
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : ूिेरत ६, ूिेरत ७:४६, िहॄू ५:११-१४, िमका 

६:१-१६, ूिेरत ७ र ूिेरत ८:४-२५। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "परमेँ वरको वचन िनरन्तर पमा फैिलँदै गयो। 
य शलेममा चेलाका संख्याह  धेरै बढे। धेरै पजुारी तथा पिण्डतह  पिन 
येशूको आःथा पालन गनभए" (ूिेरत ६:७ पान्तिरत)। 
    त्यसबेला य शलेममा रहेका ूायजसो यहूदीह  पाँ चात्य मूलकुका 
िथए। ितनीह  रोमी तथा मीक सभ्यतामा हकुका िथए (ूिेरत २:५,९-११)। 
ितनीह  यहूदी भएतापिन ितनीह  ःथानीय यहूदीह भन्दा फरक िथए। ूिेरत 
६:१ अनसुार ितनीह  इॐायलमै जन्मेका यहूदी वा िहॄू जःता िथएनन।् 
एउटा मखु्य िभ तामा ितनीह  यहूिदया वा इॐायलमा बोल्ने चलनचल्तीको 
िहॄू वा अरािमक भाषाूित ितनीह  पिरिचत िथएनन।् 
    संःकार, संःकृित, रहन सहन र धािमर्क मािमलाह  समेत गरेर 
बािहरबाट आएर बसोबास गरेका यहूदी र ःथानीय यहूदीह को बीचमा िभ ता 
िथयो। िवदेशमा जिन्मएका कारणले ती बािहरबाट आएका यहूदीह मा यहूदी 
परम्परामा ितनीह  त्यित गािभएका िथएनन।्इॐाएलमा जन्मेर यहूदी धमरू् ित 
जरा गािडएका यहूदीह  जःतो िबदेशबाट आएका ती बसाइसराइ गरेका 
यहूदीह  िथएनन।् मिन्दरमा गिरने िविभ  िविधिवधान वा पशबुिल ूथा र 
मोशाले िदएका काननुह ूित ितनीह  धेरै पिरिचत िथएनन ्िकनभने ती िवधान 
र काननुह  केवल इॐाएल देशमामाऽ लाग ुभएका िथए। 
   फेिर ती बािहरबाट आएका यहूदीह   मीक र रोमको  पिँ चमी 
सभ्यतामा िभजेका र अयहूदीह सँग िमलेर बसेका हनुाले इसाई आःथाको 
ःवभावलाई बझु्न ितनीह  रािजभएका िथए। अथार्त ् ितनीह  इॐाएलमै 
जन्मेका र हकुका क र यहूदीह भन्दा उदार िथए। यथाथर्मा भ े हो भने ती 
बािहरबाट आएका िबदेशी यहूदीह ारा नै सारा संसारमा ससुमाचार गवाहीको 
पमा ूचार गनर् परमेँ वरले ूयोग गनुर्भएको िथयो। 
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१. सात जनाह लाई िनयिुक्त 

     ती बािहरबाट आएका कितपय यहूदीह ले इसाई आःथा अ ाल्न 
पगेुका िथए। िबदेशी यहूदीह  धेरै इसाई भएपिछ त्यहाँ  समःयाह  पिन खडा 
हनु पगेुका िथए। अिन येशूका ःथानीय िवँ वासी वा चेलाह सँग ितनीह  
गनगनाउन थाले। ितनीह मा धेरै गनुासाह  िथए होलान ् तर एउटा मखु्य 
गनुासो के िथयो? हेन ुर्होस ् ूिेरत ६:१ "ती िदनमा जब चेलाह को संख् या 
ब  दैगएको िथयो, तब िहॄूह का िव मा मीक-यहूदीह ले गनगन गरे, िकनभने 
दैिनक खा  िवतरणमा ितनीह का िवधवाह ले चािहँदो भोजन पाउँदैनिथए।" 
   "दैिनक पमा गिरब इसाई िबधवुाह लाई खाना बाडँ्ने बममा 
बािहरबाट आएका वा मीक अथार्त ्पिँ चमी देशका यहूदी िबधवुाह लाई खाना 
बाँड्न इॐाएली यहूदी इसाईह ले वेवाःता गरेको देिखएकोले िबँ वासीह को 
बीचमा गनुासोको हावा फैिलएको िथयो। िवँ वासीह को बीचमा हनेु कुनै 
असमान व्यवहार ससुमाचारको सन्देश वा भावनाको िब मा िथयो। 
िवँ वासीह को बीचमा भइरहेको असमान व्यवहारले ससुचारूित श ा उठाउन 
िदन शैतानले सफलता पाएको िथयो। सबै असन्तिु ह  हटाउन तरुन्तै केही 
व्यवःथा गनर् आवँयक भएको िथयो, नऽभने इसाई चचर्मा िबभाजन ल्याएर 
आफ्नो बाहलु्यता ल्याउन शैतान सफल हनु्थ्यो"-एलेन जी ाइट, द आक्टस ्
अभ आपोःटल्स, प.ृ ८८बाट पान्तिरत। 
    सबैलाई समान पमा खानाह को बन्दोबःत गनर् ूिेरतह ले यहूदी 
इसाईह को साम ु एउटा ूःताव राखे। ती यहूदी इसाईह ले ितनीह कै 
माझबाट सात जना मािनसह  चनुनु ्जसले खाना ख्वाउन र अ  सेवा गनर् 
सकुन ् (ूिेरत ६:४), तर चेलाह चाही ँ िवँ वासीह को घरेल ु मािमलामा 
नअिल्झ ूाथर्ना गनर् र परमेँ वरको वचन फैलाउने सेवाकायर्मा समय िबताउन 
सकुन ् (ूिेरत ६:४)। यी पदह मा ूयोग गिरएका मीक भाषाका शब्दह  
डायोकोिनया (diakonia) र डायोकोिनयो  (diadoneo)। ती दवैु शब्दह  एउटै 
शब्दरचनामा पदर्छ। फरकचाही ँ के िथयो भने टेबलुमा वा भान्सा कोठामा 
सेवा गन (ूिेरत ६:२) र परमेँ वरको वचनको सेवा गन हो (ूिेरत ६:४)। 
ती दवैु शब्दह  एकै ठाउँमा राखेर दैिनक भ े शब्द थप्नपुछर् (ूिेरत ६:१)। 
त्यसको अथर् सु को चचर्को दैिनक जीवनमा के के हनु्थ्यो भनेर देखाउँदछ: 
परमेँ वरको वचन िसकाउने र स ित वा स ै िमल्ने खाने। त्यसमा सबै 
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िवँ वासीह  िमलेर खाने, ूभ ु भोज र ूाथर्ना सम्मेिलत भएका िथए (ूिेरत 
२:४२,४६, ५:४२)।  
     येशूबाट आिधकािरक पमा उहाँको िशक्षादीक्षा िदन अिधकार पाएका 
चेलाह ले आफ्ना समयलाई िवँ वासीह लाई िशक्षादीक्षा िदन र ूाथर्ना गनर् 
आफूह लाई समिपर्त गनर् सङ क्ल्प गरेको हनुाले सात जनालाई अ  
िबयाकलाप गनर् िनयकु्त गनर् पगेुका िथए। कुनै पिन चचर् भवन नभएको 
पिरिःथितमा वा ूत्येक िवँ वासी आफै चचर् हनु गएको पिरूआेयमा र धेरै 
घरघरमा नै चचर्को सेवाकायर् गन सन्दभर्मा ती सबै कुराह लाई ध्यानमा राखेर 
ितनीह लाई बन्दोबःत गिर ितनीह को रेखदेख गन वा सिञ् चता गन िजम्मा 
ती सात जनालाई समु्पेका िथए। परमेँ वरको ससुमाचार ूचार गन बाहेक 
िवँ वासीह लाई पिरचालन गनर् ूशासिनक काम र ितनीह को व्यिक्तगत 
िहतको ध्यानमा नअिल्झन चेलाह को मनशाय िथयो। तर ती सबै कामह  
सम्प  गन काम केवल िडकन वा चचर्लाई सम्हाल्ने अगवुाह कोमाऽ नभएर 
कोही पिन येशूका भक्त ह  भनेर दावी गनह को कतर्व्य िथयो। यथाथर्मा भ े 
हो भने ती सात जना अगवुाह  सु को चचर् वा िवँ वासीह का ूथम ्
अगवुाह  िथए। 
   िनयकु्त गिरएका सात जना चेलाह को चिरऽ कःतो िथयो, 
ितनीह लाई कसरी चिुनएको िथयो र ितनीह लाई के काम गनर् खटाइएको 
िथयो? हेन ुर्होस ् ूिेरत ६:२-६ "2 तब बा॑ैले चेलाह को समूहलाई बोलाएर 
भने, “परमेँ वरको वचन ूचार गनर् छोड़ेर खवुाउन-ेिपयाउने सेवा गनर् हामीलाई 
उिचत हुँदैन। 3 यसकारण भाइ हो,  ितमीह  मध्येबाट पिवऽ आत् मा र बिु ले 
भिरएका र सबैको आदर पाएका सात जना मािनस छान जसलाई हामी यस 
काममा िनयकु्त गर । 4 तर हामीचािहँ ूाथर्ना र वचनको सेवकाइमा सम् पूणर् 
समय िदनेछ ।”    5 यो कुरा समूहका सबैलाई मन पर् यो र भेला भएका 
जम् मैलाई असल लाग् यो, र ितनीह ले पिवऽ आत् मा र िवँ वासले भिरपूणर् भएका 
िः तफनस, िफिलप, ूखरस, िनकनोर, तीमोन, पिमर्नास र एिन् टओिखयाका यहूदी मत 
मान् ने िनकोलाउसलाई छाने। 6 ितनीह ले यी मािनसह लाई ूिेरतह का 
सामनु् ने ल् याए र ूिेरतह ले ूाथर्ना गरे र ियनीह मािथ आफ् ना हात राखे।" 
    परमेँ वरका जनह को रेखदेख गनर् वा बन्दोबःत तिरकाले 
ितनीह को सेवा गनर् योग्य भएका अगवुाह मा हनुपुन गणुह मा ितनीह  
नैितकवान अथार्त ् परमेँ वरको नीितमा चल्ने र आित्मकी हनुपुदर्थ्यो। ती 
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गणुह ले अ  साधारण सदःयह बाट िवशेष अलग भएको देखाएको िथयो। 
ूत्येक येशूभक्त अगवुाह मा ती गणुह  हनु आवँयक भएको त्यसबेलाका 
चेलाह ले ठानेका िथए। समममा ितनीह को अनकुरणीय आित्मक जीवनमा 
ितनीह  पिवऽ आत्माले भिरएको, िवँ चासीह को बीचमा ितनीह ले 
आदरसम्मान तथा इज्जत पाएका र ाबिु मा सम्प  भएको हनुपुन िथयो। 
सारा िवँ वासी समूहले चेलाह को ूःताव ःवीकार गरेर ितनीह  आफूबाट 
सात जनालाई चनेुका िथए। ितनीह को िशरमा चेलाह ले हात राखेर ूाथर्ना 
गरेर अिभषके गरेका िथए र ितनीह लाई िवँ वासीह को रेखदेख गन िजम्मा 
िदइएको िथयो। यो िबिधलाई येशूका तत्कालीन िवँ वासी समूहह ले 
साजर्निनक पमै अनमुोदन गरेका िथए र ितनीह  अगवुा वा िडकनको काम 
गनर् अिधकार पाएका व्यिक्तह  हनु भनेर ःवीकारेका िथए। 
   चचर्मा अगवुाह  च ु  ेकाममा सहमित र असहमितको घेरामा परेर 
अन्योल हनु ुसिजलो छ छैन त? िमसन वा चचर्मा अिधकार पाउने होडबाजीबाट 
अलग भएर हामीह को ध्यान परमेँ वरको नाउँ उचाल्नतफर्  कसरी केिन्ित 
गराउने जसले गदार् परमेँ वरले िदनभुएको शिक्त अनसुार चचर्मा सबैसँग 
शािन्तसँग रहने खबुी ूाप् त गनर् सक ? 
 

