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सेवकह को समद
ू ाय

यस अध्यायका मूल पदह : २ कोरन्थी २:१४-१६, ूःथान ३२:१-१४,
१ पऽुस २:१२, िफिलप्पी २:१५, एिफसी २:१९ र िहॄू १०:२३-२५।

यस अध्यायको मूल सार पद: "२३ हामीले

ढ़ ःवीकार गरे को आशालाई

ँ थािमराख , िकनिक जसले ूित ा गनुभ
दोधार नभईकन दि॑लोसग
र् यो, उहाँ
िवँवासयोग्य हुनहु न्ु छ। २४ हामी एउटाले अकार्लाई ूेम र असल कामको

िनिम्त कसरी उत्सािहत गराउने त्यस कुरामािथ िवचार गर । २५ कित जनाको

स ितमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामीचािहँ एकसाथ भेला हुन नछोड । तर

ूभ ुको िदन निजक आइरहेको ितमीह ले दे खेका हुनाले एउटाले अकार्लाई झन्
ूोत्साहन दे ओ।" (िहॄू १०:२३-२५)।

येशूलाई िवँवास गरे पिछ जुन लआय हािसल गनर् हामी अमसर हुन्छ

तब एक िवँवासीह को सं गिठत समूदाय चचर्मा कःता कःता दक्षता वा
लुकेका हुन्छन् त्यसलाई पन्छाइरहनु बुि मानी ठहिरँदैन। यस

खुबीह

सं सारमा अन्याय अत्याचार र मािनसह लाई दिरितामा घचेट्न अनेक तत्वह

छन् जसको सामना गनुर् हाॆो च ुनौित हो। तर समान आःथाको समूहमा जब
िवँवासीह

िनिम्तमाऽ

हुनसक्छ ।

तालमेल गरे र काम गदर्छन् तब हामी सबैजना एक आपसको

होइन

कितपय

हाॆा

विरपिर

समयमा

जब

रहे का

हामी

सबैको

चचर्को

िनिम्त

नाउँमा

आिशषको

भेला

हुन्छ

ॐोत
तब

हामीह को ध्यान केवल चचर् कसरी चलाइरहने भ ेितर लािगरहे का हुन्छ तर
ु े अिःतत्वमा
यो कुरा िबसर्न्छ िक परमेँवरले चचर्लाई यस सं सारमा यस हे तल
ल्याउनुभयो

िक

यसले

सं सारको

सेवा

गरोस्।

हामी

चचर्का

सामूिहक

सदःयह ले हाॆो विरपिर भइरहे का अन्याय, अत्याचार, दु:ख, क , पापको

ँ ा िचिम्लरहन सुहाउँदैन। यिद येशूले हामीलाई वाःता
िबिगिबिगूित आख
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गनुभ
र् यो वा हाॆो िहतको िनिम्त उहाँले चासो दे खाउनुभयो भने हामीले पिन

अ को वाःता गनुप
र् छर् वा अ को िहतको िनिम्त सिबय हुनपु छर्। सुसमाचार

ूचार गन आदे शूित हामी

ढ वा कतर्व्यपरायण त हुनपु छर् तर त्यसको

साथसाथै दिलत वगर् वा दिवएका वगर्, शोिषत, भोका, ना ा असहाय र

पीिडतको पक्षमा काम गिररहनु पिन पदर्छ। हामी चचर् समुदाय होस् वा चचर्
सं गठन होस् हामी सबै जना येशू भी को शिरर ह

जसरी १ कोरन्थी

१२:१२-२०मा भिनएको छ "१२ िकनिक जःतो शरीर एक छ, र त्यसका
धेरै अ ह

हुन्छन्, र शरीरका सम्पूणर् अ ह

धेरै भए तापिन शरीरचािहँ एउटै

ु न्ु छ। १३ िकनिक एउटै पिवऽ आत्मा ारा हामी
हुन्छ, भींट पिन त्यःतै हुनह
सबैले एउटै शरीरमा बिप्तःमा पाएका छ – यहू दी वा मीक, कमारो वा फुक्का,

हामी सबैलाई एउटै पिवऽ आत्माबाट िपउन िदइयो। १४ िकनिक शरीर एउटै

अ बाट माऽ होइन तर धेरै अ ह बाट बिनएको हुन्छ। १५ यिद खु ाले “म

हात होइन,ँ यसै ले म शरीरको अ

होइन” भन्यो भने, के त्यो शरीरको अ

ँ ै न र? १६ र कानले “म आख
ँ ा होइन,ँ यसैले म शरीरको अ
हुद

भने, त्यो शरीरको अ

होइन”ँ भन्यो

ँ ो हो त सुन्ने
ँ ै न र? १७ यिद जम्मै शरीर आख
ँ ा हुद
हुद

कहाँबाट? यिद जम्मै शरीर कान हुँदो हो त सुँघ्ने कहाँबाट? १८ तर

परमेँवरले आफ्नो इच्छाबमोिजम शरीरमा हरे क अ

छ। १९ यिद ती जम्मै एउटै अ
अ ह

िमलाएर रािखिदनुभएको

हुँदा हुन ् त शरीर कहाँ हुने? २० तर

धेरै छन्, तापिन शरीरचािहँ एउटै ।" (१ कोिरन्थी १२:१२-२०)।

यस पिरूेआयमा, हामी िवँवासीह को समुदाय चचर् भएको हे िशयतले हामी

येशूको पाइलामा िहँड्नु ज री छ, उहाँले कहाँ कहाँ अ को सहयोगको िनिम्त

हात पसानुभ
र् यो त्यहाँ त्यहाँ हामी जानु ज री छ, र उहाँका हात, पाऊ, आवाज

र

िच

अथार्त ्

दयभएर

यस

सं सारको

सेवा

गनर्

ु ँद
खटाउनुभएको छ भ े अडानमा हामी िबचिलत हुनह
ु ै न।

उहाँले

हामीलाई

१. पिरवतर्न ल्याउने परमेँवरका ूितिनिध वा दूतह

इसाई जगतको इितहासमा ूेिरतको पुःतकमा उल्लेख गिरएका ूथम्

इसाई िवँवासीह को भूिमका सबै येशूभक्त हुँ भ ेह को िनिम्त अत्यन्तै

अनुकरणीय उदाहरण बनेर रहे को छ। यथाथर्मा मानव जातूित परमेँवरको
चाहना ितनीह ले ूितिबिम्बत गरे का िथए। ितनीह ले यःतो नयाँ खालको

समूदाय गठन गरे का िथए जसले ितनीह को बीचमा अभावले दु:ख पाएकाह

वा अभावमा परे काह को हे रचाह ितनीह ले गरे का िथए। ितनीह को सदभाव
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र ूेिमलो िबयाकलाप आफ्नो समाजभन्दा बािहरकोलािग पिन ितनीह ले
उपलब्ध

गराएका

िथए।

अभावमा

परे काह को

सेवा

गद

परमेँवरले

ितनीह माफर्त के गिररहनुभएको िथयो सोमा सहभािग हुन ितनीह ले समःत

मानव ूाणीलाई आ ान गरे का िथए।

चचर् भनेको नुन हो, ज्योित हो भ े नुन र ज्योित वा ब ीको

ूतीकलाई ूयोग गरे र येशूले चचर्को व्याख्या गनुभ
र् एको िथयो। उहाँसँगै
सहमत भएर पावलले पिन चचर् भनेको के हो भनेर िविभ

ूतीक वा

सङ्केत ारा यस सं सारमा चचर् कःतो सिबय भएर चल्नुपछर् भनेर केही आमह

गरे का िथए। ती ूतीकह मा केही यःता छन्: परमेँवरका जनह

ह भ े

ूत्येक व्यिक्त िजउँदो बिल वा शिहद हो (रोमी १२:१ "यसकारण भाइ हो,

परमेँवरको कृपालाई ध्यानमा राखी म ितमीह लाई अनुरोध गदर्छु, िक
ितमीह को आित्मक उपासनाको

पमा आ-आफ्ना शरीरलाई पिवऽ र

परमेँवरलाई महणयोग्य हुने िजउँदो बिलको

पमा अपर्ण गर।" िकनभने

परमेँवरलाई मिरसकेका इसाईह को आवँयक छै न), कुनै पिन िवँवासीले
आफ्नो शिरर आफ्नै हो भनेर दािव गन अिधकार बाइबले िदएको छै न ब

ूत्येक िवँवासी येशू भी को शरीर हुन ् (१ कोरन्थी १२:१२-२० "१२

िकनिक जःतो शरीर एक छ, र त्यसका धेरै अ ह

अ ह

हुन्छन्, र शरीरका सम्पूणर्

ु न्ु छ।
धेरै भए तापिन शरीरचािहँ एउटै हुन्छ, भींट पिन त्यःतै हुनह

१३ िकनिक एउटै पिवऽ आत्मा ारा हामी सबैले एउटै शरीरमा बिप्तःमा
पाएका छ - यहू दी वा मीक, कमारो वा फुक्का, हामी सबैलाई एउटै पिवऽ

आत्माबाट िपउन िदइयो। १४ िकनिक शरीर एउटै अ बाट माऽ होइन तर

धेरै अ ह बाट बिनएको हुन्छ। १५ यिद खु ाले “म हात होइन,ँ यसै ले म

शरीरको अ

होइन” भन्यो भने, के त्यो शरीरको अ

ँ ा होइन,ँ यसै ले म शरीरको अ
“म आख

हुँदैन र? १६ र कानले

होइन”ँ भन्यो भने, त्यो शरीरको अ

ँ ा हुँदो हो त सुन्ने कहाँबाट? यिद जम्मै
हुँदैन र? १७ यिद जम्मै शरीर आख

शरीर कान हुँदो हो त सुँघ्ने कहाँबाट? १८ तर परमेँवरले
इच्छाबमोिजम शरीरमा हरे क अ
जम्मै एउटै अ

आफ्नो

िमलाएर रािखिदनुभएको छ। १९ यिद ती

हुँदा हुन ् त शरीर कहाँ हुने? २० तर अ ह

धेरै छन्, तापिन

शरीरचािहँ एउटै ।" (जसरी पितपत्नी वैवािहक िबिधको सुऽमा बाँिधएर एक
हुन्छन् त्यसरी नै बिप्तःमाको ूिबया ारा येशूभभक्तह

