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पज
ु ारीह का रा य

यस अध्यायका मूल पदह : १ पऽुस २:१-३, िहॄू ४:१२, १ पऽुस २:४-८,
यशैया २८:१६, ूःथान १९:३-६ र १ पऽुस २:५,९,१०।

यस अध्यायको ःमरण गनुपर् न मूल सार पद: "तर परमेँवरले ितमीह लाई
हुन च ु भ
ु एको िथयो। ितमीह

उहाँका जनह
ितमीह

पिवऽ रा

सबै थोकह

हौ। ितमीह

राजकीय पूजारीह

परमेँवरका िवशेष धन हौ। ितमीह

हौ।
यी

हौ तािक ितमीह ले उहाँको ूशंसा गर। अन्धकारबाट अचम्मको

उज्यालोमा परमेँवरले ितमीह लाई िनकालेर ल्याउनुभएको छ।" (१ पऽुस

२:९

पान्तिरत)।

यहू दीह को सं ःकार, धमर् र इितहासमा पऽुस पूणर्

पमा िभजेको िथयो

भनेर उनको लेखले दे खाउँछ। उदाहरणमा उनले परमेँवरका जनह लाई
भनेर सम्बोधन गछर्न ् (१ पऽुस २:९

पिवऽ रा

पान्तिरत)। ती शब्दह

ूयोग गरे र पऽुसले पौरािणक इॐाएलको इितहासलाई वणर्न गदर्छन्। त्यही
शब्दह

ूयोग गरे र उनले नयाँ करारको चचर्को पिन िचऽण गदर्छन्।

िकन नगन त? यहू दी जात भन्दा बािहरका मािनसह

िवँवासीह

र िवदे शी

येशूमा यहू दी िवँवासीह सँग एक हुन पुगेका िथए। जातजाितको

नाउँमा एक आपसमा अलग रहे का मािनसह

येशूको नाउँमा एकै थलोमा

िमलेर आराधना गरे का िथए। येशूमा एक हुन ु भनेको के हो भनेर बुझाउन

बाइबलले िवशेष शब्दलाई ूयोग गदर्छ। बाइबलमा ूयोग गरे को त्यो शब्द

रोमीको पुःतकमा पाइन्छ। त्यो शब्द हो "कलमी वा गािभएको"। दुई

थरीका िब वाह लाई जोड्न वा एउटै बनाउन िब वाह को कलमी गिरन्छ।
त्यसकारण नयाँ िवँवासीह

परमेँवरका जन यहू दीह सँग गािभन पुगेका

छन्। अब आएर अयूदी वा अन्य जाित िवँवासीह

िदएका ूित ाह

पिन पुरानो करारमा

जुन ् यहू दीह को िनिम्त िथयो, ितनीह ले पिन उपभोग गनर्

पाउने भएका छन् (रोमी ११:१७,१८)।
येशूका िवँवासी पाठकवगर्ह

परमेँवरका च ुिनएका जनह

हुन ्

भनेर यस अध्यायमा उल्लेख गिरएका पदह बाट पऽुसले याद िदलाउँछन्।
ितनीह को िजम्मेवारी पिवऽ छ र ितनीह को बोलाहत उच्च छ भनेर पऽुसले

ँ
ँ छन्। अिलव अथार्त ् जैतन
ु को
ितनीह लाई औल्याउ
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खमा अक

िब वा

कलमी गरे र गािभएको जःतै ितनीह
ु को
छन्। जैतन

भएका

केही

पिन परमेँवरका जनह मा गािभएका

ख येशूको ूतीक हो। पुरानो करारका इॐाएलीह मा

िजम्मेवारीह

नयाँ

िवँवासीह मा

पिन

लागु हुन्छ।

ती

र् न्ु छ भनेर
िजम्मेवारीह मा येशूले हामीह को पापबाट हामीलाई उ ार गनुह
अ लाई भ े महान् सत्य एक हो। हामीलाई अनन्त जीवन िदने येशू नै

ु न्ु छ भनेर त्यस सन्दे शले ठोकुवा गदर्छ।
हुनह

१. नामधारी नभएर यथाथर्मा इसाई जीवन िबताउनु (१ पऽुस २:१-३)

पिहलो पऽुस २:१मा पऽुसले “त्यसकारण" भ े शब्द ूयोग गरे र

आफ्नो भनाई अगािड सादर्छ। “त्यसकारण"को अथर्ले अगािड जे भिनएको छ

त्यसको पिरमाणबाट आएको हो भनेर ठा प
ु दर्छ। हाॆो िनिम्त येशूले के

गनुभ
र् यो सो ूभावकारी

पमा पऽुसले व्याख्या गरे को १ पऽुस १मा हामीले

हे र्य । भी ले हामीलाई िदनुभएको मुिक्तको बरदानलाई हामीले कसरी महण

गन भनेर १ पऽुस १मा पऽुसले िसकाउँदछन्। अक अध्यायमा पऽुसले त्यही
िवषयलाई अगािड बढाउँछन्।

यिद हामी इसाई भनेर दावी गछ वा येशूको मायाको ःवाद हामीह ले

पाएका छ

भने हामीह को जीवनले कसरी दे खाउनुपछर् भनेर १ पऽुस

र्ु ोस् “1 यसकारण सबै दुंटता, सबै छल-कपट
२:१-३ले कसरी बताउँछ? हेनह
र ईंयार्, र सबै िनन्दाह लाई त्याग। 2 नयाँ जन्मेका बालकह जःतै शु
आित्मक दूधको तृंणा गर, र त्यसबाट ितमीह

आफ्नो मुिक्तमा ब दै जान

सक्नेछौ। 3 िकनिक ूभ ु कृपालु हुनहु न्ु छ भन्ने कुराको ःवाद ितमीह ले

पाएका छौ।"

ूत्येक येशूभक्तबाट परमेँवरले के अपेक्षा गनुभ
र् एको छ भनेर पऽुसले

दुई फरक तिरकाले शब्दिचऽह

ूयोग गरे र हामीलाई िसकाउन चाहन्छन्।

दोॐोमा येशूभक्तह ले आफूह

िजउनञ्जेल यःता सकारात्मक कामह

ूथमत: हामीमा भएका भी नीितभन्दा बािहरका दुगण
र्ु ह लाई हटाउनुपदर्छ।
गनुप
र् छर् जसले परमेँवरको मिहमा हुन्छ वा उहाँको ःवभावलाई ूितिबम्ब
गदर्छ।

