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सातवटा चचर्ह
येशक
ू ा स

को िनि त
दे शह

यस अध्यायका मूल पदह : ूकाश २:८-११, ूकाश २:१२-१७, ूकाश
२:१८-२९, ूकाश ३:१-६, ूकाश ३:७-१३, ूकाश ३:१४-२२ र
यशैया ६१:१०।

यस अध्यायको मूल सार पद: "जसले िजत्छ, त्यसलाई म मेरो िसं हासनमा मिसत

ँ उहाँको िसं हासनमा
बःन िदनेछु, जसरी म आफैले पिन िजत, र मेरा िपतासग
बसेको छु ।" (ूकाश ३:२१)।

येशूले यूह ा माफर्त पात्मोस टापुबाट सातवटा पऽह

जनह लाई पठाउनुभएको िथयो। ती सन्दे शह

उहाँका

यूह ाको समयमा भएका

एिशयाका चचर्ह ूित सरोकार राखेर लेिखएको भएतापिन इितहासभिर रहे का
चचर्ह को अवःथालाई मध्यनजर राखेर लेिखएको हो। िविभ

ूतीकह

ारा

चचर्ह मा हुने अवःथाह को भिवंयवाणीःव प िचऽण गिरएको छ। ती

सन्दे शह लाई सँगसँगै केलाएर हे र्य भने ती सबैको बनावटमा छवटा शैली
अपनाइएको पाइन्छ। १. येशूले ूत्येक चचर्लाई नाउँ ारा सम्बोधन २.
सम्बोधनको बममा पिहलो वाक्यको दोॐो अं शमा "यी कुराह

भन्दछ" भनेर

लेिखएको छ। ूकाश १ अध्यायमा येशूको वारे मा जसरी वणर्न गिरएको छ र

ूतीकह

समावेश भएका छन् ितनैलाई ूयोग गरे र ूत्येक चचर्लाई आफ्नो

िचनारी िदएर लेिखएको छ। येशूका ती िववरणह

ूत्येक चचर्को िवशेष

आवँयकता सुहाउँदो वणर्न गिरएको छ। त्यसको अथर् िवँवासीह को िविभ

अवःथा र िविभ

सं घषर्ह ूित आफू सं वदनशील भएको र ितनीह लाई साथ

ँ
िदन आफू सक्षम् भएको येशूले औल्याउनु
हुन्छ ३. येशूले ूत्येक चचर्को

मुल्या न गनुह
र् न्ु छ ४ आफ्नो पिरिःथितबाट कसरी उिम्कने भनेर येशूले
सल्लाह िदनुहन्ु छ ५. ूत्येक सन्दे शमा पिवऽ आत्माको सन्दे शलाई सु

अनुरोध गिरएको छ र ६. जसले पिवऽ आत्माको अगुवाईमा चलेर िवजयी
जीवन िबताउँछ त्यसलाई िदइने इनामको ूित ा समावेश भएको पाइन्छ।

अिघल्लो अध्यायमा एिफससको चचर्लाई लेिखएको ूथम पऽलाई
केलाएर हे रेका िथय , यस अध्यायमा बाँकी चचर्ह लाई िदइएको सन्दे शह को
अध्ययन गनछ । ूत्येक चचर्को अवःथा हे रेर त्यसको आवँयकतालाई जवाफ
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िदँदै येशूले आशा ूदान गनुह
र् न्ु छ। ती चचर्ह लाई येशूले िदनुभएको सन्दे श
अनुसार

त्यसबेलाका

चचर्ह को

िनिम्तमाऽ

होइन

अिहलेका

चचर्ह को

आवँयकतालाई पिन उहाँले पुर्याउनुहन्ु छ भनेर हामी ढु क्क हुनसक्छ ।
१. ःमुनार् र पगार्ममका चचर्ह लाई येशूको सन्दे श

ःमुनार् अत्यन्त सुन्दर र धनी सहर िथयो। यहाँ पिन सॆाट्को

ूितमालाई पूजा गनर् सबैलाई वाध्य गराइएको िथयो। यिद कोही मािनसले
रोमको सॆाट्को मूितर्लाई दे वता भनेर पुजा गरे न भने उसको कानुनी
अिधकारबाट ऊ बिन्चत हुन्थ्यो। उसलाई यातना िदइन्थ्यो र मािरन्थ्यो पिन।
ःमुनार्को चचर्को अवःथालाई जानेर

येशूले त्यस

र त्यसूित सं वेदनशील भएर

चचर्को बारे मा आफूलाई थाहा भएको छ भनेर त्यसको सामु

आफूलाई ूःतुत गनुभ
र् एको िथयो। त्यस चचर्मा के हुनसक्छ भनेर येशूले
सतकर् गराउनुभएको िथयो? हे नह
र्ु ोस्, ूकाश २:८-११ "८ अिन ःमुनार्का
मण्डलीका दू तलाई यो लेख: यी कुरा आिद र अन्त्यले भन्दछ, जो मरे को

िथयो, र फेिर जीिवत भयो। ९ म ितॆा कंटह

र ितॆो दिरितालाई

जान्दछु । तर ितमी त धनी नै छौ। म ितनीह लाई िचन्दछु , जसले आफूलाई
यहूदी ह त भन्छन्, तर वाःतवमा ितनीह
म जान्दछु । ितनीह

होइनन्। ितनीह ले गरे का िनन्दा

् १० ितमीले भोग्नै लागेका
शैतानको सभाघर हुन।

कंटह सँग नडराओ। हे र, िदयाबलसले ितमीह मध्ये कितलाई ितमीह का
ँ े को छ, र ितमीह लाई दशै िदन कंट
जाँचको िनिम्त कैदमा हाल्न आट

हुनेछ। ितमी मृत्युसम्मै िवँवासी होओ, र म ितमीलाई जीवनको मुकुट
िदनेछु। ११ जसको कान छ, त्यसले सुनोस्, पिवऽ आत्माले मण्डलीह लाई

के भन्नुहन्ु छ। जसले िजत्छ, त्यसलाई दोॐो मृत्युदेिख केही हािन हुनेछैन।"

एिशया महादे शको ूान्तमा रहे को ःमुनार्को चचर्लाई िदइएको सन्दे श

तत्कालीन ःमुनार् चचर्को िनिम्त माऽ नभएर येशूका चेलाह को समय कालपिछ

हुने िवँवासीह लाई लिक्षत गरे र भिवंयवाणी ःव प सन्दे श िदइएको िथयो।

ूथम् शताब्दीदे िख पिँचमी गोरा रोमी साॆाज्यले इसाईह लाई िभषण यातना
िदइएको िथयो (इसाई धमर् गोराह को धमर् हो भ े आरोप सरासर झुठो भएको
गोराह ले नै इसाईह लाई सताइनुले पुि

हुन्छ। हुन त इसाई आःथा कुनै

र , जातजाितको नभएर सबैको हो-अनुवादकको िटप्पणी)। ूकाश २:१०मा
येशूभक्तह ले दश िदनसम्म महाक को सामना गनुप
र् नछ भनेर उल्लेख
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गिरएको

छ।

त्यसको

अथर्

सन्

३०३दे िख

डाओक्लेिशयनको

रोमको

िन ु र

३१३सम्म

र
दश

िनरङ्कुश
वषर्को

बादशाह

राज्यकालमा

येशूभक्तह लाई सताउने कुरा औल्ँ याइएको िथयो। सन् ३१३मा रोमको

बादशाह कन्सेिटनले आफू इसाई भएको दावी गरे र िमलनको अध्यादे श भनेर
ूख्यात आदे श जारी गरे का िथए। त्यसबेला सबै इसाईह लाई धािमर्क

ःवतन्ऽता ूदान गिरएको िथयो।

ु ाका धािमर्क िबयाकलापको केन्ि िथयो।
पगार्मन अनेकौ मूितर्पज

त्यहाँ पिँचमी सभ्यता मीकको दे वता आिःक्लिपयसको भव्य पमा पुजा
गिरन्थ्यो। त्यो दे वतालाई मािनसह लाई िनको पान र मुिक्तदाता भनेर
मािनन्थ्यो। त्यो दे वताको ूतीक सपर् िथयो। आिःक्लिपयसको मिन्दरमा
त्यसको

पुजा

गनर् धेरै

ठाउँह बाट

मािनसह

आउँथे।

त्यस

दे वताले

मािनसह को रोग िनको पाछर् भनेर िवँवास गिरन्थ्यो। ःमुनार्मा जःतै पगार्मम
पिन रोमी सॆाट्लाई दे वता मानेर पूजा गनपछर् भनेर जबरजःती धमर् मा
लगाउने कायर्मा ूख्यात िथयो। त्यसै कारण पगार्मममा रहे का इसाईह
शैतानको ःथान हो र त्यहाँ उसको िसं हासन िथयो भनेर ःवीकाद त्यस चचर्मा
भएका िवँवासीह लाई पऽ लेिखएको िथयो।

र् एको िथयो?
येशूले आफूलाई पगार्ममको चचर्लाई कसरी ूःतुत गनुभ

ितनीह को आित्मक अवःथालाई येशूले कसरी मूल्या न गनुभ
र् एको िथयो?

