@म ला{यो। मैले सोध“ , "के यो बाइबल हो

र?" साबथको बारे मा बार@बार उsलेख गरे को मैले पढ“ । अ"न
परमेdवरको आराधना गन] mदन श"नबार ठ¡क हो भनेर महसुस
गर“ । एक mदन प<वP आZमाले मलाई यो भ"नरहनुभएको ज8तो
ला{यो, "यो समय हो" र मैले मेरो जीवनलाई परमेdवरमा

समपEण गन] "नणEय गर“ । मलाई सुँगरु को मासु, िV@प र र6सी
मनप‰यŸ तर परमेdवरलाई मैले मेरो जीवन सु@पेप"छ ती खानाह[
छो©न गा”ो भएन। जे ठ¡क छ Zयसको <हसाब mदनुपछE भनेर

मैले सोच“ । मुिn र6सीभ1दा Zय"तको आवdयक नभएको मैले
सोच“ ।

जु"नयर: हामीह[को "मPताको स@ब1ध परमेdवरको सामु ठ¡क

भएको हामीले चा¿Œ। सेTटे @बर २०१५मा हामीले "बबाह गˆयŒ
र एक म<हनाप"छ हामीले सँगै बिTत8मा "लयŒ।

N8तोता: अ"न तपाwको खाना बनाउने सेवा के भयो त?

ि8टफनी: धेरै जसो शु.बार र श"नबारमा खानाह[ "ब.U हुनेहँद
ु ा

Zयो काम"बना हामी बाँvन स6दै नŒ भ1ने हामीलाई ला{यो।

हामीह[को "नय"मत –ाहकले प"न अZय1त महँगो र र6सीको
माग गनE थाले। जब हामीले बिTत8मा "लयŒ तब हामीलाई धेरै
घाटा भएको "थयो।
जु"नयर:

हामीले

बिTत8मा

"लइसकेप"छ

एक

जना

–ाहकले

"बवाहको "नि@त दश लाख जमैका डलर पन] समु•को खाना अडEर
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गˆयो। Zयो अमे*रकU डलरमा ७,७०० (अथाEत ् नेपालcमा क*रब

आठ लाख [प¸ या)। उनले कुनकुन खाना चा<ह1छ र जनवरc २
ता*रखको mदन भोज कायE.म गन] भनेर उसले चाहना

यn

गˆयो। Zयो mदन श"नबार "थयो र उसको अनुरोधलाई हामीले
अ8वीकार गनुप
E ˆयो। हामीह[को अZय1त "नय"मत खाना mदने

–ाहकमा एक जना अZय1त धनी यापारc म<हला "थइन्। उनीसँग
प"न स@पकE तो©नुपˆयो। उनको ला"ग हTतामा धेरै पsट खाना

पुˆयाउनुप‰यŸ ता<क उनको चार जनाको प*रवारले खाना बनाउनु
नपरोस्। जब हामीले बिTत8मा "लयŒ तब उनले मन पन] ल•8टर

र सुँगरु को मासुका प*रकार mदन स6दै नŒ भनेर हामीले भ1यŒ।
हामीह[को अि1तम भेटघाटमा उनले बरफमा जमाएको सुँगरु को
मासु sयाएर यसलाई का_नमाP अनुरोध ग*रन्। यो त मेरो

ु मा राखेर बाइबल
"नि@त परciा "थयो। Zयो मासुलाई टे बल
पsटाएर अशुƒ पशुको मासुलाई छु ने कुरामा बाइबलमा के
ँ उनी
लेिखएको छ सो मैले उनलाई पढे र सुनाए।

आफैले Zयो

काटे र भ"नन् ""तमीले मेरो जीवनलाई ह8तiेप ग*ररहे का छौ।"

ि8टफनस: परमेdवरले क"तपय समयमा हाँसो उÌने गरे र काम

गनुह
E 1ु छ। १८ म<हनाप"छ Zयस म<हलाले उनको प*रवारलाई
mदने भोजमा आउन हामीलाई अनुरोध ग*रन्। खानाको बारे मा
हामीह[सँग

मूsयमा1यतासँग

उनको
उनले

असहम"त
खेलबाड

भएताप"न

गmदEन

भनेर

हामीह[को
वचन

mदइन्।

साबथको बारे मा प"न उनी सं वेदनशील हुने भनेर वचन mदइन्।
जब शु.बार घाम अ8तायो तब हामीले Zयो ठाउँ छो©नको "नि@त