जुनसुकै जात, वणर्,

दे श, िल भएतापिन येशूसँग एक भएको मािनिलनुपदर्छ अथार्त चचर् भ े
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िबितक्कै कुन सं घ,सं ःथा, िनकाय-िमशन, भवन, सेक्शन, िडिभजन, जनरल

कन्फरे न्स आिदमाऽ होइन तर बिप्तःमा िलने बेलामा ूभ ुितर बफादारी हुन्छु
् ितनीह
हुन।

भनेर शपथ िलने सबै िवँवासीह

नै िमलेर िबिभ

िनकायह

बिनएका हुन्छन्। यिद आफूले शपथ खाए अनुसार कुनै पिन व्यिक्त आफ्नो

सतमा निहँडी केवल िमशन तथा चचर् भनेको चचर्लाई व्यविःथत ढँगले
चलाउने अगुवाह माऽ हो भनेर हे न कसै को ूवृि

छ भने त्यो व्यिक्तले

आफूले आफैलाई धोखा िदइरहे को हुन्छ र अ को सामु झुटो इसाई भनेर

ूदशर्न गिररहे को हुन्छ जसले गदार् ूभ ुको नाउँलाई िबल्लबात गिररहे को हुन्छअनुवादको कडा ूितिबया), येशू भी

ितनीह को िनिम्त मनुभ
र् एको िथयो भनेर

राजाह का राजा येशूका राजदूतह

ःवीकार गनह

हुन ् (२ कोरन्थी ५:१६-

२१: "१६ यसरी अब उूान्त हामी कसै लाई मािनसको

हामीले भींटलाई एक समय मािनसको

िंटकोणले हे दन ।

िंटकोणले हे रेका िथय , तर अब

उूान्त उहाँलाई त्यसरी हेनछै न । १७ यसकारण कोही भींटमा छ भने त्यो

नयाँ सृिंट हो। पुरानो िबितगएको छ, हे र, नयाँ आएको छ। १८ यो सब
परमेँवरबाट

भएको

हो, जसले

हामीलाई

परमेँवरले

सं सारलाई

आफूसँग

भींट ारा

आफूसँग

िमलापमा

ल्याउनुभयो, र हामीलाई िमलापको सेवा िदनुभयो, १९ अथार्त ् ःवयम् भींटमा

ु एर
हुनभ

िमलापमा

ु न्ु थ्यो।
ल्याउँदैहन
ु ह

ितनीह का अपराधका लेखा निलएर िमलाप गराउने कामको सन्दे श उहाँले

हामीलाई सुिम्पिदनुभएको छ। २० यसकारण हामी भींटका राजदू तह

ह,र

परमेँवरले हामी ारा अनुरोध गिररहनुभएको छ। भींटकै पक्षमा हामी
ितमीह लाई िबन्ती गदर्छ , िक ितमीह

िकनिक

हामी

आउने

अत्यन्तै

उहाँमा

परमेँवरको

परमेँवरसँग िमलापमा आओ। २१

धािमर्कता

बन्न

सक

भनेर

पाप

"१४

तर

निचन्नुहन
ु ेलाई परमेँवरले हाॆा खाितर पाप बनाउनुभयो।") र िमठो वाःना
बहुमूल्यको

अ र

(२

कोरन्थी

२:१४-१७

परमेँवरलाई धन्यवाद होस्, उहाँले हामीलाई भींटमा सध िवजयको िनिम्त

डोर्याउनुहन्ु छ, र

उहाँको

ानको

सुबाःना

फैलाउनुहन्ु छ। १५ िकनिक उ ार पाइरहे काह

हामी ारा

हरे क

ःथानमा

र नंट भइराखेकाह का

माझमा पिन हामी परमेँवरको िनिम्त भींटको सुबाःना ह , १६ एउटाको

िनिम्त मृत्युको दुगन्र् ध र अकार्को िनिम्त जीवनको सुगन्ध। यी कुराका िनिम्त

को योग्य छ र? १७ िकनिक धेरै मािनसह सरह हामी परमेँवरको वचन

व्यापार गन होइन , तर परमेँवरले पठाउनुभएको िनंकपट मािनसको

२३३

पमा

हामी परमेँवरको सामुन्ने भींटमा बोल्दछ ।")। परमेँवर र शैतानको

बीचमा भइरहे को महान् िववादले गदार् क्षतिबक्षत भएको यस सं सारको माझमा
ूत्येक िवँवासी परमेँवरको राज्यको दू त वा ूितिनिध हो भनेर दे खाउन ती
येशू र पावलले ूयोग गरे का िथए।

ूतीक वा शङ्केतह

चचर् भनेको के हो भनेर व्याख्या गिरएको मािथको ूतीक वा

सङ्केतह लाई फेिर केलाएर पढ्नुहोस्। तपाईँ रहेको समाजमा तपाईँ र
तपाईँको चचर्ले परमेँवर र उहाँका मागर्ह लाई कःतो खालको ूतीक भएर

दे खाउन चाहनुहन्ु छ, र िकन?
मािथका

ूत्येक

ूतीक

वा

जोिडएको हुन्छ। ती िबयाकलापह

सङ्केतमा

ितनीह को

िबयाकलाप

ारा परमेँवरले ितनीह लाई महण

गनुभ
र् एको होइन (नभए असल आचरण, परोपकारीय काम वा धमर्कमर्ले
परमेँवरलाई खुशी पानर् खोजेको ठहिरन्छ) तर ितनीह ले येशू भी को बिल

वा उहाँले उपलब्ध गराउनुभएको मुिक्तको बाटोलाई सहषर् ःवीकार गरे को
कारणले

परमेँवरले

ितनीह लाई

महण

गनुभ
र् एको

हो।

परमेँवरले

ितनीह लाई महण गनुभ
र् एकोले उहाँको ूेम र अनुमहूित आभार व्यक्त गद

टु टेको, फुटे को, मिररहे को, घाइते र आहतले मःत भएको यस सं सारमा सहषर्
दयले उहाँको ूितिनिध हुँदै सेवा गनर् ितनीह

तत्पर हुन्छन्।

अझ येशूका भक्तह

केवल चोट लागेको घाऊमा मलहमप ी

सक्दछन्। परमेँवरको राज्य

नै ूेम, अनुमह र दयाको राज्य भएकोले ती

लगाउने काममाऽ गन नभएर अझ गिहरो आदशर्को नीितलाई अ ालेर चल्न

गुणह लाई चम्काउँदै आजै परमेँवरको अनन्तको राज्यका नागिरक ह भनेर
हामीह को िबयाकलापले जनसमक्ष दे खाउन सक्दछ ।

अन्तराि य कानुन अनुसार यिद कुनै पिन रा को दुतावास कुनै दे शमा

छ भने त्यो ूितिनिध रा

हो भनेर मािनन्छ। त्यो दुतावास भौितक पमा

िवदे शमा होस् वा अन्यऽ टाढा िकन नहोस् त्यो दुतावासलाई छु ै रा

भएको

मािनन्छ। त्यसै गिर शैतानले यो सं सार आफ्नो काबु (िनयन्ऽण) छ भनेर

दावी गरे को यस सं सारिभऽ चचर् व्यिक्तगत वा सं ःथागत पमा परमेँवरको
राजदुतावास भएको सत्यूित सबै येशूभक्तले ूितव ता जनाउन आवँयक छ।

जसरी कुनै पिन दुतावासमा ूितिनिध दे शकव नीित र िनदशन अनुसार
िबयाकलापह

हुन्छन् त्यसरी नै हामी पिन परमेँवरको राज्यको नीित

अनुसार चलेर अिहले नै उहाँको अनन्त राज्यको वाःतिवकताको झलक
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दे खाउन सक्दछ । हामीह कै िबयाकलाप वा आचरणले एक िदन सबैको

साझा शऽु खराब तत्वको अन्त्य हुनेछ भ े िवँवास िदलाउन सक्छ । जसरी

रा िभऽ रहे को रा का दूतह ले आफ्नो िबयाकलाप ारा आफ्नो दे शको

ूितिनिधत्व गछर्न ् त्यसरी नै हामी पिन येशूका राजदू त भएर उहाँको ूेम र
न्यायको

वाःतिवकतालाई

हाॆो

जीवन,

चचर्

र

खोजेकाह को जीवन ारा अनुभव िदलाउन सक्दछ ।

हामीह ले

सेवा

गनर्

जब कुनै मािनसले नौलो मािनसलाई भेट्दछ तब त्यस मािनसले नौलो

मािनसको िविश

गुणको सुवास वा वाःनाको अनुभव गछर्। पावलले ूत्येक

येशूभक्त अ को अगािड सुवास वा अ र हो भनेर पिहल्याइएका छन् तर हामी
कःतो खालको अ र हो भनेर उनले उल्लेख गरे का दुई अ रमध्ये कुन् ह
भनेर कसरी छु

ाउने? हेनह
र्ु ोस् "१४ तर परमेँवरलाई धन्यवाद होस्, उहाँले

हामीलाई भींटमा सध िवजयको िनिम्त डोर्याउनुहन्ु छ, र उहाँको
सुबाःना

पाइरहेकाह

हामी ारा

हरे क

ःथानमा

फैलाउनुहन्ु छ।

१५

िकनिक

ानको

उ ार

र नंट भइराखेकाह का माझमा पिन हामी परमेँवरको िनिम्त

भींटको सुबाःना ह , १६ एउटाको िनिम्त मृत्युको दुगन्र् ध र अकार्को िनिम्त

जीवनको सुगन्ध। यी कुराका िनिम्त को योग्य छ र? १७ िकनिक धेरै

मािनसह सरह हामी परमेँवरको वचन व्यापार गन होइन , तर परमेँवरले
पठाउनुभएको िनंकपट मािनसको