हेनह
र्ु ोस् ूकाश २:१२-१५ "१२ अिन पगार्ममका मण्डलीका दूतलाई यो लेख:

यी कुरा धािरलो दुईधारे तरवार साथमा हुनल
े े भन्दछ, १३ मलाई थाहा छ, ितमी
कहाँ बःछौ, त्यही ँ जहाँ शैतानको िसं हासन छ। तरै पिन ितमीह मेरो नाउँमा
िःथर बःछौ। मेरो िवँवासयोग्य साक्षी एिन्टपासको समयमा पिन ममािथको

आफ्नो िवँवास ितमीह ले त्यागेनौ। शैतान बःने ठाउँमा ितमीह कै माझमा
ितनी मािरए। १४ तर ितमीह का िव
ँ
ितमीह सग

यःता

कोही-कोही

ँ केही कुराह
मा मसग

छन्, जसले

बालामको

छन्, िकनभने

िशक्षा

मान्छन्।

इॐाएलीह का अगािड ठक्करको कारण बनून ् भनी मूितर्ह लाई चढ़ाएको
भोजन खान र व्यिभचार गनर् बालामले बालाकलाई िसकाएको िथयो।"
पगार्मममा रहे का इसाईह ले बािहर र िभऽै चचर्बाट पिन अनेक
परीक्षाह को सामना गनुप
र् रे को िथयो। कितपय इसाईह

आफ्ना आःथामा

िःथर रहे तापिन चचर्िभऽै रहे का "िनकोलेटन" इसाईह ले सतावटबाट बच्न

येशूूितको आःथा र ःथानीय धमर्सँग सम्झौता गनुप
र् छर् भनेर िसकाएका िथए।
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पुरानो करार गन्ती ३१:१६मा झुठो धमर्ग ु

वा भिवंयवक्ता बालामको बारे मा

चचार् गिरएको छ। ूित ा गिरएको दे शमा याऽा गिररहे का इॐाएलीह लाई
उसले परमेँवरको िब

मा जान हातले बनाएका ःथानीय दे वताह लाई पूजा

गनर् उक्साएका िथए। ती इॐाएलीह

बालामको कुरा मानेर चल्न सिजलो

भएको र आफ्नो आःथासँग सम्झौता गिरयो भनेर इनामनै पाइने रहे छ भ े
महसुस गरे का िथए। य शलेमको पिरषदले मूितर्ह लाई चढाएको ूसादह
नखान

र अनैितक

यौन सम्बन्ध

जोड्न

मनाही गिरएको

िथयो (ूेिरत

१५:२९)। तर बालामको मतलाई पिन मा े इसाईह ले त्यस पिरषद्को

िनणर्यलाई अःवीकार गरे का िथए। पगार्ममका चचर्का इसाई भनाउँदा ती
िवँवासीह को िनिम्त एउटै समाधान येशूले िदनुभएको िथयो, त्यो िथयो
"पँचाताप गर" (ूकाश २:१६)।

पगार्मम चचर्को वािःतिवकतालाई मध्यनजर राखेर पऽ लेिखएतापिन
त्यो पऽ भिवंयवाणी ःव प िथयो। अन्दाजी सन् ३१३-५३८सम्म रहे का
इसाई चचर्लाई सम्बोधन गद भिवंयवाणीको

पमा पिन त्यो पऽ लेिखएको

िथयो। त्यसबेला चचर्मा कितपय मािनसह ले येशूमािथको िवँवासलाई अटल

राखेतापिन कितपय मािनसह को आित्मक जीवन खिःकन्दै गएको िथयो र
चचर्लाई छोड्ने बम ठू लो गितमा बिढरहे को िथयो।

"मेरो िवँवास अथार्त ् ममािथको िवँवास नत्याग" भनेर येशूले

भ ुभएको अथर् के हो? हे नह
र्ु ोस् ूकाश २:१३ "मलाई थाहा छ, ितमी कहाँ
बःछौ, त्यही ँ जहाँ शैतानको िसं हासन छ। तरै पिन ितमीह मेरो नाउँमा िःथर
बःछौ। मेरो िवँवासयोग्य साक्षी एिन्टपासको समयमा पिन ममािथको आफ्नो

िवँवास ितमीह ले त्यागेनौ। शैतान बःने ठाउँमा ितमीह कै माझमा ितनी

मािरए।" र ूकाश १४:१२ "परमेँवरका आ ाह

पालन गन र येशूमािथ

िवँवास राख्ने सन्तह को धै य र् धारण यसै मा छ।" जुनसुकै अवःथामा पिन

हामीह को िवँवासमा अटल रहने हामीह को ूितव ताले हाॆो आःथामा
दखल िदने कुनै पिन तत्वसँग सम्झौता नगदार् नमरे सम्म हामी िवँवासमा

कसरी िःथर भएर बःन सक्छ (ूकाश २:१०) ?
२. िथयािटराको चचर्लाई येशू भी को सन्दे श
पौरािणक इितहासमा अ

सहरह

जःतै िथयािटरा सहर त्यःतो

राजनैितक, साःकृितक, धािमर्क र व्यापािरक िहसाबले उल्लेखनीय भएको
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पाउँदैन । रोमी साॆाज्यमा कुनै व्यापार वा पेशा र काम गनुछ
र् भने कुनै न

कुनै िकिसमको िसप

कािलगढ हुनपु थ्य । ूत्येक पेशागत नागिरक चाहे

व्यापारी होस् वा कािलगढ होस् त्यस पेशासँग सम्बिधत कुनै न कुनै गुठी, सं घ

सं गठनमा सदःय हुनपु थ्य । िथयािटरा सहरका जनताह का मािनसह लाई
त्यःता स ठनका सदःय हुन करै लगाइन्थ्यो। ती स ठनका मािनसह ले

िथयािटरा सहरमा हुने कुनै पिन धािमर्क वा मिन्दरको चाडवाड, गुठी र

िविधह मा भाग िलनै पथ्य । कितपय समयमा ती िविध तथा कमर्काण्डह
चलाउन अनैितक िबयाकलापह

पिन समावेश हुन्थ्यो। जुन मािनसले त्यस

गुठी वा स ठनमा भाग िलन अःवीकार गथ्य त्यसलाई त्यस गुठी वा स बाट
अलग

गिरन्थ्यो।

त्यितमाऽ

नभएर

ःथानीय

धािमर्क

सं ःकारमा

भाग

निलनेह लाई आिथर्क नाकावन्दी वा िकनमेल गनर् पिन रोक लगाइन्थ्यो।
त्यसकारण

त्यसबेलाका

िथयािटरामा

रहे का

इसाईह ले

त्यहाँको

धािमर्क

सं ःकारसँग सम्झौता गरे र जीउने िक सुसमाचारको खाितर समाजबाट पूरै

बािहिरएर ितरःकारको वेइज्जत सहने- यी दुईमा एकलाई च ु ु पथ्य ।
यसरी

िथयािटरा

सं सारको

नीितमा

सम्झौता

गरे र

चल्ने

िक

सुसमाचारको खाितर जुनसुकै ितरःकार पिन सहे र बःने भनेर िनणर्यमा

पिररहे का इसाईह लाई येशूले आफूलाई कःतो तिरकाले ूःतुत गनुह
र् न्ु छ,

हे नह
र्ु ोस् ूकाश २:१८-२९। ितनीह मा भएका के गुण वा चिरऽह

िथए

जुन येशूले सराहना गनुभ
र् एको िथयो साथै ितनीह मा के िवषय िथयो जसले

येशूलाई दु:िखत तुल्याइएको िथयो? "१८ अिन िथआटीराको मण्डलीका

ँ ा आगोका
दू तलाई यो लेख: यी कुरा परमेँवरको पुऽले भन्दछ, जसका आख
ज्वालाजःता, जसका पाउ टल्काइराखेको काँसाजःता छन्। १९ ितॆा काम,
ितॆो ूेम, ितॆो िवँवास, ितॆो सेवा र ितॆो धै यप
र् ूणर् सहनशीलता मलाई थाहा
छ। ितॆा पिछल्ला काम अिघल्लाभन्दा बढ़ी छन्। २० तर ितॆो िव

मा

मैले यो भन्नु छ: ितमी ईजेबेल भन्ने ःऽीलाई सहन गछ । त्यसले आफैलाई

अगमवािदनी भन्छे , र मेरा सेवकह लाई व्यिभचार गनर् र मूितर्ह लाई

चढ़ाइएको भोजन खान िसकाउँछे, र यसरी ितनीह लाई बहकाउँछे। २१ मैले
त्यसलाई पँचा ाप गन समय िदए,ँ तर त्यसले आफ्नो व्यिभचारबाट पँचा ाप

गनर् इन्कार गरी। २२ हे र, म त्यसलाई रोग-शय्यामा फािलिदनेछु, र त्यससँग
व्यिभचार गनह ले त्यसले गरे का कामह बाट पँचा ाप गरे नन् भने म
ितनीह लाई महास ंटमा फािलिदनेछु। २३ म त्यसका छोराछोरीह लाई

३९

मानछु । र सबै मण्डलीह ले थाहा पाउनेछन्, िक म उही हुँ, जसले सबैका मन
र

दयको जाँच गदर्छु, र म ितमीह

हरे कलाई ितमीह का कामअनुसार

िदनेछु। २४ तर ितमी िथआटीरामा भएको यो िशक्षा नमान्ने तथा कितले

भनेझ शैतानका गिहरा कुराह

निसक्ने बाँकी ितमीह लाई म भन्दछु , म

ँ २५ त्यसो भए तापिन जे ितमीह सँग
कुनै भार रािख्दन।

ितमीह मािथ अ

छ, म नआउञ्जेल त्यसलाई थािमराख। २६ जसले िजत्छ र मेरा कामह लाई

आिखरसम्मै कायम राख्छ, त्यसलाई म जाित-जाितमािथ अिधकार िदनेछु, २७ र
फलामको

डन्डाले

माटोका

भाँड़ाह

टु बा-टु बा

पारे र

फोरे झ

त्यसले

ितनीह लाई शासन गनछ, जसरी मैले पिन मेरा िपताबाट अिधकार पाएको छु ।

२८ म त्यसलाई िबहानको तारा िदनेछु। २९ जसको सुन्ने कान छ, त्यसले

सुनोस्, पिवऽ आत्माले मण्डलीह लाई के भन्नुहन्ु छ।" यस पऽमा ूःतुत
गिरएको येशूको िचऽण दािनएल १०:६मा पिन यसरी लेिखएको पाउँछ
"ितनको