अ लाई हानी गन चाहनालाई फ्याँक वा त्याग भनेर पऽुसले ूथम्

शब्दिचऽले येशूभक्तह लाई ूबल आमह गदर्छन्। येशूभक्तह ले अ ह ूित

झु ा व्यवहार गदन न त दे खावटी

भनेर ॅममा पादर्छ। ितनीह

पमा धमर्को लुगा लगाएर आफू इसाई हुँ

सत्य बोलेर सत्यवादी हुन्छन्। आफूसँग भएको

भन्दा अ सँग धेरै भयो वा अ को धेरै फिलफाप भयो भन्दै मा कुनै पिन सत्य
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इसाईले उसको डाहा वा ईंयार् गदन। ब

ितनीह को आफ्नो जीवनमा सं त ु

रहन्छन्। परमेँवरले ितनीह लाई जहाँ जहाँ राख्नुहन्ु छ त्यहाँ त्यहाँ ितनीह

सफल हुन्छन्। साथै अ को असल नाउँलाई कल
शब्दह

सत्य येशूभक्तह ले ूयोग गदनन्।

लगाउने कुनै पिन

दोॐो, शब्दिचऽमा पऽुसले दुधको िनिम्त भोको रहने वा चाहना गन

बालकसँग येशूभक्तको तुलना गदर्छन् (१ पऽुस २:२)। यसले येशूभक्तह ले

िजउनुपन सकारात्मक पक्षलाई िचऽण गदर्छ। आिखरमा इसाई जीवन केवल
नराॆो िचजह लाई त्याग्नेमाऽ होइन। त्यःतो खालको जीवन िनयाॐो वा
िरक्त जीवन हुन सक्छ। तर येशूभक्तको जीवनले आित्मक खानाह

खान ितॄ

चाहना गदर्छ। जसरी भोकाएको बालकले आफ्नो आमाबाट दुध खान ठू लो
ःवरले

ँदछ त्यसरी नै आित्मक खुराक खान ूत्येक येशूभक्तले ितॄ चाहना

गनुप
र् दर्छ।

त्यस आित्मक खानाको ॐोत के हो भनेर पऽुसले आफ्ना पाठक

ँ
ँ छन्। त्यो हो, बाइबल। यो परमेँवरको वचन हो। जब
वगर्ह लाई औल्याउ
हामी परमेँवरका वचनह

पढ्छ

वा खान्छ

तब हामी आित्मक

पमा

बढ्दछ । यसले हामीह लाई आध्याित्मक व्यिक्त बनाउँछ। कुन िठक र कुन

बेिठक हो भनेर िभ ता दे खाउने आदशर् ॐोत बाइबल नै हो। (हे नह
र्ु ोस्

दे हायका पदह : िहॄू ४:१२ “12 िकनिक परमेँवरको वचन जीिवत र
िबयाशील हुन्छ, र कुनै पिन दुईधारे तरवारभन्दा बढ़ी धािरलो हुन्छ। यसले

ूाण र आत्मालाई त्यसका जोनीर्-जोनीर् र हाड़को गुदीसम्मलाई भाग-भाग

पा ञ्जेल वारपार छे ने र

दयका िवचार र इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ।",म ी

िकनिक ितमीह

र परमेँवरको शिक्त जान्दै नौ।" र २ ितमोथी

२२:२९ “29 येशूले ितनीह लाई जवाफ िदनुभयो, "ितमीह
धमर्शा

ॅममापरे का छौ,

३:१५-१७ “15 ितमी बाल्यकालदे िख पिवऽ-धमर्शाःऽसँग पिरिचत छौ, जसले

भींट येशूमा भएको िवँवास ारा मुिक्तको िनिम्त ितमीलाई िशक्षा िदन सक्छ।

16 सम्पूणर् पिवऽ-शाःऽ परमेँवरको ूेरणाबाट भएको हो, र यो िसकाउनलाई,
अतीर् िदनलाई, सच्याउनलाई, धािमर्कतामा तालीम िदनलाई लाभदायक हुन्छ, 17

तािक परमेँवरको जन हरे क सुकमर्मा पूणर्

होस्।")।

येशूको बारे मा ःप , िस

पले सुसिज्जत भई िस

भएको

र पूरा िचऽण केवल बाइबलले माऽ गरे को

ु न्ु छ भनेर उहाँको उच्च आदशर् ःवभावलाई महान्
पाइन्छ। परमेँवर को हुनह
उदाहरण भएर हामीह लाई दे खाउने

ु न्ु छ। सनातन सृि कतार्
येशू नै हुनह
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पिवऽ परमेँवरको सेवा कसरी गन र उहाँलाई कसरी ूेम गन भनेर येशूले नै

हामीह लाई दे खाउनुहन्ु छ।

परमेँवरको वचन हामीह ले खाइरहनुपछर्। परमेँवरको वचनलाई

आत्मसात् गिररहँदा हामीह मा भएका हानीकारक तत्वह लाई फ्याँक्न वा
त्यसको पिछ लाग्नबाट रोक्दछ भनेर पऽुसले िकन भन्दछन्?
२. जीिवत च ान (१ पऽुस २:४-८)

१ पऽुस २:४-८मा पऽुसले एक अत्यन्त मह वपूणर् सत्यलाई सम्बोधन

गरे का छन्। त्यो सत्य आत्म ान थाहा पाएर येशूूित हामीह को मनिःथित
कःतो हुनपु छर् भनेर पऽुसले व्यक्त गदर्छन्? येशूको बारे मा त्यो

ान थाहा पाएर

हामीह ले हामीह को जीवनलाई कसरी सं चालन गन? हेनह
र्ु ोस्: “4 ूभ ुकहाँ

आओ। उहाँ मािनसले काम नलाग्ने भनी पन्छाएको तर परमेँवरले रोज्नुभएको

अनमोल जीिवत पत्थर हुनहु न्ु छ। 5 ितमीह

पिन िजउँदा ढु ाह

र आित्मक मिन्दर बनाउन आफलाई सुिम्पदे ओ। त्यहाँ ितमीह

भएर आओ

येशू भींटको

नाताले गदार् परमेँवरलाई मनपद आित्मक बिलदान चढाउने पिवऽ पूजाहारीको

काम गनछौ। 6 धमर्शाःऽले भन्छ, "हेर! मैले छानेको धेरै मोलको मूल ढु ा

िसयोनमा राखेको छु । उहाँमा िवँवास गन किहल्यै िनराशामापनछै न।" 7
िवँवास गन ितमीह को लािग यो ढु ा अनमोल हो। िवँवास नगनको लािग त

यो ढु ो यःतो छ, "डकमीर्ह ले काम लाग्दै न भनेको ढु ा मूल-ढु ा भयो। 8
धमर्शाःऽले भन्छ, "यही नै मािनसह लाई ठे स लाग्ने ढु ा हो। यही पत्थरले

