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सु को चचर्को जीवन

यस अध्यायका मूल पदह : ूेिरत २:४२-४६, ूेिरत ४:३४,३५, ूेिरत ३:१२६, ूेिरत ४:१-१८, ूेिरत ५:१-११ र ूेिरत ५:३४-३९।

यस अध्यायको मूल सार पद: "ूत्येक िदन ितनीह

मिन्दरको पिरसरमा

िनरन्तर पमा भेला भइरहे। ितनीह ले ितनीह को घरघरमा खुशीसाथ र सच्चा

ँ सग
ँ ै रोटी भाँचेर खाए। ितनीह ले िनरन्तर पमा परमेँवरको ःतुित
दयले सग

गरे

र सबै

मािनसह ले

ितनीह लाई

मािनरहेका िथए" (ूेिरत २:४६,४७

मन पराएकाले

ितनीह

रमाइलो

पान्तिरत)।

सु को चचर्मा सबै िमल्नुपन वाध्यताले गदार् चचर् अत्यन्त बिलयो,
द॑ो र जोिसलो िथयो। चेलाह ले मसीहको राज्य किहले हुन्छ भनेर सोध्दा

उहाँ आउने समयलाई उहाँले खुला राख्नुभएको िथयो (ूेिरत १:६-८)। तर

त्यो समय त्यसमा भर परे को ितनीह ले बुझेका िथए जब पिवऽ आत्मा

आउनुहन्ु छ र ती ूेिरतह को सुसमाचार सुनाउने लआय पूरा हुन्छ। त्यसकारण

जब पेिन्टकोःटमा जुन घट्ना घटे त्यसले गदार् सु का िवँवासीह ले बुझेका
सबै थोक पूरा भयो भनेर सोचेका िथए: ितनीह ले पिवऽ आत्मा पाए र सारा
सं सारमा सुसमाचार फैिलयो। यो होइन िक ती ूेिरतह

य शलेमबाट सं सारमा

गएर सुसमाचार ूचार गरे तर सारा सं सार ितनीह मा आएका िथए (ूेिरत
२:५-११)।
भौितक सुिवधा वा सामानह बाट सु को चचर् अलिगएको मािमला

उल्लेखनीय मा ुपछर्। समय छोटो भएको आभास् पाएर ितनीह ले आफूसँग
भएका सबै थोकह

बेचे र एकआपससँग स ित गरे र िनरन्तर पमा येशूको

बारे मा िसक्न र उहाँको िनिम्त साक्षी हुन आफूह लाई सुिम्पएका िथए। तर
त्यो िबयाकलाप तत्कालै ितनीह ले य शलेममामाऽ िसिमत राखेका िथए।

धेरै मािनसह ले येशूलाई िवँवास गनर् पुग्दा चचर्को सं ख्याह
धेरै गिरबह
पमा

चचर्ले

बढ्न थाले।

पिन चचर्मा समावेश भए र ितनीह लाई रे खदे ख गनर् ूभावकारी
सम्हालेतापिन

त्यहाँ

एक

जिटल

गिरबह लाई सम्हाल्न खोजेतापिन धेरै मािनसह

समःया

खडा

भयो।

चचर्मा समावेश भएको

कारणले ितनीह लाई एकतामा राख्न गा॑ो भएको िथयो। चचर् नै िबभाजन हुने

२७

िःथितमा पुगेको िथयो। त्यसले गदार् चचर्लाई एकतामा राख्न परमेँवरले

हःतक्षेप

गनुप
र् रे को

िथयो।

फेिर

त्यसै

बखत

ती

चेलाह ले

अितवादी

यहू दीह को िबरोधको सामना गनुर् परे को िथयो। तर ती सबै समःयाह को
बाबाजुद पिन ितनीह को िवँवासलाई कसै ले पिन हल्लाउन सकेको िथएन।
१. िसकाउँदै र सङ्गित गद

पेिन्टकोःटको िववरण पिछ लेखक लूकाले आफ्नो ध्यान य शलेममा

रहे का

िवँवासीह को

िभऽी

जीवनको

बारे मा

चचार्

्
गछर्न।

"ितनीह

ूेिरतह का िशक्षा, स ित र रोटी भाँच्न र ूाथर्नामा भिक्तसाथ लािगरहन्थे"
ूेिरत २:४२। िशक्षा, स ित, रोटी भाँच्नु र ूाथर्ना येशूका िवँवासीह

हुने तत्वह

एक

् तर ती चार तत्वह को मूल आधारचािहँ िशक्षा िदनु र
हुन।

स ित िदनु िथए। िशक्षाचािहँ मिन्दरमा िदएका िथए भने स ितचािहँ व्यिक्तगत
घरह मा हुन्थे। पद ४६ अनुसार िशक्षादीक्षाचािहँ मिन्दरमा िदन्थे तर

स ितचािहँ व्यिक्तगत घरह मा हुन्थे।
मिन्दरको विरपिर स लह

हुन्थे। त्यहाँ रबी वा धमर्ग ु ह ले

मिन्दरमा आउनेह लाई ूायजसो िशक्षादीक्षा िदन्थे वा धािमर्क वचनह

िसकाउँथे। येशूका िवँवासीह ले ूेिरतह ले िसकाएका वचनह मा ध्यान

िदएर सुन्थे। त्यसको अथर् िसक्नको िनिम्त पिवऽ आत्माको बरदान पाउनु

भनेको ध्यानमग्न हुन ु होइन तर चेलाह को िशक्षामा एकाम वा ध्यान लगाएर

िसक्ने ूिबया हो। चेलाह को िशक्षादीक्षा आिधकािरक हो भनेर दे खाउन
ितनीह ले गरे का आँचयर् काम र अ

िचन्हह

िथए (ूेिरत २:४३)।

सु को इसाईह ले दे खाएका िवशेष गुण वा आित्मयता भनेकै एकै

मनका भएर स ित गनुर् िथयो। इसाई आःथा वा धमर्को मूल पिहचान नै एक
आपसमा एकै पिरवारका सदःय हुन ् भनेर समाजलाई दे खाउन सिकएको

िथयो। िवँवासीह

मिन्दरमामाऽै िनरन्तर पमा सँगसँगै िथएनन् तर घर घरमा

ु ोज मनाउँथे र ूाथर्नामा
स ित हुन्थ्यो, एक आपसमा खाना बाँडेर खान्थे, ूभभ

तल्लीन हुन्थे (ूेिरत २:४२,४६)। यसरी िदनिदनै उत्सब मनाएर सु का
िवँवासीह

भेला हुन्थे ितनीह ले येशूको िछटो आगमनमा आशा रािखरहे का

िथए भनेर दे खाएका हुन्थे। येशू फकर आउनुभएर मसीहको राज्य ःथापना
गनुह
र् न
ु ेछ र उहाँसँग फेिर स ित गनर् पाउनेछ भनेर ितनीह
(म ी २६:२९)।
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िवँवःत िथए

सु को चचर्को जीवनमा िव ासीह का व्यिक्तगत घरह ले िवशेष
भूिमका

खेलेका

िथए।

मिन्दरमा

हुने

दै िनक

धािमर्क

िबयाकलापह मा

ितनीह ले भाग िलइ नै रहे का िथए (ूेिरत ३:१) र सबाथ िदनह मा ितनीह

ितनीह का यहू दी उपासकह सँग िसिनगग अथार्त ् यहू दीह को आराधना गन
सभा घरह मा िथए (याकूब २:२)। तर घर घरमा चािहँ येशूका िवँवासीह
हुन ् भनेर िवशेष पिहचान िदने खालका िबयाकलापह

हुन्थे।

सु का इसाईह मा हुने स ितमा के के मह वपूणर् पक्षह

समेिटएका

िथए? हेनह
र्ु ोस् दे हायका केही पदह : ूेिरत २:४४,४५ "४४ िवँवास गनह

जित सबै एकसाथ बःथे, र ितनीह का सबै थोक साझा िथए। ४५ ितनीह ले
र मालसामान बेिचकन जस-जसलाई जे-जे कुराको खाँचो पथ्य

आफ्ना सम्पि

सबैलाई ती बाँिड़िदन्थे।" र ूेिरत ४:३४,३५ "३४ ितनीह मध्ये कसै लाई
केही कुराको खाँचो पदनथ्यो, िकनिक जित जना जग्गाजिमन िक घरका मािलक