शरीर

पीतमिणजःतै

चहिकलो

िथयो, ितनको

अनुहार

िबजुलीझ

ँ ा राँकोझ बिलरहे का िथए। ितनका हात र खु ाह
चम्कन्थ्यो, ितनका आख
टल्काइएको काँसोजःतै र ितनको ःवर ठू लो भीड़को ःवरझ िथए।"
पगार्ममका

िवँवासीह लाई

चचर्का

पिन

ःथानीय

िवँवासीह लाई
ु ा
मूितर्पज

गन

जःतै

धमर्,

िथयािटरा

सं ःकार

वा

चचर्का
गुठीको

वातावरणमा सम्झौता गरे र बःने िक नबःने भ े िनणर्य गनुप
र् थ्य । इजबेल भ े

नाउँ

इॐाएलको

इितहासमा

राजा

आहाबकी

रानी

िथइन्।

उनले

इॐाएलीह लाई परमेँवरूितको आःथाबाट फकार्एर आफूले मानेका बाल र

अ

दे वी दे वताह लाई पूजा गनर् लगाएकी िथइन् ( "३१ नबातका छोरा

यारोबामका पापी चालह मा िहँ न ितनको िनिम्त कम भएजःतो माऽ होइन,

तर ितनले (राजा आहाब) सीदोनीह का राजा एताबालकी छोरी ईजेबेललाई
पिन िववाह गरे , र बाल दे वताको सेवा गरे र त्यसलाई पुज्न लागे। ३२

सामिरयामा ितनले बनाएको बालको मिन्दरमा बालको िनिम्त एउटा वेदी
बनाए। ३३ आहाबले अशेरा दे वीको मूितर् पिन खड़ा गरे , र ितनले आफ्ना

अिघका इॐाएलका सबै राजाह भन्दा बढ़ी परमूभ ु इॐाएलका परमेँवरलाई

िरस उठाउने काम गरे ।" १ राजाह
आित्मक वेँयाको
भनाउँदाह

१६:३१-३३)। इजबेललाई येशूले

पमा िचऽण गनुभ
र् एको छ (ूकाश २:२०)। इसाई

ु ाको िशक्षा
नै िकन नहुन ् आफ्नो आःथा र ःथानीय धमर् वा मूितर्पज

४०

र िरितलाई िमलाएर इसाईको खोल ओढे र िहँड्छ भने त्यसले इजबेलसँग
वेँयावृित गिररहे को येशूले ठहर्याउनुभएको िथयो।

ँ ाले
िथयािटरालाई लेिखएको पऽलाई त्यसबेलाको भिवंयवाणीको आख

हे िरयो भने सन् ५३८-१५६८को इसाई चचर्को अवःथालाई िचऽण गिरएको
िथयो। ती शताब्दीह मा चचर्लाई िबगान खतरा बािहरबाट नभएर चचर् िभऽकै
धमर्ग ु

भनाउँदाह ले ल्याएका िथए। बाइबललाई ओझेलमा पारे र त्यस

पिँचमी दे शका परम्परालाई िभऽाइएका िथए। ूभ ु

युगका इसाईह ले
येशूमाऽ

हाॆो

पुजारी

ु न्ु छ
हुनह

भ े

बाइबलको

िशक्षालाई

पन्छाएर

मािनसह लाई नै पुरोिहत, फादर आिद बनाएर ःवगर् जान ितनीह को पहल
आवँयक छ भनेर ती युगका इसाईह ले िसकाएका िथए। येशू ारा माऽ

मुिक्त पाइन्छ भ े िशक्षालाई कमसल गराएर चचर्मा िविभ
हाड वा सामानह
बाइबलका शु

अःतु वा सन्तका

र मूितर्लाई पुजा गनर् लगाएर वा ौ ा राख्न लगाएर

र सरल िशक्षालाई िबटु लो पारे का िथए। परमेँवरको काम

भन्दा मािनसको कामलाई मह वपूणर् ठहर्याएर मािनस धमर्कमर् वा कमर्काण्ड
गरे र मुिक्त पाइन्छ भ े िशक्षा चचर्मा िभऽाइएका िथए। चचर्मा िभऽाइएका ॅ

ूभावलाई

अःवीकार

गन

इसाईह लाई

इसाई

धमर्कै

नाउँमा

चचर्का

ठे केदारह ले सताएका िथए र मािरएका पिन िथए। धेरै शताब्दीसम्म इसाई

धमर्कै खोल ओढे र जबरजःती आफ्नो धािमर्क िशक्षा र िविधह लाई लाद्ने

शिक्तबाट भाग्न बाइबल र बाइबललाईमाऽ मा े चचर्का िवँवासीह

ज लमा

सरण िलएर बसेका िथए (यस सन्दभर्मा ूकाश १२:६,१३-१४मा यसरी

लेिखएको छ "६ त्यो ःऽीचािहँ (चचर्) उजाड-ःथानिभऽ भागी, जहाँ एक हजार
दुई सय साठी िदनसम्म त्यसको पालनपोषण होस् भनेर परमेँवरले त्यसको
लािग ठाउँ तयार राख्नुभएको िथयो।...१३ जब त्यस अिज रले आफू पृथ्वीमा

फ्याँिकएको दे ख्यो, तब त्यसले छोरो जन्माउने त्यस ःऽीलाई खे यो। १४ तर
त्यस ःऽीलाई त्यस सपर्को सम्मुखबाट उजाड-ःथानमा उड़े र जानलाई ठू लो

ग डका दुई पखेटा िदइए। त्यो उजाड-ःथान साढ़े तीन वषर्सम्म त्यस ःऽीको
पालनपोषणको िनिम्त तयार गिरएको िथयो।")। तर येशूले िथयािटराका

चचर्का िवँवासीह को ूेम, आःथा, काम र सेवाको पिन ूशं सा गनुह
र् न्ु छयसले अ

इसाई र सुधारवादी (ूोटःटे न्ट) इसाईह ले गरे का बाइबलितर

मािनसह लाई फकार्उने ूयासलाई येशूले सराहना गनुभ
र् एको िथयो भनेर िचऽण

गिरएको पाइन्छ।

४१

ँ छ, म नआउञ्जेल त्यसलाई
"२५ त्यसो भए तापिन जे ितमीह सग

थािमराख (आफ्नो आःथामा अिडग भएर बस)।" (ूकाश २:२५) भ े येशूको
वचनको बारे मा सोच्नुहोस्। व्यिक्तगत

पमै होस् वा सामूिहक

पमा होस् ती

ू र् छ? येशूबाट हामीले के पाएकाछ
शब्दह को अथर् हाॆो िनिम्त िकन अथर्पण

जसलाई हामीले थामी राख्नुपछर्?

३. सािडर्स चचर्लाई येशूको सन्दे श
सािडर्स सहरको इितहास गौरबमय िथयो। तर जब रोमले त्यस
सहरलाई कब्जा गर्यो तब त्यो सहरको सान हराएको िथयो। सहरका
मािनसह

धनी िथए। सहरमा भएका ऐितहािसक सम्पदा जःतै ठू ला ठू ला

भवनह , मिन्दरह

र ःमारकह लाई रोमी सै िनकह ले ध्वःत पारे का िथए।

सहरका बािसन्दाह

आिथर्क पमा सम्प

सम्पदा िविभ
िख

भएतापिन आफ्नो सहरको गौरबमय

आबमण र शऽुह ले ल्याएका िबनाशका कारणह ले ितनीह

भएका िथए। ितनीह को िबगत इितहासमा आफ्नो गौरबको ूशंसा

गरे तापिन अब त्यो वाःतिवक पमा केवल कल्पनामामाऽै पिरणत भएको
िथयो। त्यो सहर ठाडो िभरालो भएको पहाडमा बसािलएको िथयो। त्यसले
गदार् आबमणकारीह ले हतपत आबमण गनर् सक्दै नथे। त्यहाँका बािसन्दाह

आफू सुरिक्षत भएको कुरामा ढु क्क हुन्थे। जसको फलःव प त्यस सहरमा
राख्न भ ुलवस लापवार्ही गरे का

विरपिरभएका पखार्लह मा सुरक्षा सै िनकह
िथए। पिछ गएर त्यो सहर भग्नावशेषको

पमा खडा हुन गएको पाइन्छ।

येशूले ूकाश ३:१-६मा सािडर्समा रहेको चचर्को अवःथालाई हेरेर पऽ

पठाउनुभएको िथयो। त्यस पऽमा येशूको खबरदारी समावेश भएको छ।
उहाँको चेतावनीमा िदइएको जागा रहो वा पहरा िदइराख्नु भ े शब्दह ले

ँ
ितनीह को सहरको इितहाससग
कसरी सम्बिधत छ। हेनह
र्ु ोस, "१ अिन
सािडर्सका मण्डलीका दूतलाई यो लेख: यी कुरा परमेँवरका सात आत्मा र सात

तारा हुनल
े े भन्दछ। ितॆा काम मलाई थाहा छ। ितमी जीिवत छौ भन्ने नाउँ

त छ, तर ितमीह

मरे का छौ। २ जागा रहो र मन लागेका रहल कुराह लाई

दि॑ला पार, िकनिक मैले ितॆा काम मेरा परमेँवरको

िंटमा िस

भएको

ँ ३ यसकारण ितमीले जे पायौ र सुन्यौ, सो सम्झ, त्यसलाई
भे ाएको छै न।
कायम राख र पँचा ाप गर। यिद ितमी जागा रहेनौ भनेता म चोरजःतै

आउनेछु, र म कुन बेला आउनेछु, सो ितमीले थाहा पाउनेछैनौ। ४ तर
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सािडर्समा कित व्यिक्त छन्, जसले आफ्ना लुगा िबटुलो पारे का छै नन्। ितनीह