गदार् धेरै जना लड्नेछन्। परमेँवरको वचन ितनीह ले िवँवास नगरे काले ठे स
खानेछन्। ितनीह को िनिम्त यःतै तोिकएको िथयो।"

(थप पदह

पिन

हेनह
र्ु ोस्: यशैया २८:१६ "16 अब सावर्भौम परमूभ ु यसो भन्नुहन्ु छ, "म

िसयोनमा एउटा दि॑लो र बिलयो जग बसाल्दै छु । त्यसका एक कुनामा एउटा

खिँ दलो ढु ा राख्दै छु । त्यस ढु ामा यी शब्द लेिखएका छन्, "दि॑लो िवँवास
गन अकमिकनेछैन।", भजन ११८:२२ "22 घर बनाउनेह ले बेकामको भनेर

फ्याँकेको ढु ाचािहँ िशर-ढु ा भएको छ।" र यशैया ८:१४,१५ “14 मेरो

अित पिवऽताले गदार् म ठे स लाग्ने ढु ाजःतो छु । म यहू दा, इॐाएल र

य शलेमका

मािनसह लाई

लाग्नेछ। ितनीह

फसाउने

पासोजःतो

लडेर चकनाच ुर हुनछ
े न्। ितनीह

छु ।

15

धेरैलाई

पासोमापनछन्।"

ठे स

पऽुसले आफ्ना पाठकह लाई आित्मक खानाको िनिम्त भोकाऊ भनेर आफ्नो

चाहना व्यक्त गदर्छन्। अिन त्यसको लग ै पऽुसले ितनीह को ध्यान येशू

ु न्ु छ। जब पऽुसले
भी ितर आकिषर्त गदर्छन्। येशू “जीिवत पत्थर" हुनह

२७

“पत्थर" भ े शब्द ूयोग गदर्छन् उनले ये शलेमितर लिक्षत गरे र सम्बोधन

गरे को हुनपु छर्। १ पऽुस २:४-८मा पऽुसले पुरानो करारबाट ितन पदह

्
उद्धृत गदर्छन्। ती पदह ले कुनो ढुँ गोको मह वको बारे मा चचार् गछर्न।

कुनो ढुँ गोको शब्दिचऽले चचर्को िनिम्त येशूले गन कामको बारे मा िचऽण
गछर्।

परमेँवरको

आित्मक

घरको

कुनो

ढुँ गो

वा

आधारशीला

हुन

ँ
ँ छन्। येशूभक्तह
परमेँवरले येशूलाई च ु ुभएको िथयो भनेर पऽुसले औल्याउ

पिन जीिवत पत्थरह

हुन ् जुन आित्मक घर िनमार्ण गनर् ूयोग गिरएका छन्।

चचर् येशूमा िनमार्ण गिरएको हो। तर उहाँलाई प

बिनएको चचर् आित्मक घर हो।

ाउनेह

समेटेर िमलेर

यो पिन थाहा पाइ राख्न ज री छ िक जब कोही मािनस इसाई हुन्छ

भने त्यो अलग बःनको लिग होइन तर इसाई समाज वा ःथािनय चचर्को एक

भाग हुनको िनिम्त हुन्छ। ईँटाको उदाहरणले त्यस कुरालाई ःप

पादर्छ।

िमलेर ठू लो भवन बन्छ त्यसरी नै एक एक

जसरी एउटा एउटा ईँटाह

िवँवासी िमलेर चचर्को ठू लो समूदाय बन्छ। अलग बसेर येशूको उपासक ब

ितनीह लाई बोलाइएको होइन। परमेँवरको राज्यको िनमार्ण गनर् इसाईह
अ

र् छर्। िकन
इसाईह सँग िमलेर परमेँवरको आराधना गनुप
र् छर् र सेवा गनुप

त? इसाईह

येशूमा बिप्तःमा िलएका हुन्छन्। त्यसको अथर् भी मा बिप्तःमा

िलनु भनेको अथर् इसाईह

उहाँको चचर्मा गािभनको िनिम्त सबै जना एकै

तिरकाले बिप्तःमा िलन्छन। चचर्को लआय के हो भनेर पिन पऽुसले चचार्
् चचर्, पिवऽ पुजारीह
गछर्न।
िमलेर आित्मक बिलह

िमलेर बनेको हुनपु छर्। ती पिवऽ पुजारीह

चढाउँछन्। चचर् पिवऽ पुजारीह को थलो वा समूह

हो भनेर उनले भन्दछन् (१ पऽुस २:५)। ती पिवऽ पुजारीह ले आित्मक
बिलका िविधह

चढाउँछन्। िहॄू बाइबलमा पुजारीह को काम मध्यःथकतार्

िथयो। परमेँवर र उहाँका जनह को बीचमा ितनीह ले सहजकतार् भएर काम

गदर्थे। पऽुस र नयाँ करारले "मिन्दर" र "पुजारीह " भ े शब्दह

गदर्छन्। चचर् परमेँवरको जीिवत मिन्दर हो र उहाँका जनह

भनेर दे खाउन ती शब्दह

गन

िबिधलाई

पुजारीह

ूयोग

हुन ्

् पऽुसले पुरानो करारको पूजा
ूयोग गरे का हुन।

औल्ँ याउँछन्।

ती

िविधह लाई

अध्ययन

गरे र

आजका

इसाईह ले कसरी आफ्नो कतर्व्य पालन गरे र िजउन र येशूका नीितह
व्यवहारमा लागु गनर् सक्छन्।

२८

१ पऽुस २:५मा "आित्मक बिलह

गिरएको छ। हेनह
र्ु ोस् फेिर "५ ितमीह

चढाउनुपछर्" भनेर उल्लेख

पिन येशू भींट ारा परमेँवरको

िंटमा महणयोग्य आित्मक बिलदान चढ़ाउने पिवऽ पूजाहारीिगरीको िनिम्त

जीिवत पत्थरह झ आित्मक घर बन्दै जाओ।" येशूभक्त हुँ भनेर दावी गनह ले
बिलह

कसरी चढाउने?