िथए, ितनीह ले ती बेचेर त्यसको मोल ल्याउँथे, ३५ र ूेिरतह का चरणमा

रािखिदन्थे, र

जस-जसलाई

कुराको

जे-जे

खाँचो

पथ्य , सो

हरे कलाई

बाँिड़िदन्थे।"

येशूको आगमन िछटो भइ हाल्छ िन अब हामीह लाई भौितक

सुिवधाह लाई िकन सम्हािल राख्ने भनेर सु का ती िवँवासीह ले आफ्ना
व्यिक्तगत सम्पि

वा जग्गा जिमनह लाई थामी राख्ने आवँयकता दे खेका

िथएनन्। ितनीह सँग जे ॐोतह
ितनीह ले

मान्दथे।

मसीह

िथए ती सबै साझा वा सबैको भनेर

आफैले

ितनीह को

सबै

आवँयकताह

जुटाउनुहन
ु े भएकोले भोिलको िचन्ता गनुर् ितनीह ले आवँयक ठानेका िथएनन्

(लूका २२:२९,३०)। एक आपसमा भएका ौीसम्पि ह

एक आपसमा

बाँड्दा ितनीह ले एक िकिसमको गिहरो एकताको अनुभव गरे का िथए।
ितनीह ले इसाई उदारताको असाधारण प वा उच्च कोटीको अनुकरणीय
उदाहरण दे खाएका िथए।

परमेँवरले तपाईँलाई जे िदनुभयो त्यसलाई तपाईँले कःतो उदारता

दे खाएर पिरचालन गिररहनुभएको छ?
२. ल डो मािनस िनको भएको

एक िदन पऽुस र यूह ा परमेँवरको आराधना गनर् िदउँसो ३ बजे

ितर मिन्दरमा गएका िथए भनेर ूेिरत ३:१ले बताउँछ।

२९

सु को चचर्का

िवँवासीह

यहुदी भएको कारणले ितनीह ले यहुदी परम्परालाई पालन गन

ःवभाव दे खाएका दे खाएका िथए भनेर त्यस िववरणले दे खाउँछ। त्यसको अथर्
हामीले यो पिन बुझ्नुपछर् िक ूेिरतह
नयाँ िवँवासीह

मिन्दरमा केवल िशक्षादीक्षा िदन वा

बनाउनमाऽ होइन तर यहुदीह

भएको है िसयतले ितनीह

यहुदी धािमर्क परम्पराूित अझै समिपर्त भएकाले मिन्दर गइरहे का िथए (ूेिरत

२०:१६,२१:१७-२६)। जब पऽुस र यूह ा यस पटक मिन्दरमा गए तब
त्यहाँ सबैलाई अचिम्भत पान आँचयर् काम गरे जसले गदार् पऽुसले अक

ूवचन िदने अवसर पाए (ूेिरत ३:१-१०)।
आँचयर् काम सिहत पऽुसको ूवचनको बारे मा ूेिरत ३:१-२६सम्म
पढ्नुहोस्। उनको ूवचनको मुख्य िवषयबःतुह

के िथए? हेनह
र्ु ोस्: "१ पऽुस

र यूहन्ना िदउँसो तीन बजे ूाथर्नाको समयमा मिन्दरमा जाँदैिथए। २ मिन्दरिभऽ

पःनेह बाट भीख माग्न जन्मैदेिखको एक जना ल ड़ालाई मािनसह

बोकेर

ल्याउँथे र िदनहुँ मिन्दरको सुन्दर नामको ढोकामा रािखिदन्थे। ३ पऽुस र

ँ ै
यूहन्नालाई मिन्दरिभऽ पःन लागेका दे खेर त्यसले भीख माग्यो। ४ यूहन्नासग
् ५ ितनीह बाट
पऽुसले त्यसलाई एकटक लाएर हेिरकन भने, “हामीितर हेर!”
केही पाउने आशा गरे र त्यसले ध्यान िदएर ितनीह लाई हेर्यो। ६ तब पऽुसले

ँ ाई िदन्छु । नासरतका
भने, “सुनचाँदी मिसत छै न। तर जे मिसत छ, त्यही म तल

येशू भींटको नाउँमा िहँ !” ७ ितनले त्यसको दािहने हात समातेर त्यसलाई
उठाए, र तु न्तै त्यसका खु ाह

र गोलीगाँठामा ताकत आयो। ८ अिन

जु क्कै उठे र त्यो खड़ा भयो र िहँ न थाल्यो, र िहँ दै र उृँदै र परमेँवरको

ँ मिन्दरमा पःयो। ९ तब सबै मािनसह ले त्यसलाई
ःतुित गद ितनीह सग

िहँ दै गरे को र परमेँवरको ूशंसा गिररहेको दे खे। १० ितनीह ले त्यसलाई
मिन्दरको सुन्दर ढोकामा भीख माग्न बिसरहने यही नै हो भनेर िचने, र

त्यसमािथ भएको कुरामा ितनीह ले अचम्म माने र आँचयर्चिकत भए। ११
त्यो मािनस पऽुस र यूहन्नाको पिछपिछ लागेको दे खेर सबै मािनसह

अित

अचम्म मान्दै सोलोमन नामको दलानमा एकसाथ ितनीह कहाँ दगुरी आए।

१२ यो दे खेर पऽुसले मािनसह लाई भने, “इॐाएलका मािनस हो, यस कुरामा

तपाईंह

िकन अचम्म मान्नुहन्ु छ? अथवा हाॆो आफ्नै शिक्त वा भिक्त ारा

र्ु न्ु छ? १३
हामीले यसलाई िहँ ने तुल्याएजःतै िकन वाल्ल परे र हामीलाई हेनह

अॄाहाम, इसहाक र याकूबका परमेँवर, हाॆा पुखार्का परमेँवरले आफ्ना सेवक

येशूलाई मिहिमत पानुभ
र् यो, जसलाई तपाईंह ले चािहँ पबाइिदनुभयो, र िपलातसले

३०

उहाँलाई छोिडिदने िवचार गदार् पिन तपाईंह ले उहाँलाई उनकै सामने अःवीकार

गनुभ
र् यो। १४ तर तपाईंह ले पिवऽ र धमीर् जनलाई अःवीकार गिरकन एक

जना

ज्यानमारालाई

छोिडिदने

माग

गनुभ
र् यो, १५

र

जीवनका

कतार्लाई

तपाईंह ले मानुभ
र् यो, जसलाई परमेँवरले मृतकबाट िबउँताउनुभयो, हामी यसका

साक्षी छ । १६ उहाँको नाउँमािथ गरे को िवँवासले र उहाँकै नाउँले
तपाईंह ले दे खेका र जानेका यस मािनसलाई बिलयो तुल्यायो। येशूबाट पाएको

िवँवासले यस मािनसलाई तपाईंह

सबैका सामुन्ने पूरा िनको पार्यो। १७ अब

भाइ हो, मलाई थाहा छ, िक तपाईंह ले अजानमा त्यसो गनुभ
र् यो, र तपाईंका
शासकह ले पिन त्यसै गरे । १८ उहाँका भींटले दु:ख भोग्नुपछर् भनी
परमेँवरले सबै अगमवक्ताका मुखबाट भन्नुभएको अगमवाणी उहाँले यसरी पूरा

गनुभ
र् यो। १९ यसकारण पँचा ाप गनुह
र् ोस् र फकर्नुहोस्, िक तपाईंह का पाप
मेिटऊन्, र परमूभ ुको उपिःथितबाट आनन्दको समय आओस्, २० र उहाँले
तपाईंह का

िनिम्त

पठाइिदनुहन्ु छ।

अिघबाटै

२१

िनयुक्त

परमेँवरले

गनुभ
र् एको

ूाचीन

भींट, अथार्त ्

कालदे िख

येशूलाई

आफ्ना

पिवऽ

अगमवक्ताह का मुखबाट बोल्नुभएका सबै थोकको पुनःथार्पना हुने समय

नआउञ्जेल भींट ःवगर्मा अवँय रहनुपछर्। २२ मोशाले भनेका िथए, ‘परमूभ ु

परमेँवरले मलाई खड़ा गनुभ
र् एजःतै ितमीह का दाजुभाइह का माझबाट एक
जना अगमवक्ता ितमीह का िनिम्त खड़ा गनुह
र् न
े । उहाँले ितमीह लाई जे-जे
ु छ