ँ सेता वःऽ लाएर िहँ नेछन्, िकनिक ितनीह
मसग

योग्यका छन्। ५ जसले

िजत्छ, त्यसलाई यसरी सेता वःऽ पिहराइन्छ, र म त्यसको नाउँ जीवनको

ँ
पुःतकबाट मेिटिदनेछैन।
म त्यसको नाउँ मेरा िपताको सामुन्ने र उहाँका

दूतह का सामुन्ने ःवीकार गनछु । ६ जसको कान छ, त्यसले सुनोस्, पिवऽ

आत्माले मण्डलीह लाई के भन्नुहन्ु छ।"

त्यही सन्दभर्मा दे हायका पदह

पिन हे नह
र्ु ोस्: म ी २४:४२-४४

"४२ “यसकारण जागा रहो, िकनिक कुन िदन ितमीह को ूभ ु आउनेछ, सो
ितमीह ले जान्दै नौ। ४३ तर यो जान, िक घरको मािलकले चोर रातको कुन

पहरमा आउँछ भनी जानेको भए, ऊ जागो रहनेिथयो, र आफ्नो घर फोनर्
िदनेिथएन। ४४ यसकारण ितमीह

पिन तयार रहो, िकनिक मािनसको पुऽ

ितमीह ले निचताएको बेलामा आउनेछ।" र १ थेःसोिलिनकी ५:१-८ "१
तर भाइ हो, समय र बेलाको िवषयमा ितमीह लाई केही लेख्ने आवँयकता

छै न। २ िकनिक ितमीह

आफै राॆरी जान्दछौ, ूभ ुको िदन त रातमा चोर

आएझ आउनेछ। ३ जब मािनसह

“शािन्त र सुरक्षा” भिनरहे का हुन्छन्, तब

गभर्वती ःऽीलाई बेथा लागेझ अचानक ितनीह मािथ िवनाश आइलाग्छ, र
ितनीह

कुनै रीितले उम्कनेछैनन्। ४ तर भाइ हो, ितमीह

अन्धकारमा छै नौ,

तसथर् त्यस िदनले ितमीह लाई चोरले जःतै चिकत पानछै न। ५ िकनिक
ितमीह

सबै ज्योितका सन्तान र िदनका सन्तान हौ। हामी रातका र

अन्धकारका सन्तान होइन । ६ यसकारण अ ह झ हामी नसुत , तर जागा
बस , र सचेत होऔ ं। ७ िकनिक सुत्नेह

मात्नेह

रातमा सुत्छन्, र म

िपएर

रातै मा मात्छन्। ८ तर हामीचािहँ िदनका हुनाले हामी सचेत होऔ ं, र

िवँवास र ूेमका छातीको पाता र मुिक्तका आशाको टोप लगाऔ ं।"
त्यस सहरमा भएका केही इसाईह

िवँवासमा बिलयो भएतापिन

ूायजसो सबै आित्मक पमा मुदार्समान िथए। सािडर्स सहरका िवँवासीह
िनयिमत

पमा

चचर्

जान्थे।

ितनीह

बािहरी पमा

धमार्त्मा

दे िखन्थे।

ितनीह ले खुला पमा कुनै पाप गरे का िथएनन्। पगार्मम र िथयािटराका

इसाईह ले जःतै आफ्नो चचर्मा झुटा िशक्षाह लाई िभऽाएका िथएनन्।
ितनीह ले मूितर्पूजाूित झुकाव राखेर चचर् पिन छोडेका िथएनन्। सबै
िकिसमले िठक िठक भएको चचर्मा के कमी िथयो त? ितनीह

आित्मक पमा

िशिथल िथए। बिप्तःमा िलएपिछ ितनीह को आित्मक जोश िनिँबय भएको
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िथयो। इसाई जीवन केवल औपचािरकतामामाऽै िसिमत भएकोले ितनीह मा
हुने आित्मयता िनन्िासमान हुनपुगेको िथयो।

भिवंयवाणीको पमा केलाएर हे दार् सािडर्सको चचर्लाई लेखेको पऽ

केवल त्यस चचर्को अवःथालाई माऽ िचऽण नगिर सन् १५६५-१७४०को
इसाई इितहासलाई औल्याएको पाउँछ । बाइबललाई भन्दा परम्परा र पोपलाई

मा े रोमन क्याथोिलक चचर्को िखलाफमा मािटर्न लुथर, िज्व ली, जोन

क्यालिभन जःता बाइबलका धरोहर मािनने धमर्ग ु ह ले त्यस चचर्को गलत
िशक्षादीक्षाूित

असं तिु

व्यक्त

गरे का

िथए।

ितनीह ूित कठोर नीित अपनाएकोले ितनीह

रोमन

क्याथोिलक

चचर्ले

पोपीय शासनबाट अलग भएर

सुधारवादी चचर् वा ूोटे ःटे न्ट चचर्को ःथापना गरे का िथए। त्यो सन्
१५६५भन्दा केही दशक अिघको कुरा िथयो। तर समय िबत्दै जाँदा सन्

१५६५-१७४०ितर रहे का इसाईह को जीवनमा िसिथलता आएको िथयो।

येशूूितको िवँवासलाई केवल औपचािरकतामामाऽ िसिमत रािखयो। सबै जना

चचर् जाने भएकोले हामी पिन चचर् जाऔ ँ भ े मािनसह को लहै लहै मा अ
मािनसह

चचर्मा लागेका िथए। िभऽी आित्मक पिरवतर्न नभई केवल

दे खावटी इसाईह माऽ हुन पुगेकाले त्यस समयका इसाईह

केवल करले

गदार्माऽ चचर् जान थालेका िथए। त्यस युगका मािनसह मा एक िकिसमको
जागरण आइरहे को िथयो। सांसािरक तत्वह ले
धमर्ूितको आःथा गुमाएर मािनसह

बढी मान्यता पाएकोले

धमर्िन पेक्षता अथार्त ् जुन धमर्लाई जसले

मानेपिन हुन्छ वा नमानेपिन हुन्छ भ े अिभयानमा लागेका िथए। बाइबललाई
मानवीय तकर्, दशर्न र िस ान्तले ओझेलमा पारे को िथयो। बाइबलका

िशक्षाह लाई अनेक दशर्नह ले च ुनौित िदएका िथए साथै यिद कोही चचर्मा
जान्थ्यो भने केवल औपचािरकता पूरा गनर्को िनिम्तमाऽ जान्थ्यो। त्यसले गदार्

बाइबलको िबशु

वचनह ूित, येशूूित समपर्णता र सुसमाचारूितको जोश

सेलाउँदै गएको िथयो। िवँवको सामु चचर् सिबय दे िखएतापिन आित्मक पमा
चचर् मरे तल्ु य भएको िथयो।

यथाथर्मा सािडर्सलाई लेिखएको पऽ केवल सािडर्सको चचर्को िनिम्त र

सन् १५६५-१७४०मा रहे का इसाईह को अवःथालाईमाऽ केलाएर लेिखएको

नभइ येशूलाई िवँवास गछु र् भ े ूत्येक युगको ूत्येक इसाईलाई लिक्षत गरे र

लेिखएको ठा ु ज री छ। कितपय इसाईह ले येशूको बारे मा अनेक

ँ नगरी जय मसी भनेर पिन अिभवादन
ूचारवाजी गलार्न,् (जय मिसह भ े आट
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गलार्न-् अनुवादकको थप) येशूूित आफू कःतो बिलयो छु भनेर गौरबसाथ
आफ्नो िवगतको कुरालाई सुनाउला। तर दै िनक जीवनमा येशूूितको मायामोह

र उहाँसँगको सिबए अनुभव नभइरहँदा ितनीह को इसाई आःथा केवल

औपचािरकतामामाऽै िसिमत भएको हुन्छ। ितनीह मा हुनपु न सुसमाचारूितको
सच्चा

दय िचसो हुन गएकोले ितनीह

ु ेका हुन्छन्।
मािनसह ले हे नप
र् ग

केवल नाउँमाऽैको िबिँचयन भनेर

मुिक्त भनेको केवल येशूमामाऽ पाइन्छ भ े आत्म ान हामीमा

हुँदाहुँदै पिन हामीह का कामह

कःता छन् जसले हामीले दावी गरे का

िवँवास र व्यवहारमा तालमेल नभएको अ ले दे िखरहे को पाइन सक्छ?

परमेँवरको अगािड िस

ु नेको के हो? हे नह
हुनभ
र्ु ोस् म ी ५:४४-४८ "४४

तर म ितमीह लाई भन्दछु , आफ्ना शऽुह लाई ूेम गर, र ितमीह लाई

ु न
ःवगर्मा हुनह
ु े आफ्ना

सताउनेह का िनिम्त ूाथर्ना गर, ४५ र ितमीह
िपताका छोराह

हुनेछौ। उहाँले दुंट र सज्जन दुवैलाई सूयक
र् ो ताप

िदनुहन्ु छ, र धमीर् र पापी दुवैलाई वृिंट िदनुहन्ु छ। ४६ िकनभने यिद
ितमीह सँग ूेम गनह लाई माऽ ूेम गदर्छौ भने ितमीह लाई के इनाम छ?
के महसूल उठाउनेह ले पिन त्यसै गदनन् र?

४७ ितमीह ले आफ्ना

दाजुभाइह लाई माऽ अिभवादन गछ भने अ ह ले भन्दा बढ़ी के गर्यौ र?