३. करार अथार्त ् ूित ाका जनह
पुरानो

करारलाई

मािनसह को बीचमा भएको

धेरै

(उत्पि

१७:१-४)

सोचेर

पऽुसले

लेख्दछन्।

परमेँवर

र

सम्झौता वा करारको धारणा पुरानो करारमा

मह वपूणर् िथयो।

"करार" भ े शब्द िहॄू शब्दको berit (बेिरट) बाट आएको हो। यो

दुई समूहको बीचमा भएको कानुनी सम्झौता हो। दुई व्यिक्तह को बीचमा
(उत्पि

३१:४४)

वा

दुई

राजाह को

बीचमा

पिन

करार

बाँिधन्छ।

(उदाहरणमा िहराम र राजा सोलोमनको बीचमा सन्धी सम्झौता भएको १ राजा

५:१०-१२मा यसरी उल्लेख गिरएको छ " १० यसरी सोलोमनले चाहे का
सबै दे वदा

र सल्लाका मूढ़ाह

हीरामले पठाइिदए, ११ र सोलोमनले चािहँ

उनका घरानालाई खानका िनिम्त पचास हजार मुरी गहू ँ र साढ़े चार हजार
िलटर कुटे को भिाक्षको तेल हीरामलाई पठाए। सोलोमनले यो वषिपच्छे

हीरामलाई

पठाइिदए।

सोलोमनलाई बुि

१२

आफूले

ूित ा

गनुभ
र् एबमोिजम

परमूभ ुले

िदनुभयो। हीराम र सोलोमनका बीचमा शािन्तको सम्बन्ध

िथयो, र ती दुवैले सिन्ध बाँधे।" यसमा बेिरट शब्दलाई सन्धी भनेर अनुवाद

गिरएको छ। वा राजा र जनताह को बीचमा पिन सम्झौता वा करार बाँध्न
सिकन्छ (२ समूएल ५:३)।
तर अ

करारह मा एक करार उल्लेखनीय वा धरोहरको

पमा

खडा भएको छ। यो करार परमेँवर र उहाँका च ुिनएका मािनसह को बीचमा

गिरएको सम्झौता हो।

ँ गरे को करारको बारे मा
दे हायका पदह मा परमेँवरले इॐाएलीह सग

के भन्दछ? हेनह
र्ु ोस्: उत्पि

१७:१-४ " १ जब अॄाम उनान्सय वषर्का भए

तब परमूभ ु अॄामकहाँ दे खा पनुभ
र् यो, र ितनलाई भन्नुभयो, “म सवर्शिक्तमान्
परमेँवर हुँ। मेरो सामु िहँ , र िनद ष भएर बस्। २ मेरो र ितॆो बीचमा म

आफ्नो करार पक्का गनछु , र म ितॆो अत्यन्तै वृि

गराउनेछु।” ३ तब अॄाम

ँ ै
घोप्टो परे , र परमेँवरले ितनलाई यसो भन्नुभयो, ४ “हेर,् यो मेरो करार ितमीसग

छ। ितमी असं ख्य जाित-समूहको िपता हुनछ
े ौ।", ूःथान २:२३-२५ " २३

२९

धेरै िदन िबतेपिछ िमौका राजा मरे । इॐाएली जाितले दासत्वको कारण

सुःकेरा हालेर पुकारा गनर् लागे। दासत्वको बन्धनमा ितनीह ले गरे को पुकारा

परमेँवरकहाँ पुग्यो। २४ परमेँवरले ितनीह को सुःकेरा सुन्नुभयो, र अॄाहाम,

इसहाक र याकूबिसत गनुभ
र् एको आफ्नो करार सम्झनुभयो। २५ यसैले

परमेँवरले इॐाएलीह मािथ नजर राख्नुभयो, र उहाँ ितनीह को अवःथामा

ु यो।" र ूःथान २४:३-८ " ३ जब मोशाले गएर परमूभ ुका सबै
िचिन्तत हुनभ
कुरा र िविधिवधानह

मािनसह लाई सुनाए, तब ितनीह

भने, “परमूभ ुले भन्नुभएका सबै वचनह

परमूभ ुका सबै वचनह

सबैले एकै ःवर गरी

हामी पालन गनछ ।” ४ तब मोशाले

लेखे। िबहान सबेरै उठे र मोशाले पवर्तको पल्लो

छे उमा एउटा वेदी बनाएर इॐाएलका बा॑ कुलअनुसार बा॑ वटा ढु ाका खम्बा
उभ्याए।

५

तब

ितनले

इॐाएलका

जवानह लाई

पठाए, र

ितनीह ले

परमूभ ुको िनिम्त होमबिल र साढ़े ह को मेलबिल चढ़ाए। ६ मोशाले आधा

रगत िलएर कचौरामा हाले, र आधा रगतचािहँ वेदीमा छक। ७ त्यसपिछ ितनले

करारको पुःतक िलएर मािनसह का सामुन्ने पढ़े । ितनीह ले जवाफ िदए,

“परमूभ ुले भन्नुभएका सबै कुरा हामी गनछ र आ ाकारी हुनछ
े ।” ८ तब

मोशाले रगत िलएर मािनसह मािथ छक, र भने, “हेर, यो त्यस करारको रगत
हो, जो परमूभ ुले आफ्ना यी सबै वचनअनुसार ितमीह िसत बाँध्नुभएको छ।”
बताउँदछ

परमेँवरले अॄाहमसँग गनुभ
र् एको करार बाइबलको ूथम पुःतकले
(उत्पि

१५:९-२१,

१७:१-२७)।

उत्पि

जब

उहाँका

जनह लाई इिजप्टबाट उ ार गनुभ
र् एको िथयो त्यसबेला परमेँवरले त्यो करार

सम्झनुभएको िथयो (ूःथान २:२४)। इॐाएलीह लाई परमेँवरले दश आ ा
र अ

व्यवःथाह

िदनुभएको बेलामा त्यस करारको पुन:निवकरण गनुभ
र् एको

िथयो (ूःथान १९:१-२४:८ िबशेष गरे र ूःथान २४:३-८)।
तर

परमेँवरको

ूित ाका

करारह

शतर्ह मा

आउँछन्।

"परमेँवरले उहाँका जनह सँग सम्झौता गनुभ
र् एको िथयो। त्यो सम्झौतालाई

कायार्न्वन गिररहन मािनसह
मािनसह ले उहाँका शतर्ह

परमेँवरूितको िन ामा रहनु ज री िथयो।

पालन गनुर् आवँयकता िथयो। अिन ितनीह का

पिरवार र ितनीह को सबै सम्पि ह लाई उहाँले आिशष िदनुहन्ु थ्यो। साथै

ितनीह का हातका सबै कामह लाई उहाँले आिशष िदनुहन्ु थ्यो।"-एलेन जी
ाइट, टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली २, पृ. ५७४बाट

पान्तिरत।

परमेँवरले गनुभ
र् एको करारमा उहाँका जनह लाई उहाँले आिशष िदने ूित ा

गिरएको

िथयो।

तर

ितनीह ले

उहाँका

३०

व्यवःथालाई

पालन

गरे माऽ

परमेँवरले आिशष िदनुहन्ु थ्यो। साथै करारमा नाश हुने कुराको बारे मा पिन

चेतावनी िदएको िथयो। तर ती चेतावनीह

परमेँवरका करारलाई भ

गनह को िनिम्तमाऽ िथयो।

ँ
ँ करार बाँधेर सम्बन्ध राख्नु भनेको के हो? परमेँवरसग
परमेँवरसग

सम्बन्ध राख्दा कुन िवशेष शतर्ह

अनुसार तपाईँ चल्नुपन हुन्छ?