२ िःतफनसको सेवाकायर् 
     जब ती सात जना मािनसह  िनयिुक्तमा परेर परमेँ वरका जनह को 
सेवा गन काममा खिटए तब ितनीह  केवल चचर्को सेवाकायर्मामाऽ व्यःत 
भएनन ् ूभकुो िनिम्त ूभाकारी गवाही पिन हनु पगेुका िथए। ितनीह को 
लगनशीलताले ससुमाचार िनरन्तर पमा फैिलयो र धेरै िवँ वासीह  बिृ  हनेु 
बम जारी रअ यो (ूिेरत ६:७)। जब धेरै मािनसह  इसाई भए तब त्यहाँ 
ितनीह ले िवरोधको पिन सामना गनुर् परेको िथयो। सु को चचर्मा सबै थोक 
रमाइलो िथयो भ े िथएन िकनभने अितवादी यहूदीह को बोध ितनीह मािथ 
बळन सु  गरेको िथयो। असाधारण पमा आित्मक ानले भिरपूणर् भएको 
िःतफनसलाई हामी ध्यान िदनेछ । 
    ूिेरत ६:७-१५मा िःतफनसको िवँ वास तथा येशूूितको आःथा र 
उनको चिरऽको बारेमा लेिखएको छ। फेिर िःतफनसले येशूको बारेमा कःतो 
जोशले ूचार गरे जसले गदार् उनका िवरोधी तथा धमर्गु ह  उनी ूित 
ूचण्ड पमा बोिधत भएका िथए। हेन ुर्होस ्"7 परमेँ वरको वचन ब  दैगयो, र 
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चेलाह को संख् या य शलेममा अत् यन् तै बकयो। पूजाहारीह मध् ये धेरै जनाले 
यस िवँ वासलाई महण गरे। 8 िः तफनसले अनमुह र शिक्तले पूणर् भएर 
मािनसह का बीचमा ठूला-ठूला अचम् मका काम र िचन् हह  गरे। 9 तर कोही-
कोहीचािहँ जो ः वतन् ऽ-दलका सभाघरकाह  (यसको नाम यही िथयो), र कुरेनी, 
अलेक् जेिन्सया,  िकिलिकया र एिशयाका मािनसह  िथए,  ितनीह ले खड़ा भई 
िः तफनससँग वाद-िववाद गनर् लागे। 10 ितनी जनु बिु ले र आत् मा ारा बोल् थे, 
ितनीह ले त् यसको सामना गनर् सकेनन ्। 11 तब ितनीह ले गपु् तमा 
मािनसह लाई उक् साएर यसो भन् न लाए, “मोशा र परमेँ वरको िव मा यसले 
िनन् दनीय कुरा बोलेको हामीले सनु् य ।”  12 तब ितनीह ले जनता, धमर्-गु  र 
शाः ऽीह लाई भ  काए, र ितनीह लाई हमला गरे र पबेर महासभामा ल् याए। 
13 ितनीह ले यसो भन् ने झूटा साक्षीह लाई अिग सारे,  “यस मािनसले 
पिवऽः थान र व् यवः थाको िव मा कुराह  बोल् न छो  दैन। 14 िकनभने 
यसले यसो भनेको हामीले सनु् य , ‘नासरतका येशूले यस ठाउँलाई नाश गनछ, र 
मोशाले हामीलाई िदएका रीितिथित पिन बदली गिरिदनेछ’।”   
 15 महासभामा बसेका ती सबैले ितनलाई िनयालेर हेरे,  र ितनको मोहड़ा 
ः वगर्दूतको मोहड़ाजः तै देखे।" 
    िःतफनस आूवासी यहूदी िथए, अथार्त ्उनी मीक र रोमी सभ्यताले 
िभजेका पाँ चात्य देशबाट आएका यहूदी िथए। उनले ती िवदेशबाट आएका 
यहूदीह को िसिनगग वा धािमर्क सभा भवनह मा गएर ससुमाचार ूचार 
गरेका िथए। त्यःता भवनह  य शलेममा धेरै िथए। ूिेरत ६:९मा उल्लेख 
गिरए अनसुार दईु िसिनगगलाई िलन सिकन्छ।हनुसक्छ, एउटा िसिनगगमा 
दिक्षणी देशह बाट आएका आूवासी यहूदीह ले आराधना गदर्थे। ती 
मािनसह  िसिरन र अलेक्जेिन्सया भ े देशह बाट आएका िथए भने अक  
िसिनगगमा उ र देशबाट आएका आूवासी यहूदीह ले आराधना गदर्थे। 
ितनीह  िसिलिसया र तत्काल ूचिलत एिशया देशह बाट आएका िथए। 
    िःतफनसलाई िवरोधीह ले पबेर ल्याउँदा येशूको बारेमा उनले ूचार 
नै ितनीह को िबरोधको िवषयको केन्ििवन्द ु िथयो। तर जनु आरोप 
िःतफनसलाई लगाइयो त्यसले ससुमाचारको बारेमा उनको ःप  धारणा िथयो। 
त्यितमाऽ नभए ससुमाचार केवल यहूदी जाितमा माऽ िसिमत नरहेर सम्पूणर् 
मानव जाितको िनिम्त पिन हो भ े उनको िजिकर आफ्नो जातमामाऽ गौरब 
गन यहूदीह को िनिम्त अस  भएको िथयो। िःतफनसले मोशा र परमेँ वरको 
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िब मा बोिलरहेका िथए भनेर ती आबमणकारीले दोष लगाएका िथए। 
त्यसको अथर् िःतफनसले मोशाको िवधान र मिन्दरको गिरमालाई धक् का पगु्ने 
गरेर ूचार गरेको ती िबरोधीह ले आरोप लगाएका िथए। िःतफनसको 
ूचारमा केही कुराह  गलत अथर् लगाइएको िथयो र जानाजानी उनको 
ूचारको िवषयबःतलुाई ती िबरोधीह ले बगँ्याएका िथए। त्यितमाऽ नभएर 
उनको िब मा झटुा साक्षीह  पिन खडा गराएका िथए जनु आरोपह  
न्यायोिचन िथएन। येशूकै मािमलामा पिन झटुा साक्षीह  खडा गराएका िथए 
   (मकूर् स १४:५८, यूह ा २:१९)। मिन्दरलाई िबटुलो पान ती 
धमर्गु  अथार्त ्धािमर्क सभासदह  नै िथए भनेर उनले आभास ् िदएका िथए 
(ूिेरत ७:४८)। त्यसले गदार् येशूको मतृ्यकुो गिहरो अथर् िःतफनसले बझेुका 
िथए भनेर देखाउँदछ साथै मिन्दर र त्यहाँ हनेु िविभ  िविधले येशूलाई नै 
औलँ्याउँछ भनेर यहूदी धमर्गु ह लाई उनले सम्झाउन खोजेका िथए। 
    अक  अथर्मा भ े हो भने धेरै इसाई भएका ःथानीय यहूदीह  मिन्दर 
र त्यहाँ हनेु िबिधह सँग टाँिसन छोडेका िथएनन ् (ूिेरत ३:१,१५:१,५, 
२१:१७-२४) र त्यसलाई त्याग्न पिन तयार िथएनन ् (गलाती ५:२-४, िहॄू 
५:११-१४)। तर िःतफनस र मीक तथा रोमी सभ्यताबाट आएका 
यहूदीह ले यो बझेुका िथए िक सारा मिन्दरको िविधिवधानह को औिचत्य 
त्यसबेला समाप् त भयो जब येशू बुसमा टाँिगनभुयो। 

जब नयाँ आत्म ानह  हामीह को समक्ष आउँछन ्तब हामी परुानै 
धारणामा अिडग भएर ती नव ानह  वा बाइबल सम्बन्धी नयाँ 
समझदारीह लाई सरासर िबरोध नगनर्बाट हामी कसरी सतकर्  हनेु? 
 