बोल्दछ ।" २ कोिरन्थी २:१४-१७।

पमा हामी परमेँवरको सामुन्ने भींटमा

ु ेका सेवक
२. बचेखच
इसाईह

(यस सं सारमा येशूलाई िवँवास गछु र् भनेर दावी गन अनिगिन्त

छन् र ितनीह को न्याय गन िजम्मा कुनै इसाईलाई िदइएको छै न

त्यो अिधकार येशूले नै राख्नुभएको छ-अनुवादकको थप) य िप येशूका

ु ेका वा बाँकी सही वा सत्यवादी सन्तान हुनेछन् भनेर बाइबलले
बचेखच

भिवंयवाणी गरे को छ। सबैले मा ुपन त्यसको पिहचान ूकाश १२:१७मा

यसरी िदइएको छ, "अिन त्यो अिज र (शैतान) परमेँवरका आ ा पालन गन

र येशूको गवाही िदने ितनका बाकी सन्तानसँग लडाईँ गनर् गयो" (िबशेष

जानकारी: कितपय नेपाली अनुवादह मा यो पदको दोॐो अंश हटाइएको छ भने
आधुिनक बाइबल सोसाइटीको अनुवादमा यो पद कायमै गिर १८ पद थिपएको

छ-अनुवादकको

अबलोकन)।

भ ेकुरालाई अझ पुि

यही

बाँकी

सन्तानका

चिरऽलाई

दे खाउन

गनर् ूकाश १४:१२ले यसरी भन्दछ "परमेँवरका
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आ ाह

पालन गन र येशूमािथ िवँवास राख्ने सन्तह को धै य र् धारण यसै मा
जेम्सको अनुवादमा "येशूको िवँवास" भनेर अनुवाद

छ।"-सबर्मान्य िक

गिरएको छ भने नेपालीमा "येशूमािथ िवँवास" भनेर उल्लेख गिरएको छ। ती
दुई अनुवादको अथर् केही हदसम्म फरक छन्: येशूमािथ िवँवास भ ाले

उहाँूितको िवँवास भ े जनाउँछ भने उहाँको िवँवास भ ाले परमेँवरमा
उहाँको िवँवास जे िथयो त्यही िवँवास परमेँवरका आ ा पालन गनह मा
पिन हुनेछन् िकनभने उहाँले पिन भ ुभयो "मैले िपताका आ ाह

पालन

गरे को छु -यूह ा १५:१०-अनुवादकको थप जानकारी)। येशूमािथ िवँवास वा
येशूको िवँवास भएकाह

र उहाँका आ ाह

पालन गन वा दश आ ालाई

ु ेका सन्तानह
िशरोपर गरे र चल्ने ःवभाव भएका बाँकी वा बचेखच

यस

पृथ्वीको इितहासको अन्तमा हुनेछन् भनेर बाइबलले िकटान गरे को पाइन्छ।

ती ःवभाव भएका सन्तानह
पयार्प्त

उहाहरणह

कसरी अ को सेवामा सिबय भएर चल्छन् भ े

बाइबलमा

हामीलाई दे खाइएको छ।

उल्लेख

गिरएका

कथा

वा

पाऽह

ारा

आफू एक्लै भएतापिन आफू परमेँवरको राज्यको ूितिनिध हुँ भनेर

िनडर वा िनिभर्क भएर आफ्नो िबयाकलाप र ूितव ता दे खाउने मोशाको

उदाहरण अत्यन्तै ूभावकारी छ। ूकाश १२:१७मा उल्लेख गिरएको बाकी
सन्तानका ःवभावह

चिरऽको

बीचमा

के

र ूःथान ३२:१-१४मा उल्लेख गिरएको मोशाको
तुलनात्मक

सम्बन्ध

दे िखन्छ?

हेनह
र्ु ोस्:

"१

जब

मािनसह ले मोशालाई पवर्तबाट ओलर्न िबयाँलो गरे का दे खे, तब ितनीह

हा नकहाँ भेला भएर ितनलाई भन्न लागे, “उ नुहोस्, र हाॆा अिगअिग जानलाई

दे वताह

बनाउनुहोस्, िकनिक हामीलाई िमौबाट िनकालेर ल्याउने मोशालाई के

भयो हामी जान्दै न ” २ हा नले ितनीह लाई भने, “ितमीह का पत्नीह
छोराछोरीह का

कानमा

भएका

सुनका कुण्डलह

फुकाली

यहाँ

र

मकहाँ

ल्याओ।” ३ तब सबै मािनसह ले आफ्ना-आफ्ना कानमा भएका सुनका

कुण्डलह

फुकालेर हा नकहाँ ल्याए। ४ ितनले ती ितनीह का हातबाट िलएर

हितयारले खोपे, र ढालेर बाछाको आकारको एउटा मूितर् बनाए। तब ितनीह ले

भने, “हे इॐाएली हो, ितमीह लाई िमौबाट िनकालेर ल्याउने ितमीह का
दे वताह

्
यी नै हुन।”
५ यो दे खेर हा नले बाछाकै सामु एउटा वेदी बनाए, र

ितनले यसो भनेर घोषणा गरे , “भोिल परमूभ ुको िनिम्त एउटा चाड़ हुनछ
े ।” ६
भोिलपल्ट मािनसह

िबहानै उठे र होमबिल चढ़ाए, र मेलबिल पिन ल्याए। तब
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ितनीह

खानपान गनर्लाई बसे, अिन त्यसपिछ मोजमा डुब्न उठे ।

७ तब

परमूभ ुले मोशालाई भन्नुभयो, “तल ओलीर्, िकनिक तले िमौबाट िनकालेर

ल्याएका तेरा मािनसह ले आफैलाई ॅंट पारे का छन्। ८ ितनीह लाई जुन
मागर्मा िहँ ने आ ा मैले िदएको िथए,ँ त्यसबाट ितनीह

यित चाँड़ै अक ितर

लागेका छन्। ितनीह ले आफ्ना िनिम्त बाछाको आकारमा एउटा ढालेको मूितर्

बनाएर त्यसैलाई पुजक
े ा छन्, र त्यसैको िनिम्त बिल चढ़ाएर भनेका छन्, ‘हे
इॐाएली हो, ितमीह लाई िमौबाट िनकालेर ल्याउने ितमीह का दे वताह
्
हुन’।”

ियनीह

यी नै

९ परमूभ ुले मोशालाई भन्नुभयो, “मैले यी मािनसह लाई दे ख।

त हठी मािनसह

रहेछन्। १० अब मलाई नरोक्, र मेरो बोध

ियनीह मािथ दिन्कओस्। म ियनीह लाई भःम पानछु । अिन ितमीबाट नै म

एउटा ठू लो जाित बनाउनेछु।” ११ तर मोशाले परमूभ ु आफ्ना परमेँवरलाई

आमहपूवक
र् भने, “हे परमूभ ु, तपाईंले आफ्नो ठू लो सामथ्यर् र शिक्तशाली हातले

िमौबाट िनकालेर ल्याउनुभएका आफ्ना मािनसह मािथ तपाईंको बोध िकन

यित सा॑ै जलेको छ? १२ िमौीह ले िकन यसो भन्ने मौका पाऊन्? ‘कुभलो

िचताएर पवर्तह मा ितनीह लाई मानर्, र ितनीह लाई पृथ्वीबाट नाश गनर् उहाँले
ितनीह लाई ल्याउनुभयो’। तपाईं आफ्नो भय र बोधलाई शान्त गनुह
र् ोस्, र
आफ्ना मािनसह लाई हानी गनर्देिख आफ्नो मन ब लनुहोस्। १३ आफ्ना

दासह

अॄाहाम, इसहाक र याकूबलाई सम्झनुहोस्, जुनह िसत तपाईंले आफ्नै

नाउँमा शपथ खाएर यसो भन्नुभएको िथयो, ‘म ितमीह का सन्तानलाई
आकाशका

ितमीह का

ताराह जःतै
सन्तानलाई

बढ़ाउनेछु।

िदनेछु, र

मैले

ितनीह

ूित ा

गरे को

सधसम्म

यो

त्यसको

सारा

दे श

अिधकारी

हुनछ
े न्’।” १४ तब आफ्ना मािनसह लाई हािन गनर्देिख परमूभ ुले आफ्नो मन

बदल्नुभयो।"

जब इॐाएलीह ले परमेँवरसँग गरे को करार तुरन्तै भ

गरे र

बाछाको मुतीर्को पूजा गरे र उछ् खलतामा अिसि पनामा नाचगान र म पानमा
मःत भएका िथए तब ितनीह दे िख परमेँवर बु
हठी

मािनसह

रहे छन्

सन्तानह लाई महान् रा

अब

ितनीह

सबैलाई

ु यो। ितनीह
हुनभ
नाश

गरे र

कःता

अॄाहमको

बनाउन िदनुभएको ूित ा मोशा र उनका पिरवारमा

सान वचन परमेँवरले मोशालाई सुनाउनुभएको िथयो (ूःथान ३२:१०)।

तर आफ्नो भाऊ नखोज्ने मोशाले परमेँवरको ूःतावलाई सरासर

अःवीकार गरे । ब

परमेँवरसँग िववाद गनर् नै उनी तयार भए। यिद
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परमेँवरले बोधमा अॄाहमको सन्तानलाई िदएको ूित ा मोशालाई िदने
धिम्क िदनुभयो भने सबैको अगािड आफू नराॆो दे िखनेछु भनेर मोशाले
उहाँलाई सम्झाए। अिन मोशा आफ्नो मािमलालाई परमेँवरको सामु राख्न
अमसर हुन्छन्।

उजाड ःथानको बाटो भएर इॐाएलीह लाई अगुवाई गनर् मोशाले

ठू लो सं घषर् गिररहे का िथए। इिजप्टबाट ःवतन्ऽ भएको झन्दै त्यही िदनदे िख

नै ती इॐाएलीह ले मोशासँग गुनासो पोखाउँदै किच ल गिररहे का िथए। ती

मािनसह

जितसुकै कमजोर र कचकच गन भएपिन ितनीह लाई क्षमा गनर्

् आफ्नो अनन्त जीवनलाई नै जोिखममा पारे
उनी परमेँवरसँग िबिन्त गछर्न।

परमेँवरसँग यो ूःताब उनले राख्दछन् "यिद तपाईँले ितनीह लाई क्षमा

िदनुभएन भने मेरै नाउँ पिन तपाईँले लेख्नुभएको पुःतकबाट हटाइिदनुहोस्"