ती सबै कुरा ितमीह ले सुन्नुपछर्। २३ यसो हुनछ
भन्नुहन
े
े , िक त्यस
ु छ

अगमवक्तालाई नसुन्ने जित हरे क ूाणी मािनसह का बीचबाट नंट हुनछ
े ।’
२४ “शमूएलदे िख िलएर त्यसपिछका सबै अगमवक्ताह

बोलेका छन्, ती सबले ियनै िदनह को घोषणा गरे का छन्। २५ तपाईंह

जि ले
ितनै

अगमवक्ताह का र त्यही करारका सन्तान हुनहु न्ु छ, जुन करार परमेँवरले

ँ यसो भनेर बाँध्नुभयो, ‘ितॆा सन्तानमा पृथ्वीका
तपाईंह का पुखार् अॄाहामसग
सबै पिरवारले आिशष् पाउनेछन्।’ २६ तपाईंह

हरे कलाई आफ्नो दुंटताबाट

फकार्एर तपाईंह लाई आिशष् िदन भनी परमेँवरले आफ्ना सेवकलाई खड़ा

गनुभ
र् यो र सवर्ूथम तपाईंह कहाँ पठाउनुभयो।”

सु का येशूका िवँवासीह ले ूवचन गदार् वा सुसमाचार सुनाउँदा

पाँचवटा मुख्य िवषयह मा जोड िदएका िथए: येशू भी

महाक

पाउने

उ ारकतार् वा मसीह (ूेिरत ३:१८), येशूलाई परमेँवरले बौिर उठाई िदनुभयो

(ूेिरत ३:१५), येशूलाई ःवगर्मा उच्च सम्मान िदइएको िथयो (ूेिरत ३:१३),

३१

उहाँ फेिर फकर आउनुहन
ु ेछ (ूेिरत ३:२०) र पापको क्षमा पाउन पँचाताप
गनुर् आवँयक छ (ूेिरत ३:१९)।

कुन सन्दभर्मा पऽुसले ूचार गरे भ े कुरामा पुरक भएतापिन सारा

सं सारलाई हामीले अिहले पिन त्यही सन्दे श सुनाइरहे का छ । ूेिरतह

अझै

पिन यहुदी धािमर्क परम्परामै िथए वा ितनीह ले धमर् पिरवतर्न गरे का िथएनन्
तर ितनीह

पुरानो करारबाट केवल नयाँ करारमा सरे का िथए। अब ितनीह

परमेँवरका जनह

भएकाले ितनीह ले येशूलाई मसीह भनेर महण गनुर्

आवँयक िथयो र सही

पमा उहाँलाई महण गनर् नयाँ जन्म वा अिहले नै

पुनजर्न्मको अनुभव गनुर् पदर्थ्यो।
तर अिहले पिरिःथित बदिलएको भएतापिन हामीले पिन िदने सन्दे श

र् यो, उहाँ पुन त्थान
मूलभूत पमा त्यही हो: हाॆो पापको िनिम्त येशू मनुभ

ु यो र उहाँ फेिर फकर आउनुहन
हुनभ
ु ेछ। यसको अथर् यही हो िक हामीह को

मुिक्त केवल येशूमा माऽ पाइन्छ। हामीह ले ूचार गन ूकाश १४को तीन
ःवगर्दूतह को

सन्दे शमा

पिन

त्यही

तत्वह

मूल

िवषयबःतुह

भएको

पाइनुपदर्छ: येशू बुसमा मनुभ
र् एको, येशू बौिर उठ्नुभएको र उहाँ फकर

ु न्ु छ। हामीले जे ूचार गरे तापिन हामीह को सन्दे शको केन्ििवन्दु
आउँदै हुनह
ती िवषयह

हुनपु दर्छ।

"हामी
एडभेिन्टःटह

इसाई
यःतो

ह

भनेर

दावी

गन

सबै

इसाईह मा

सेभेन्थ-डे

अमपङिक्तमा हुनपु छर् िक जसले सं सारको सामु येशूलाई

उच्च पमा उचाल्दछन्। तीन ःवगर्दूतह को सन्दे श सुनाउने बममा सबाथको

सत्य आत्म ानलाई बुझाउन आ ान गिरएको छ। हामीले सुनाउने सन्दे शमा
सावथ सत्यसँग अ

सन्दे शह

पिन समावेश हुनपु दर्छ। तर सबै सत्यह को

केन्ििवन्दु येशूलाई पन्छाउनुह ु । बुसमा नै सत्य र दया िमल्न गएको िथयो
र धािमर्कता र शािन्तले एक आपसमा म्वाई खाएको िथयो। पापी कलबरीमा

हे न र् लगाउनैपछर्। येशूको धािमर्कतालाई ःवीकार गरे र र उहाँको दयालाई

िवँवास गरे र पापी मािनसले सानो बालकले जःतै उ ारकतार्को पुण्य काममा
भरोसा राख्नै पछर्।"-एलेन जी

ाइट, गःपल वकर्सर्, पृ. १५६,१५७बाट

पान्तिरत।

३२

३. िवरोधीह
अगुवाह

दे खा पछर्न ्

जब चचर्ले सफलता हािसल गिररहे को िथयो तब य शलेमको धािमर्क
त्यसको िवरोध गनर् सुिरन थाले।

मूल पुजारी र उसका

सहयोगीह ले य शलेमको मिन्दरको सरं क्षण गरे का िथए। ितनीह

ूायजसो

सदुकी पन्थका िथए। मूल पुजारी सानिहिण वा यहू दी धमर् पिरषदको अध्यक्ष
िथए। त्यस पिरषदमा ूायजसो सदुकी र फिरसी पिण्डतह

िथए। सदुकीह ले

पुन त्थानमािथ िवँवास नगरे को भएकोले जब पऽुस र यूह ाले येशू मृत्युबाट
बोिर उठ्नुभयो भनेर ूचार गरे तब ितनीह

अत्यन्त िरसाउन थालेका िथए।

एक िदन मिन्दरका सुरक्षाकमीर्ह ले पऽुस र यूह ालाई समातेर थुिनिदए र
भोिलपल्ट ितनीह लाई धािमर्क पिरषदको सामु उभ्याइयो (ूेिरत ४:१-७)।
यहू दी धमर्का उच्च पदािधकारीह को बीचमा पऽुस र यूह ालाई

आफ्ना िबयाकलापको िवषयमा ःपि करण मागेका िथए र कुन अिधकारले

ितनीह ले सो काम गिररहेका िथए भनेर सोधेका िथए। त्यसको जवाफ पऽुसले
ःप

पमा िदए। उनको जवाफमा के मूल सन्दे श िथयो जसले गदार् ती

धािमर्क अगुवाह मा धक्का परे को िथयो र ितनीह ले आफूह लाई धम्की

िदएको महसुस गनर् थालेका

िथए? हेनह
र्ु ोस् ूेिरत ४:१-१८ "१ पऽुस र

ितनीह कहाँ आए। २ उनीह

िरसाएका िथए, िकनिक येशूमा पुन त्थान हुन्छ

ँ बोल्दै नै िथए, पूजाहारीह , मिन्दरका कप्तान र सदुकीह
यूहन्ना मािनसह सग

भन्ने कुरा ितनीह ले मािनसह लाई िसकाउँदैिथए र घोषणा गदिथए। ३ तब

उनीह ले ियनीह लाई पबे, र भोिलपल्टसम्म थुनामा राखे, िकनभने त्यस बेला

साँझ पिरसकेको िथयो। ४ तर वचन सुन्नेह मध्ये धेरैले नै िवँवास गरे , र
िवँवास गन मािनसह को सं ख्या ूाय: पाँच हजार भयो। ५ भोिलपल्ट

ियनीह का शासकह , धमर्-गु ह

र शाःऽीह

य शलेममा भेला भएका

िथए। ६ ूधान पूजाहारी हन्नास, कैयाफा, यूहन्ना, अलेक्जेन्डर र ूधान
पूजाहारीका पिरवारका जम्मै त्यहाँ िथए। ७ ितनीह ले पऽुस र यूहन्नालाई
बीचमा खड़ा गराएर सोधे, “कुन शिक्तबाट अथवा कसको नाउँमा ितमीह ले यो
गरे का हौ?” ८ तब पिवऽ आत्माले भिरपूणर् भएर पऽुसले ितनीह लाई भने,
“मािनसह का शासक र धमर्-गु