३. िःतफनसलाई यहूदीह को धािमर्क सभासद वा सानिहिनको अगािड खडा 
गराउँछन ्
      िःतफनसलाई दोष लगाउनेह लाई उनले कसरी सामना गछर्न?् 
हेन ुर्होस ्ूिेरत ७:१-५३ " १ तब ूधान पूजाहारीले सोधे,  “के यी कुरा ठीक 
हनु ्?”  २ ितनले भने, “दाजभुाइ र बबुा हो, सनु् नहुोस ्। मिहमाका परमेँ वरले हाॆा 
िपतामह अॄाहामलाई ितनी हारानमा बः न अिघ मेसोपोटािमयामा छँदा दशर्न 
िदनभुएको िथयो, ३ र ितनलाई भन् नभुएको िथयो,  ‘ितमी आफ् नो देश र आफ् ना 
कुटुम् बबाट िनः केर, जनु देश म ितमीलाई देखाउँछु, त् यहाँ जाऊ।’   
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 ४  “तब ितनी कल् दीह को देशबाट िनः केर हारानमा आएर बसे,  र ितनका 
िपताको मतृ् य ुभएपिछ परमेँ वरले ितनलाई त् यहाँबाट यस मलुकुमा सानुर्भयो, जहाँ 
अिहले तपाईंह  वास गनुर्हनु् छ। ५ ितनलाई त् यस ठाउँमा जायजात त परै 
जाओस ्, पाइला राख् ने ठाउँसम् म पिन िदनभुएन। तर ितनको सन् तान नभए तापिन 
त् यो जायजात परमेँ वरले ितनका सन् तानदरसन् तानलाई िनजी सम् पि को पमा 
िदने ूित ा गनुर्भयो। ६ परमेँ वरले यसरी भन् नभुयो,  ‘ितॆा सन् तान अकार्को 
मलुकुमा गएर बः नपुनछ, र उनीह ले ितनीह लाई कमारा तलु् याएर चार सय 
वषर्सम् म िथचोिमचो गरी राख् नेछन ्।’ ७ परमेँ वरले भन् नभुयो ‘तर ितनीह  जनु 
जाितका कमारा भएर बः नेछन ् त् यस जाितको इन् साफ म गनछु। त् यसपिछ 
ितनीह  िनिः कआएर यसै ठाउँमा मेरो आराधना गनछन ्।’ ८ उहाँले ितनीसँग 
खतनाको करार बाँध् नभुयो,  र अॄाहाम इसहाकका िपता भएर आठ  िदनमा 
इसहाकको खतना गरे। इसहाक याकूबका िपता भए,  र याकूब बा॑ै कुलका 
िपता भए।   ९   “कुलपितह ले योसेफसँग डाह गरेर ितनलाई िमौदेशमा 
बेिचिदए। तर परमेँ वर ितनीसँग हनुहुनु् थ् यो। ११ परमेँ वरले ितनका सारा 
कं टबाट छुटाएर िमौदेशका राजा फारोको सामनु् ने ितनलाई कृपा गनुर्भयो र 
बिु  िदनभुयो,  र फारोले ितनलाई िमौदेश र उनका सारा घरका हािकम 
तलु् याए।  ११ “त् यसपिछ सारा िमौदेश र कनानमा अिनकाल परेर ठूलो कं ट 
भयो, र हाॆा पखुार्ह ले अन् न पाएनन ्। १२ तर याकूबले िमौदेशमा अन् न छ 
भन् ने कुरा सनेुर हाॆा पखुार्ह लाई पिहलो पल् ट त् यहाँ पठाए। १३ दोॐो 
पटकको भेटमा योसेफले ितनका दाजभुाइह लाई आफ् नो पिरचय िदए,  र 
योसेफको पिरवार पिन फारोकहा ँ जाहेर भयो। १४ योसेफले आफ् ना बबुा 
याकूबलाई र आफ् ना जम् मै कुटुम् बलाई,  जो पचह र ूाणी िथए,  उनीकहाँ 
डािकपठाए। 15 याकूब िमौदेशमा गए, र त् यही ँउनको देहान् त भयो, र हाॆा 
पखुार्ह को पिन त् यहाँ नै देहान् त भयो। १६ त् यसपिछ ितनीह का मतृ शरीर 
शकेममा लगे, र अॄाहामले शकेममा हमोरका छोराह बाट दाम ितरेर िकनेको 
िचहानमा राखे। १७  “तर जब परमेँ वरले अॄाहामलाई गनुर्भएको करार पूरा 
हनेु समय निजक आयो तब िमौदेशमा ती मािनसह  ब  न लागे, र ितनीह को 
संख् यामा विृ  भयो। १८ तब िमौदेशमा योसेफलाई निचन् ने अकार् राजा खड़ा 
भए। १९ उनले हाॆा जाितसँग धूतर्ताको व् यवहार गरे,  र हाॆा पखुार्ह लाई 
ितनका िशशहु  बािहर ल् याएर राख् न कर लाउँथे, र यसरी भखर्र जन् मेका सबै 
िशशहु  मथ।   
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  २०   “यसै बेला मोशाको जन् म भयो। ितनी परमेँ वरको िं टमा 
सनु् दर िथए। ितनी तीन मिहनासम् म आफ् ना िपताको घरमा पािलए। २१ ितनी 
बािहर फािलएपिछ फारोकी छोरीले ितनलाई उठाएर लिगन ्,  र आफ् नै छोरा 
तलु् याएर पािलन ्। २२ मोशालाई िमौीह का सारा िव ामा िशक्षा िदइन् थ् यो, र 
मोशा आफ् ना वचन र काममा शिक्तशाली भए। २३ “जब ितनी चालीस वषर्का 
भए,  तब आफ् ना इॐाएली दाजभुाइह लाई भेट गन इच् छा ितनको दयमा 
उ ो। २४ आफ् ना जातभाइमध् ये एक जनामािथ अन् याय भइरहेको देखेर, ितनले 
त् यसलाई रक्षा गरे, र त् यस अन् याय गन िमौीलाई मारी आफ् ना भाइमािथ भएको 
अत् याचारको बदला िलए। २५ परमेँ वरले मेरो हातबाट ितनीह को उ ार 
गनुर्हनु् छ भन् ने मेरा भाइबन् धलेु बझु् लान ् भन् ने ितनले िवचार गरेका िथए। तर 
ितनीह ले सो बझेुनन ्। २७ भोिलपल् ट ितनीह  नै आपसमा झगड़ा गिररहेको 
बेलामा ितनी आए,  र ितनीह लाई िमलाउने कोिसस गरेर भने,  ‘मािनस हो, 
ितमीह  त दाजभुाइ हौ, तब िकन एउटाले अकार्लाई अन् याय गछ ?’   २७ “तर 
आफ् नो िछमेकीमािथ अन् याय गनले ितनलाई यसो भनेर घचेिटिदयो,  ‘हामीमािथ 
हािकम र न् यायकतार् हनु ितमीलाई कसले िनयकु्त गर् यो?   २८ िहजो त् यस 
िमौीलाई मारेजः तो ितमी मलाई पिन मानर् चाहन् छौ?’ २९ यः तो जवाफ सनेुर 
मोशा भागेर िम ान देशमा गई ूवासी भए। त्यहा ँितनका दईु छोराह  जन् मे। 
३०  “चालीस वषर् िबतेपिछ सीनै पवर्तको उजाड-ः थानमा जिलरहेको पोााको 
ज् वालामा एउटा ः वगर्दूत ितनीकहाँ देखा परे। ३१ जब मोशाले यो देखे तब 
ितनी यस दशर्नले छक् क परे,  र त् यो हेनर्लाई निजक जाँदा परमूभकुो यः तो 
वाणी भयो, ३२ ‘म ितॆा पखुार्ह का परमेँ वर हुँ– अॄाहाम, इसहाक र याकूबका 
परमेँ वर।’ मोशा काम् न लागे, र ितनले त् यताितर हेनसम् म आटँ गरेनन ्। ३३ 
“तब परमूभलेु ितनलाई भन् नभुयो,  ‘ितॆा खु ाका जु ा फुकाल,  िकनिक जनु 
ः थानमा ितमी खड़ा छौ, त् यो पिवऽ ः थान हो। ३४ िमौमा भएका मेरा ूजाको 
ददुर्शा मैले देख, र ितनीह को िबलौना पिन सनु। ितनीह लाई छुटकारा िदन म 
ओिलर्आएको छु। अब आऊ, म ितमीलाई िमौदेशमा पठाउनेछु।’   
 ३५  “यही मोशा,  जसलाई ितनीह ले ‘कसले ितमीलाई हािकम र न् यायकतार् 
तलु् यायो’  भनेर इन् कार गरेका िथए,  ितनलाई परमेँ वरले पोाामा देखा पन 
ः वगर्दूत ारा हािकम र उ ारकतार् तलु् याएर पठाउनभुयो। ३६ ियनै मािनसले 
िमौदेशमा, लाल समिुमा र चालीस वषर्भिर उजाड-ः थानमा उदेकका काम र 
िचन् हह  गिरकन ितनीह लाई बािहर ल् याए।   
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३७  “ती ितनै मोशा हनु ्,  जसले इॐाएलीह लाई भनेका िथए, 
‘परमेँ वरले मलाई खड़ा गनुर्भएजः तै ितमीह का दाजभुाइह मध् येबाट 
ितमीह का िनिम् त एक जना अगमवक्ता खड़ा गनुर्हनेुछ।’ ३८ यी ितनै मोशा 
हनु ्, जो उजाड-ः थानमा भएको समदुायमा ः वगर्दूतसँग िथए, जनु ःवगर्दूतले सीनै 
पवर्तमा र हाॆा पखुार्ह सँग बोलेका िथए,  र ितनैले हामीलाई िदनका िनिम् त 
जीिवत वाणीह  पाएका िथए।  ३९ “हाॆा पखुार्ह ले ितनको आ ापालन गनर् 
इन् कार गरे। ितनीह ले ितनलाई पन् छाएर िमौदेशमै फकर जाने मन गरे। 
४० ितनीह ले हा नलाई यसो भने, ‘हाॆा अिगअिग लाग् ने कोही देवताह  हाॆा 
िनिम् त बनाइिदनहुोस ्,  िकनिक हामीलाई िमौदेशबाट िनकालेर ल् याउने यी 
मोशालाई के कसो भयो हामी जान् दैन ।’  ४१ ती िदनमा ितनीह ले एउटा 