(ूःथान ३२:३२

पान्तिरत)। आफ्नो याऽामा सँगसँगै जाने इॐाएलीह को

उ ार गनर् मोशाले आफ्नो अनन्त जीवन नै त्याग्ने ूःताव परमेँवरसँग गरे का

िथए।

अनन्त जीवनको िनिम्त योग्य नभएका मािनसह को मुिक्तको िनिम्त

िबिन्तभाऊ गन मोशाको िनःवाथीर्पन अनुकरणीय उदाहरण मा ुपदर्छ। मोशाले

झल्काएको सारा मुिक्तको योजनाको ूतीक पिन ूभावकारी मा ै पछर्।

"जब इॐएलीह को िनिम्त मोशाले परमेँवरसँग िबिन्तभाऊ गद िथए

तब उनमा भएको कुनै पिन काँतरपना िबलाएर गएको िथयो, िकनिक

परमेँवरको हातको अगुवाईले यत धेरै काम मोशाले गरे का िथए िक
ितनीह ूित उनको गिहरो माया, मोह र चासो सृजना भएको िथयो। उनको

िबिन्तभाऊ परमेँवरले सु ुभयो र उनको िनःवाथर् ूाथर्ना सुिनिदनुभयो। आफ्नो

सेवक कःतो िथयो भनेर परमेँवरले ूमािणत गरे र दे खाउनुभयो, परमेँवरूित

उनको िबँवसनीयता, भ ुलै भ ुल गन र आभािरत नहुने मािनसह ूित उनको
ूेम दे खाउँदै अनेक दु:खक
िथए।

इॐाएलीह को

सहे र आफ्नो आदशर् चिरऽ मोशाले दे खाएका

भलाईूित

उनको

चासोमा

कुनै

ःवाथर्

िथएन।

परमेँवरका जनह को फिलफाप आफ्नो व्यिक्तगत सम्मानभन्दा अित िूय
िथयो, उहाँको अगुवाईमा सृजना हुने शिक्तशाली रा

वा जाितको िपता हुने

अबसरभन्दा पिन आफूले पिरौम गरे र डोर्याइएका इॐायली नै उनको िनिम्त
अित िूय भएको िथयो। परमेँवरूित िन ावान भएकोमा उहाँ मोशादे िख खुशी

ु एको िथयो, उनको सरल र कोमल
हुनभ
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दय, उनको इमान्दािरताले गदार्

उहाँले उनलाई िबँवासीलो र भरपद गोठाला हुने िजम्मा िदनुभएको िथयो।

ूित ा गिरएको दे शमा इॐायलीह लाई लाने नेतत्ृ वको महान् िजम्मेवारी
परमेँवरले मोशालाई नै सुम्पनुभएको िथयो।"-एलेन जी

ूोफेटस, पृ. ३१९बाट

पान्तिरत।

मोशाको अनुभव र एलेन जी

ाइट, पािशयाकर् एण्ड

ाइटको कथनले हाॆो बारे मा केभन्छ?

हाॆा विरपिर रहेका परमेँवरका जनह ले गिररहनेभ ुलूित हामीह

कितको

कोमल र क्षमाशील हुनपु छर्?

३. परमेँवरको मुिक्त िदलाउन मािनसह ूित हाॆो ूयास
कितपय समयमा चचर्मा िविभ

िवषयह लाई िलएर भारी छलफलह

हुन्छन् र ती िवषयह मा नै ितनीह

अिड्करहे का हुन्छन्। जःतै : समािजक

काममा सं लग्न हुने हो िक सुसमाचार ूचारमा, परोपकारीय काममा आफ्नो
पैसा खचर् गन होिक सुसमाचरीय काममा पैसा खचर् गन हो, समाजमा भइरहे का

अन्याय

अत्याचारको

िव

मा

अिभयान

चलाउने

होिक

सावर्जिनक पमा

सुसाचार ूचार गन हो आिद। तर ती सबै अवधारणाह लाई मध्य नजर राखेर

येशूको सेवाकायर्लाई िनयाल्न सक्य भने ती सबै अवधारणाह
नगन िववादह को अन्त्य ःवत हुन्छ। येशूको

ि कोणले

िवषयह लाई हे र्य

भने सुसमाचार ूचार गन काम र

अत्यन्तै

तथा

वा गन िक
हामीले

परोपकारीय काम

दुवैमा हातेमालो गरे र चल्नुपछर् भ े हामी महसुस गछ । एलेन जी
लोकिूय

समसामियक

कथनमा

यो

ती

व्याख्या

ाइटको

गिरएकोछ:

"मािनसह कहाँ जाने सही सफलता पाउन केवल येशूको तिरका अपनाएमाऽ

पिन पुग्छ। मािनसह को िहत चाहने येशूले मािनसह को बीचमा घुलिमल

गनुभ
र् यो। ितनीह ूित उहाँले सहानुभिू त दे खाउनुभयो, ितनीह को आवँयकता

अनुसार उहाँले ितनीह को सेवा गनुभ
र् यो र ितनीह को िवँवसनीयता िजतेर

ु यो। अिन उहाँले भ ुभयो, "मेरो पिछ
उहाँ ितनीह को िवँवासपाऽ हुनभ

लाग...."

"िविभ

िबरामीह को

कारणले दिरि भइरहे को अनुभव गनह लाई राहत िदनुपछर्,

हे रचाह

गनुप
र् छर्,

अ ान

वा

िनरक्षरह लाई

अनुभवमा काँचो हुनेह लाई सरसल्लाह िदनुपछर्। जो
पिन

िसकाउनुपछर्,

न्छ ितनीह सँगै हामी

नुपछर् र जो खुशी हुन्छ ितनीह सँगै हामी पिन खुशी हुनपु छर्।"-द

िमिन ी अभ िहिल , पृ. १४३बाट

पान्तिरत।
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याद गनुह
र् ोस्, यस सं सारमा परमेँवरको राज्यमा दुईवटा कामह

सँगसँगै गाँिसएको हुन्छ। ती कायर्ह

येशूको सेवाकायर्मामाऽ नभएर येशूका

चेलाह लाई िदनुभएको ूथम आदे शमा पिन समावेश भएको छ: "जब ितमीह

घरमा जान्छ तब त्यहाँ यो सन्दे श सुनाऊ: परमेँवरको राज्य निजक आएको
ँ ाऊ, कु
छ। िबरामीह लाई िनको पार, मरे काह लाई ब्युत

रोगीह लाई

िनको पार, शैतानका आत्माह लाई धपाऊ। ितमीह ले िस मा पायौ, िस मा
दे ऊ" (म ी १०:७,८)। सं िक्षप्तमा भ े हो भने, हाॆो सन्दे श मािनसह कहाँ

पुर्याउने सब भन्दा उ म उपाय नै ितनीह को आवँयकतामा सेवा गरे र
पुर्याउनुपछर्।

असल काम गरे र परमेँवरको गवाही िदनु कितको ूभावकारी हुन्छ

भनेर पऽुस र पावलले के भन्दछन्? हेनह
र्ु ोस् "११ िूय हो,म ितमीह लाई

आमहपूवक
र् िबन्ती गदर्छु, िक िवदे शी र ूवासीह

आत्माको िव

हौ भनी जानेर ितमीह का

मा लड़ाइँ गन शारीिरक अिभलाषाह बाट अलग रहो। १२

अन्यजाितह का बीचमा ितमीह को चालचलन असल होस्। कसैले ितमीह लाई
कुकमीर् भनी ितमीह का िव
कामह

मा बोले तापिन ितनीह ले ितमीह का असल

दे खून,् र आगमनको िदनमा ितनीह ले परमेँवरको मिहमा ग न्।" १

पऽुस २:११-१२ र "१४ गनगन अथवा वाद-िववाद नगरी सबै काम गदजाओ,

१५ िक ितमीह चािहँ िनद ष र सुधा भएर टे ढ़ा र बरािलएका पुःताको बीचमा
परमेँवरका िनंखोट सन्तान होओ, जुन पुःताको बीच सं सारमा ितमीह

ताराह झ चम्कन्छौ। १६ जीवनको वचन दि॑लो गरी पिबराख, तािक म

व्यथर्मा दगुिरन,ँ र मैले व्यथर्मा पिरौम गिरनँ भनी भींटको िदनमा म गवर् गनर्
सकूँ।" िफिलप्पी २:१४-१६।
सुसमाचारको

लआयलाई

फरािकलो

पाराले

हे िरयो

भने

यिद

मािनसह ूित माया,ममता र ितनीह को िहतूित जोश भएन भने सुसमाचार

ूचारूसार अथर्हीन हुनजान्छ वा त्यसको ूभावकािरतामा ूँन उठ्दछ।

सुसमाचार ूचार गन तर त्यस अनुसार आफू चिलएन भने कःतो हुन्छ भनेर

दे हायका पदह ले बुझाउन खोज्छन्: "१४ हामी जान्दछ , िक हामी त
मृत्युबाट

पार

भएर

जीवनमा

सिरसकेका

छ , िकनभने

हामी

आफ्ना

दाजुभाइह लाई ूेम गछ । जसले ूेम गदन, त्यो मृत्युमा रिहरहन्छ। १५

आफ्नो दाजुभाइलाई घृणा गन हरे क हत्यारा हो, र कुनै हत्यारासँग अनन्त

जीवन रहँदैन भन्ने ितमीह लाई थाहै छ। १६ यसै बाट ूेम के हो हामी थाहा
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पाउँछ , िक उहाँले हाॆा िनिम्त आफ्नो ूाण िदनुभयो। हामीले पिन आफ्ना

दाजुभाइह का िनिम्त आफ्नो ूाण िदनुपछर्। १७ कसै िसत सं सारको धनसम्पि

छ, र पिन आफ्ना दाजुभाइलाई खाँचोमा परे को दे ख्दा उनीह ूित

आफ्नो मन कठोर पाछर् भने, परमेँवरको ूेमले कसरी त्यसमा वास गछर्? १८

साना बालकह , वचन र बोलीले माऽ हामी ूेम नगर , तर काम र सत्यताले

ूेम गर । १९ यसै बाट हामी जान्न सक्छ िक हामी सत्यका ह , र यसरी
उहाँको सामुन्ने हाॆा