के अन्यजाितह ले पिन त्यसै गदनन् र? ४८ यसकारण जःतो ितमीह का
ु न
ःवगर्मा हुनह
ु े िपता िस

ु न्ु छ, ितमीह
हुनह

पिन त्यःतै िस

गनुह
र् ोस् यिद हामीमा परमेँवरले जःतै सबै मािनसह

हुनपु दर्छ।” (याद

चाहे उहाँलाई िवँवास

गन होस् वा नहोस् ितनलाई समेत ूेम गन खुबी हामीमा हुनसक्यो भने
परमेँवरको अगािड हामी िस

भएको ठहिरन्छ - अनुवादकको िटप्पणी)।

४. िफलाडेलिफयाको चचर्लाई येशूको सन्दे श
येशूले

छै ट

पऽ

िफलाडेिल्फयाको

चचर्लाई

सम्बोधन

गरे र

पठाउनुभएको िथयो। िफलाडेिल्फयाको अथर् भातृूम
े हो। िफलाडेिल्फया सहर

रोमी साॆाज्यको अत्यन्तै मह वपूणर् ब्यापािरक राजमागर्मा बिनएको िथयो।
यस सहरमा भएको राजमागर् एउटा खुला ढोका जःतो भएर अत्यन्त ठू लो र

उ त ठाउँसम्म पुग्थ्यो। पुरातत्विवदह ले (ऐितहािसक ःथानलाई खनेर
अध्ययन

गन टोली) त्यस क्षेऽलाई खनेर हे दार् त्यहाँ पाइएका पुरानो

सामानह ले

त्यो

अत्यन्त

मह वपूणर्

भएको
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पाइएको

िथयो। त्यसबेला

िनको हुने ठाउँको

िफलाडेिल्फया ःवःथ जीवन पाउने र िबरामीह

पमा

ूख्यात भएको मूख्य सहर िथयो। तर त्यो सहरमा बारम्बार भूकम्प जाने
गाउँह मा साना साना छाूाह

भएकोले सहरका मािनसह
वाध्य
मिन्दरह

हुनपु रे को

िथयो।

आधुिनक

टकीर्मा

रहे को

बनाएर बःन

िफलाडेिल्फयामा

िथए। अिहले पिन ती मिन्दरह का भग्नावेश त्यहाँ पाइन्छ।

धेरै

चचर्को अवःथाूित सरोकार राखेर येशूले िफलाडेिल्फयाको चचर्लाई

कसरी ूःतुत गनुभ
र् एको िथयो भनेर ूकाश ३:७-९मा िदइएको छ। पद
३:८मा येशूले भ ुभएको "ितमीह मा अिलकित बल छ" भ ुको अथर् के हो?
त्यसले

चचर्को

अवःथालाई

कसरी

वणर्न

गदर्छ?

हे नह
र्ु ोस्

"७

अिन

िफलाडेिल्फयाका मण्डलीका दू तलाई यो लेख: यी कुरा त्यसले भन्दछ, जो

पिवऽ छ, जो सत्य छ, जससँग दाऊदको साँचो छ, जसले खोल्छ, कसै ले

थुन्नेछैन, र जसले थुन्छ, कसै ले खोल्नेछैन। ८ मलाई ितॆा कामह

थाहा

छ। हे र, मैले ितॆा सामुन्ने ढोका खुला रािखिदएको छु , जो कसै ले थुन्न

सक्दै न। ितमीसँग थोरै शिक्त छ भन्ने मलाई थाहा छ, तापिन ितमीले मेरो

वचन पालन गरे का छौ, र मेरो नाउँ इन्कार गरे का छै नौ। ९ हे र, शैतानको

सभाघरका यहू दी नभए तापिन यहू दी ह भनी झू टा बोल्नेह लाई म आएर
ितॆा चरणमा ढोग्न लाउनेछु र ितमीलाई म ूेम गदर्छु भन्ने ितनीह लाई
बुझाइिदनेछु।"

भिवंयवाणीको

पमा त्यो पऽ सन १७४०-१८४४लाई िचऽण

गिरएको पाइन्छ। त्यसबेला अमेिरका र बेलायतमा सुधारवादी वा ूोटे ःटे न्ट
इसाईह मा

ूथम

र

दोॐो

ठू लो

जागरणको

अिभयान

चलेको

िथयो।

त्यसबेलाका परमेँवरका जनह ले आफूले पाएका आत्म ान अनुसार उहाँको

वचनलाई पालन गरे का िथए। इसाईलाई शु , आदशर् जीवन िबताउन र
परमेँवरका दश आ ाह लाई पालन त्यसबेलाका इसाईह ले जोड िदएका
िथए। ढोका खुला रािखएको अथर् त्यसबेला ःवगर्को पिवऽ मिन्दरको दशर्न
दे खाइएको

िथयो

िकनभने

ूकाश

३:१२

र

ूकाश

४:१,२मा

"मेरा

परमेँवरको मिन्दर" भनेर तोिकएको छ। एउटा ढोका खोिलएको र अक
ढोका बन्द गिरएको अथर् सन् १८४४मा ःवगर्को पिवऽ मिन्दरको पिवऽ
ःथानको ढोका खोिलएको र अक

ढोका वा महापिवऽ ःथानको ढोका

खोिलएको िथयो जहाँ येशूले महापुरोिहतको काम सु
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गनुभ
र् एको िथयो।

समय छोटो छ र येशूको दोॐो आगमन िछटै हुन्छ भनेर ूकाश
३:१०-१२मा

आभास्

िदइएको

पढ्नुहोस्।

आफ्ना

जनह को

िनधारमा

परमेँवरको नाउँ लेिखएको भनेर त्यहाँ उल्लेख गिरएको छ। त्यसको अथर् के
हो?

यिद नाउँले व्यिक्तको चिरऽको ूितिनिधत्व गछर् भने ूःथान ३४:६ले

परमेँवरको नाउँले कहलाएका मािनसह को बारे मा हामीलाई के िसकाउँछ?
हेनह
र्ु ोस ूकाश ३:१०-१२ "१० ितमीले धैयक
र् ो मेरो वचन पालन गरे का

हुनाले, ितमीलाई परीक्षाको त्यस बेलादे िख म बचाउनेछु, जो पृथ्वीमा वास गन
मािनसह लाई जाँच गनर् सारा सं सारमा आउनेवाला छ। ११ म चाँड़ै
ँ जे छ त्यसलाई पिबराख, र ितॆो मुकुट कसैले िलनेछैन।
आइरहेछु। ितमीसग

१२ जसले िजत्छ, त्यसलाई म मेरा परमेँवरका मिन्दरको एउटा ःतम्भ

बनाउनेछु, र ऊ त्यहाँबाट किहल्यै बािहर िनःकनेछैन। म त्यसमा मेरा

परमेँवरको नाउँ लेख्नेछु, र मेरा परमेँवरका सहरको नाउँ, अथार्त ् य शलेम

लेख्नेछु, जो मेरा परमेँवरबाट ःवगर्देिख तल आउँदछ। आफ्नै नयाँ नाउँ पिन

े ाट
म त्यसमा लेख्नेछु।" र ूःथान ३४:६ "त्यसपिछ परमूभ ु ितनको सामु ब
गएर यसो भनी घोषणा गनुभ
र् यो, “परमूभ ु, परमूभ ु िट

ाउनमा भिरपूणर् र दयालु

परमेँवर, जो बोध गनर्मा िढलो, र ूेम र िवँवःततामा ूशःत हुनहु न्ु छ।"
अ

केही वषर्देिख अिघ िलएर१८४४सम्म बेलायत, अमेिरका, युरोप र

दे शका चचर्ह मा येशूको दोॐो आगमनको चचार् भव्य पमा फैिलएको

िथयो। येशूलाई िवँवास गरे र जो िबजयी जीवन िबताएर िजउँछ ितनीह को

िनधारमा परमेँवरको नाउँ लेिखने छ भिनएको छ। त्यसको अथर् उहाँका
जनह मा उहाँको चिरऽ र ःवभाव दे िखन्छ भनेको हो। येशूको दोॐो

आगमनको सन्दे श अत्यन्त मह वपूणर् भएको जःतै उहाँको आगमनको ठू लो
घट्ना हुनेभन्दा पिहले उहाँका जनह लाई तयार पानर् उहाँले ूित ा गनुभ
र् एको

छ। त्यो तयारी उहाँले ितनीह का पापह लाई क्षमा िदएर र ितनीह को
दयमा परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाको गिरमालाई लेखेर गनुह
र् न्ु छ

(िफिलप्पी १:६ "मलाई यो
काम सु

ढ़ िवँवास छ, जसले ितमीह मा एउटा असल

र् न
गनुभ
र् यो, उहाँले नै येशू भींटको िदनमा त्यो पूरा गनुह
ु ेछ।", िहॄू

१०:१६,१७ "१६ “ती िदनपिछ ितनीह सँग बाँध्ने मेरो करार यही हो,
परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, ितनीह का

दयमा म मेरो व्यवःथा रािखिदनेछु, र

ितनीह का मनमा पिन म त्यो लेिखिदनेछु।” १७ तब उहाँ भन्नुहन्ु छ,

“ितनीह का पाप र ितनीह का दुंकमर्ह

म फेिर सम्झनेछैन”ँ )।
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येशूको दोॐो आगमनको आशा तपाईँको िनिम्त के हो? येशूले सु

गनुभ
र् एको काम उहाँले पूरा गनुह
र् न्ु छ भ े ूित ाले हामीलाई कःतो आशा र
भरोसा ूदान गछर्?