४. पुजारीह को राज्य (१ पऽुस २:५,९,१०)
ूःथान

१९:३-६मा

मोशासँग

परमेँवरले

बोल्नुहन्ु छ।

उहाँले

भ ुहन्ु छ: "मेरा मािनसह लाई यो कुरा भन भनेर ितमीलाई अर्हाउँछु। ती

मािनसह

याकूबका घरानाह

हुनपु छर्। इॐाएलीह लाई भन, "मैले इिजप्ट

अथार्त ् िमौदे शमा के गर सो ितमीह

आफैले ूत्यक्ष पमा दे खेका छौ। मैले

ँ अब
ितमीह लाई चीलको पखेटामा बोकेर ल्याएको जःतै बोकेर मितर ल्याए।

पूणत
र् िरकाले पालन गर। मेरो करारलाई पालन गर। यिद

मेरा बचनह

ितमीह ले मेरा वचनह

पालन गरे र मेरो करारमा रिहरअयौ भने ितमीह

सारा रा ह मा मेरो िबशेष मूल्यवान सम्पि

हुनेछौ। सारा पृथ्वी मेरै हो। तर

ितमीह ले मेरो सेवा गनर् पुजारीह को राज्य हुनेछौ। ितमीह

मेरो पिवऽ रा

हुनेछौ।" यो वचन ितमीले इॐाएलीह लाई भ ैपछर्।" ( पान्तिरत)।

सुसमाचारको सन्दे श हामीले यसमा पाउँछ । बुसको हजार

वषर्

पिहले त्यो सन्दे श दे खाइएको िथयो। त्यस सन्दे शको मूल सार हो: परमेँवरले

र् न्ु छ। उहाँले उहाँका जनह लाई
मािनसह लाई मुिक्त िदनुहन्ु छ वा उ ार गनुह
पापबाट र पापको दासत्वबाट बचाउनुहन्ु छ। अिन उहाँको वचनह
र

उहाँलाई

ूेम

गनर् उहाँले

िजिकर

परमेँवरका करार बाँधेका िवशेष जनह

ितनीह

उहाँको साक्षी भएर बःनेछन्।

गनुह
र् न्ु छ,

िकनभने

अब

पालन गनर्
ितनीह

भएका िथए। सारा सं सारको सामु

ूःथान १९:६समेत गरे र १ पऽुस २:५, ९,१० पढ्नुहोस्। ती

पदह मा पऽुसले येशूभक्त वा इसाई हुँ भनेर दावी गनह लाई "राजकीय
पुजारी" र "पिवऽ रा " भनेर सम्बोधन गिरएको छ। हामी सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट इसाईह लाई त्यस सम्बोधनले सारा सं सारको सामु परमेँवरको
िनिम्त कुन िजम्मेवारह

मेरो

िनिम्त

वहन गनर् आअवान गिरएको छ? हेनह
र्ु ोस्: "६ ितमीह

पूजाहारीह को

एक

राज्य

र

एक

पिवऽ

जाित

हुनछ
े ौ’।

्
इॐाएलीह लाई ितमीले भन्नुपन कुरा यी नै हुन।”
(ूःथान १९:६) र "५
ितमीह

चढ़ाउने

पिन येशू भींट ारा परमेँवरको
पिवऽ

पूजाहारीिगरीको

िनिम्त

िंटमा महणयोग्य आित्मक बिलदान

जीिवत
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पत्थरह झ

आित्मक

घर

त च ुिनएका वंश, राजकीय पूजाहारीिगरी, पिवऽ

बन्दै जाओ।...९ तर ितमीह

जाित, परमेँवरका िनजी ूजा हौ। उहाँले ितमीह लाई अन्धकारदे िख उहाँका
उदे कको ज्योितमा ल्याउनुभयो, तािक ितमीह
घोषणा गनर् सक। १० एक पल्ट ितमीह

ू र् कायर्ह को
उहाँका आँचयर्पण

ूजा िथएनौ, तर अब ितमीह

परमेँवरका ूजा भएका छौ। एक पल्ट ितमीह ले कृपा पाएका िथएनौ, तर
अब ितमीह ले कृपा पाएका छौ।" (१ पऽुस २:५,९-१०)।

"पिवऽ रा ", “राजकीय पुजारीह " र "परमेँवरका आफ्नै जनह "

भनेर जब परमेँवरका जनह लाई सम्बोधन गिरन्छ त्यो अत्यन्त सम्माननीय

भएको मा ुपछर्। अॄाहमको सन्तानसँग परमेँवरको िवशेष सम्बन्ध भएको

व्याख्या गनर् ती शब्दह

जोडेर पऽुसले त्यी शब्दह
ःप

् अब येशू र बुसको ूस
ूयोग गिरएका हुन।

पानर् पऽुसले ती शब्दह

ूयोग गदर्छन्। चचर्का सदःयह

ती करारका ूित ाह

्
ूयोग गरे का हुन।

येशूलाई िवँवास गन यहू दीह

को हुन ् भनेर

ती इॐाएलीह सँग बाँध्नुभएको िथयो जो

िथए। र अॄाहमका सन्तान नभएका अ

जाित िवँवासीह लाई पिन त्यही करार लागु भएको पऽुसले जनाउँछन्। अब
आएर येशू भी

सक्छन्। "ितमीह

ारा अन्यजाितह

पिन अॄाहमका सन्तान भनेर दावी गनर्

जो जो येशू भी मा छौ ितमीह

अॄाहमको सन्तान हौ।

त्यसकारण जुन ् ूित ा अॄाहमका सन्तानलाई िदइएको िथयो त्यो ूित ा अन्य
जाित वा अ
भी

रा का मािनसह ले पिन दावी गनर् सक्छन्। "ितमीह

येशू

ारा अॄाहमका सन्तान भएका छौ। त्यसकारण जुन ूित ा परमेँवरले

गनुभ
र् एको िथयो त्यो ितमीह ले पिन पाउनेछौ" (गलाती ३:२९
येशू भी

पान्तिरत)।

ारा जो कोही पिन "राजकीय पुजारीह "को समूहमा सिम्मिलत

हुनसक्छ। अथार्त ् ितनीह
आवँयक छै न।

त्यस समूहमा सिम्मिलत हुन कोही पिन यहू दी हुन

पिवऽ जाित? राजकीय पुजारीह ? ती शब्दह लाई हामीले पिन

आत्मसात् गदार् व्यिक्तगत तवरमा चचर्कै नाताले हामीह ले कःतो जीवन
अपनाउनुपछर् भनेर हामीलाई दे खाउँछन्? परमेँवरले बोलाउनुभएको उच्च