दयलाई ढाड़स िदन सक्छ । २० जब हाॆो

हामीलाई दोष िदन्छ, हामी जान्दछ परमेँवर हाॆो
र उहाँले सब थोक जान्नुहन्ु छ।"

दयले

ु न्ु छ,
दयभन्दा महान् हुनह

१ यूहन्ना ३:१४-२० र "१४ मेरा भाइ

हो, यिद कोही मािनसले “मिसत िवँवास छ” भन्छ, तर कामचािहँ गदन भने,

यसबाट के लाभ? के त्यसको िवँवासले त्यसलाई बचाउन सक्छ र? १५ यिद
कोही भाइ वा बिहनी झुऽे-झाॆे छ, र त्यसलाई िदनहुँको भोजनको अपुग छ,

१६ र ितमीह मध्ये कसै ले त्यसलाई, “शािन्तसँग जाऊ, न्यानो गरी बस, पेटभिर

खाऊ” माऽ भन्छ, तर त्यसको शरीरलाई चािहने कुराह चािहँ िदँदैन भने,
त्यसबाट के लाभ हुन्छ र? १७ यसरी िवँवास पिन काममा ूकट हुँदैन भने
त्यो िवँवास मृत वा मुदार् िवँवास हो। १८ तर कसै ले भन्ला, “ितमीिसत

िवँवास छ, मेराचािहँ कामह

छन्।” कामिवनाको ितॆो िवँवास मलाई

दे खाऊ, र मैले गरे को काम ारा म आफ्नो िवँवास ितमीलाई दे खाउनेछु। १९
ु न्ु छ। त्यो असल हो।
िवँवास गदर्छौ िक परमेँवर एउटै हुनह

ितमीह

पिन िवँवास गछर्न ् र थरथर काम्छन्। २० मूखर् हो, कामिवनाको

भूतात्माह

िवँवास व्यथर् हुन्छ भन्ने कुराको ूमाण चाहन्छौ? २१ जब हाॆा पुखार्
अॄाहामले आफ्नो छोरो इसहाकलाई वेदीमा अपर्ण गरे , तब ितनी काम ारा नै
धमीर् ठहिरएनन् र? २२ ितमी दे ख्तछौ, िक ितनका कामह

िबयाशील

िथयो, र

काम ारा

नै

िवँवास

पूणर्

भएको

सँगसँगै िवँवास
िथयो।

२३

पिवऽधमर्शाःऽको यसो भन्ने वचन पूरा भयो, “अॄाहामले परमेँवरमा िवँवास
गरे , र यो उनको िनिम्त धािमर्कता गिनयो,” र उनी परमेँवरका िमऽ कहिलए।

२४ ितमीह

दे ख्तछौ िक काम ारा मािनस धमीर् ठहिरँदोरहे छ, िवँवास ारा

माऽ होइन।" याकूब २:१४-२४।

सुसमाचार ूचारूसारको उ म उपलिब्ध भनेको यसले मािनसह लाई

आशा िदलाउँछ, पापी तथा दु

आचरणबाट ितनीह लाई उ ार गदर्छ,

ितनीह लाई पँचाताप गराउँछ, ितनीह मा आमूल पिरवतर्न वा ितनीह को
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कायापलट गिरिदन्छ र ितनीह को न्यायोिचत व्यवहारले परमेँवरको सबैलाई
समेट्ने

ूेमलाई

टु टेकाह लाई

झल्काउँछ।

िनको

पानर् र

मािनसह को सेवा गन ूितव

पापमा

अनेक

फिसरहे कालाई

िकिसमको

उ ार

पीडाले

्
परमेशवरको
ूेमलाई

क

गनर्,

िदल

पाइरहे का

दयमा सजाइराख्न

सिकयो भनेमाऽ त्यो उिब्जन्छ। हामीह कै जीवनमा परमेँवरको ूभाव

पिररहे को छ भने माऽ अ ूित हामीह को ूेम फःटाउन सक्छ। सुसमाचार
ूचार गन र न्यायको िनिम्त आवाज उठाउने औजार हामीह को

दयिभऽैबाट

उिॆन्छ यिद हामीिभऽ परमेँवरको ूेमले ूाथिमकता पाएको छ भने।

त्यसकारण कुन काम गन कुन काम नगन भनेर हामीले रोज्ने होइन तर

परमेँवरलाई नै हामीह को जीवनमा अ को िनिम्त काम गनर् िदएर हामी

पिरचािलत हुनपु छर्। परमेँवरसँग सहकमीर् भएर मािनसह को वाःतिवक
आवँयकताूित सजग हुने र जुनसुकै ॐोतह

परमेँवरले हामीबाट उपलब्ध

गराउनुभएको छ वा हाॆो िजम्मामा छोड्नुभएको छ र त्यसलाई उपयोग गिर
अ को सेवामा सलं ग्न हुने ूयत्न हामीले गनुप
र् छर् ।

अ को असल सेवागन बममा मुिक्तको सुसमाचार सुनाउने महान

ँ ै सम्प
कायर्लाई पिन कसरी सग

गन?

४. चचर्िभऽ हुनपु न अनुमह

अय्यूबको पुःतकमा पितत मािनससँग उहाँको कारोबार कःतो िथयो

भनेर अय्यूबको पुःतकको सु मा उल्लेख गिरएको छ। अय्यूब आफ्नै

आत्मिनणर्य ारा परमेँवरूित िन ावान भएकोमा उनी परमेँवरबाट आिशिषत
भएका िथए। पापकै भूमिरमा िजउनुपरे तापिन परमेँवरूित समिपर्त भएकाले

अय्यूब परमेँवरको मागर्मा चलेका िथए जसले गदार् परमेँवरले उनको

मुक्तकण्ठले यसरी ूशं सा वा सराहना गनुभ
र् एको िथयो "तब परमूभ ुले

शैतानलाई सोध्नुभयो, “के तले मेरो दास अय्यूबलाई याद गिरस्? परमेँवरको

डर राख्ने र दुंट कामबाट अलग रहने त्यो जःतो िनद ष र सोझो मािनस
पृथ्वीमा अ

कोही छै न।” अय्यूब १:८। परमेँवरको ूित ा, इज्जत र मान

उल्लेखनीय

पक्ष

यस सं सारमा उहाँका जनह
हो।

यस

कसरी िजउँछन् त्यसमा भरपनर् िदनु उहाँको
खालको

परमेँवरमािथको

िव ासलाई

अझ

फरािकलो पाद पावलले चचर् समाजमा उहाँका "सन्तह " समावेश गनर् उनी

भन्दछन्:

"मण्डली ारा

परमेँवरका

िविभन्न
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िकिसमका

ान

ःवगीर्य

ःथानह मा शासकह

र अिख्तयारवालाह का माझमा ूकट गिरओस् भ े

उहाँको मनशाय िथयो" (एिफसी ३:१०)।

चचर् समूदाय वा समाज भनेको परमेँवरको "घराना वा घर पिरवार

हो" भनेर पावलले दे हायका पदह मा उल्लेख गदर्छन्। त्यस पिरभाषािभऽ
सं गिठत चचर् सं चालन गदार् िवँवासीह लाई कुन

यसकारण याद राख, अिघ ितमीह

ि ले हेनप
र्ु छर्? हेनह
र्ु ोःष "११

शरीरअनुसार अन्यजाित छँदा शरीरमा

हातबाट खतना गिरएकाह ले ितमीह लाई बेखतनाका मान्दथे। १२ याद राख,

ितमीह

त्यस बेला भींटबाट अलग, इॐाएलका नागिरक हकबाट बािहर भएका

िथयौ, र ूित ाका करारह बाट िबराना, आशा नभएका र यस सं सारमा

परमेँवररिहत िथयौ। १३ तर ितमीह , जो त्यस बेला भींट येशूबाट टाढ़ा

िथयौ, अब भींटको रगतले निजक भएका छौ। १४ िकनिक उहाँ नै हाॆो

शािन्त हुनहु न्ु छ। उहाँले हामी दुवैलाई एउटै बनाउनुभएको छ, र िवभाजन

ल्याउने शऽुताको पखार्ल भत्काइिदनुभएको छ। १५ र उहाँले व्यवःथालाई

त्यसका आ ाह

र धािमर्क-िवधानह समेत आफ्नै शरीरमा खारे ज गनुभ
र् एको छ,

िक यी दुईका स ामा उहाँले आफैमा एउटा नयाँ मािनस सृिंट ग न्, र यसरी
शािन्त ःथापना होस्। १६ अिन उहाँले बूस ारा हामी दुवैलाई एउटै शरीरमा
ँ मेल गराएर शऽुतालाई शेष पानुभ
परमेँवरसग
र् यो। १७ उहाँले आएर ितमी

टाढ़ा भएका र निजक भएकाह लाई िमलापको सुसमाचार सुनाउनुभयो, १८
िकनिक उहाँ ारा नै हामी दुवैले एउटै पिवऽ आत्मामा िपताकहाँ ूवेश पाएका

छ । १९ यसरी अब ितमीह

ितमीह

ँ
िवदे शी र ूवासी होइनौ, तर सन्तह सग

स ी-नागिरक र परमेँवरको पिरवारका सदःयह

त्यो घराना ूेिरतह

भएका छौ। २०

र अगमवक्ताह को जगमािथ बसालेर िनमार्ण भएको छ, र

ँ
भींट येशू आफैचािहँ मुख्य कुने-ढु ो हुनहु न्ु छ। २१ उहाँमा पूरै घर ठीकसग
एकैसाथ जोिडएर ूभ ुमा एउटै पिवऽ मिन्दर हुनलाई ब दै जान्छ। २२ अिन