५. लाउिडिकयामा भएका इसाईह लाई लेिखएको पऽ

येशूले आफ्नो अिन्तम पऽ लाउिडिकयाका चचर्लाई सम्बोधन गरे र

पठाउनुभएको िथयो। लाउिडिकया सहर अत्यन्त सम्प
टकीर्मा रहे को सहर)। त्यो सहरका मािनसह

सहर िथयो (आधुिनक

धनी िथए। त्यो सहर ब्यापारी

ि कोणले अत्यन्त मह वपूणर् िथयो। रोमी राज्यका िविभ

ूान्तह मा बन्द

ब्यापारको कारोबार गनर् त्यहाँको राजमागर्ले ूमुख भूिमका खेलेको िथयो। यो
सहरमा ऊनको उ ोग रहे कोले ऊनको ल ाकपडा बनाउन ूख्यात िथयो।

ँ ाको
यहाँको बकमा सुनको ठू लो रास िथयो। यहाँको िशक्षण अःपतालले आख
िनिम्त मलहमको उत्पादन गथ्य । धनसम्पि

र उ ितमा सम्प

भएको त्यस

सहरका नागिरकह मा आफूह मा सबै थोक भएको र केही कुराको अभाव
नभएको कुरामा गौरब गदर्थे। सन् ६०मा त्यस सहरमा ठू लो भूकम्प आएको

िथयो। त्यस भूकम्पले लाउिडिकया सहर पूरै ध्वःत भएको िथयो। तर जब

रोमबाट त्यहाँ सहायता गनर् राहत तथा नगदह

पठाइतापिन तब ितनीह ले

ती िलन अःवीकार गरे का िथए। आफ्नो सहर ध्वःत भएतापिन त्यसको

पुनिनर्मार्ण गनर् र आफ्ना नागिरकह को सं भार गनर् आफूह

सक्षम भएको

त्यहाँका नागिरक समाजले दावी गरे का िथए। यो सहर आफैमा पानीको मुहान

नभएको कारणले त्यहाँ पानी ल्याउन दश िकलोिमटर पर रहे को निजकको

अक सहर िहरापोिलसमा रहे को तातो पानीको मुहानबाट रोमी ूिविधको िसँचाइ
मागर्बाट पानीको आपूितर् हुन्थ्यो (त्यस ूिविधलाई आक्वाडक्ट भिनन्छ।
ईँटाका पखार्लह
िबशेषता

िथयो)।

लगाएर ठू लो कुलो बनाउने ूिविध रोमी इिन्जिनयरह को
लाउिडिकयामा

आउने

पानीको

मुहान

टाढा

भएकोले

त्यहाँसम्म पानी आउँदा त्यो पानी न िचसो न तातो हुन्थ्यो अथार्त ् मनतातो
हुन्थ्यो।
लाउिडिकयाका

इसाईह मा पिन आफूह लाई अ को केही सहयोग

चािहँदैन, आफूमा सबै थोक छ भ े

र्ु ोस्
िदमागले काम गिररहेको िथयो। हेनह

ूकाश ३:१४-१७ "१४ अिन लाउिडिकयाका मण्डलीका दूतलाई यो लेख: यी
कुरा आमेन, िवँवासयोग्य र साँचो साक्षी र परमेँवरका सृिंटको शासकले
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भन्दछ। १५ मलाई ितॆा कामह

थाहा छ। ितमी िचसो पिन छै नौ, तातो पिन

छै नौ, िचसो िक तातो भए त हुनिे थयो। १६ िकनिक ितमी मनतातो छौ, न िचसो

न तातो, यसकारण म ितमीह लाई मेरो मुखबाट उकेिलिदनेछु। १७ “म धनी
छु , र मिसत धन-सम्पि

छ, र मलाई केही कुराको खाँचो छै न” भनी ितमी

भन्दछौ, तर ितमीलाई थाहै छै न िक ितमी दु:खी, दयनीय, दिरि, अन्धा र ना ा
छौ।" यःतै खालको दावी पुरानो करारका एृाइम जाितले यसरी दावी गरे को

िथयो "८ एृाइमले यस कुराको घमण्ड गछर्, “म असाध्य धनी छु , म धना

भएको छु । मेरा सारा धन-सम्पि ले गदार् ितनीह ले ममा कुनै अधमर्
ँ ाई िमौदे शदे िख
पाउनेछैनन्।” ९ “म तेरा परमूभ ु परमेँवर हुँ। मैले तल

ँ ाई फेिर पालह मा
ल्याएको छु । तेरा ठहराइएका चाड़का िदनमा झ म तल
बःन लाउनेछु। होशे १२:८-९।

लाउिडिकयाका इसाईह ले आफूह लाई कसै को म त चािहँदैन,

आफूह मा

सबै

कुराको

सम्प ता

छ

भनेर

घमण्ड

गरे तापिन

येशूले

ितनीह लाई ूेम गनुह
र् न्ु छ भनेर िवँवास िदलाउन चाहनुहन्ु छ (मािनसमा सबै

थोक होला तर उसलाई येशूको ूेमको आवँयक छ-अनुवादकको भनाइ)।

आफ्नो फुॐो घमण्डबाट पँचाताप गर भनेर येशूले ितनीह लाई अनुरोध

गनुह
र् न्ु छ (ूकाश ३:१९ "जि लाई म माया गछु र्, म ितनीह लाई हप्काउँछु, र

ताड़ना िदन्छु । यसकारण उत्सािहत होओ। पँचा ाप गर।" ौे गीत ५:२६मा एक जना ूेमीले आफ्नो ूेिमकालाई भेट्न जाँदा उनको घरको ढोका
खोिल निदएको कथा छ। जितसुकै ढोका घचघच्याउँदा पिन ूेिमकाले ढोक

नखोल्दा त्यो ूेमी िनराश भएर फकको िथयो। त्यस कथाको जःतो िचऽण
गरे र येशूले ती लाउिडिकयाका इसाईह को

दयको ढोकामा घचघच्याउँदै

र् न्ु छ ( ूकाश ३:२०
ढोका खोल्न अनुरोध गद आफ्नो पऽलाई अन्त गनुह

"हे र, म ढोकामा उिभएर ढकढक्याउँछु। कसै ले मेरो ःवर सुनेर ढोका

खोिलिदयो भने, म त्यसकहाँ िभऽ पःनेछु र त्यससँग भोजन खानेछु, र त्यसले

मसँग खानेछ।" यिद कसै ले उहाँको ःवर सुनेर आफ्नो मनको ढोका

खोिलिदयो भने उहाँ त्यस मािनस िभऽ पःनुहन्ु छ र उसँग निजक भएर सँगसँगै

खाना खाने (परमेँवरको वचनको अध्ययन गरे र आित्मक भोजनको ःवादर् न्ु छ। अिन उहाँले त्यितमाऽ कबुल नगरी
अनुवादकको अथर्) कबुल गनुह

आिखरमा उहाँसँगै उहाँको राजग ीमा बःन िदने पिन ूित ा गनुह
र् न्ु छ (२१
जसले िजत्छ, त्यसलाई म मेरो िसं हासनमा मिसत बःन िदनेछु, जसरी म आफैले
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पिन िजत, र मेरा िपतासँग उहाँको िसं हासनमा बसेको छु ।" ूकाश ३:२१ र
"तब मैले िसं हासनह

र त्यसमािथ बःनेह लाई दे ख, जसलाई इन्साफ गन

अिधकार िदइएको िथयो। तब येशूका गवाहीको िनिम्त र परमेँवरका वचनको
िनिम्त िशर कािटएकाह , र त्यो पशु र त्यसका मूितर्को पूजा नगनह

र

त्यसको छाप िनधार वा हातमा नलगाउनेह का आत्माह लाई मैले दे ख।

ितनीह

फेिर जीिवत भए, र ितनीह ले भींटसँग एक हजार वषर्सम्म राज्य

गरे । ूकाश २०:४)।

लाउिडिकयाका इसाईह लाई येशूले सल्लाह िदनुभएको िथयो। त्यो

सल्लाह के िथयो हेनह
र्ु ोस् "१८ यसकारण धनी हुनलाई आगोले खारे को सुन र
आफ्नो नग्नताको शमर् ढाक्नलाई सेतो वःऽ र ितमीले दे ख्न सक भनी ितॆा

ँ ामा लाउनलाई मलहम, यी सबै मबाट िकन्ने म ितमीलाई सल्लाह िदन्छु ।
आख
१९ जि लाई म माया गछु र्, म ितनीह लाई हप्काउँछु, र ताड़ना िदन्छु ।

यसकारण उत्सािहत होओ। पँचा ाप गर। २० हेर, म ढोकामा उिभएर

ढकढक्याउँछु। कसैले मेरो सोर सुनरे ढोका खोिलिदयो भने, म त्यसकहाँ िभऽ
ँ भोजन खानेछु, र त्यसले मसग
ँ खानेछ। २१ जसले िजत्छ,
पःनेछु र त्यससग

त्यसलाई म मेरो िसं हासनमा मिसत बःन िदनेछु, जसरी म आफैले पिन िजत, र

ँ उहाँको िसं हासनमा बसेको छु । २२ जसको कान छ, त्यसले
मेरा िपतासग

सुनोस्, पिवऽ आत्माले मण्डलीह लाई के भन्नुहन्ु छ।" (ूकाश ३:१८-२२)।
सुन, सेतो व

ँ ामा लगाउने मलहमको अथर् के हो? हेनह
र आख
र्ु ोस् १ पऽुस

१:७ "आगोबाट खािरने तर नंट भएर जाने सुनभन्दा पिन ितमीह को िवँवास

मूल्यवान् छ। ितमीह को यो िवँवास साँचो ूमािणत होस्, र येशू भींट ूकट
हुनहु ँद
ु ा ूशंसा, मिहमा र आदरको योग्य बनोस्।", यशैया ६१:१० "म
परमूभ ुमा सा॑ै

आनिन्दत हुन्छु । मेरो ूाणले मेरा परमेँवरमा आनन्द

मनाउँनछ
े । िकनिक उहाँले मलाई उ ारको पोशाक लगाइिदनुभएको छ, र

उहाँले मलाई धािमर्कताको वःऽले ढाक्नुभएको छ– जसरी दुलहाले आफ्नो िशर
ँ ारे झ िसग
ँ ाछर्न,् र दुलहीले आफैलाई रत्नह ले आभूिषत गिछर्न।"
्
पूजाहारीले िसग

र एिफसी १:१७,१८ "१७ म ूाथर्ना गिररहन्छु , िक हाॆा ूभ ु येशू भींटका
परमेँवर, मिहमाका िपताले ितमीह लाई उहाँको िवषयको

ानमा बुि

ूकाशको आत्मा दे ऊन्। १८ म यो पिन ूाथर्ना गदर्छु, िक ितमीह को

र

दयका

ँ ा उज्यालो होस्, र कुन आशाको िनिम्त उहाँले ितमीह लाई बोलाउनुभएको
आख

छ, र सन्तह मा उहाँको मिहिमत उ रािधकारको सम्पि
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के हो, सो ितमीह ले

जान्न सक।" हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह ले आफूह लाई लाउिडिकयाको

चचर् भनेर दे ख्दछ तब हाॆो िनिम्त लाउिडिकयाको चचर्लाई येशूले पठाउनुभएको
पऽबाट कःतो सल्लाह िलन सक्छ ?