हो, ९ आज हामीले एक जना ल ड़ो

मािनसूित एउटा असल काम गरे को िवषयमा त्यो कुन उपायले िनको पािरयो

र् न्ु छ भने, १० तपाईंह
भनेर ूँन गनुह

सबैलाई र इॐाएलका सारा मािनसलाई

थाहा होस्, िक तपाईंह ले बूसमा टाँग्नुभएको र परमेँवरले मृतकबाट जीिवत

३३

पानुभ
र् एका, उनै नासरतका येशू भींटको नाउँमा यो मािनस तपाईंह का सामुन्ने
िनको भएर उिभएको छ। ११ ‘यो त्यही ढु ो हो, जो तपाईं, िनमार्ताह ले

इन्कार गनुभ
र् एको िथयो, सो अिहले कुनाको िशर-ढु ो हुन आएको छ।’ १२ अ

कसैमा मुिक्त छै न, िकनिक हामीले मुिक्त पाउनलाई ःवगर्मिु न मािनसह मा अक

कुनै नाउँ िदइएको छै न।” १३ जब ितनीह ले पऽुस र यूहन्नाको साहस दे खे, र
ियनीह

रहेछन् भनी थाहा पाए, तब ितनीह

अिशिक्षत र साधारण मािनसह

छक्क परे , र ियनीह

येशूको साथमा रहन्थे भन्ने ितनीह ले थाहा पाए। १४

ँ उिभरहेको दे खेर ितनीह ले केही बोल्न
तर िनको भएको मािनसलाई ियनीह सग
सकेनन्। १५ यसैले ियनीह लाई महासभाबाट बािहर जाने आ ा िदएर

ितनीह ले यसो भनी आपसमा मतो गरे , १६ “यी मािनसह लाई अब हामीले के

गन हो? िकनभने साँच्ची नै ियनीह बाट एउटा अचम्मको काम भएको छ भन्ने

य शलेमका बािसन्दा जम्मैलाई ूकट भइसकेको छ, र हामी यो इन्कार गनर्

सक्दै न । १७ तर यो कुरो जनतामा नफैिलओस् भनी ‘फेिर यस नाउँमा कुनै

ँ ितमीह
मािनससग

केही नबोल्नू’ भनी हामीले ियनीह लाई चेताउनी िदनुपछर्।”

१८ अिन ियनीह लाई बोलाएर “अब उूान्त येशूको नाउँमा नबोल्नू र कुनै
िशक्षा निदनू” भनी ितनीह ले आ ा िदए।"

यहू दी धमर्का उच्च पदािधकारीह मा भएको अिधकार भन्दा येशूको

अिधकार ठू लो भएको ती मूल पुजारी र धािमर्क अगुवा तथा पिण्डतह ले

महसुस गरे । येशूको नाउँ ितनीह को िनिम्त च ुनौितको

पमा खडा हुन

पुग्यो। येशूको नाउँले अचम्मको काम माऽ भएको होइन तर उहाँ बाहे क अ

कुनै थोकमा मुिक्त नभएको ती धािमर्क अगुवाह को मुखैमा जवाफ िदए। याद
गनुह
र् ोस्, ती ूेिरतह

िवँवको यहू दी धमर्को सबभन्दा उच्च पदािधकारीह को

बीचमा उिभएका िथए, तर ितनीह

ती पदािधकारीह ले पाएको अिधकारभन्दा

पिन उच्च आिधकािरक शिक्तको सेवा गिररहे का िथए। ती मािनसह

साधारण,

ःकुल नगएका गिललको अिशिक्षत माछा मान जाितह

िथए। त्यसकारण जब

साहस र बोल्ने कला दे खेर ती उच्च पदािधकारीह

झिःकए। ती धािमर्क

ितनीह ले ती पिण्डतह लाई च ुनौित िदँदै ःपि करण िदए तब ितनीह को
अगुवाह ले नजानेतापिन ूेिरतह
पिवऽ आत्माले भिरएका िथए।

येशूले भ ुभएकै जःतै (म ी १०:१६-२०)

ितनीह को सामु िनको भएको ल डो मािनस उिभरहे को िथयो। ती
ूेिरतह ले गरे का अचम्मको कामलाई ती धािमर्क अगुवाह लाई अःवीकार
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ँ भएन। तै पिन ूेिरतह लाई येशूको बारे मा ूचार नगनर् ितनीह ले
गन आट

आदे श िदए। येशूलाई िवँवास गन अिभयान अत्यन्त लोकिूय भएकोले

येशूको सन्दे शूित डर मानेका िथए। आफूह को बीचमा उिभएको सबुद

ूमाणको सही

पमा मूल्या न गनर् ितनीह

असफल भए िकनिक ितनीह

पूवार्महले मिसत िथए र सवर्शिक्तमान परमेँवरको भन्दा आफ्नो इज्जत तथा

भाऊलाई सुरिक्षत गन िववेकको जालोमा परे का िथए।

यहू दी धमर्का ती मितयारह लाई िदएको वचन ूेिरतको पुःतकमा
रहे को वचनह मा एक अन्यन्त मूल्यवान वचन भएको मािनन्छ: "१९ तर
पऽुस र यूहन्नाले ितनीह लाई उ र िदए, “परमेँवरको कुरा सुन्नुभन्दा

तपाईंह को कुरा सुन्नु परमेँवरको

िंटमा ठीक हो िक होइन तपाईं आफै

िवचार गनुह
र् ोस्। २० िकनिक हामीले दे खेका र सुनेका कुराह

हामी नबोली

सक्दै सक्दै न ।” ूेिरत ४:१९-२०।

अिधकार पाएर अ मािथ ूभ ु व जमाउने चाहना कःतो खतरनाक हुँदो

रहेछ भनेर यहू दी धमर्का गु ह ले दे खाएको चितर्कलालाई हेनह
र्ु ोस्। मािनसह

जुन सुकै समूहमा पिन अ मािथ अिधकार जमाउन चाहन्छन्। तर यिद हामी

साँिच्चक्कै येशूलाई ूेम गछ भने हामी उहाँका सेवकह

हुन बोलाइएका ह

भनेर ठा प
ु दर्छ। त्यसकारण शिक्त र पदको लोभमा नपनर् हामीले कसरी सचेत
हुनपु दर्छ?

४. अनािनयास र सिफरा
सु का िव ासीह मा चचर्मा आउन आफ्ना सामानह
गरे र

बेचिबखन

त्यहाँबाट आएको पैसा चचर्लाई सुम्पेरमाऽ आउनुपछर् भ े नीित िथएन।

त्यसको अथर् चचर्को औपचािरक सदःय हुन आफ्नो भौितक सम्पि

चचर्लाई

िदन आवँयक िथएन। तै पिन ःवइच्छाले उदारवादी भएर िवँवासीह को
समूहलाई सहयोग गनर् ूेरणा भएको धेरै उदाहरणह

ूेिरतह को कथामा

पाइन्छ। उदाहरणको लािग बनार्वासको बारे मा िलन सिकन्छ। पिछ गएर
ूेिरतह को बीचमा उनले उल्लेखनीय भूिमका खेलेका िथए। हे नह
र्ु ोस् उनको र

अ को बारे मा: "३२ िवँवास गनह को समूह सबै एकै

दय र एकै

आत्माका भएका िथए, र ितनीह मध्ये एउटाले पिन आफ्नो धन-सम्पि को
केही थोक यो मेरो आफ्नो हो भनी भन्दै न िथयो, तर ितनीह का सबै थोक
साझा िथए। ३३ ती ूेिरतह ले बड़ो शिक्तसाथ ूभ ु येशूको पुन त्थानको
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गवाही

िदन्थे, र

ितनीह

सबैमािथ

ठू लो

अनुमह

रहे को

िथयो।
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ितनीह मध्ये कसै लाई केही कुराको खाँचो पदनथ्यो, िकनिक जित जना

जग्गाजिमन िक घरका मािलक िथए, ितनीह ले ती बेचेर त्यसको मोल
ल्याउँथे, ३५ र ूेिरतह का चरणमा रािखिदन्थे, र जस-जसलाई जे-जे कुराको

खाँचो पथ्य , सो हरे कलाई बाँिड़िदन्थे। ३६ अब साइूस दे शको लेवी कुलका

योसेफ, जसलाई ूेिरतह ले बारनाबास भनी नाउँ राखेका िथए (जसको अथर्
उत्साहको पुऽ हो), ३७ उनले आफ्नो जिमन बेचे र त्यो रकम ल्याएर