पिवऽ आत्मामा परमेँवरको वासःथान हुनलाई ितमीह

िनमार्ण हुँदैजान्छौ।" ( एिफसी २:११-२२)।

पिन उहाँमा एकसाथ

कुनै पिन समूदाय वा सं ःथामा त्यस िनकायले आफ्ना सदःयह लाई

कसरी व्यवहार गछर् त्यसले समूदायको आधारभूत मूल्यमान्यताको जगलाई
ूितिबिम्बत गदर्छ। परमेँवरको घराना वा घर पिरवार (गुठी?), भी को
शरीर र पिवऽ आत्माको स ित भएको कारणले चचर्लाई उच्च आदशर्मा
िजउन बोलाइएको छ र त्यसै अनुसार िजउनुपदर्छ: "परमेँवर गोलमाल वा
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अव्यवःथको परमेँवर होइन तर शािन्तको हो-ूभ ुका जनह

सबै िवँवासीह

शान्तसँग बाँच्नुपदर्छ" (१ कोरन्थी १४:३३

भएको है िशयतले
पान्तिरत)।

न्याय, अनुमह र ूेमको मूल्यमान्यता परमेँवरले हाॆो सामु ूःतुत

गनुभ
र् एको छ। येशूका ूत्येक भक्त ती गुणह ले सिजएको हुनपु छर् साथै चचर्मा
जे भइरहे को छ त्यसमा ती गुणह ले नै ूभािवत पािररहे को हुनपु छर्। ःथानीय
चचर् समुदायदे िख िलएर िवँवव्यापी चचर् सं गठनका अगुवाह

ती गुणह ले

पिरचािलत हुनपु छर्। चचर्लाई कसरी अिघ बढाउने, कःतो िनणर्य गन र चचर्मा

भएका "सानाभन्दा साना (तल्लो ःतरकै िकन नहुन)् येशूका भाइबिहनीह को

सेवाशुौष
ु ा गनर् येशूका ूत्येक भक्त वा अगुवाले परमेँवरकै न्याय, अनुमह र
ूेमले सिजएर चल्नु ज री छ। चचर्का सदःयह को बीचमा हुने किच ल

समाधान गनर् पिन ती गुणह ले अगुवाइ गनुप
र् दर्छ। यिद हामी िवँवासी

भाइबिहनीलाई

नै

उिचत

र

सम्मानपूवक
र्

व्यवहार

गनर्

सक्दै न

भने

िवँवासभन्दा बािहर रहे काह लाई कसरी न्यायोिचत र सम्मानपूवक
र् व्यवहार
गन?

जब चचर् सं गठनले चचर्मा काम गनर् कसै लाई भनार् गछर् भने त्यो

सं गठन उदारवादी िनयोजक वा हािकम हुनपु छर्। चचर्का सदःयह लाई हुकुमी

शासन नगन तर न्यायोिचत तिरका अपनाउने र

कुनै थोकभन्दा मािनसह को

मुल्यमान्यतालाई कदर गन कमर्चारी वा हािकम हुनपु छर्। कमजोरह लाई

सं रक्षण िदने चचर् सुरिक्षत ठाउँ हुनपु छर्। चचर्मा यो पाःटरको काम हो भनेर

नपन्छाइ चचर्का सदःयह ले भएसम्म एक आपसमा सहयोग गन, एक

आपसलाई सुरक्षा िदने िजम्मेवारी वहन गनुप
र् छर्। चचर्का पिरवारमा रहे का
जनह लाई

सहायता

गन

र

क

पाइरहे काह को

आवँयकता

िबयाकलाप सु का चचर्का सदःयह मा िथयो भनेर हामीले हे र्य ।

हे िरिदने

चचर् कुन पमा चल्नुपछर् भनेर येशूले सल्लाह िदनुभएन तर आदे श

िदनुभयो। त्यो आदे शमा चचर् चल्न सक्यो भने आःथामा रहे का समाजका

सदःयह को जीवनमा आमूल पिरवतर्न आउन सक्छ वा ितनीह को काँच ुली

फेिरन सक्छ। ितनीह को केवल ूचारवाजीमाऽ होइन तर ितनीह को
िवँवासमा कामको तालमेल भएको रहे छ भनेर अ ले दे ख्न पाउनुपछर्। येशूले

ःप

िनदर्शन िदनुभयो: "म नयाँ आ ा ितमीह लाई िदन्छु : ितमीह

एक

आपसमा ूेम गर। जसरी मैले ूेम गर त्यसरी नै ितमीह ले पिन एक

२४४

आपसमा ूेम गनुप
र् छर्। ितमीह

मेरा भक्त हौ भनेर दे खाउने आधार नै

ितमीह को बीचमा भएको ूेम हो" (यूह ा १३:३४,३५

पान्तिरत)।

५. असल काम गनर् एक आपसमा िदनुपन हौशला

हामीले परमेँवरको पक्षमा रहे र उहाँको इच्छा अनुसार सबैको िहत

गन चाहनाले अिभूेिरत भइ अत्यन्तै असल अिभूायकासाथ काम गरे तापिन

ूभ ुको िनिम्त काम गनर् सध सिजलो हुँदैन जहाँ िनराशा पिन हुनसक्छ। यस

सं सारमा भइरहे का दु:ख, क , पीडा मनगडन्ते नभएर वाःतिवक नै हुन ् र

जीवनका ती नकारात्मक पक्षह ले कसै लाई पिन छोड्दै न। त्यसै कारण

हामीलाई सं गिठत चचर् वा समूदायको आवँयकता पछर्। एक आपसमा
सहयोग गन समूहको उदाहरण येशूले आफ्ना चेलाह लाई समेटेर गठन
गनुभ
र् एको कायर्लाई अनुकरणीय मा ुपछर्। येशूले आफ्ना चेलाह लाई एक्लै

ूचारूसार गनर् िबरलै पठाउनुभएको िथयो, अथार्त ् उहाँले जोडीजोडी िमलाएर

परमेँवरको राज्यको बारे मा गाउँघरमा सुनाउन पठाउनुभएको िथयो। जब
ूचार गरे पिछ ितनीह

फकर आए तब ितनीह

फेिर भेला भए र ितनीह को

अनुभव एकआपसमा बाँडे जसले गदार् ितनीह को बीचमा उजार् िमलेको िथयो र

हौशला बढे को िथयो।

िहॄू १०:२३-२५मा पावलले िवशेष वचन कोरे का छन्। ती पदह मा

पद २५ अत्यन्तै उल्लेखनीय छ। तर त्यसलाई उल्लेखनीय बनाउन अगािडका
पदह

कसरी हामीह को बुझाइमा थिपन्छ? "ूेम र असल काम गरे र" एक

आपसमा हौशला िदने केही तिरकाह

के के छन्? हेनह
र्ु ोस्: "२३ हामीले

ढ़

ँ थािमराख , िकनिक जसले
ःवीकार गरे को आशालाई दोधार नभईकन दि॑लोसग

ूित ा गनुभ
र् यो, उहाँ िवँवासयोग्य हुनहु न्ु छ। २४ हामी एउटाले अकार्लाई ूेम

र असल कामको िनिम्त कसरी उत्सािहत गराउने त्यस कुरामािथ िवचार गर ।
२५ कित जनाको स ितमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामीचािहँ एकसाथ भेला हुन

नछोड । तर ूभ ुको िदन निजक आइरहेको ितमीह ले दे खेका हुनाले एउटाले
अकार्लाई झन् ूोत्साहन दे ओ।"

कुनै पिन काम गदार् वा योजनालाई कायार्न्वयन गदार् समूहमा िमलेर

काम गदार् एक्लै ले गरे को भन्दा पिन ठू लो उपलिब्ध ूाप्त हुन सक्छ। चचर्

िनकाय कुनै एक व्यिक्तको होइन वा एक व्यिक्त होइन तर सबै जना िमलेको

येशूको शरीर हो भनेर हामीलाई दे हायका पदह ले याद िदलाउँछ। यस
मािमलामा पावलले यसरी भन्दछन्: "३ िकनभने मलाई िदइएको अनुमह ारा
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ितमीह मध्ये हरे कलाई म आमह गदर्छु, जसले आफूलाई जःतो सम्झनुपछर्

त्यसभन्दा बढ़ी नसम्झोस्, तर परमेँवरले हरे कलाई िदनुभएको िवँवासको

नापबमोिजम सन्तुिलत िवचारले सोचोस्। ४ िकनिक जसरी हाॆो एउटै

शरीरमा धेरै अ

हुन्छन्, तर सबै अ ह को एउटै काम हुँदैन, ५ त्यसरी नै

हामी जो धेरै छ , हामी पिन भींटमा एउटै शरीर ह , र ूत्येक एक-अकार्का

अ

ह । ६ हामीलाई िदइएको अनुमहअनुसार अलग-अलग वरदानह

हामी

ूयोग गर । अगमवाणीको हो भने, िवँवासको पिरमाणअनुसार, ७ सेवाको हो

भने, सेवाको काममा, िशक्षा िदनेले िशक्षा िदने काममा, ८ अतीर् िदनेले अतीर् िदने

काममा, दान िदनेले उदार-िच ले, शासन गनले द िच साथ, कृपाको काम

गनले खुशीिसत।" रोमी १२:३-८। चचर्मा कसै सँग ूितःपधार् गरे र वा को
भन्दा को ठू लो वा जा े भएर काम गन होइन। हामी ूत्येकमा आआफ्नै

दक्षता छ कसै सँग जोिर नखोिज एक आपसमा पिरपूरक भएर काम गनुप
र् छर्।
हाॆो उदे ँय सबैलाई परमेँवरको मुिक्तको योजना अवगत गराउनु हो

त्यसकारण एक आपसमा सहायता गरे र, हातेमालो गरे र त्यो लआयमा चल भ े
ूितव ता जाहे र गरे र चचर्का सबै िवँवासीह