बाछाको मूितर् बनाए, र त् यसमा बिल पिन चढ़ाए, र आफ् ना हातको काममा खशुी 
मनाए। ४२ तर परमेँ वरले ितनीह लाई ितरः कार गनुर्भयो,  र ितनीह लाई 
आकाशका तारामण् डलको उपासना गनर् छोिडिदनभुयो,  जः तो अगमवक्ताह का 
पःु तकमा लेिखएको छ,  ‘इॐाएलका मािनस हो,  के ितमीह ले चालीस वषर्सम् म 
उजाड-ः थानमा मलाई पशबुिल र भेटीह  चढ़ायौ? ४३ ितमीह ले मोलोखको 
तम् बू र रेफन देवताको तारा,  र ितमीह ले पजु् नलाई बनाएका मूितर्ह  
उठाइलग् यौ। अब म ितमीह लाई बेिबलोनदेिख पारी िनवार्िसत गनछु।’   ४४ 
“उजाड-ः थानमा हाॆा पखुार्ह का गवाहीको मण् डप िथयो। मोशाले देखेका 
नमूनाबमोिजम परमेँ वरको आदेशअनसुार यो बिनएको िथयो। ४५ हाॆा 
पखुार्ह ले पिन उनीह को पालोमा अन् यजाितह को देश अिधकारमा ल् याउँदा 
यहोशूको साथमा त् यो तम् बू ल् याए। दाऊदको पालोसम् मै त् यो त् यही ँर ो। ४६ 
ितनले परमेँ वरको िनगाह पाए, र याकूबका परमेँ वरको िनिम् त एउटा वासः थान 
बनाउने अनमुित मागे। ४७ तर उहाँको िनिम् त भवनचािहँ सोलोमनले बनाए।  
४८ “तर हातले बनाएका भवनह मा परमेँ वर वास गनुर्हनु् न, जः तो अगमवक्ताले 
भनेका छन ्,  ४९  ‘मेरो िसंहासन ः वगर् हो, र पथृ् वी मेरो खु ाको पाउदान,  
ितमीह ले मेरो िनिम् त कः तो भवन बनाउने हो?  परमूभ ु भन् नहुनु् छ,  मेरो 
िवौामको ठाउँ कुन हो?  ५० के यी सबै थोक मेरै हातले बनाएका होइनन ् र?’  
५१ “हे हठी मािनसह  हो, कठोर दय र बिहरा कान भएका हो, तपाईंह  सध 
पिवऽ आत् माको िवरोध गनुर्हनु् छ। तपाईंह का पखुार्ले जः तो गरे तपाईंह  पिन 
त् यः तै गनुर्हनु् छ। ५२ अगमवक्ताह मध् ये कुनचािहँलाई तपाईंह का पखुार्ह ले 
सताएनन ्? उनीह ले धािमर्क जनको आगमन अिघबाटै घोषणा गनह  सबैको 
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हत् या गरे। उहाँलाई तपाईंह ले िवँ वासघात गनुर्भयो, र उहाँको हत् या गनुर्भयो। 
ती सबैलाई मारे,  जसले ती धािमर्क जनको आउने समाचार अगािडदेिख नै 
सनुाएका िथए। अब तपाईंह चािहँ उहाँकै िवँ वासघातक र ज् यानमारा हनुभुएको 
छ। ५३ ः वगर्दूतह ले समु् पेको व् यवः था तपाईंह ले पाउनभुयो,  तर त् यसको 
पालन गनुर्भएन।”   
     आबोिसत िभडले अनेक  दोष लगाएर िःतफनसलाई पबे र उनको 
दोषलाई िछनोफानो गनर् उनी सानिहसन वा यहूदी धािमर्क सभासदको साम ु
उिभन ुपरेको िथयो। मोशाको व्यवःथा र पिवऽ मिन्दरमा हनेु सेवाकायर् तथा 
िविधह  यहूदी धमर् तथा संकृितको दई मखु्य खम्बा हनु।् ती दईु तत्वह मा 
सम्पूणर् यहूदी जातको अिःतत्व आधािरत िथयो। अक  पिन थप्न सिकन्छ त्यो 
िथयो असल काम गरेर परमेँ वरलाई खशुी पान। कुनै पिन तत्व जसले 
मोशाका िविधिवधान तथा मिन्दरमा हनेु िविधह  अब बेकाम भयो भनेर 
िसकाउँदछ त्यो तत्वलाई पिवऽ यहूदी धमर्मािथ आबमण गिरएको भनेर दोष 
लगाउँथ्यो। यथाथर्मा त्यो तत्व यहूदी धमर्को शऽमुाऽ होइन परमेँ वरको 
नाउँलाई पिन अपमान गरेको ठहथ्य  (ूिेरत ६:११)। 
   धमर्गु ह को आरोपह को ूितकार गनर् िःतफनसले लामो भाषण 
िदएका िथए। यो ूिेरतको पःुतकमा लेिखएको सबभन्दा लामो भाषण हो। 
लूकाले उनको परैु भाषणलाई उल्लेख गदार् त्यो भाषण कितको मह वपूणर् िथयो 
भनेर देखाउँदछ। सु मा िःतफनसले यहूदी जाितको लामो इितहास 
दोहोर् याइएको देिखन्छ। तर त्यो परुानो करार अथार्त ् परमेँ वर ारा यहूदी 
जाितह सँग बाँिधएको बाचा वा करारको सन्दभर्मा हेिरनपुछर्। धािमर्क 
सधुारवादीह ले इॐाएलीह लाई परमेँ वरसँग भएको करारलाई पालन गनर् 
आ ान गरेको बतृान्त अगमवक्ताह ले लेखेका िथए। जब परमेँ वर र उहाँका 
मािनसह को बीचमा भएको करार तोिडन्छ तब काननुी पमा करारको 
िव मा गएकोले मु ा गनुर्पन ठहछर्। यसलाई िहॄू भाषामा िरब (rib) भनेर 
सम्बोधन गिरन्छ। यस मािमलामा उहाकँा जनह ले करार पालन गनर् 
असफलभएको हनुाले ितनीह को िव मा परमेँ वर आफैले काननुी ूिबया 
अपनाउन ुभएको िथयो भ े भावना िःतफनसको भाषणले यहूदी अगवुाह लाई 
सचेत गराएका िथए। 
   मीका ६:१,२मा िरब (rib) भ े शब्द ितन पल्ट ूयोग गिरएको छ। 
ूःथान २०-२३सम्मको िववरणमा परमेँ वर र मािनसको बीचमा िसनाई 
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पहाडमा करार बाँिधएको िथयो भनेर उल्लेख गिरएको छ। त्यसको सम्झना 
गद अगमवक्ता मीकाले परमेँ वरका जनह को िनिम्त परमेँ वरले गनुर्भएको 
शिक्तशाली कामलाई सम्झना गराउँछन ् (मीका ६:३-५) तर त्यो करार भ  
हुँदा वा भ  गदार् के नितजा हनु्छ (मीका ६:६-१२) र आिखरमा करार 
तोड्दा खप्नपुन ौापह  पिन मीकाले उल्लेख गदर्छन ्(मीका ६:१३-१६)। 
    हनुसक्छ िःतफनसको भाषणको पृ भमूी त्यही िथयो होला। जब 
िःतफनसलाई उनको िबयाकलापको बारेमा ःपि करण िदन यहूदी मतको 
मठािधसले माग गरे तब िःतफनसले आफ्नो िव मा लगाइएको आरोपको न 
त खण्डन नै गरे न त येशूूित भएको आफ्नो आःथाको पक्षमा बोले। ब  
जसरी परुानो समयमा परमेँ वरले उहाँका जनह को िब   िरब (rib) वा 
काननुी कदम िलनहुुँदा जनह लाई सचेत गराउन जनु आवाजह  
अगमवक्ताह ले िनकालेका िथए त्यही आवाज िःतफनसले पिन िनकालेको 
देखाइएको िथयो। यहूदी इितहासको लामो िववरणलाई सम्झना गराएर 
परमेँ वरको सम्बन्धूित यहूदी धमर्का अगवुाह  कितको अना ाकारी र बैगनुी 
भएका िथए भनेर िःतफनसले ितनीह को भन्डाफोर गरेका िथए। 
   हो, ूिेरत ७:१-५३ अनसुार िःतफनसले आफ्नो बचाऊको िनिम्त 
बोलेका िथएनन ् तर उनले परमेँ वरको भिवंयवाणी बोल्ने विकलको पमा 
वकालत गरेका िथए। ती धािमर्क अगवुाह को िब मा परमेँ वरले 
चाल्नभुएको काननुी ूिबयालाई िःतफनसले पेस गरेका िथए। यिद ितनीह का 
पूखार्ह ले अगमवक्ताह को हत्या गरेर दोषी ठहिरएका िथए भने ितनीह  पिन 
झन दोषी ठहिरनेछन।् ूिेरत ७:११,१९,३८,४४ र ४५मा िःतफनसले 
यहूदीह को पूखार्ह लाई "हामीह का िपताह  वा  पखुार्ह " भनेर सम्बोधन 
गरेका िथए भने ूिेरत ७:५१मा "तपाईँका िपताह  वा पखुार्ह " भनेर 
सम्बोधन गरेको मह वपूणर् मा ुपछर्। िःतफनसले आफ्नो िचनारी आफ्ना यहूदी 
पखुार्ह बाट अलिगएर येशूसँग ठोस पमा उिभएको देखाएका िथए। त्यसको 
िनिम्त उनले ठूलो मूल्य चकुाउनपुन छ भनेर पिन उनलाई थाहा िथयो तैपिन 
उनले ती यहूदीह सँग कुनै सम्झौता गनर् चाहेनन ्न त कुनै डर देखाए न त 
पश ् चाताप। 
    येशूको िनिम्त ठोस पमा वा सम्झौता नगिर तपाईँ उिभन ु
परेकोपिछल्लो पटक किहले िथयो? तर उिभनभुयो वा आनकानी गनुर्भयो? यिद 
इसाई हुँ भनेर दावी गन बममा केही बाधा आयो भने येशूको िनिम्त खडा हनेु 
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िक सम्झौता गरेर आफ्नो िशर बचाउने? पक् का येशूभक्त हुँ भनेर देखाउन केमा 
हामी ःप  हनु ज री छ? 
 