ःथानमा हामी रहन अझ कःतो राॆरी िजउनुपछर्?
५. परमेँवरको ूशंसा गन (१ पऽुस २:१०)

नयाँ करारको चचर् पुरानो करारको चचर् अथार्त ् परमेँवरको आराधना

गन थलो जःतै हो। दुवै चचर्ह ले मुिक्तको बारे मा सत्य

दुवै चचर्ह

ान पाएका िथए। र

परमेँवरले च ु ुभएको िथयो र उहाँको आराधना गनर् बोलाइएको

३२

िथयो। हामीले सोच्नुपन िज ासा त यो छ, के को लािग अलग हुन

बोलाइएको र के को लािग च ुिनएको? त्यसको जवाफ पऽुसले झ ै

िदइहाल्छन्।

चचर् र परमेँवरको बीचमा हुने िवशेष सम्बन्ध एउटा िनिँचत

ँ
ँ छन्। "परमेँवरको ःतुित तथा
लआयको िनिम्त हो भनेर पऽुसले औल्याउ

ूशं सा गनर्। ितमीह लाई अन्धकारबाट उ ार गरे र अचम्मको ज्योितमा
ल्याउनुभएको हो" (१ पऽुस २:९

पान्तिरत)। परमेँवरको ःतुित ूशं सा गन

ु क जाितह बाट अलग
काम गनर् पुरानो करारको इॐाएलीह लाई मूितर्पज

बोलाइएका िथए। सारा सं सारमा परमेँवरको िनिम्त गवाही हुन ितनीह लाई

बोलाइएको िथयो। त्यो िकनभने सारा सं सारलाई उहाँको करारमा िहँडेको
इॐाएलीह

ारा आिशष िदने उहाँको लआय िथयो।

दे हायका

पदह ले

त्यस

लआयलाई

कसरी

ँ
औल्याइएको

छ

सो

पढ्नहोस्: व्यवःथा ४:५-८ "५ हेर, परमूभ ु मेरा (मोशा) परमेँवरले मलाई
आ ा गनुभ
र् एबमोिजम ितमीह ले अिधकार गन दे शमा यी सबै पालन गनर्लाई नै

मैले ितमीह लाई यी िविधिवधानह

पालन गर, िकनिक यसैबाट अ

िसकाएको छु । ६ ितमीह ले ती मान र

जाितह का अिघ ितमीह का बुि मानी र

समझको ूचार हुनछ
े । यी सबै िविधह

महान् जाितका मािनसह

सुनरे उनीह ले भन्नेछन्, “अवँय यस

खू बै बुि मान् र समझदार रहेछन्” ७ हामीले

ु एझ ईँवर
उहाँलाई पुकारा गदार् परमूभ ु हाॆा परमेँवर हाॆो जित निजक हुनभ

कुनचािहँ यित महान् जाित छ? ८ मैले ितमीह लाई

यित निजक भएको अ

आज िदने यो व्यवःथाजःतै धािमर्क िविधिवधान भएको अ

कुनचािहँ यित महान्

जाित छ?", व्यवःथा २६:१६-१९ "१६ यी नै िविधिवधान पालन गनर् भनी
परमूभ ु ितमीह का परमेँवरले ितमीह लाई आज आ ा िदनुहन्ु छ। ितमीह ले

ती आफ्नो सारा

दय र सारा ूाणले ध्यानिसत पालन गर। १७ “परमूभ ु

हाॆा परमेँवर हुनहु न्ु छ, हामी उहाँका मागर्मा िहँ नेछ र उहाँका िविध, आ ा र

िवधानह

मान्नेछ , र उहाँको वचन पालन गनछ ” भनी ितमीह ले आज िनँचय

गरे का छौ। १८ आज परमूभ ुले ितमीह

उहाँको अमूल्य सम्पि

उहाँको ूित ाअनुसार आफ्नै ूजा र

बनेका छौ र ितमीह ले उहाँका सबै आ ाह

पालन

गनपछर् भनी घोषणा गनुभ
र् एको छ। १९ ितमीह लाई उहाँले बनाउनुभएका सबै
जाितह लाई

भन्दा

ूित ाअनुसार ितमीह

बढ़ी

ूशंसा, सम्मान

र

कीितर् िदनुहन
े , र
ु छ

उहाँको

परमूभ ु आफ्ना परमेँवरको िनिम्त एक पिवऽ जाित

हुनछ
र् एको छ।", यशैया ६०:१-३ "१ “उ ,
े ौ भनी उहाँले घोषणा गनुभ
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ूकाशमान् हो, िकनिक ितॆो ूकाश आएको छ, र परमूभ ुको मिहमा ितमीमािथ
उदाएको छ। २ हेर,् अध्ँ यारोले पृथ्वीलाई, र घोर अध्ँ यारोले मािनसह लाई

ढाकेको छ, तर परमूभ ु ितमीमािथ चम्कनुहन्ु छ, र उहाँको मिहमा ितमीमािथ

ूकट हुन्छ। ३ जाित-जाित ितॆो ूकाशमा र राजाह

ितॆो ूभातको ज्योितमा

आउनेछन्।" र जकिरया ८:२३ "२३ सवर्शिक्तमान् परमूभ ु यसो भन्नुहन्ु छ,

“ती िदनमा सबै जाित-जाितबाट र सबै भाषा बोल्नेह मध्येबाट दश जना
मािनसले एउटा यहू दीलाई लुगाको छे उ समातेर यसो भन्नेछन्, ‘हामी तपाईंिसतै

जानेछ , िकनभने हामीले सुनक
े ा छ िक परमेँवर तपाईंिसत हुनहु न्ु छ’।”
सबै जाितह बाट अलग गिरएको इॐाएलीह