उपसं हार:

थप जानकारी: एलेन जी

ाइट ारा िलिखत द आक्टस अभ आपोःटल्सको पृ.

५७८-५९२मा उल्लेिखत अध्याय "द िरभलेशेन" पढ्नुहोस्।

येशूको सुसमाचार सुनेर अत्यन्त उत्सािहत र आित्मक

चिलरहे का सातै वटा चचर्ह

पमा जोश

समय िबत्दै जाँदा त्यो जोश र उत्साह सेलाउँदै

गएको िथयो। सातवटा चचर्ह लाई लेिखएको सातवटा पऽह ले ूत्येक

चचर्को आित्मक अवःथाको भन्डाफोर गरे को िथयो। एिफससको चचर्मा

येशूूितको पिहलो ूेम सेलाएपिन उहाँूितको आःथामा बिलयो नै भएको
िथयो। ःमूनार् र िफलाडेिल्फयाका चचर्का िवँवासीह

ूायजसो िबँवासमा

अिडग नै िथए। पगर्मामम र िथयािटराका चचर्का िवँवासीह ले ःथानीय

मूितर्पूजा

गन

धमर्,

सं ःकारसँग

आफ्नो

बचावट

र

सहरह मा

आफ्नो

अिःतत्वको िनिम्त सम्झौता गनर् थालेका िथए। सबै धमर् एकै हो भनेर अ

धमर्का िशक्षादीक्षाह
येशूका चेलाह ले

चचर्मा हुल्न थालेका िथए। त्यसै ले गदार् धेरै मािनसह

िसकाएका शु

र सरल िवँवासबाट टाढा हुन गएर चचर्नै

छोड्न थालेका िथए। सािडर्स सहरमा भएका िवँवासीह मा गम्भीर अवःथाको
सृजना

भएको

सन्दे शसँग

िथयो।

तालमेल

हुन

बहुसंख्यक
छोडेका

िवँवासीह को
िथए।

जीवन

िफलाडेिल्फया

सुसमाचारको

सहरमा

भएका

िवँवासीह को सं ख्या घटे र केवल केहीमाऽ िबँवासमा अटल भएर बसेका
िथए। लेओडेिकयाको चचर्मा रहे का िवँवासीह को अबःथा यःतो गम्भीर

िथयो। ितनीह को आित्मक अवःथामा अिल्छपना िथयो र आफूलाई सबै पुग्छ
भ े मनिःथितमा हुँदा आित्मक तथा बौि क पमा अिघ बढ्न खाँचो नभएको

ितनीह ले महसुस गरे का िथए।
केही िथएन।

जुनसुकै अवःथामा चचर्ह

त्यसै ले गदार् उक्त चचर्को बारे मा राॆो भ े

भएतापिन ूत्येक चचर्लाई येशूले ूित ा

िदनुभएर आफ्नो पऽ अन्त्य गनुभ
र् एको िथयो। यिद ती चचर्ह ले उहाँको

सल्लाह र वचन पालन गरे भने ितनीह लाई उहाँले ितनीह को िनिम्त भलाई
नै गन भनेर कबूल गनुभ
र् एको िथयो। यो पिन बुझ्न ज री छ िक आित्मक
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अवःथा झन झन खिःकरहे को चचर्ह लाई त्यही अनुपातमा आफ्नो ूित ा झन

पमा येशूले िदनुभएको िथयो। एिफससको चचर्का िवँवासीह लाई

झन ठू लो
केवल

एउटामाऽ

आित्मक पमा
ूित ाह

ूित ा

जितजित

िदनुभएको

खःकन्दै

गए

िथयो।

जब

त्यितत्यित

अ

ूत्येक

अगािडको

चचर्ह

भन्दा

बिढ

येशूले ितनीह लाई िदनुभएको िथयो। अन्तमा आएर लाउिडिकयाको

चचर्लाई एउटै माऽ ूित ा िदइएतापिन सबभन्दा ठू लो ूित ा उनले पाएका
िथए: त्यो िथयो येशूसँगै उहाँको िसं हासनमा बःने (ूकाश ३:२१)।

िचन्तनमनन:

अ) चचर्को अवःथा जितजित नाजुक हुँदै गयो त्यसलाई झन झन राॆो
ूित ा येशूले िदनुभएको िथयो। जित पाप ब

अनुमह पिन ब

ो त्यित परमेँवरको

ो भ े पावलको भनाइलाई कसरी पुि

३:२०)? यस पिरवेशमा एलेन जी

गदर्छ (रोमी

ाइटले व्यक्त गनुभ
र् एको भावना

सोच्नुहोस् " चचर् जितसुकै कमजोर, असक्त ऽुिटपूणर् र िस

नभएतापिन

यस सं सारमा येशूले उच्च सम्मान र आदर खन्याउनुभएको िनकाय

हो। चचर्मा पिररहेको समःया र िचन्तालाई उहाँले िनरन्तर पमा ध्यान
िदइरहुनभएको छ भने पिवऽ आत्माको शिक्तले चचर्लाई बिलयो
पादरहनुहन्ु छ"-सेलेक्टे ड मेसेजेज, बुक २, पृ. ३९६बाट

पान्तिरत।

आ) औ ोिगक र व्यापारी क्षेऽ र महानगरपािलकामा रहेर इसाई हुन धेरै
गार्हो छ भनेर कितपय इसाईह ले गुनासो गदर्छन्। तर यिशयामा नै

अत्यन्त

समृ

वा उ त सहरह मा सुसमाचारूित बफादारी भएर

परमेँवरमा िवँवास राखेर अटल भएर कितपय येशूभक्तह

खडा

भइरहेको पाइन्छ। ितनीह ले सहरी र ःथानीय धमर्संःकारह को

वातावरणमा पिन येशूको ज्योित चम्काइरहेका िथए। त्यस तथ्यबाट
हामीले के िसक्नसक्छ ? कितपय मािनसह

इसाई धमर् पिँचमी धमर्

हो भनेर पिँचमी दे शका सबै सुख सुिवधालाई अ ालेर येशूूितको

िवँवासलाई चािहँ िवदे शी भनेर ितरःकार गिररहेको पिरूेआयमा येशूले
र् एको ूाथर्ना एिशया वा पूवीर्य महादे शमा
यूह ा १७:१३-१९मा गनुभ

रहेका इसाईह लाई कसरी सुहाउन पुगक
े ो छ? सं सारमा रहेर पिन

सं सारको होइन भ े येशूले व्यक्त गनुभ
र् एको भावना अिहले पिन िवशेष
गरे र महानगरपािलकाह मा रहेका इसाईह लाई कसरी लागु हुन्छ?
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हेनह
र्ु ोस् "१३ “तर अब म तपाईंकहाँ आइरहेछु। सं सारमा हुँदा यी

कुरा म बोल्दछु , िक ितनीह मा मेरो आनन्द पूरा होस्। १४ मैले
ितनीह लाई तपाईंको वचन िदए,ँ तर सं सारले ितनीह लाई घृणा गर्यो,

िकनिक ितनीह

ँ १५
सं सारका होइनन्, जसरी म सं सारको होइन।

तपाईंले ितनीह लाई सं सारबाट लैजानुहोस् भनी म ूाथर्ना गिदर्न,ँ तर

ितनीह लाई दुंटबाट सुरिक्षत रािखिदनुहोस्। १६ ितनीह

सं सारका

ँ १७ ितनीह लाई सत्यमा
होइनन्, जःतो म पिन सं सारको होइन।
पिवऽ पािरिदनुहोस्, तपाईंको वचन सत्य हो। १८ जसरी तपाईंले
मलाई सं सारमा पठाउनुभयो, मैले पिन ितनीह लाई सं सारमा पठाएको

छु । १९ ितनीह का खाितर म आफैलाई पिवऽ पादर्छु, तािक ितनीह

पिन सत्यतामा पिवऽ होऊन्।" (यूहन्ना १७:१३-१९)।
इ)

हामी

सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट

भएको

है िसयतले

लेिखएको पऽ कितको सान्दिभर्क भएको हामी पाउँछ ?
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लाउिडिकयालाई

कथा ३

अन्धकारबाट उज्यालो अिटझा यामाल कािमिनटी, ५७ मोजािम्बक
अिृका महादे शमा धेरै दे शह

छन्। मोजािम्बक ितनीह मध्यको

एक दे श हो। त्यस दे शको ८०ूितशत मािनसह

मुिःलम धमर् मान्दछन्।

त्यस दे शमा नाम्पुला भ े एउटा गाउँ छ। त्यस गाउँमा अिटझा भ े एक जना

बािलका िछन्। एक िदन अिटझा आफ्नो गाउँबाट धेरै टाढा रहे की हजुर

आमाको गाउँमा गएकी िथइन्। त्यसबेला उनको उमेर केवल ८ वषर्माऽ

िथयो। त्यहाँ उनले सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्को नाउँ सबभन्दा पिहले सुनेकी
िथइन्।