४. ःवगर्को पिवऽ मिन्दरमा येशू भी   
      बाइबलमा अगमवक्ता वा परमेँ वरका भिवंयवक्तालाई िहॄू भाषामा 
नबी भिनन्छ। यथाथर्मा यस संसारमा कोही मािनस परमेँ वरको ूवक्ता भएर 
बोल्छ त्यसैलाई अगमवक्ता भनेर कहलाइन्छ। परमेँ वरको अगमबक्ताले 
उहाँको ूमे र न्यायको सन्देश िदँदछ। त्यही पिरूआेयमा िःतफनस पिन 
यहूदीह लाई परमेँ वरले गनुर्भएको न्यायको बारेमा बोल्दा उनी अगमवक्ताको 
पमा गिनन पगेुका िथए। तर दभुार्ग्यवस उनको अगमबक्ता भएर सेवा गन 

काम छोिटन पगेुको िथयो। 
    िरसले चरु भएका यहूदीह को सव च्च सभासदमा बोिलरहँदा अचानक 
िःतफनसले एक दशर्न देखेका िथए। त्यो दशर्न के िथयो र त्यसको अथर् के 
िथयो? हेन ुर्होस ् ूिेरत ७:५४-५६ "54 जब ितनीह ले यी कुरा सनेु तब 
ितनीह  बु  भए र िरसले दा॑ा िक  न लागे। 55 तर ितनले चािहँ पिवऽ 
आत् माले भिरपूणर् भईकन ः वगर्ितर एकटक लाएर हेरे, र परमेँ वरको मिहमा र 
येशूलाई परमेँ वरको दािहनेपि  उिभरहनभुएको देखे। 56 ितनले भने, “हेर, ः वगर् 
उयेको म देख् छु, र मािनसको पऽुलाई परमेँ वरको दािहनेपि  उिभरहनभुएको म 
देख् तछु।”   
     "जब िःतफनसले िदएको भाषणको अन्त समापन भयो तब 
ौोताह को बीचमा हल्लीखल्ली भयो। जब येशूलाई भिवंयवाणीह सँग 
िःतफनसले जोडे र मिन्दरको मािमलामा येशूको भिूमकाको बारेमा बोले तब 
मूल पजुारी देखावटी पमा भयभीत भए र उनले आफ्नो लगुा च्याते। सदाको 
िनिम्त आफ्नो आवाजलाई दवाइनेछ भ े आभास ् िःतफनसले पाएका िथए। 
आफूले बोलेका वचनह ूित ौोताह  कडाइका साथ असहमत भएको उनले 
देखे र आफूले आफ्नो अिन्तम गवाही िदइरहेको उनले महससु गरे। उनले 
बोिलरहने बमलाई अचानक रोकेर आफूले त्यही ःथानमा देखेको दशर्न बोले 
र आफ्नो भाषण अन्त गरे।"-एलेन जी ाइट, आक्टस ्अभ आपोःटल्स, प.ृ 
१००बाट पान्तिरत। 
    जब िःतफनसले यहूदी अगवुाह को बीचमा उभेर ितनीह को 
िब मा परमेँ वरले गनुर्भएको  न्यायको बारेमा बोिलरहेका िथए तब उनले 
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अचानक ःवगर्को पिवऽ मिन्दरमा येशू उिभरहनभुएको देखे। उहाँ परमेश ् वर 
िपताको दािहनेपि  उिभरहनभुएको िथयो। त्यसको अथर् तत्कालै पथृ्वीमा भएको 
न्यायचाही ँःवगर्मा हनेु वाःतिवक न्यायको सूचकको पमा देखाइएको िथयो। 
इॐाएलका ढ गी अगवुा र धमर्गु लाई परमेँ वरले न्याय गनुर्हनेुछ भनेर 
िःतफनसले दशर्नले व्यक्त गदर्छ। 

पँ चाताप गर भनेर सु मा ूिेरतह ारा गिरएको आ ान (ूिेरत 
२::३८,३:१९,५::३१) िःतफनसले त्यसबेला ती यहूदी धमर्गु ह को साम ु
गनर् पाएका िथएनन।् त्यसको अथर् अब यो हनु गएको िथयो िक इॐाएलको 
धािमर्क राज्यको अन्त्य हनु गएको छ र अॄाहमलाई ूित ा गरे अनसुार 
संसारको मिुक्तको िनिम्त मध्यःथता गन यहूदीह को भिूमका अब समाप् त भयो 
(उत्पि  १२:३, १८:१८,२२:१८)। चाहे यहूदी होस ् वा अयहूदीह  होस ्
अब येशूका अनयुायीह ले य शलेम नै छोडेर सारा संसारका जाितजाितमा 
गएर मिुक्तको ससुमाचार सनुाउने अपेक्षा गिरएको िथयो (ूिेरत १:८)। 
   आफ्नो यहूदी धमर्को ूितरक्षाको िनिम्त त्यस धमर्का पिण्डतह ले 
धमर्कै नाउँमा िःतफनसलाई लछुाचडु गरेर उनको हत्या गरे। ूिेरत ७:५७-
८:१,२मा लूकाले उनको हत्याको बारेमा िववरण यसरी िदएका छन ्"57 तर 
ितनीह  उच् च ःवरले कराई उठे, र आ-आफ् ना कान थनेु, र ितनीह  एकसाथ 
ितनीमािथ झम् टे। 58 ितनीह ले ितनलाई सहर बािहर िनकाली लगे,  र 
ितनीमािथ ढु ा बसार्ए। र साक्षीह ले आफ् ना वः ऽह  शाऊल नाउँ भएको एक 
जना यवुकका खु ानेर राखे।  59 जसै ितनीह ले िः तफनसमािथ ढु ा 
हािनरहेका िथए, ितनले ूाथर्ना गरे, “हे ूभ ुयेशू, मेरो आत् मालाई महण गनुर्होस ्।” 
60 ितनले घुडँा टेकेर ठूलो ःवरले कराएर भने,  “हे ूभ,ु  यो पापको दोष 
ियनीह लाई नलागोस ्।” यित भनेर ितनले ूाण त् याग गरे। ... ८:1 ितनको 
हत् यामा शाऊल पिन सहमत िथए। त् यसै िदन य शलेममा भएका मण् डलीको 
िव मा ठूलो सतावट सु  भयो,  र ूिेरतह बाहेक ितनीह  सबै यहूिदया र 
सामिरयाका इलाकाितर छरपं ट भए। 2 भक्तजनह ले िः तफनसलाई लगेर 
गाड़े, र ितनको िनिम् त ठूलो िवलाप गरे।" 
    परमेँ वरको िब मा बोलेको भन् ने आरोप लगाएर यहूदी 
धमर्गु ह ले व्यवःथा अनसुार िःतफनसलाई ढु ाले हानेका िथए (लेवी 
२४:१४)। िःतफनसलाई मतृ्य ु दण्डको घोषणा गिरएको िथयो वा अितवादी 
धािमर्क समूहको हलुले उनलाई आबमण गरेको िथयो भ े कुरा ःप  त 
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छैन। तर जे भएतापिन येशूूित आफ्नो आःथा राखेको कारणले सहीद हनु 
पगेुका मािनसह मध्ये िःतफनस ूथम हनुगएको ूिेरतको पःुतकमा लेिखएको 
छ। िःतफनसको लगुालाई च्यातचतु पारेर सावल नाउँ गरेका एक यवुकको 
खु ाको साम ुथपुािरनलेु यो देखाउँदछ िक िःतफनसको िबरोधीह को नाइके 
सावल िथयो। जब आफ्ना हत्याराह को िनिम्त िःतफनसले ूाथर्ना गरे तब 
उनले सावलको िनिम्त पिन ूाथर्ना गरेका िथए। केवल चिरऽमा उच्च 
आदशर्भएको, येशूको नीितमा चल्ने र जेभएतापिन आफ्नो िबँ वासलाई 
डगमगाउन निदनेलेमाऽ त्यस खालको ूाथर्ना गनर् सक्छ। त्यसको अथर् 
येशूको उपिःथित िःतफनसको जीवनमा बाःतिवकै पमा िथयो भन् ने कुरा 
ःप पमा देख् न सक्छ  । 
 