परमेँवरका करार

बाँिधएका जनह

िथए। सारा सं सारमा सुसमाचार िलएर जाने ितनीह को काम

बोलाहत

येशू

िथयो। येशूलाई िवँवास गछु र् भ े ूत्येक इसाईको पिन त्यही दै िवक काम वा
हो।

भी

ार

परमेँवरले

सं सारलाई

के

गनुभ
र् यो

अ ह लाई जानकारी िदन ितनीह लाई परमेँवरले बोलाउनुभएको छ।

भनेर

इसाईह को सारा काम र लआयको चरमिबन्दु के हो भनेर १ पऽुस

२:९,१०ले कसरी िजिकर गदर्छ? हेनह
र्ु ोस्: "९ तर ितमीह

त च ुिनएका वंश,

राजकीय पूजाहारीिगरी, पिवऽ जाित, परमेँवरका िनजी ूजा हौ। उहाँले
ितमीह लाई

ितमीह

अन्धकारदे िख

उहाँका

उदे कको

ज्योितमा

ल्याउनुभयो, तािक

ू र् कायर्ह को घोषणा गनर् सक। १० एक पल्ट
उहाँका आँचयर्पण

ूजा िथएनौ, तर अब ितमीह परमेँवरका ूजा भएका छौ। एक पल्ट
ितमीह ले कृपा पाएका िथएनौ, तर अब ितमीह ले कृपा पाएका छौ। "
ितमीह

सारा सं सार पापको गिहरो खाल्डोमा झदछ, मृत्युको िनिम्त पिखर्रहे को

छ र नाश हुन अमसर हुँदैछ। जुन नाउँ र सम्मान इॐाएलीह लाई िदइएको
िथयो त्यो इसाईह लाई िदइएको छ: ितमीह

राजकीय पुजारी र पिवऽ रा ।

पौरािणक इॐाएलीह ले सम्मान पाएर जुन सम्बोधन गिरएको िथयो त्यसमा

ितनीह ले िजम्मेवारी पिन बहन गनुप
र् थ्य । अ

मािनसह लाई हामीह को

अमसरता ारा भी मा ल्याउने िजम्मेवारी ूत्येक येशूभक्तको पिन हुन गएको
छ।

ितनीह

१ पऽुस २:१० अनुसार इसाईह को छु ै पिहचान छ। एक फेरा
परमेँवरका

सदाशयताले ितनीह

जनह

पिवऽ जनह

िथएनन्।

अव

परमेँवरको

दया

तथा

हुन गएका छन् (होशे १,२ पढ्नुहोस्)।

बाइबलमा पिवऽको अथर् परमेँवरको आराधना र सेवा गनर् अलगै छु

भनेर बुझाउँछ। त्यसकारण पिवऽ रा

भएको कारणले इसाईह
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ाइएको

जीिवत,

् ती अलग
सनातन सृि कतार् परमेँवरको उपासना गनर् अलग भएका हुन।

रािखएको इसाईह ले ितनीह को जीवनशैली ारा ितनीह
सं सारको सामु दे खाउनुपछर्। िचसो रातमा ितनीह

को हुन ् भनेर सारा

न्यानो आगो जःतो

हुनपु छर्। ितनीह मा भएको आगोले अ ह लाई न्यानो बनाउन आकिषर्त
गनुप
र् छर्।

त्यो

तिरकाबाट,

ितनीह

आफैले

नै

अनुभव

गरे को

अ ह लाई बाँध्न परमेँवरले इसाईह लाई अवसर िदनुभएको छ।

मुिक्त

उपसं हार:

ँ ाको सामु चचर् अत्यन्त बहुमूल्य छ।
थप जानाकारी: "परमेँवरको आख
चचर्लाई उहाँले अित मूल्यवान ठा ुभएको छ। तर चचर् ूख्यात भएको वा
धनसम्पि ले सम्प

भएको कारणले वा शिक्तशाली भएकोले उहाँले चचर्लाई

मूल्यवान ठा ुभएको छै न। ब , त्यसको गिरमामय पिवऽतालाई उहाले

मूल्यवान ठा ुभएको छ। चचर्मा भएको पिवऽताले सं सारका अ

मािनस वा

सं ःकारबाट अलग राएको छ। परमेँवरले चचर्को मूल्यतालाई दुई आधारले
मा ुभएको छ। ूथमत: जब चचर्का सदःयह ले भी को

ानमा बिढरहे को

हुन्छ त्यसको आधारमा चचर्को मूल्यता भएको हुन्छ। दोॐोमा, चचर्का
सदःयह को आित्मक अनुभवमा कितको उ ित भइरहे को छ, त्यसको
आधारमा परमेँवरले चचर्को मूल्यताको मूल्या न गनुह
र् न्ु छ।

“आफ्नो बारी (चचर्)बाट येशू भी ले िनःवाथीर्पना र पिवऽताको फल

र् न्ु छ। आफ्ना भक्तह
उहाँलाई अपर्ण गरे को िभिऽमनदे िख चाहना गनुह

ारा ूेम

र भलाई दे खाइएको उहाँ हे न र् चाहनुहन्ु छ। भींट्का ूितिनिधह ले दे खाएको

दया र िहतको सौन्दयर्ताको निजक सं सारमा भएको कुनै पिन सुन्दर कला

आउन सक्दै न। येशूका भक्तह को विरपिर उहाँको अनुमहले घेिररहे को
हुन्छ। मािनसह को
ितनीह

दय र िदमागमा पिवऽ आत्माले काम गनुह
र् न्ु छ। र

जीवनको मगमग बाःना आउने अ र हुन्छ (२ कोरन्थी २:१६

पान्तिरत)। उहाँको अनुमह र पिवऽ आत्माको बरदान ारा परमेँवरले

र् न्ु छ। यसले गदार् आफ्नो कामलाई परमेँवरले आिशष िदन
हामीसँग काम गनुह

पाउनुहन्ु छ।"-एलेन जी
पान्तिरत।

ाइट, बाइःट अब्जेक्ट लेसनस्, पृ. २९८बाट
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िचन्तनमनन:
अ.

अन्धकारबाट परमेँवरको ज्योितमा ल्याइनु भनेको कःतो हो (१

पऽुस २:९)। उपयुक्त
र् दको अथर् के हो? येशूलाई िवँवास
नगनलाई यो पदको बारे मा व्याख्या गदार् कसरी गनुह
र् न्ु छ?

अन्धकारको अथर् के हो? परमेँवरको ज्योित भनेको के हो?

पऽुसले जे लेखे त्यो हेनह
र्ु ोस्। उनको लेखमा अन्धकार र

आ.

ज्योितको अथर् के हो? ती दुईको बीचमा के अन्तर छ?
सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःटको

िनिम्त व्यवःथा

४:५-८ के हो?