ूेिरतह का चरणमा रािखिदए।" ूेिरत ४:३२-३७।

येशूमा सबै जना एकै मन, एकै लआय र एकै प्यार भएर चल्दै

एकताको सुऽमा बाँिधरहे को बेलामा बािहरबाटमाऽ होइन िभऽैबाट पिन केही

नकारात्मक तत्वह

दे खा पनर् थाले जसले गदार् चचर्को एकतामा खलबल हुन

थालेको िथयो।
ूेिरत ५:१-११मा एक यःतो घट्ना िदइएको छ जसबाट बतर्मान
समयमा इसाई ह भनेर दावी गन हामीले पिन मह वपूणर् पाठ िसक्नु ज री

छ। हेनहर्ु ोस्: "१ तर हनिनया नाउँका कोही एक जना र ितनकी पत्नी

सफीराले एक टुबा जिमन बेचे, २ र त्यसको मोलबाट ितनकी पत्नीकै
ँ राखे, र केही िहःसा ल्याएर ूेिरतह का
जानकारीमा केही िहःसा आफूसग

ँ झूट बोल्ने
चरणमा रािखिदए। ३ तर पऽुसले भने, “ए हनिनया, पिवऽ आत्मासग

ँ राख्ने कुरा शैतानले कसरी
र जिमनको िबबीको मोलबाट केही िहःसा आफूसग

ितॆो मनमा भिरिदयो? ४ त्यो िबबी नभइञ्जेल के त्यो ितॆो आफ्नै िथएन? र

त्यो िबबी भएपिछ पिन त्यो ितॆै अिधकारमा िथएन र? यःतो काम गन िवचार
ितॆो

दयमा कसरी आयो? ितमीले मािनसह लाई त होइन, तर परमेँवरलाई नै

ढाँटेका छौ।” ५ यो कुरा सुनरे हनिनया भूइँमा लड़े र ितनले ूाण त्यागे। यो

सुन्नेह

सबैमािथ ठू लो डर छायो। ६ तब जवानह ले उठे र ितनलाई लुगाले

बे॑े र बािहर बोकी लगे, र गािडिदए। ७ जे भइसकेको िथयो सो थाहा नपाई

ूाय: तीन घण्टापिछ ितनकी पत्नी पिन िभऽ आई। ८ पऽुसले त्यसलाई सोधे,
“मलाई भन, ितमीह ले जिमन त्यि मै बेचेका हौ?” अिन त्यसले भनी, “ज्यू,

त्यि मै।” ९ तर पऽुसले त्यसलाई भने, “ितमीह ले ूभ ुका आत्माको परीक्षा
गनर् कसरी िमलेर मतो गर्यौ? हेर, ितॆा पितलाई गा नेह

ढोकामै छन् र

ितनीह ले ितमीलाई बोकेर बािहर लैजानेछन्।” १० अिन तु न्तै त्यो उनका
पाउनेर लड़ी र ूाण त्याग गरी। जब जवानह
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िभऽ आए, त्यसलाई मिरसकेकी

दे खेर बािहर बोकेर लगे, र त्यसको पितको निजकमा गािडिदए। ११ सारा

मण्डलीमािथ र यी कुरा सुन्ने सबैमािथ ठू लो डर छायो।"
कुराह

ूेिरतको पुःतक लेख्ने लूकाले हनिनया र सिफराको बारे मा सबै

लेखेका त छै नन्। तर ितनीह को मौिलक समःयाचािहँ दे खाइएको

छ। आफूले बेचेको जग्गाको पैसा आफूमा राख्न खोज्नु ितनीह को समःया त

िथएन तर ितनीह ले िवँवासीह को समाजलाई दुई मुखे भएर धोका िदने

ूयास गनर् खोज्नु ितनीह को िनिम्त घातक बनेको िथयो। ितनीह को पाप
आवेगमा आएर गन िनणर्य नभएर योजनाव

तिरकाले जानाजानी परमेँवरको

आत्मालाई जाँच्न खोज्नु िथयो (ूेिरत ५:९)। आफ्नो सम्पि

बेचेर चचर्लाई

सुम्पन ितनीह लाई वाध्य गराइएको िथएन। तर जुन तिरका अपनाएर

ितनीह ले आफूले बेचेको सम्पि

केही भाग राखेर चचर्मा ल्याएर सुम्पे त्यसले

ितनीह को िनयतमा खराबी दे खाइएको िथयो। ितनीह
गन मािनसह

कित उदार र माया

भन्ने दे िखन चचर्का अगुवाह लाई ूभाव पारे र र ॅममा पारे र

जस वा ःयावासी िलन खोज्ने ूयास ितनीह ले गनर् खोजेका िथए।
त्यही सम्भाव्यताले गदार् नै परमेँवरले ितनीह लाई कडा सजाय िकन

िदनुभयो भनेर व्याख्या गनर् सिकन्छ। येशूको आगमन िछ ै हुन्छ भनेर

िवँवास गद चचर्मा सबै जना एक भएर चलेका िथए। तर हनिनया र

सिफराको त्यःतो दे खावटी काम परमेँवरूितको बफादारीतामा धक्का
पुर्याउने खालको िथयो र ितनीह को कामले िवँवासीह को बीचमा नराॆो
उदाहरण तथा ूभाव पानर् सक्थ्यो। हनिनया र सिफरालाई पँचाताप गन
अवसर िदएको वा निदएको िववरण उल्लेख नगिरएकोले (ूेिरत ५:८)

लेखकले ितनीह को बारे मा छोटो जानकारीमाऽ िदन चाहे को दे खाउँछ।

हनिनया र सिफरामा घटे को िततो सत्य त यो िथयो िक ितनीह
सु दे िख अन्तसम्म ितनीह ले पापलाई पोषाएर चलेका िथए। परमेँवरको
ँ ाको सामु पाप अत्यन्त गम्भीर मािमला हो (इजिकएल १८:२०, रोमी
आख

६:२३)। पापको मािमलालाई िलएर परमेँवरले मािनसलाई सध तुरन्तै दण्ड
िदनुहन्ु छ भ े छै न। तर िविभ

मािनसह लाई ितनीह को पापको सजाय िभ ै

तिरकाले ितनीह लाई पँचाताप गन अवसर िदएर माऽ िदइन्छ भ े

ानले

ु न्ु छ भनेर िनरन्तर पमा हामीले सिम्झरहनु
परमेँवर कितको अनुमही हुनह
आवँयक छ। (२ पऽुस ३:९मा यसरी लेिखएको छ "आफ्नो ूित ाको

बारे मा ूभ ु िढलो गनुह
र् न्ु छ भन्ने कसै -कसै को भनाइ भए तापिन उहाँ िढलो
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गनुह
र् न्ु न, तर कोही पिन नंट नहोस्, तर सबै जनाले पँचा ाप ग न् भन्ने
ु एको हो।"
इच्छा गरे र ूभ ु ितमीह ूित धै यव
र् ान् हुनभ

परमेँवरबाट अनुमह पाय भन्दै मा त्यसालाई अिसिमत

पमा ूयोग

नगनर् हामी कसरी सतकर् हुन?
े परमेँवरको अनुमहले हनिनया र सिफरा इसाई

त भए तर त्यो अनुमहलाई ितनीह ले कसरी दु पयोग गरे जसले गदार् हुनसक्छ
ितनीह ले मुिक्त नै गुमाए?