५. ससुमाचार फैिलन्छ  
      जनु िबिोही समूहले िःतफनसको हत्यामा िबजयी ूाप् त गरेको िथयो 
त्यही समूहले य शलेममा येशूका भक्तजनह लाई आम पमा सताउने अग्नीको 
ज्वाला फैलाएको िथयो भ ुमा केही शङ् का छैन। त्यस िबिोही समूहको 
नाइके सावल िथयो जो चचर् वा िवँ वासीह लाई ठूलो क्षित परु् याउन अिघ 
सरेको िथयो (ूिेरत ८:३, २६:१०)। तर िवँ वासीह लाई सताउने शऽहु को 
रणनीितलाई परमेँ वरले अवसरको पमा ूयोग गनुर्भयो। 
    येशूलाई िवँ वास गरेको कारण साःती खप्न नसकेर कितपय 
मािनसह  य शलेम शहरबाट िततरिबतर भएर यहूिदया र सामिरया 
ूान्तह मा भाग्न थालेका िथए। तर ितनीह  जहाँ जहाँ गए त्यहाँ त्यहाँ 
ितनीह ले ससुमाचार पिन ूचार गनर् थालेका िथए। यसरी यहूिदया र 
सामिरयामा ससुमाचार सनुाउने येशूको आदर त्यसबेला पूरा भएको िथयो (ूिेरत 
१:८)। 
    ूिेरत ८:३-२५मा के उल्लेख गिरएको छ जसबाट हामीले पिन 
पाठह  िसक्न सक्छ ? हेन ुर्होस ् "3 शाऊलले घर-घरमा पसेर मण् डलीलाई 
संहार गिररहेका िथए। ितनले पु ष र ः ऽीह लाई िघः ः याउँदै लगी 
झ् यालखानमा हािलिदन् थे। 4 तब ती छरपं ट भएकाह ले चारैपि  गएर वचन 
ूचार गरे। 5 िफिलपचािहँ सामिरयाको एउटा सहरमा गएर ितनीह लाई भीं ट 
ूचार गरे। 6 िफिलपले भनेका वचन सनेुर अिन ितनले गरेका िचन् हह  देखेर, 
भीड़ले एक मनका भई ितनका कुरामा ध् यान िदए। 7 िकनिक धेरै जनाबाट 
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अशु  आत् माह  ठूलो सोरले िचच् च् याउँदै िनः कन लागे, र धेरै जना पक्षाघातका 
रोगीह  र ल ड़ाह  पिन िनको पािरए। 8 यसरी त् यस सहरमा ज् यादै आनन् द 
भयो।  9 िसमोन नाउँ भएको एक जना मािनस त् यहाँ िथयो। त् यसले 
अगािडदेिख नै त् यस सहरमा जादूगरी गरेर सामिरयाका मािनसह लाई 
आँ चयर्चिकत पारेको िथयो,  र आफूलाई मै हुँ भनी ठान् दिथयो। 10 त् यस 
मािनसलाई सानादेिख ठूलासम् म सबैले यसो भनेर मान् थे, “यो मािनस परमेँ वरको 
त् यो शिक्त हो, जसलाई महाशिक्त भिनन् छ।” 11 ितनीह ले त् यसलाई मान् थे, 
िकनभने धेरै समयदेिख त् यसले आफ् नो जादूगरीले मािनसह लाई आँ चयर्चिकत 
पािरराखेको िथयो। 12 तर जब ितनीह ले परमेँ वरको राज् य र येशू भीं टको 
नाउँको ससुमाचार सनुाउने िफिलपका कुरामा िवँ वास गरे,  तब पु ष र 
ः ऽीह ले बिप् तः मा िलए। 13 िसमोन आफैले पिन िवँ वास गर् यो। त् यसले 
बिप् तः मा िलयो, र त् यो िफिलपसँग लािगर ो, र िचन् हह  र ठूला-ठूला अचम् मका 
काम गरेको देखेर त् यसलाई आँ चयर् लाग् यो। 14 सामिरयाका मािनसह ले 
परमेँ वरको वचन महण गरे भन् ने सनेुर य शलेममा रहेका ूिेरतह ले पऽसु र 
यूहन् नालाई ितनीह कहाँ पठाए। 15 उनीह  त् यहाँ आएर ितनीह ले पिवऽ 
आत् मा पाऊन ् भनेर ितनीह का िनिम् त ूाथर्ना गरे। 16 िकनिक 
त् यितञ् जेलसम् म ितनीह मध् ये कुनैमािथ पिन उहाँ आउनभुएको िथएन। 
ितनीह को बिप् तः मा ूभ ुयेशूको नाउँमा माऽ भएको िथयो। 17 तब उनीह ले 
आफ् ना हात ितनीह मािथ राखे,  र ितनीह ले पिवऽ आत् मा पाए। 18 अब 
ूिेरतह ले हात राख् दा पिवऽ आत् मा पाइँदोरहेछ भन् ने देखेर िसमोनले यसो भन् दै 
ितनीह लाई िपयाँ िदन ल् यायो, 19  “मलाई पिन यो शिक्त िदनहुोस ्,  र मैले 
जोसकैुमािथ हात रािखिदएपिछ त् यसले पिवऽ आत् मा पाओस ्।”  20 तर पऽसुले 
भने,  “ितॆो िपया ँ ितमीसँग नं ट होस ्,  िकनिक परमेँ वरको वरदान िपयाँले 
िकन् न सिकन् छ भनी ितमीले िवचार गर् यौ। 21 यस िवषयमा न त ितॆो केही 
भाग छ न िहः सा नै छ, िकनिक परमेँ वरको सामनु् ने ितॆो दय ठीक रहेनछ। 
22 यसकारण तेरो आफ् नो यस दुं  टताको िनिम् त पँ चा ाप गर ् अिन ूभमुा 
ूाथर्ना चढ़ा, र सायद ितॆो दयको यः तो िवचार क्षमा होला। 23 िकनिक म 
देख् तछु,  ितमी ितक् तताले भिरएको छौ अिन अधमर्को बन् धनमा छस ्।”   24 तब 
िसमोनले भन् यो,  “तपाईंह ले नै मेरो िनिम् त ूभमुा ूाथर्ना गिरिदनहुोस ्,  र 
तपाईंह ले भन् नभुएको कुनै पिन कुरा ममािथ आई नलागोस ्।”    25 अिन 
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ितनीह ले गवाही िदइसकेपिछ र ूभकुो वचन बोिलसकेपिछ सामरीह का धेरै 
गाउँह मा ससुमाचार ूचार गद ितनीह  य शलेम फक।"    
    सामरीह  यहूदीह बाट अछुत जाित भनेर पिन्छएर बसेका िथए। 
धािमर्क रीितले हेदार् पिन सामरीह  आधा इॐाएलीह  िथए भ  सिकन्छ। 
ितनीह  यहूदीह  जःतै एक ईँ वरवादी िथए। मोशाका ूथम पाँच 
पःुतकह लाई ितनीह ले मानेका िथए। ितनीह ले खतनाको वीिध मानेका 
िथए र मसीहको आगमनको अपेक्षा गरेका िथए। तर सामरीह को धमर् ॅ  
भएको यहूदीह ले ठानेका िथए। त्यसको अथर् ती सामरीह  यहूदीह ले 
पाउने परमेँ वरको दयाबाट बिन्चत भएका र परमेँ वरले यहूदीह सँग 
गनुर्भएको करारसँग केही िहःसा नभएको िवँ वास गदर्थे। 
   अपेक्षा नै नगिरएका सामरीह बाट येशूलाई िवँ वास गिरएको 
समाचार य शलेममा आउँदा सबै छक् क परेका िथए। त्यसकारण ूिेरतह ले 
पऽसु र यूह ालाई त्यहाँ के भइरहेको छ भनेर थाहा पाउन सामिरयामा 
पठाए। पऽसु र यूह ा नआउँञ् जेल परमेँ वरले पिवऽ आत्मा नपठाउन ु
भएकोले (ूिेरत ८:१४-१७) येशूलाई िवँ वास गन सामरीह  पिन 
िवँ वासीह को समूदायमा एक हनुसक्छन ् भनेर परमेँ वरले ूिेरतह लाई 
िसकाउन चाहनभुएको देिखन्छ (ूिेरत ११:१-१८)। 
     तर कथा यितकैमा अन्त हुँदैन। ूिेरत ८:२६-४०मा िफिलप र 
इिथयोिपयाको नपुंसक अथर्मन्ऽीको बारेमा वणर्न गिरएको छ जहाँ िफिलपसँग 
बाइबल अध्ययनको अनरुोध गरे। अिन त्यसपिछ त्यस िबदेशीले िफिलपसँग 
बिप् तःमाको अनरुोध गरे र िफिलपले उनलाई बिप् तःमा िदए। हेन ुर्होस,् "26 
त् यसपिछ ूभकुा एउटा दूतले िफिलपलाई भने, “उठेर दिक्षणितर य शलेमबाट 
गाजातफर्  जाने बाटोमा जाऊ। त् यहाँ म भिूमको बाटो छ।” 27 अिन िफिलप 
उठेर गए, र एक जना इिथयोिपयाली नपुंसकलाई भेटे, जो इिथयोिपया देशकी 
महारानी कन् दाकीका ठूला पदािधकारी र समः त सम् पि का कोषाध् यक्ष िथए। 
उनी य शलेममा आराधना गनर् गएका िथए। 28 उनी फिकर् रहेका िथए,  र 
आफ् नो रथमा बसी यशैया अगमवक्ताको पःु तक पिढ़रहेका िथए। 29 तब 
पिवऽ आत् माले िफिलपलाई भन् नभुयो, “जाऊ र त् यस रथको साथ लाग।”  30 
िफिलप ितनीकहाँ दौड़ेर गए, र ितनलाई यशैया अगमवक्ताको पःु तक पिढ़रहेको 
सनेुर उनले सोधे,  “तपाईंले पिढ़रहनभुएको कुरा बझु् नहुनु् छ?”   31 तब ितनले 
भने,  “कसैले नबताईकन म कसरी बझु् न सक् छु र?” अिन ितनले िफिलपलाई 
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रथमा चढ़ी ितनको साथमा बः ने अनरुोध गरे। 32 अब ितनले पिढ़रहेका 
धमर्शाः ऽको खण् ड यो िथयो,  “जसरी भेड़ा कािटनलाई लिगन् छ, वा थमुा ऊन 
कऽनेको साम ुचपू रहन् छ, त् यसरी नै उसले आफ् नो मखु खोलेन। 33 उसको 
अपमािनत अवः थामा उसलाई न् याय िमलेन। उसको पःु ताको बयान कसले 
गन?  िकनभने उसको जीवन पथृ् वीबाट हरण भयो।” 34 तब ती नपुंसकले 
िफिलपलाई भने, “कृपा गरी मलाई भन् नहुोस ्, अगमवक्ताले यो कसको िवषयमा 
भनेका हनु ्,  उनको आफ् नै िवषयमा िक अ  कसैको िवषयमा?”  35 तब 
िफिलपले आफ् नो मखु खोलेर धमर्शाः ऽको यसै खण् डबाट ितनलाई येशूको 
ससुमाचार सनुाए। 36 अिन उनीह  बाटोमा जाँदाजाँदै केही पानी भएको 
एउटा ठाउँनेर आइपगेु। ती नपुंसकले भने,  “हेन ुर्होस ्, यहाँ पानी रहेछ, मलाई 
बिप् तः मा हनुदेिख केले रोक् न सक् छ?” [ 37 िफिलपले भने, “यिद सारा दयले 
नै िवँ वास गनुर्हनु् छ भने तपाईंले बिप् तः मा िलन सक् नहुनु् छ।”  ितनले जवाफ 
िदए “येशू भीं ट नै परमेँ वरका पऽु हनुहुनु् छ भनी म िवँ वास गदर्छु।”] 38 
ितनले रथ रोक् ने आ ा िदए, अिन िफिलप र ती नपुंसक दवैु पानीमा ओल, र 
उनले ितनलाई बिप् तः मा िदए। 39 तर जब उनीह  पानीबाट बािहर 
उिक् लआए, तब ूभकुा आत् माले िफिलपलाई पबेर लैजानभुयो, र ती नपुंसकले 
उनलाई फेिर देखेनन ्,  र ती रमाउँदै आफ् नो बाटो लागे। 40 तर िफिलप 
अँ दोदमा देखा परे, र कैसिरया नपगुञु् जेल सबै सहरह मा ससुमाचार सनुाउँदै 
गए।   
    पिहला सामरीह लाई ससुमाचार सनुाइयो, त्यसपिछ य शलेममा 
रहेको पिवऽ मिन्दरमा पूजाआजा गनर् आएका इिथयोिपयाका िबदेशी यहूदी  जो 
आफ्नो घर फकर्ँ दै िथए त्यसलाई ससुमाचार सनुाइयो। येशूले भिवंयवाणी 
गनुर्भए अनसुार ससुमाचार सनुाउने ूिबया य शलेमको िसमानाबाट बािहर 
जान थालेको िथयो। इॐाएलमामाऽ िसिमत नराखी सारा संसारमा ससुमाचार 
सनुाउने आदेश परुा हुँदै िथयो। तर तत्कालै सु का यहूदी िवँ वासीह ले जे 
कदम चाले त्यो केवल सु माऽ िथयो। ितनीह  त्यसबेला िचिनएको सारा 
संसारमा गएर येशूको मतृ्य,ु उहाँले हामीह को पापको दण्ड भोग्नभुएको र 
संसारका ूत्येक मािनसलाई मिुक्तको आशा उपलब्ध भएको महान ् सन्देश 
फैलाएका िथए। 
     जब जादगुर िसमोन इसाई भए तर पऽसुले हात राखेर अ ह ले 
पिवऽ आत्मा पाए उनले पिन पऽसुलाई पैसा िदएर त्यो बरदान मागे। तर 
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पऽसुले उसलाई "ितमी त लोभ तथा तीतो कुराको िबषमै रहेका छौ र ितमी 
दु ताको घेरमा छौ" (ूिेरत ८:२३ पान्तिरत) भनेका िथए। िसमोनमा भएको 
समःयाको समाधान के िथयो त? पैसाको लोभमा धमर्लाई िक  खोज्ने वा पैसा 
लगानी गरेर धमार्त्मा भ  चाहने वा परमेँ वरको बरदान िक  खोज्नेलाई 
हामीले कसरी सम् हाल्ने? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: "य शलेममा रहेको चचर् वा िवँ वासीह लाई जनु सतावट आयो 
त्यो सारा संसारमा गएर ससुमाचार सनुाउने महान ्अवसर सािवत हनु गएको 
िथयो। य शलेममा धेरै यहूदीह ले येशूलाई िवँ वास गरेको कारणले 
ितनीह ले ठूलो सफलता हािसल गरेको देिखएको िथयो। तर आफ्नो 
सफलतामा संत ु  भएर य शलेममा नै रहने तरखरले गदार् सारा संसारमा 
ससुमाचार ूचार गन येशूको आदेशलाई चेलाह ले िबसर्ने सम्भावना िथयो। 
ससुमाचार सनुाउने कायर्मा जोिशलो हुँदा दु ह को हमलासँग लड्न सिकन्छ 
भ े नीितलाई चेलाह ले िबसर्न थालेका िथए। त्यो िवसर शऽहु को हमलाको 
ूितकार गनर् य शलेममा रहेका इसाईह लाई सरुिक्षत राख् ने काम सबभन्दा 
मह वपूणर् भएको ती चेलाह ले ठानेका िथए। नयाँ िवँ वासीह लाई अ  
ठाउँह मा ससुमाचार सनुाउने काममा िशिक्षत बनाउनकुो स ा इॐाएलमै 
आफ्नो काम सफल भएको ठानेर ढुक् क मानेर बःने खतरामा ितनीह  
पिररहेका िथए। आफ्ना िवँ वासीह लाई ूितिनिध बनाएर फैलाउनको िनिम्त 
परमेँ वरले चेला तथा येशूका भक्तह मा सतावट आउन अनमुित िदनभुएको 
िथयो। य शलेमबाट लखेिटन पगेुपिछ िवँ वासीह  जताततै गएर परमेँ वरको 
वचन ूचार गनर् थाले।"-एलेन जी ाइट, द आक्टस ्अभ द आपोःटल्स, प.ृ 
१०५बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
अ.    सु को चचर्का िवँ वासीह ले आफ्नो कामको उपलिब्धमा 