NाथEना गˆयŒ। तब एक "छनप"छ उनले आएर भ"नन्, "मलाई
थाहा छ "तमीह[को समय आयो। "तमीह[ जान स6छौ।"

४१२

Zय"तमाPै नभएर हामीलाई अचि@भत पादp उनले भ"नन् <क उनी
आइतबार चचE जान था"लन्। उनले साबथलाई मानुन ् भनेर हामी
NाथEना ग*ररहे का छŒ।
N8तोत: अ"न तपाwको

यापारमा घाटा भएप"न तपाwह[ले कसरc

Zयसलाई था@नुभयो?
ि8टफनी: दुई म<हनास@म त हामीलाई खान प"न मुिdकल भयो।

हामीह[को आ@दानी धेरै घ_यो। तर अच@मको कुरो भयो।

हा„ा आफ1त र साथीह[ले खानेकुराह[ sयाउन थाले। अ[बाट
पाएका खानाह[ हामीसँग बाँ©न चाह1थे। हामीले कसै सँग प"न
खानको ला"ग मागेनŒ। हामीले क<हsयै प"न भोकै ब8न परे न।
हामीसँग क"त खाना भयो र अ[लाई mदन प"न स6ने भएका
"थयŒ।
जु"नयर: हामीह[को खाना बनाउने क@पनी प<हलाको भ1दा

अ<हले रा„ो छ। प<हला हामीले के गन] के नगन] भनेर थाहा

"थएन। हामीले क8तो खालको –ाहकह[को अपेiा गछÊ भनेर
थाहा छ र हामीह[को आ@दानी प<हलाको भ1दा अ<हले रा„ो
छ। "नय"मत [पमा अ<फसमा हुने पाटÈह[, साना साना पाटÈह[

र ठू ला पाटÈह[मा 6यट*र: अथाEत खाना बनाउने सेवाको ला"ग
धेरै स@पकE गनE खोिजरहे का छŒ। साबथको बारे मा हामीलाई न
त बोझ छ न त तनाव नै छ। हामी आइतबारदे िख "ब<हबार

काम गछÊ र शु.बार हsका काम गछÊ ता<क साबथको "नि@त
तयार हुन सकŒ।

ु 1ु छ?
N8तोता: तपाwह[को "नणEयदे िख के तपाw खुशी हुनह

ि8टफनी: मलाई त अझ मेरो जीवन 8व8थ जीवन भएको ज8तो

ला"गरहे को छ। मेरो जीवन प*रवतEनको "नि@त परमेdवरले काम
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ग*ररहनुभएको छ भनेर मलाई थाहा छ। यmद मैले परमेdवरलाई
मेरो जीवन mदइनँ भने म आज कहाँ हुँला ज8तो ला{छ।

जु"नयर: सेभे1थ-डे एडभेि1ट8टह[ले आ`नो <वdवासको बारे मा

आवाज उठाउन् न<हिvकचाउन् भनेर म हौसला mदन चाह1छु ।

मैले भखEर थाहा पाए ँ <क मेरा हाई8कूलका दुई जना साथीह[प"न
एडभेि1ट8ट "थए। "तनीह[ शु.बार "छ†ै घर जा1थे तर <कन

्
भनेर "तनीह[ले मलाई क<हsयै भनेन।
तर "तनीह[ले केहc
नभनेकोले साबथको बारे मा थाहा पाउन मलाई दश वषE ला{यो।
Zयसकारण <वdवासीह[ले सZयको बारे मा बोलुन भनेर म उZसाह

mदन चाह1छु । यmद हामीले अ[लाई येशूको बारे मा ज"त भ1यŒ
Zय"त अ[ले उहाँलाई िचRेछन्।
N8तोता: हामी सेभे1थ-डे एडभेि1ट8ट हŒ भनेर क<हsयै प"न लाज

माRुहँद
ु ै न। येशूको दो•ो आगमनमा हामीह[मा भएको आशाको

बारे मा अ[लाई बाँ©न क<हsयै प"न प"छ पनुह
E R
ु । Zयसकारण
अ1तर अमे*रका "ड"भजनका अ[ मा"नसह[ले प"न सुसमाचार
¥
थाहा पाउन् भनी हामीह[ले mदल खोलेर mदऔ।

(N8तोता: आ12यु मे6चे8नी)
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