चल्नुपदर्छ। जब हामी सबै

जना आफ्नो खुबीले भ्यायसम्म इमान्दारसाथ मेहनत गरे र चल्छ र आफ्नो

सामथ्यर् अनुसार िमिलजुली काम गरे र अिघ बढ्छ भने हामीह को जीवन र

कामले अनन्त जीवनको िनिम्त केही न केही ूभाव पानर् सक्छ भ े िवँवासमा

भर पनर् सक्छ ।

जे िठक छ त्यो काम गदार् त्यसको पिरणाम खोज्नु मनािसब हो।

हाॆो कामको पिरणाम भनेको मािनसह

र ितनीह को जीवन पिरवतर्न भएको

हे न हो। तर कितपय समयमा हाॆो कामको पिरणाम जेभएतापिन परमेँवर र

हामीले सेवा गन मािनसह को बीचमा हो भनेर उहाँमा ढु क्क हुनपु दर्छ।
मािनसह को

दिरितालाई

उकाःन,

कमजोरह लाई

सुरक्षा

गनर्,

दिवएकाह लाई ःवतन्ऽ गनर् र आवाजिबिहनह को आवाज हुन खोज्दा

कितपय समयमा खास केही ठू लो ूगित नभएको हामी पाउन सक्छ । तर

हामी जुन पुण्य काम गछ त्यसको पिरणाम तत्कालै नभएतापिन ठू लै काम
गिररहे काछ र हाॆो कामले अन्तमा आएर िबजय ूाप्त गनछ भ े कुरामा

हाॆो आशा छ: "९ भलाइ गन काममा हामी नथाक , िकनभने यिद िहम्मत
हारे न

भने ठीक समयमा हामी कटनी गनछ । १० यसकारण मौका

पाएअनुसार हामी सबै मािनसको भलाइ गदजाऔ ं, िवशेष गरी ितनीह को, जो
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्
हाॆो िवँवासका पिरवारका हुन।"
(गलाती ६:९,१०) र "१६ भलाइ गनर् र
ँ गनर् नभ ुल, िकनिक यःतै बिलह मा परमेँवर
आफूसँग भएका कुरा बाँड़चूड़
ु न्ु छ।" (िहॄू १३:१६)।
ूसन्न हुनह

त्यसकारण हामी येशूभक्त ह भनेर दािव गछ भने एक आपसमा

उत्साह िदन हामीलाई करै लाग्छ। मुखलेमाऽ होइन काम ारा नै एक

आपसमा साहस िदनुपदर्छ। हाॆो न्यायको परमेँवरूित बफादार भएर चल्नु र

न्यायको समूदायमा सिरक हुन ु नै हाॆो जीवनको लआय हो। त्यही लआय

अनुसार र त्यही लआयमा पुग्न एक आकार्लाई टे वा िदने काम गनर् सक्य भने

हामीह कै उदाहरणले हामीमा िमलेर अिघ बढ्न अ लाई ूेरणा िमल्न

सक्छ।

अ को दु:खक मा साथ िदएर िनयिमत

पमा काम गिररहने मािनस

वा समूह को हो के तपाईँले िच भ
ु एको छ? त्यस व्यिक्त वा समूहले के काम

गिररहेको छ त्यसलाई हौशला िदन तपाईँ तपाईँले के कदम चाल्न सक्नुहन्ु छ?
उपसं हार:

थप जानकारी: एलेन जी

ाइट ारा िलिखत द आक्टस् अभ आपोःटल्स पृ.

५४६-५५६को लेख "ए फेथफुल िवटनेस" र वेलफेयर िमिन ी, पृ. ८१८६को "काइन्डनेस द िक टु हटर्स"् पढ्नुहोस्।

"जुन काम येशूका चेलाह ले गरे त्यही काम हामीले पिन गनुप
र् छर्।

येशूलाई िवँवास गछु र् भ े ूत्येक व्यिक्त िमिसनेरी वा सुसमाचारवाहक हो।

दु:खक मा पिररहे का मानव ूाणीको क लाई हलुका पानर् हामीले िनःवाथर्

भावले र क णा तथा दया दे खाएर सेवा गनुप
र् छर्।...
"भोकाएकाह लाई

िदनुपदर्छ,

क

र

हताशिनराश भएकाह
िदनुपछर्।

"तरवार

वा

चोटमा

हामीले

ख्वाउनुपदर्छ,

परे काह लाई

हामीले

ना ोलाई

सान्त्वना

हामीले

लुगा

िदनुपदर्छ।

र आशारिहत भएकाह लाई हामीले आशाको ूेरणा

ल ीले

दु लाई

सुधानर्

खोज्नुभन्दा

येशूको

ूेमले

पिरचािलत भएर िनःवाथर् भावनाले सेवा गनुर् ूभावकारी हुन्छ।...ूायजसो
मानवीयले दु लाई सच्याउन खोज्दा उसको

दय झन कठोर हुन जान्छ तर

येशूको ूेमको अनुभव उसले गनर् सक्यो भने उसको
एलेन जी

दय पिग्लन सक्छ।"-

ाइट, द िमिन ी अभ िहिल , पृ. १०४,१०६बाट
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पान्तिरत।

"दासूथा, जातभात ूणाली,

अन्यायपूणर् र

वा वणर्भेदले पूवार्मही,

गिरबमािथ शोषण, कमजोरह को वेवाःता गन ूवृि ह

गनह लाई सुहाउँदैन। यःतो खालको ूवृि

इसाई भनेर दावी

मानव समाजको कल्याणको

िनिम्त गम्भीर खतरा हो। यी सबै खराब तत्वह लाई फाल्न परमेँवरले
भी को चचर्लाई िनयुक्त गनुभ
र् एको हो।"-एलेन जी

ाइटको अन्त्यःतीमा

जनरल कन्फरे न्सको अध्यक्ष ए. जी. दािनयलसको मनतव्य,

अभ एलेन जी

ाइट, पृ. ४७३

पान्तिरत।

लाइफ ःकेचेचस

िचन्तनमनन:
अ)

यस सं सारमा धेरै मािनसह , समूहह , सामािजक सं घसं ःथाह

छन्

जसले सं सारमा भएका अन्याय, अत्याचार र दु:खक मा परे काह लाई
राहत िदन सिबय भइरहेकाछन्। यो

एडभेिन्टःट चचर्ले के िवशेष बल, िभऽी

गनर् सक्छ?

आ) तपाईँलाई

खाँचो

परे को

बेलामा

कामको

लािग सेभेन्थ-डे

ान, ॐोत र साधनह

तपाईँको

चचर्का

ूयोग

िवँवासीह ले

तपाईँलाई हौसला िदएको के तपाईँलाई सम्झना छ? त्यसबाट िसकेर

तपाईँले

त्यही

िदनसक्नुहन्ु छ?

खालको

सेवा

वा

हौशला

अ ह लाई

इ) चचर्को समूदायलाई तपाईँले सहयोग गन बाहेक अ

कसरी

के के तपाईँले

गनर्सक्नुहन्ु छ ?जुन "असल काम गनर् तपाईँ थाक्नुह ु ?"

ई) न्यायको िनिम्त र िवप

वगर्लाई उकाःनको िनिम्त िवँवभरी सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःटले गिररहेको ूयास के तपाईँलाई थाहा छ? चचर्को यस
कायर्क्षऽ
े लाई सहयोग गनर् तपाईँ के गनर् सक्नुहन
ु हु न्ु छ?

सारांश: हो, हामी इसाई भएको है िशयतले अ को आवँयकतामा सेवा गनर्

हामीलाई बोलाएको हो। यस सं सारमा मािनसह

अनेक िकिसमले दु:खक ,

पीडा, आहत, िनराशको भूमरीमा पिररहे का छन्। यस मािमलामा सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःटह लाई च ुपलागेर बःन सुहाँउदै न। हामीह ले व्यिक्तगत
कसै को सेवा गिररहे का ह ला तर चचर् पिरवारभएर सामूिहक

पमा अ को

सेवा गदार् अझ झन ूभावकारी हुन्छ भ े कुरामा ध्यान िदन ज री छ।
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पमा

कथा १३
खु ा त छै न, तर नयाँ जीवन

लेपानीकु डुवाडुवा, ६०, िफजी

लेपानीले आफ्नो जीवन समाप्त भएको सोचेका िथए।

एकिदन िफजीको गाउँ नाकरानीको चचर्मा लेपानी ममर्तको काम गद

िथए। त्यसबेला अवकास पाएका ःकूलको िशक्षक लेपानीको दािहने खु ा

अचानक छु रीले का

ो। उनको घाऊ चाँडै िनको भएन। उनलाई डायबेिटक

अथार्त ् मधुमेह रोग भएकोले उनको घाऊ झन झन बढन थाल्यो। आिखरमा

डाक्टरले उनलाई भने िक उनको खु ा काट्नुपछर्। अपरे शनपिछ लेपानी

मिहन सम्म ओ

ानमा परे । आफ्नो जीवनको बारे मा उनले सोच्न थाले। उनी

१७वषर्सम्म येशूको बारे मा सुनाउन उनले किहल्यै पिन पराएको िथएन।

त्यसले उनलाई अत्यन्तै दुिखत तुल्याएको िथयो। अब उनीसँग केवल
एउटामाऽ खु ा रअयो। आफ्नो खु ा काटे र गुमाएको दस मिहनापिछ उनले

कृितम खु ा पाए र उनी िहँड्न सक्ने भए। "मसँग एउटामाऽ खु ा भएतापिन
परमेँवरको िनिम्त केही न केही गनुप
र् छर्" भनेर उनले िदनिदनै सोच्न थाले।

जब उनले ूाथर्ना गरे तब उनलाई एउटा कुरोको याद भयो। उनी र उनका
चचर्का अ

िवँवासीह ले एउटा गाउँमा सुसमाचार ूचार गनर् धेरै समयदे िख

चाहे का िथए। त्यस गाउँमा एक एडभेिन्टःट पिरवार बःछन् भ े कुरा उनले

सम्झे। सुसमाचार ूचार गनर् सहयोग गनर् उनले त्यस पिरवारसँग अनुरोध गन

िनणर्य

गरे ।
जब

ाक्सी िलएर उनी त्यस घरमा गए तब त्यहाँ त्यस पिरवारकी

छोरी आनाले उनलाई सत्कार गरे । जुन पिरवारले उनलाई सहयोग गन आशा
राखेका िथए ती पिरवार अथार्त ् आनाका बुबा र आमा अक नाडी भ े टापुमा
सिरसकेको कुरा आनाले बताइन्।

"ितमी कसरी आराधना ग

अिहले" लेपानीले सोधे। आफूले किहलेकािहँ

िछमेकी िनकोसँग िमलेर आराधना गन गरे को उनले बताइन्। त्यो िछमेकी

कुनै पिन चचर्की सदःय िथइनन्। "एक िछन ूाथर्ना गर । म त्यस िनकोको
घरमा उनलाई भेट्न जान चाहन्छु " लेपानीले भने।