संत ु  भएर इॐाएलमै रहने चाहना गदार् संसारमा ससुमाचार 
सनुाउने ूिबयामा असर पदर्थ्यो।   कितपय मािनसह  सबै 
यहूदीह ले येशूलाई ठाडै अःवीकार गरेका िथए भनेर 
िवँ वास गदर्छन।् तर त्यो गलत धारणा हो। सु मा धेरै 
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यहूदीह ले येशूलाई आफ्नो मसीह भनेर ःवीकार गरेका 
िथए। तर यहूदीह ले येशूलाई िवँ वास गरे भनेर ूिेरतह  
त्यसैमा ढुक् क भएर बःन ुखतरा भएको कुराले हामीलाई के 
िसकाउँछ ? हामी आफ्नै काममा माऽ अल्झेर बसी संसारमा 
ससुमाचार सनुाउने काममा कसरी िसिथलता िनम्त्याउन 
सक्छ ? 

आ.  ूिेरतह को पालासम्म यहूदी र सामरीह को बीचमा 
शतािब्दय देिख बैमनःयता िथयो। तर यहूदी भएका िफिलपले 
सामरीयामा गएर येशूको बारेमा ूचार गनर् पगेु भन्दा हामीले 
के िसक्न सक्छ ? हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएतापिन 
हामी मध्ये कितमा संःकृित, जातजाती जःता कुराह मा 
पूवार्मह राख् ने बानी हराएको देिखदैन। परमेँ वरको साम ुसबै 
एकै ह  भ  ेआत्म ान बुसले हामीलाई कसरी िसकाउँदछ? 

इ.  येशूको मतृ्यलेु ूत्येक मािनसमा अनन्त मूल्य गाँिसएको छ 
भनेर थाहा पाएर ससुमाचार भनेको कुनै एक जाितमा सीिमत 
नराखेर सारा िवँ वको िनिम्त हो भनेर हामीले कसरी िसक्ने? 

ई.  िफिलपले इिथयोिपयाको पाहनसँुग कसरी ससुमाचार सनुाउन 
पगेु? हामीले पिन अ लाई ससुमाचार सनुाउन े अवसरको 
िनिम्त िनरन्तर पमा िकन ूाथर्ना गिररहनपुछर् वा चाहना 
गिररहनपुछर्? 