५. दोॐो पल्ट ूेिरतह लाई पबन्छन्
हनिनया र सिफराको मािमलामा जःतै ूेिरतह ले सबै पापीह लाई
ितनीह को सजाय ल्याउन निदएतापिन पापीह को बीचमा परमेँवरको अनुमह
ल्याउन आफूह लाई ूयोग गनर् िदएका िथए। ूेिरत ५:१२-१६मा लेिखएको
छ "१२ अब ूेिरतह का हातबाट धेरै िचन्हह

बीचमा हुन लागे, र ितनीह

र आँचयर्कमर्ह

जनताका

सबै सोलोमनको दलानमा एकसाथ जम्मा भएका

ँ
िथए। १३ तर अ ह मध्ये कसै को पिन ितनीह सँग िमल्न आउने आट
भएन, तै पिन मािनसह ले ितनीह लाई आदर गथ। १४ ूभ ुमा िवँवास गन

पु ष र ःऽीह

दुवैको भीड झन् बढ़ी थिपन लागे, १५ यहाँसम्म िक

मािनसह ले सड़क-सड़कमा िबरामीह लाई ल्याए, र पऽुस आउँदा ितनको

छाया माऽ भए पिन ितनीह मध्ये कोही-कोहीमािथ परोस् भनी ओ
खाटह मा

सुताइराख्थे।

ितनीह लाई

सहरह बाट

पिन

धेरै

मािनसह ले

१६
िबरामीह

य शलेमका
र

अशु

ान र

विरपिरका
आत्माले

सताएकाह लाई िलएर आउँथे र ती सबै िनको हुन्थे।" त्यो िनको पान
िबयाकलापले ितनीह

ारा परमेँवरको आत्माले काम गिररहे का िथए भनेर

ूभावकारी ठोस ूमाण िदइएको िथयो। पऽुसको छायाँले माऽ िबरामीह

िनको हुन्थे भन्ने कुरा अत्यन्त अचम्म लाग्ने कुरो िथयो। चेलाह को िनको
पान त्यःतो खुबीको समान्तर िववरण रगत बग्ने व्यथाले मंत भएकी

मिहलालाई येशूले िनको पानुभ
र् एकोले दे खाउँछ जसमा येशूको पछ्य राको टु प्पो
समात्दामाऽै ती मिहला िनको भएकी िथइन् (लूका ८:४३,४४)। पऽुसको

छायाँमा

िनको

मािनसह लेचाही ँ

पान

शिक्त

िवँवास

िथयो
गरे का

भनेर
िथए।

लूकाले

भनेका

मािनसह मा

त
अन्ध

छै नन्

तर

िवँवासले

चलेतापिन परमेँवरको अनुमहचाही ँ त्यसबेलका मािनसह लाई खन्याइएको
िथयो।

३८

जित जित ूेिरतह

पिवऽ आत्माले भिरएर अत्यन्त अचम्मका काम र

गनर् थाले त्यित त्यित धमर्ग ु

िचन्ह

तथा पिण्डतह

ितनीह ूित डाहा र

ईंयार् जुरमुराउन थालेका िथए। त्यसले गदार् ितनीह ले ूेिरतह लाई फेिर

दोॐो पल्ट पबन पुगे (ूेिरत ५:१७,१८)। ितनीह

झ्यालखानाबाट अचम्म

तिरकाले छु टे का िथए "१७ ूधान पूजाहारी र ितनीसँग हुने सबै (जो सदुकी
पन्थका

िथए)

डाहले

भिरएर

ूेिरतह का

िव

मा

खड़ा

भए, १८

र

ु ा एउटा
ितनीह लाई पबेर सावर्जिनक झ्यालखानमा हािलिदए। १९ तर ूभक
दूतले राती झ्यालखानका ढोकाह

खोिलिदए, र ितनीह लाई बािहर ल्याएर

भने, २० “जाओ र मिन्दरमा खड़ा भएर यस जीवनका सारा सन्दे श
मािनसह लाई सुनाओ।”

ूेिरत ५:१७-२०। यो घटना र पऽुसको सुरो

वचनले "मािनसलाई भन्दा परमेँवरको वचन सु ुपछर्" (ूेिरत ५:२९) धािमर्क
आिधकािरक व्यिक्तह ले यो बुझ्न वाध्य हुन थालेका िथए िक ती ूेिरतह मा
अपार शिक्तको ूभावले काम गिररहे का छन्।

ूचण्ड िरसले माि एका अितवादी धमर्ग ु ह ले ूेिरतह को हत्या गनर्

खोजेका िथए तर ितनीह का आदरणीय धमर्ग ु

गदार्

धािमर्क

पिरष

वा

सानिहिणका

गमिलएलले हःतक्षेप गरे जसले

मािनसह लाई

ूेिरतह लाई

मानर्

खोजेनन्। गमिलएलले कःतो तकर् अिघ सारे र धमर्ग ु को िरसलाई सेलाइ िदए?

हेनह
र्ु ोस्, "३३ तर जब उनीह ले यो सुने तब उनीह

सा॑ै िरसाए, र

ितनीह लाई मानर् खोजे। ३४ तर व्यवःथाका पिण्डत र जनतामा माननीय

गमिलएल नाम भएका फिरसीले महासभामा उठे र ितनीह लाई केही बेर बािहर
जाने आदे श िदए, ३५ र उनले महासभाका मािनसह लाई भने, “इॐाएली हो, यी

मािनसह लाई तपाईंह ले जे गनर् आ ँ नुभएको छ, त्यसमा होिसयार हुनहु ोस्।
३६ िकनिक आजभन्दा अिघ पिन थू दासले कोही हुँ भन्ने दाबी गर्यो र ूाय:

चार सय मािनसह

त्यसको पिछ लागे। त्यो मािरयो, र त्यसको पिछ लाग्नेह

सबै छरपंट भए र सब व्यथर् भयो। ३७ यस मािनसपिछ जनगणनाको समयमा

गालीलको यहू दा भन्ने खड़ा भयो, र कितपय मािनसह लाई आफूितर िखच्ँ यो।
त्यो पिन नंट भयो, र त्यसलाई मान्नेह

यताउता छिरएर गए। ३८ अिहलेको

यस मािमलामा म तपाईंह लाई भन्दछु , िक यी मािनसह बाट अलग्ग बःनुहोस्,
र ियनीह लाई छोिडिदनुहोस्, िकनिक ियनीह को यो योजना अथवा यो काम
मािनसह बाट रहेछ भने त्यो आफै मेिटनेछ। ३९ तर यिद यो परमेँवरबाट हो
भनेता तपाईंह ले यसलाई रोक्न सक्नुहन्ु न। नऽता तपाईंह

३९

परमेँवरको

िव

मा उठे का ठहिरनुहन
े ।” ४० तब उनीह ले ितनका सल्लाह माने।
ु छ

ू ो नाउँमा नबोल्नू” भन्ने
अिन उनीह ले ूेिरतह लाई िभऽ बोलाएर िपटे , र “येशक

आ ा िदई ितनीह लाई छोिडिदए। ४१ तब येशूको नाउँमा अपमान सहने
योग्यका

ठहिरय

भन्ने

कुरामा

आनन्द

मनाउँदै

ितनीह

महासभाको

उपिःथितबाट िनःकेर गए। ४२ अिन हरे क िदन ितनीह ले मिन्दरमा र घर-

घरमा गएर येशू नै भींट हुनहु न्ु छ भनी िसकाउन र ूचार गनर् छोड़े नन्।" ूेिरत
५:३३-४२।

िथयो।

यहू दीह को धािमर्क पिरष

सदुकीह को बाहुल्यताले िनयन्ऽण गरे को

तर

मतका

ितनीह मा

फिरसी

पिण्डतह

अल्पमत

भएतापिन

ितनीह को भूिमका ूभावकारी िथयो। गिमिलएल फिरसी िथए र परमेँवरको
व्यवःथाको

ानमा उच्च उपाधी हािसल गरे का िथए। यहू दीह को बीचमा

उनी अित सम्माननीय र आदरणीय िथए र यहू दीह ले उनलाई रबान अथार्त ्
हाॆो गु
गु

भनेर सम्बोधन गथ। अ

धािमर्क गु ह लाई केवल रबी वा मेरो

भनेर सम्बोधन गथ। ूेिरत पावल पिन गिमिलएलको चेला िथए (ूेिरत

२२:३)।

इॐाएलमा भखर्र घटे को दुई िविोही आन्दोलनको बारे मा गमिलएलले

धािमर्क पिरषद्मा सुनाए। ती आन्दोलनका नाइकेह ले धेरै अनुयायीह

इॐाएलमा धेरै खलबल ल्याएका िथए। जब ितनीह का नेताह

ितनीह का अनुयायीह

बनाए

मािरए तब

पूणर् पमा िबलाएर गए। गमिलएलले यो भ

खोजेका

िथए िक यदी इसाई आन्दोलनको सु वाट मािनसबाट भएको हो भने त्यो
िबलाएर जानेछ। तर यिद ूेिरतह ले दावी गरे अनुसार परमेँवरबाट नै
आन्दोलन मिच्चएको हो भने ती धािमर्क गु ह ले त्यसको िब

मा िजत्ने

आशा कसरी राख्न सक्छन् र? गमिलएलको सल्लाहलाई सबैले माने।

ूेिरतह लाई िपटे र फेिर पिन येशूको नाउँमा नबोल्नु भनेर आदे श िदए।

कसैको सल्लाह िलनु कितको आवँयक र सहायोगी हुनसक्छ भनेर

उक्त कथाले हामीलाई बताउँछ? हामीले सु ै नचाहेतापिन कितबेला अ ह को
सरसल्लाह िलन िकन ज री हुन्छ?
उपसं हार:

ु एको छै न।
"अिहले हामीह को सामु हाॆो ूभ ु ूत्यक्ष पमा उपिःथत हुनभ
जब उहाँ यस सं सारमा आउनुभयो उहाँ उहाँका िवँवासी घरानाको हे रचाह गनर्

४०

र आफ्नो इच्छा अनुसार यस सं सारमा सेवा गनर् आउनुभएको िथयो। उहाँको
ूत्यक्ष अनुपिःथितमा उहाँका िवँवासी घरानाको हे रचाह गनर् र ितनीह लाई
जतन गिरराख्ने िजम्मेवारी हामीह लाई

सुिम्पएको छ। उहाँ ःवगर्मा जानुभयो

र उहाँका िवँवासी घरानाको रे खदे ख गन िजम्मा हामीमा छोड्नुभयो र उहाँको
आगमनको ूतीक्षा गद पिखर्रहन उहाँले हामीबाट अपेक्षा गनुह
र् न्ु छ। उहाँले

हामीलाई िवँवासाथ छोड्नुभएको िजम्मेवारीलाई फलदायी भएर काम गिररह
नऽ भने जब उहाँ अचानक आउनुहन्ु छ तब हामीह
भे ाउनुहन
ु ेछ।"-एलेन जी

सुितरहे को उहाँले

ाइट, टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली ८, पृ.३७बाट

पान्तिरत।

"(ूायजसो बिप्तःमाको बेलामा) सपथ वा वाचाको पिवऽताको बारे मा
मािनसह लाई सचेत गराइरहनु आवँयक छ। ितनीह ले परमेँवरको काममा
सहयोग गछु र् भनेर सङ्कल्प गरे का हुन्छन्। परमेँवरको सामु खाएको सपथ

वा गरे को सङ्कल्प ूायजसो मािनसह सँग गिरएको बाचा जःतो होइन जुन
पालन गनुप
र् न वाध्यता हुन्छ। तर परमेँवरसँग गिरएको बाचा भएकोले त्यो
पालन गनुर् के वाध्यता छै न

वा त्यो पिवऽ हो भनेर ठा ु आवँयक छै न र?

परमेँवरसँग गिरएको वाचामा कुनै ूाविधक वा कानुनी पले मा

वाध्य

गराउन नसक्ने भएतापिन के कुनै पिन इसाई हुँ भनेर दावी गनले आफूले

ँ गछर् र? तर परमेँवरसँग गिरएको बाचा
मािनससँग गरे को बाचा तोड्ने आट

कुनै

कानुनले

भेट्न

नसेकातापिन

वा

त्यो

वाचा

पालन

गनर्

वाध्यता

नदे िखएतापिन मािनससँग गिरएको बाचा भन्दा त्यो कमको हुँदैन।"-एलेन जी
ाइट, एलेन जी

१०५६बाट
िचन्तनमनन:
अ.

ाइट कमेन्टस्, द एस िडए बाइबल कमेन्टरी, ठे ली ६, पृ.

पान्तिरत।

धेरै कुराह का अलावा येशूले आफ्ना चेलाह लाई तुरन्तै
पालन गनर् दुई आदे शह

छोडेर जानुभएको छ: उहाँको िसय

आगमनको ूतीक्षामा रहन र सं सारभिर सुसमाचार सुनाउने
काममा जुट्न। सं सारमा सुसमाचार सुनाउने जुन लआयमा
हामीह

िहँिडरहेका छ ती आदे शह ले हामीलाई कसरी

ूभाव पानुर् पछर्?

४१

आ.

कसै-कसैले यःतो भावना व्यक्त गदर्छन्, "येशू आज नै
आउनुहन्ु छ भनेर तयार भएर बःनु पछर् तर हामीह ले

आफ्नो लआयमा चचर्को उत्थानको िनिम्त यसरी िनरन्तर पमा
सिबय भएर बःनुपछर् िक उहाँ सय वषर्पिछ आउनुभएतापिन
केही फरक पदन।" यो भावनामा के आत्म ान लुकेको छ?

हामी इसाई ह भनेर दावी गनह ले त्यसलाई कसरी उपयोग
गन?
इ.

येशूको जीवन, मृत्यु, पुन त्थान र उहाँको आगमन नै
हामीह को

वचन

ूचार

गनको

मुख्य

केन्ििवन्दु िकन

र्ु ोस्: यिद घट्नाह लाई मध्य नजर
हुनपु छर्? यो पिन हेनह
राखेर ूचार नगिरँदा हामीह को ूचारको अथर् के हुन जाला
त?

ई.

अ

मािनसह को असल वा खराब िनयत थाहा पाउन

कितको सार्हो छ भनेर हनिनया र सिफराको कथाबाट कसरी
उ.

िसक्ने?

आधुिनक जमानामा कोही गमिलएलह

छन् जुन तपाईँले

िच भ
ु एको छ? वा के तपाईँ अ को िनिम्त गमिलएलको

भूिमका खेिलरहनु पन अवःथामा पनुभ
र् एको छ? कितपय
समयमा ूभ ुलाई िवँवासै नगन मािनसह बाटपिन बुि मानी
सरसल्लाह

कितको

असल

हुन

पुगक
े ो

तपाईँले

गनुभ
र् एको छ? त्यसबाट हामीले के िसक्न सक्दछ ?

४२

महसुस

कथा ३

एडभेिन्टःट िव ा अ ाल्नु

की-जो मुन, ७१ दिक्षण कोिरया
मेरो घरको ढोकामा एक जना एडभेिन्टःटले पढ्ने साममी िलएर

आउनुभन्दा धेरै पिहले नै सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा मेरो चासो सु भएको

िथयो।

कोिरयाको एक मूख्य ूोटे ःटे न्ट समूदायको पाःटर भएको है िसयतले
ँ
चचर्ह को धारणा कःतो छ सो जा चाहे को िथए।

परमेँवरको बारे मा अ

ूेसबेिटिरयन, मेथोिडःट र एडभेिन्टःट चचर्ले िसकाएका िलिखत साममीह लाई
ँ
तुलना गरे र पढे को िथए।
सबै एडभेिन्टःट पुःतकह
एलेन जी ाइटले
ँ धेरै वषर् अिघ दे हान्त भएको मिहलाूित एडभेिन्टःटह ले
लेखेको थाहा पाए।
िकन ध्यान िदए भ े कुरामा मलाई कौतुहल लागेको िथयो।

फेिर त्यसै बखत हाॆो चचर् जितसुकै ठू लो र ूख्यात भएतापिन हाॆो
ँ मैले एक िदन
चचर्मा केही न केही कमी भएको मैले महसुस गरे को िथए।
एक जना ूख्यात पाःटरलाई यो ूँन राख, "हामीह को बाइबल कलेजमा
दािनएल र ूकाशको पुःतकको बारे मा िकन िसकाउँदैन ?" "ती पुःतकह को
बारे मा हामीलाई धेरै थाहा नभएकोले निसकाएको" भनेर उनले उ र िदए।

त्यसकारण मेरो ूँनको जवाफ आफैले खोज्न थाल। हाॆो दे शमा
रहे का िविभ आआफ्नै खालका धािमर्क समूहह सँग मेरो िववाद हुन थाल्यो।

दिक्षण कोिरयामा मुख्य गरे र तीन धािमर्क समूहह

छन्: यहोवाको साक्षी,

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट र नयाँ ःवगर् र नयाँ पृथ्वीमा िवँवास गनह । नयाँ
ःवगर् र नयाँ पृथ्वीलाई िवँवास गन समूहमा एक जना युवा सं लग्न भएको

मलाई थाहा िथयो। ती युवा त्यसमा गएपिछ त्यसबाट उसलाई अलग राख्न
मैले कोिशश गर तर सिकँन। त्यसकारण म ितनीह को मुख्य सं ःथामा गए ँ र
ँ
त्यहाँ बाइबल बारे मा िसकाए।
अिन मैले यहोवाका साक्षीलाई मा े एक
समूहलाई त्यसबाट आफूितर ल्याउने कोिशश गर। त्यसपिछ मैले
एडभेिन्टःटको

बारे मा िसक्न िनणर्य गर। एडभेिन्टःटको
ितनीह को िशक्षासँग लड्ने मेरो आशय िथयो।

बारे मा

िसकेर

यसै समय मैले ही-सुिकमलाई भेट। उनी एडभेिन्टःट पुःतकह

बेच्दै िथइन्। जब उनलाई मैले भेट मैले परमेँवरलाई यसरी धन्यवाद िदए,ँ

"परमेँवर म तपाईँलाई धन्यवाद िदन्छु िकनभने मैले एडभेिन्टःटह को बारे मा
ँ
जा
चाहे को िथए।
तपाईँले एक जना एडभेिन्टःटलाई मेरै ढोकामा
ल्याउनुभयो।"
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सुौी िकमले मलाई एउटा पचार् िदइन्। ूायजसो मैले पचार्ह लाई

फ्याँिक िदन्थ। तर त्यसबेला मैले सोच, " त्यसमा केही सत्यता हुनसक्छ।
ँ आित्मक पमा सम्बन्ध राख्न सक्नेछु र
यिद छ भने मैले िसकेर म उनीसग

मेरो चचर्मा ल्याउन कोिशश गनछु ।"
के एडभेिन्टःट झुटो हुन ् त?