जब लेपानी र आना िनकोको घरमा गए तब िनकोको घरको ढोका

अचानक ठू लो आवाजले खोिलयो र त्यहाँबाट एक जना मािनस िनःकेर आयो।

"तपाईँ पाहुनाकै िनिम्त म पिखर्रहे को छु !" अत्यन्तै आभारी भएर ती मािनसले
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बोले। िनकोले पाहुनाह लाई आफ्नो घरिभऽ हुले र उनले अचम्मको कथा
सुनाए। धेरै समयदे िख कसै ले उनलाई येशूको बारे मा सुनाओस् भनेर उनले

ूाथर्ना गिररहे का िथए। जुन मािनस उनको घरमा पिहले आउँछ त्यस

मािनसको चचर्मा आफू सामेल हुने कुरो परमेँवरसँग उनले ूित ा गरे का

िथए। त्यस िदन िबहान जब उनी खाना पकाउन दाउरा खोज्न गएका िथए

कुनै मािनस उनको घरमा आउँछन् भ े कुरा मनमा घचघचाइरहे को उनले

महसुस गरे का िथए। अिन उनी घरमा दगुरेर आए तर घरमा कोही िथएन।
अिन उनी नुहाएर बािहर िनःकन्दै िथए तब उनले लेपानीको आवाज बािहर

सुने। तब उनी हतपत बािहर आए। "तपाईँको चचर्मा म समावेश हुन

चाहन्छु । अक साबथ म मेरी ौीमती र ितन छोरीह सँग तपाईँको चचर्मा

आउँछु" लेपानीले िवँवासै गनर् नसक्ने गरे र िनकोले ूःताव राखे। लेपानीले

उनीसँग ूाथर्ना गरे र उनी र उनका पिरवार चचर्मा समावेस हुन चाहे को थाहा

पाउँदा अत्यन्तै खुशी लािगरहे को कुरा व्यक्त गरे । "तर अक

साबथ म

तपाईँकहाँ आउँछु र तपाईँकै घरमा चचर् खोलेर परमेँवरको आराधना गनछु "
िनकोलाई अचम्म पाद लेपानीले भने। सात मिहनासम्म लेपानीले ूत्येक साबथ

िनकोको घरमा आराधना कायर्बम चलाए। अ

गाउँलेह

आराधना गनर् आए। लेपानीले सुसमाचारीय कायर्बमह

पिन त्यस घरमा

चलाए। त्यसपिछ

१६ जनाले बिप्तःमा िलए। ितनीह मा िनको, उनकी ौीमती र ितनीह का

ितन छोरीह
मािनसह

पिन िथए।

िबःतारै

िनकोको घरमा भएको चचर् सानो हुन थाल्यो िकनभने

धमाधम त्यहाँ आराधना गनर् आउन थाले। केही समयपिछ त्यो चचर्

िनकोको घरबाट सरे र आफ्नै चचर् भवनमा सर्यो। लेपानी अिहले ६० वषर्को

छ। यस वषर् अक गाउँमा पिन चचर् खोल्न उनले आशा राखेका छन्। अिन
त्यसको अक वषर् अक गाउँमा चचर् खोल्ने उनको योजना छ।

आफ्नो खु ा गुमाएकोले आफ्नो जीवन पिरवतर्न भएको लेपानीले यस

लेखकलाई सुनाएका िथए। "जब मसँग दुई खु ाह

िथए त्यसबेला मैले

परमेँवरको िनिम्त केही पिन गनर् सिकँन। आज एउटै खु ोले परमेँवरको

िनिम्त काम गनर् सकेको छु । मैले खु ा गुमाएपिछमाऽ मैले के गनुप
र् न हो सो

गनुर् पछर् भनेर मैले महसुस गरे को छ" हँिसलो भएर आफ्नो मनको कुरो

पोखाउँछन्।

-आन्सयु मेकचेसनी
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यस ऽैमािसक भेटीको उॄे का भागह
अःशे िलया: यो दे शमा ४२९ चचर्ह

जाने दे शका केही जानकारीह :

छन् भने १०७ झुण्डह

२४,४८७,००० जनसं ख्यामा ६१,३३८ एडभेिन्टःटह
एडभेिन्टःट हाइःकूलह

छन्।

छन्। यहाँ २७ वटा

छन्। अिृकामा सुसमाचारीय ूचार कायर्बममा

सं लघ्न हुँदा मेलबोनर्, अःशे िलयाको अलेक्जान्डर िडक्सनले त्यहाँबाट फकर

पिहलो

पल्ट

अःशे िलयामा

एडभेिन्टःट

सन्दे श

अःशे िलयामा कँगा साथै धेरै थिरका जनावह

उनले

सुनाएका

िथए।

छन्। ९०ूितशत मािनसह

समुिको िकनारामा बःदछन्। यस दे शको िभऽी भूभाग सबै ूायजसो म भूिम
छ। त्यहाँका आिदवासीह लाई आवोिरिजन भन्दछ। अिहले ितनीह
२ ूितशतमाऽ छन्। ितनीह

केवल

हःतकलामा िनपुण छन्। सं सारको सबभन्दा

ठू लो बार अःशे िलयामा छ। त्यो बार ३,४३६ माइल अथार्त ् ५,५३०

िकलोिमटर छ।
िफजी: िफजीमा १६६ चचर्ह

छन् भने १०१ झुण्डह

छन्। त्यो दे शको

जनसं ख्या ८७८,००० छन् र २६,४८७ एडभेिन्टःटह
ःकूलह

छन्।

छन्। त्यहाँ दुई

िफजीमा सबभन्दा पिहला सुसमाचार ूचार गनमा जोजन

िपटकारन जहाजबाट आएका
आइ टे िथए। उनी त्यहाँ सन १८९१मा
ँ
िथए। केही मिहनापिछ त्यही उनको मृत्यु भयो र पिछ अ ले त्यहाँ सुसमाचार

ूचार गनर् थालेका िथए। िफजीको सबभन्दा ठू लो सहर सुभा हो जो त्यस
दे शको राजधानी पिन हो। त्यस दे शमा ३२२वटा टापुह
टापुह
्
हुन।

छन् र अ

ससाना

छन्। िफजीमा िफजी, अङ्मेजी र िफजी िहन्दी भाषा राि य भाषाह

न्यु क्यालेडोनीया: यो दे शमा ६वटा चचर्ह

छन् भने चार झुण्डह

त्यहाँको जनसं ख्या २८३,००० छ र १,०२९ एडभेिन्टःटह

छन्।

छन्। अक्टोबर

२३, १९२५मा क्याप्टे न जोन्स र उनकी ौीमतीले त्यहाँ पिहले सुसमाचार
ूचार गरे का िथए। त्यहाँका बािसन्दाह
सं म्ूदायका चचर्ह

ूायजसो क्याथोिलक र अ

छन्। ितनीह ले ःथानीय परम्परागत आःथालाई पिन

मािनरहे का छन्। यो दे श पिन टापुह को दे श हो। त्यहाँको सरकारी भाषा
ृेन्च हो।
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न्युिजलाण्ड: यो दे शमा ८३ चचर्ह
१३,१६७ चचर्का सदःयह
सन्

१८७४मा

छन्। त्यहाँ

छन्। त्यहाँको जनसं ख्या ४,७९२,००० छ।

अमेिरकामा

एडभेिन्टःट सम्बन्धी साममीह
मािनसह

छन् र २६ वटा झुण्डह

रहे का

साथी

वा

आफन्तह ले

सेभेन्थ-डे

त्यहाँ पठाइएकोले चचर्को िशक्षादीक्षाूित

आकिषर्त भएका िथए। सन् १८८५मा अमेिरकन पाःटर एस.एन.

हाःकल र उनकी ौीमती अःशे िलयाबाट आएका िथए र एडवाडर् हे यरको घरमा
बसेका िथए। ितनीह

त्यहाँ पिहले एडभेिन्टःट भए। पाःटर हाःकल

बाइबलको िशक्षक िथए। उनले लेखेका बाइबल हाते पुःतक नेपालीमा पिन
अनुवाद गिरएको छ। त्यहाँका आिदवासीलाई मौरी भन्दछ। त्यस दे शमा

किरब चािलस लाख माऽै जनसं ख्यामाऽै छ। सन् १९५३मा पिहलोपल्ट

् यस दे शमा
सगरमाथा चढ्ने सर एडमन्ड िहलारी न्युिजलान्डबासी नै हुन।
एउटा

ठाउँ

छ

जो

सं सारको

सबभन्दा

लामो

नाउँ

मािनन्छ:

Taumatawhakatangihangakoauauotamateapokaiwhenuakitanatahu
ु ािकटानाटे ह।
टौमाटौ ाकटानिग हा कोओउओउटामेिटपोकेइ े नव
ु

यो

समुिी

छन् र ३,१८२ झुण्डह

छन्।

िकनारामा रहे को पहाडको नाउँ हो।

पापुवा न्यु िगनी: यो दे शमा १०४५ चचर्ह
यहाँ ३१५,७५९ एडभेिन्टःटह

अथार्त ्

छन्। यहाँको जनसं ख्या ८,३१७,००० छ।

यहाँ २९वटा ःवाःथ उपचार केन्िह

छन् र एक ःवाःथ सेवा कायार्लय छ।

ँ ीले मंत हुने दे श हो। यस दे शमा
यो दे श ज्वालामुखी, भूकम्प र समुिी आध
६००भन्दा बिढ टापुह

छन् र ८०० िविभ

सोलोमन टापुह : यहाँ १९७ चचर्ह
५२,९७५ एडेभेिन्टःटह

आिदबासी भाषाह

छन्।

छन्। ४०८ वटा झुण्डह

छन्।

छन्। यहाँको जनसं ख्या ६७१,००० छ। मे २९,

१९१४मा जीफ जोन्सले त्यहाँ पिहले एडभेिन्टःट सुसमाचार सुनाइएका िथए।

१९स

र २०स

सं ःथागत धमर् हो।

शताब्दीमा िमिसनेरीह ले िभऽाएको इसाई आःथा मुख्य
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