  उ.  ूिेरत ६-८सम्म हामीले के िसक्य  जसले गदार् 
हामीह को चचर्को लआय यस संसारमा कसरी ूभावकारी 
हनुपुछर् भनेर देखाउँदछ? 
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कथा ४ 

खल्लो साबथ 

ौीमती सनु याप्यनु, ६४ दिक्षण कोिरया 
 

  दिक्षण कोिरयामा आइतबार मा े चचर्ह  ःथापना गनर् मलाई 
परमेँ वरले धेरै सहयोग गनुर्भएको छ। सानो झणु्डलाई मैले ूचार गथ तब 
त्यो सानो झणु्ड बढेर ४० जना भयो र चचर् बन्यो। अिन अन्तै नयाँ चचर् 
ःथापना गनर् परमेँ वरले मलाई अगवुाई गनुर्भयो। 

   जब मैले ूभकुो िनिम्त काम गिररहेको िथए ँमेरो मनमा केही न केही 
कमी भएको मैले महससु गरेको िथए।ँ जब चचर्मा र पनुजार्गरण भेलामा ूचार 
गथ मलाई आनन्द त लाग्थ्यो तर िभऽी दयमा आफैमा खोबो भएको महससु 
मैले गरेको िथए।ँ मेरो ौीमानले जःतो िथयोलोजी वा धमर्दशर्न पढ र 
पूणर् पमा पाःटरको काम गर। तैपिन मेरो मनिभऽ खाली भएको महससु मैले 
गदरह। 

    तब एक िदन पःुतक साममी बेच्ने सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट नारी मेरो 
घरमा देखा पिरन।् उनले हामीलाई केही पढ्ने साममीह  िदइन।् मैले र मेरो 
ौीमानले ती साममीह  प । मेरो ौीमान एडभेिन्टःट चचर्मा जान 
थाल्नभुयो। उनी केवल आइतबार पालन गन मान्छे अक  चचर्मा िकन जान 
थालेको होला भनी सोच। तर उनी त शिनबार पो चचर्मा गइरहेकोमा मलाई 
छक् क लाग्यो। एक िदन जब उनको कोठा सफा गद िथए ँउनको टेबलुमा 
एडभेिन्टःट चचर्को सूचनापऽ देख र अिन थाहा पाए ँ उनले के गिररहेका 
रहेछन।् 

   त्यो िदन उनलाई मैले केही भिननँ। भोिलपल्ट आइतबारको िदन 
िथयो। म चपुचाप बस। अिन सोमबार मैले मेरी ौीमानलाई यसरी गाली गर 
"तपाईँ त पाःटर हनुहुनु्छ। झटुा चचर्मा जान तपाईँलाई लाज लाग्दैन?" 

    "ितमीले बझु्दैनौ। ितनीह  झटुा िशक्षावालाह  होइनन।् 
ितनीह सँग सत्य छ" मेरो ौीमानले जवाफ िदनभुयो। 

    यो कुरा सनेुर मैले मेरो ौीमानले राखेका एडभेिन्टःट पःुतकह  
गोप्य पमा पढ्न थाल। हामीले पःुतक बेच् ने एडभेिन्टःटबाट एलेन जी 
ाइटका धेरै पःुतकह  पाएका िथय । 
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   ती पःुतकह  पढेर मेरो पाःटरी दयमा चोट पर् यो। त्यसकारण 
मेरो ौीमान घरमा नभएको बेलामा लिुकलिुक ती पःुतकह  पढ्न थाल। जब 
मेरो ौीमानको कार बािहर आएको थाहा पाउँथे तब तरुन्तै ती पःुतकह  
दराजमा जःताको त्यःतै रािखिदन्थ। 

    तर एडभेिन्टःटूित मेरो चासो बढ्दै गयो। अिन पःुतक बेच्ने 
ूचारकले एक िदन एडभेिन्टःट चचर्मा हनेु ःवाःथ्यको कायर्बममा भाग िलन 
िनम्तो िदइन।् मैले सोच, "यही मौका हो िक एडभेिन्टःटह  झटुा हनु ् िक 
होइन भनेर थाहा पाउने।" 

    ःवाःथको कायर्बम धेरै िदनसम्म चिलर ो। तेॐो िदनमा एक जना 
चाइिनज-कोिरयन मिहलाले मकहाँ आएर सोिधन,् "पाःटर, एडभेिन्टःटह  झटुा 
हनु ्भनेर हामीह को चचर्मा ूचार गिरन्छ। तपाईँ के भ ुहनु्छ?" 

   "यो झटुा हो' भनेर म चाहन्थे तर "यो चचर् झटुा होइन। यसले 
सत्यलाई िसकाउँदैछ। यसले बाइबलमा देखाए अनसुार साबथलाई 
िसकाउँछ।"मैले के भिनरहेको िथए ँसो मलाई नै थाहा िथएन। 

    ती िचिनया-कोिरयन मिहला मेरो कुरा सनेुर ूभािवत भइन।् म 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्को पाःटर भएको उनले ठानेर भिनन,् "त्यसो भए म 
तपाईँको चचर्मा मेरो छोरीसँग आउन चाहन्छु।" "मेरो चचर् टाढा छ। यही 
चचर्मा तपाईँ आउनहुोस।् ियनीह ले नै तपाईँलाई सम्हाल्नहुनेुछ" मैले भन। 

   पिछ ती मिहलाले बिप् तःमा िलएको मैले थाहा पाए।ँ म एडभेिन्टःट 
चचर्को सदःय नभएतापिन उनलाई एडभेिन्टःट चचर्मा ल्याउने कायर्मा म 
सफल भए।ँ 

  ःवाःथ्यको कायर्बम पिछ सबभन्दा पिहलो पल्ट साबथमा चचर्को 
सेवाकायर्मा सिम्मिलत भए।ँ यो चचर् झटुा हो भनेर थाहा िदन म िसक्न 
चाहन्थ। तर त्यो चचर्मा केही पिन झठुो देिखँन। एडभेिन्टःटह ले बाइबलको 
िशक्षालाई राॆोसँग पालन गरेकोले मलाई अचम्म लाग्यो। 
 

येशूबाट सन्देश 

  मलाई बिप् तःमा िलन मन लागेको िथयो। तर मैले मेरो ौीमानसँग 
धेरै वषर् अिघ बिप् तःमा िलइसकेको िथए।ँ मैले ूाथर्ना गर "मैले फेिर बिप् तःमा 
िकन िलनपुछर् र?" "यो ितमी आफैले थाहा पाउनपुछर्" भ े सन्देश पो 
परमेँ वरबाट पाएको महससु गर। अन्तमा मैले बिप् तःमा िलने िनणर्य गर। 
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परमेँ वरको पिवऽ िदन शिनबारलाई साबथ नमािनकन मािनसह को 
परम्पराबाट लादेको आइतबारलाई पालन गरेर परमेँ वरको वचन पालन नगिर 
पाप गिररहेको अनभुिूत मलाई भयो।   

     त्यसबखत साबथ िदनमा एक जना एडभेिन्टःट चचर्को िवँ वासी मेरो 
घरमा हामीलाई भेट्न आएका िथए। जब हामीले कुराकानी गर् य  उनले मेरो 
ौीमानलाई बिप् तःमा िलनपुछर् भनेर सल्लाह िदइन।् यसबारे ूाथर्ना गनुर्पछर् 
भनेर मेरो ौीमानले भने तब त्यसको लािग ूाथर्ना गनर् ज री नभएको मैले 
ठान। फेॄअुरी ४,२०१७मा बिप् तःमा िलन मैले ूःताव राख र त्यही अनसुार 
हामीले बिप् तःमा िलय । 

    मेरो सातजना दाजभुाइ िददी बिहनीह  छन।् ितनीह ले पिन 
साबथको सन्देशलाई ःवीकार ग न ्भ े मेरो चाहना छ। एडभेिन्टःट सन्देश 
थाहा नपाएको कोिरयाको िभऽी भागमा सबाथको बारेमा िसकाउने मेरो चाहना 
छ। हाॆो िनिम्त ूाथर्ना गनुर्होस ्तािक हामीले एडभेिन्टःट चचर्ह  ःथापना 
गनर् सक । 

   जसरी आइतबारलाई साबथ पालन गदार् मनमा केही न केही कमी 
भएको महससु गरेको िथए ँआजभोिल मलाई त्यःतो लाग्दैन। येशूमा पाएको 
सत्यताले गदार् मेरो मन खशुीले भिरएको छ। 

   (यो अनभुव सनुा प्यायनुले आन्ि ुमेकचेःनीलाई बताएकी हनु।् उनी 
१५ वषर्सम्म आइतबार चचर्को पाःटर भएर काम गरेकी िथइन।् उनी ६४ 
वषर्िक िछन)्। 
 

दिक्षण कोिरयाको बारेमा थप जानकारी: 
-दिक्षण कोिरयामा ससुमाचार ूचार गन ूथम ्कोिरयन सन ु  चो िथए। 
जब उनी जापानमा िथए त्यहाँ उनले सन ्१९०४मा ूभलुाई महण गरेका 
िथए। 

-कोिरयन यिुनयन कन्फरेन्सले दिक्षण कोिरयाको चचर्को रेखदेख गदर्छन। 
उक्त कन्फरेन्समा मध्यपूवर् कोिरया, मध्यपिँ चम कोिरया, दिक्षणपूवर् कोिरया, 
दिक्षणपिँ चम कोिरया र मध्य पिँ चम कोिरयन कन्फरेन्स समावेश भएको छ।  
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