एक साबथको िदन जब अिटझा चचर्कै बािहर त्यि कै डुल्दै िथइन्,

चचर्को एक जना अगुवाले उनलाई खाना खान बोलाए। उक्त अगुवाको घर

चचर्सँगै जोिडएको िथयो। त्यस अगुवाको अनुरोधमा अिटझा उनीसँग खान

बिसन्। खाना खाइसकेपिछ चचर्को कायर्बममा बःन उक्त अगुवाले अनुरोध
गरे । आिटझा चचर्को कायर्बममा समावेस भइन् र उनले त्यहाँ ूवचन पिन

सुिनन्। त्यसिदन उनले सुनेको ूवचन उनले किहल्यै पिन िबिसर्नन्। त्यसबेला

ूचारकले म ी २४को बारे मा ूचार गद िथयो। येशूको दोॐो आगमनमा
मरे काह

बौरी उठ्नेछन् भनेर सुनेकी िथइन। येशूले मरे काह लाई बौरी

उठाउनहुनेछ भ े सन्दे श सुन्दा उनको

दय छोएको िथयो। एक मिहना अिघ

उनको चारवषर्की बिहनीको मृत्यु भएको िथयो। बिहनीको शरीरमा रगतको

कमी भएकोले उनी मरे की िथइन्। "जब मैले चचर्मा ूचारकले येशूले
ँ ाउनुहन
मरे काह लाई िबत
ु ेछ भ े सुन तब एक िदन मेरी िूय बिहनीलाई म
फेिर छु न सक्नेछु भ े आशा मलाई भएको िथयो" अिटझाले भिनन्।

त्यस चचर्मा गएको सात वषर् पिछ अिटझाले १५ वषर्को उमेरमा एक

जना इसाईसँग िववाह गिरन्। अिटझाको ौीमान आइतबार चचर्मा जाने
पिरवारमा हुकको िथयो तर नाम्पुलामा भएको सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा ऊ

जान्थ्यो। तर अिटझाभने घरमै बःदथी।

एक साबथको िदन आफ्नो ौीमानको अनुरोधमा अिटझा चचर्मा

गइन्। साबथ

ःकूल सु भएको िथयो। सु को भजनमा "जब येशूले ितॆो

नाउँ बोलाउनुहन
ु ेछ" भ े गीत गाइएको िथयो। त्यसबेला अिटझाको निजक

भएकी छ वषर्की केटीले अत्यन्त िमठो र ठू लो ःवरमा गाइरहे को दे खेर उनले
त्यस केटीलाई एकोहोरो

पमा हे िररिहन पुगेकी िथइन्। "त्यस छ वषर्की

केटीले त्यःतो िमठो, सुिरलो, ःप

आवाजमा गाएको गीतले मेरो मन छोएको
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िथयो। मेरो

दयमा कताकता के भइरहे को मैले अनुवभ गर" मुःकुराउँदै

उनले भिनन्। त्यही िदनदे िख अिटझाले पिन सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा
समावेश हुने िनणर्य गिरन्।

मोजािम्बकको उ री ूान्तमा कसैले केही मह वप णर् िनणर्य गनुपर् र्यो

भने पिरवारका अगुवाह सँग सरसल्लाह माग्नुपन चलन छ। त्यसैकारण

अिटझा

पिन

आफ्नो

ौीमान्सँग

उनकी

फुपू

कामनलाई

भेट्न

गइन्।

अिटझालाई कामन फुपूले हुकार्एकी िथइन्, र उनी झाँबी िथइन्। जब
कामनले अिटझाले एडभेिन्टःट हुन चाहे को इच्छा व्यिक्त गिरन् तब उनले

भिनन् "ितॆो आमाकहाँ जाऊ र उनीसँग कुरा गर।"

अिटझाको बुबाको मृत्यु भइसकेको िथयो। जब उनले

िवधवी

आमालाई आफ्नो इच्छा व्यक्त गिरन् तब उनले भिनन् "मैले ितमीलाई
हुकार्एको होइन। ितॆो मामालाई गएर सोध।"

जब अिटझाको मामा क्यािन्डडोले उनको चाहना सुने तब त्यो

उसलाई मन परे न। अिटझाले एडभेिन्टःट हुने अनुमित पाइनन्। यिद

अिटझाले बिप्तःमा िलइन् भने उनीसँग किहले नभेट्ने भनेर मामाले धम्की

िदए। यो सुनेर अिटझाको सातोपुत्लो गयो। तै पिन त्यही िदन उनी र उनको
ौीमानले बिप्तःमा िलए। त्यसबेला उनको पिरवारका कोही पिन बिप्तःमा

िलएको हे न र् आएका िथएनन्।केही समयपिछ अिटझा सुत्केरी भइन् र एउटा

बालक जन्माइन्। उसको नाउँ िडओिनिसओ राखे। एक िदन त्यो बालक

अत्यन्त गम्भीर पमा िबरामी भयो। तर त्यो बालकलाई उपचार गनर् उनकी
झाँबी फुपूकहाँ त्यस बालकलाई लिगनन्। अ

कुनै झाँबी वा तन्ऽमन्ऽ गन

कहाँ पिन उनले आफ्नो िबरामी छोरोलाई लिगनन्।

एक िदन अिटझाको मामा भाला िलएर उनको घरमा आयो र िरसले

जुरमुराउदै भन्यो "यो बालक किहले मलार् भनेर म पिखर्रहकोछु । जब यो
बालक मछर् तब त्यो बालकलाई ितॆै घाँटीमा झुन्

ाइ िदनेछु।

दुई िदन भइसकेको िथयो र बालक कमजोर हुँदै गएको िथयो र

ँ ु
उसले केही पिन खान मानेन। अिटझा र उनको ौीमान झन बिलन्ि आस
झाद ूाथर्ना गरे । तेॐो िदनमा बालकले दुध खान थाल्यो। अःपतालमा

जचाँउन लै जादा त्यो बालक िठक हुनेछ भनेर आँवासन ितनीह ले पाए।

मामा भाला िलएर आफ्नै घरमा फक।

53-2

"शैतान र उसका दु

आत्माह ले हारे को हामीले महसुस गर्यौ।

ँ
मेरो छोरो अत्यन्त िबरामी भएको िथयो र ऊ मछर् भनेर मैले ठानेकी िथए।

तर परमेँवरको अनुमहले ऊ बाँच्यो" खुशी भएर अिटझाले भिनन्।

आफ्नी िददी मनर् लागेको छोरो िनको भएकोले अिटझाकी बिहनी

अत्यन्त छक्क पिरन् र उनी पिन एडभेिन्टःट चचर्मा जान थािलन् र बिप्तःमा
िलइन्। एक वषर्पिछ अिटझाको भाइ र अकीर् बिहनीले पिन बिप्तःमा िलए।

त्यसपिछ अिटझाकी आमाले पिन बिप्तःमा िलइन। अिटझाको सबै पिरवार

एडभिन्टःट भएपिछ त्यसबाट ूभािवत भएर उनकी झाँिबनी फुपू कामनले पिन

बिप्तःमा िलइन्।

"बिप्तःमा िलएको

बेलामा पाःटरबाबुले मेरी फुपूलाई ितन पल्ट

पानीमा डुवाउनु परे को िथयो" रमाइलो मान्दै अिटझाले भिनन्। जब उनी
पिहलोपल्ट डुिवन तब उनी पानीबाट टाउको उठाएर िचच्च्याउन थािलन् र
मुखले धेरै बोलीह

बोल्न थािलन्। तर कसै ले पिन बुझ्न सकेको िथएन।

पाःटरले अचम्म मान्दै उनलाई हे रेर भने "उनलाई फेिर बिप्तःमा िदउँ।" जब

दोॐो पल्ट पिन उनी बिप्तःमा िलएर उिठन् त्यसबेलापिन उनको मुखबाट
कसै ले नबुझ्ने बोलीह को उच्चारण गरे र िचच्याइरिहन्। तब तेॐो बिप्तःमामा

दु

आत्माह ले

उनलाई छोडे को िथयो भनेर अिटझाले

भिनन्। आज

अिटझाको झाँिबनी फुपू चचर्को िडकनेस भएर सेवा गिररहे की िछन्।

यिद अिटझाले बिप्तःमा िलइन् भने उनको घरमा किहल्यै नआउने

िकिरया खाएको मामा क्यािन्डडो पिन अिटझाको घरमा एक िदन दे खापर्यो।

उसले आफ्नी ौीमतीले बिप्तःमा िलएकोले आफू पिन बिप्तःमा िलन्छु भनेर

सबैलाई छक्क पन गरे र घोषणा गर्यो। बिप्तःमा िलएको एक वषर्पिछ उसको
मृत्यु भयो।"मेरा सबै पिरवार येशूूित समिपर्त भएका छन र अिहले ितनीह

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएका छन्। म परमेँवरलाई धन्यवाद िदन्छु िकनभने

जुन पिरवारले म येशूलाई िवँवास गरे र एडभेिन्टःट हुन्छु भन्दा तँ गलत

बाटोमा िहँिडरहे को छु भनेर घोर िबरोध गरे का िथए त्यही पिरवार अिहले
एडभेिन्टःट भएका छन्।

वषर् ५७की अिटझा सिबय पाःटरकी ौीमती भएकी िछन्। उनको

ौीमान लाजारो आफ्नो पाःटरको अध्ययन सकेर नाम्पुला चचर्मा पाःटर भएर
सेवाकायर् गिरहे को छ।

-लेखक आन्ि ु मेचेःने
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