हामीलाई उहाले िदनुभएको सबै थोकह ले गदार् ती पदह

िनिम्त कसरी अथर्मूलक ब

हाॆो

गएको छ? हेनह
र्ु ोस्: "५ हेर,

परमूभ ु मेरा परमेँवरले मलाई आ ा गनुभ
र् एबमोिजम ितमीह ले

अिधकार गन दे शमा यी सबै पालन गनर्लाई नै मैले ितमीह लाई
यी िविधिवधानह

िसकाएको छु । ६ ितमीह ले ती मान र

पालन गर, िकनिक यसैबाट अ

जाितह का अिग ितमीह का

बुि मानी र समझको ूचार हुनछ
े । यी सबै िविधह

उनीह ले भन्नेछन्, “अवँय यस महान् जाितका मािनसह

सुनरे

खू बै

बुि मान् र समझदार रहेछन्” ७ हामीले उहाँलाई पुकारा गदार्

ु एझ ईँवर यित
परमूभ ु हाॆा परमेँवर हाॆो जित निजक हुनभ

कुनचािहँ यित महान् जाित छ? ८ मैले

निजक भएको अ

ितमीह लाई आज िदने यो व्यवःथाजःतै धािमर्क िविधिवधान
इ.

भएको अ

कुनचािहँ यित महान् जाित छ?"

"अब ितमीह ले परमेँवर कःतो असल हुनहु न्ु छ भनेर ःवाद

पाइसकेका छौ" भनेर पऽुसले १ पऽुस २:३मा भनेको अथर् के
हो? के तपाईँले आफ्नो जीवनमा परमेँवर कसरी असल

ई.

ु एको रहेछ भनेर ःवाद पाउनुभएको छ?
हुनभ

तपाईँको

एडभेिन्टःट

ःथानीय
वा

चचर्को

हामीह को

बारे मा

सोच्नुहोस्।

िवँवासको

बारे मा

सेभेन्थ-डे

केही

थाहा

नपाएकोह लाई त्यसको सदःयह ले कसरी आकिषर्त गिररहेका

छन्?

३६

र

गिरएको मलामी-भाग ३

जब म सुत्न लागेको िथए ँ एक पिछ फेिर ढोका ढकढक्याएकव सुन।

"गु वा फेिर आउनुहोस न, ओन-ओजो फेिर मिरन्!" ओन-ओजोकी आमाले

भिनन्। मलाई पत्यार नै नलािग ढोका खोल र सोध, "के भयो?"

द
ँ ै

"जब हामी सुितरहेका िथय , ओन-ओजोको बुबा आउनुभयो। उहाँले

फेिर त्यो टुनामुना गरे का झारपातह

उनले भिनन्।

फेिर ओन-ओजोमािथ राख्नुभयो होला।"

ओन-ओजो मरे को कसैले चाहेको िथयो। के उनको बुबाले उनी म न्

भ े चाहेका िथए? उनको आमाले पिन हुनसक्छ। के म फेिर फकर ूाथर्ना

गनर् जाने? के परमेँवरको नाउँले जस पाउला? ओन-ओजोकी आमाले मेरो सामु

ँ ा टे केर उनको घरमा आउन िबिन्त गिरन्। मैले ओन-ओजोको िनिम्त ूाथर्ना
घुड
ँ
गरे को उनले चाहेकी िथइन्। त्यसकारण म फेिर गए।

ओन-ओजोको िनिम्त मैले फेिर ूाथर्न गर, र उनी फेिर िबउँितइन्। यस

समय ओन-ओजोलाई गाउँबाट अन्तै लान उनको आमालाई भन। उनको

आमाले हुन्छ भनेर उनले र ओन-ओजोको दाइले उनलाई अक गाउमा
आफन्तकहाँ लगे।

धेरै मिहनापिछ ओन-ओजो घरमा फकर आइन्। यसबेला उनी ःवःथ

र बिलयो भएकी िथइन्। उनले बाइबल अध्ययन फेिर सु

गिरन्। नौजना नयाँ

ँ उनले पिन बिप्तःमा िलइन्। बिप्तःमा िलएको िदनमा उनले
िवँवासीह सग

आफ्नो नाउँ फेरे र आिशष भनेर नामा रण गिरन्। आफूले नयाँ जन्म पाएको

मृत्युबाट पिन बचाउन सक्ने

उनले आभास् पाउन चाहेकी िथइन्।

परमेँवरको बिलयो साक्षी भएर ओन-ओजो उनको गाउँमा ब ी जःतै भएर

मािनसह को मनमा उज्यालो पािररहेकी िछन्। आज िभिऽ नाइजेिरयामा रहेको
ओन-ओजोको

गाउँमा

७०

जना

िवँवासीह

परमेँवरको आराधना गिररहेका छन्।

एक

साधारण

छाूोमा

ओन-ओजोको कथा िभऽी नाइजेिरयािभऽ जताततै फैिलएको िथयो र

िछमेकी गाउँह का मािनसह मा पिन परमेँवरको ूेमको बारे मा सुनाउन त्यसले

ढोका खोलेको िथयो। ओन-ओजोको जीवनमा परमेँवरको शिक्तले काम गरे को
कारणले त्यस दे शका धेरै मािनसह ले ितनीह को प्यारो िमऽ र मुिक्तदाता
येशूको बारे मा जा े अवसर पाइरहेका छन्।

१

तपाईँह ले िदने हप्ता हप्ताको भेटीको केही भाग िवँवभरी रहेका

ग्लोबल िमशन पायोिनयरको काममा सहयोगको लािग ूयोग हुन्छ। ूत्येक तीन
तीन

मिहनामा

िवँवभरी

रहेका

िविभ

िडिभजनका

िवशेष

ूोजेक्ट

वा

आयोजनाको िनिम्त तेर्ह साबथको भेटी ूयोग गिरन्छ। सन् २०१७को दोॐो
ऽैमािसकमा उठ्ने शब्बथ भेटी वेःट-सेन्शल अिृका िडिभजनको िनिम्त ूयोग

गिरन्छ। नाइजेिरयाको बाबुक िवँविव ालयमा िविभ

उ ंे यको िनिम्त युवालय

िनमार्ण गनर् र ग्याबोनमा रहेको नयाँ ःकुल सेन्शल अिृका युिनयन िमसन
एकेडेमी

िनमार्ण गनर् त्यस ऽैमािसकको भेटी ूयोग गन भएको हुनाले

तपाईँह ले

दय खोलेर िदनुहन
ु े भेटीको िनिम्त हामी धन्यवाद िदन चाहन्छ ।

यस कथाको लेखक ओलानिरवजु ओगुनजिबल नाइजेिरयाको ओयो भ े

् मोबल िमिसन पायोिनयरमा आफ्नो सेवाकायर् सकेपिछ
ठाउँबाट आएका हुन।

उनले नाइजेिरयामा रहेको बाबुक िवँविव ालयमा िथयोलोजी अथार्त ् धमर् ान

अध्ययन गरे का िथए।

२