एडभेिन्टःटको बारे मा केही जानकारी पाएपिछ सुौी िकमको चचर्मा
जान चाह। त्यो चचर् हामीह को चचर्ले िसकाएको अनुसार झुटा हुन ् िक भ े
ँ केही समय कसै ले थाहा नपाउने गिर म त्यस चचर्मा
जा चाहको िथए।
ँ
गए। तर एक िदन मेरी ौीमतीले मेरो पुःतक साममीमा एडभेिन्टःट चचर्को

सूचना पऽ भे ाइन्। अिन उनको र मेरो बीचमा कचकच चल्न थाल्यो। मेरी
ौीमतीलाई िरस नउठाइ एडभेिन्टःट चचर्मा कसरी जाने भनेर सोिचरहे को
ँ तब एक िदन सुौी िकमले मलाई उनको चचर्मा हुने ःवाःथ्य सम्बन्धी
िथए।

कायर्बममा भाग िलन िनम्तो िदइन्। यस बारे मा मेरी ौीमतीले पिन चासो
रािख्थन् होला भनेर उनलाई पिन िनम्तो िदन िकमलाई अनुरोध गर।

मलाई थाहा िथयो िक मेरी ौीमतीले एडभेिन्टःट चचर्मा िदइने ूवचन
किहल्यै पिन सु े छै न। तर ःवाःथ्य सम्बन्धी ानबाट एडभेिन्टःट चचर्सँग
उनलाई पिरचय गराउन सिकन्छ भ े मलाई थाहा िथयो। एडभेिन्टःटह

जिहले पिन िमऽवत व्यवहार गदर्छन् र सबैलाई हे लो भ े चलन छ भनेर मेरी
ँ
दे खाउन
चाहे को
िथए।
आराधनाको
सेवाकायर्बमपिछ

ौीमतीलाई

एडभेिन्टःटह

कसरी िमिलजुली खाँदा रहे छन् भनेर मेरी ौीमतीले दे िख्लन्
ँ हामीह को चचर्मा हामीह को चचर् पाःटर जिहले पिन
भ े मैले चाहे को िथए।
ु को सु मा बःदथे र अ ह ले उनलाई खाना ल्याउनुपथ्य । तर
टे बल
एडभेिन्टःट चचर् पाःटरले आफैले आफ्नो खाना िलनुपथ्य र बःनको िनिम्त
ठाउँ खोज्नुपथ्य ।

ःवाःथ्य सम्बन्धी कायर्बमले मेरी ौीमतीको मन एडभेिन्टःट चचर्ूित

नरम भयो। पिछ हामी दुवै जना दािनएल र ूकाशको बारे मा िदइने िशक्षा
कायर्बममा सामेल भय । त्यसबेलमा मैले सोच, "यो त फरक िशक्षा रहे छ।
हामीह को चचर्मा पो धेरै गल्ती कुराह रहे छन्। तर एडभेिन्टःट चचर्को

पाःटरले त मलाई तातो तातो आित्मक खाना पो खुवाई रहे का छन्।"

कायर्बमको समापणमा ूचारकले मलाई बिप्तःमा िलन सुझाव िदए।

तर मेरी ौीमतीले पिखर्न अनुरोध गिरन्। म मेरो चचर्को पाःटरमाऽ होइन
चचर्को विर
अगुवा पिन हुँ भनेर मेरी ौीमतीले सम्झाइन्। मैले मेरी
ौीमतीको कुरा सुन। मेरो चचर्को ःथानीय युिनयनको अध्यक्ष पद सम्हालेपिछ
एडभेिन्टःट चचर्मा बिप्तःमा िलने िनणर्य मैले गर।
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बिप्तःमा निलने िनणर्य गरे को साबथ पिछ मेरी ौीमती चचर्मा गइनन्
िकनभने उनी िबरामी परे की िथइन्। त्यस िदन िदउँसो एक जना एडभेिन्टःट
मेरो घरमा मेरी ौीमतीको िनिम्त ूाथर्ना गनर् आए। कुराकानी गरे पिछ उनले
हामीलाई भने, "तपाईँह ले बिप्तःमा िलनुपछर्।" अनकनाउँदै मेरी ौीमतीितर

ँ ा लगाउँदै मैले भन, "यस बारे म ूाथर्ना गछु र्। यिद परमेँवरको इच्छा
आख

छ भने म बिप्तःमा िलन्छु ।" मेरी ौीमतीले िभ े क्यालेन्डर हे िररहे की
िथइन्। "फेॄअ
ु री ४मा बिप्तःमा िलने राॆो समय जःतो लाग्छ," मलाई
छक्क पाद उनले भिनन्। एक हप्ता अिघ सम्म मलाई बिप्तःमा निलन
सम्झाएकी ौीमतीले त आफूले पिन बिप्तःमा िलने चाहना व्यक्त गिरन्।

फेॄअ
ु री २०१७मा बिप्तःमा िलएपिछ मेरो जीवन खुशी र आनन्दले
भिररहे को छ। ूत्येक साबथ ूवचन सु मलाई मन पछर्।

एडभेिन्टःट पुःतक बेच्ने मिहलालाई मेरो चचर्मा ल्याउन मैले चाहे को

िथए,ँ उनले पो मलाई उनको चचर्मा ल्याइन्।

(यो कथा कीजो मुनले आन्िमकचे
िसनेलाई भनेका िथए। िकजो मुनले
ु

आइतबार पालन गन चचर्मा ३७ वषर्सम्म चचर्को पाःटर भएर सेवा गरे का
िथए। उनी ७१ वषर्को हुनहु न्ु छ। अक अध्यायमा उनकी ौीमतीले भनेकी
कथा पढ्नेछ )।
दिक्षण कोिरयाबारे थप जानकारी:

-दिक्षण कोिरयाको जनसं ख्या ५ करोड दसलाख छ। त्यो दे शको क्षेऽफल
३८,००० वगर्माइल अथार्त ् १००,००० वगर् िकलोिमटर छ। दे शको
भौगोिलक

ि कोणमा सं सारको सबैभन्दा धेरै मािनसह बःने दे श हो। ूत्येक
वगर्माइलमा १३०० मािनसह छन् अथार्त ् ूत्येक वगर् िकलोिमटरमा ५००
जना मािनसह
छन्। यस दे शसँग अमेिरकालाई तुलना गदार् अमेिरकामा

ूत्येक वगर्माइलमा ८६ मािनसह
३३ जना मािनस रहन्छन्।

बःदछन् वा ूत्येक वगर् िकलोिमटर मा

-कोिरयामा कोही जिन्मयो भने जिन्मने िबि क्कै एक वषर् भएको मािनन्छ।

-कोिरयामा

रहे का

चचर्का

कमर्चारीह को

िशक्षामा

सुधार

ल्याउन

सन्

१९०६मा एक जना अमेिरकन िमिसनेरीले सम्युक िवँविव ालय ःथापना

गरे का िथए। सु मा त्यसलाई इयुम्यु

कलेज भिनन्थ्यो। यो िव ालय दुई

पल्ट बन्द गनुप
र् रे को िथयो। एक फेरा कोिरयामा जापानले शासन गरे को
बेलामा र अक पल्ट कोिरयाको गृहयु मा। त्यस िवँविव ालयमा ५,७८७

िव ाथीर्ह

छन्। ८६ ूितशत िव ाथीर्ह

एडभेिन्टःट होइनन्।
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