
 
 
 

 
 

 
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 िजत् छ, त् यसलाई म मेरो िसंहासनमा मिसत 
बः न िदनेछु, जसरी म आफैले पिन िजत,  र मेरा िपतासँग उहाँको िसंहासनमा 
बसेको छु।" (ूकाश ३:२१)। 
     येशूले यूह ा माफर् त पात्मोस टापबुाट सातवटा पऽह  उहाँका 
जनह लाई पठाउनभुएको िथयो। ती सन्देशह  यूह ाको समयमा भएका 
एिशयाका चचर्ह ूित सरोकार राखेर लेिखएको भएतापिन इितहासभिर रहेका 
चचर्ह को अवःथालाई मध्यनजर राखेर लेिखएको हो। िविभ  ूतीकह ारा 
चचर्ह मा हनेु अवःथाह को भिवंयवाणीःव प िचऽण गिरएको छ। ती 
सन्देशह लाई सँगसँगै केलाएर हेर् य  भने ती सबैको बनावटमा छवटा शैली 
अपनाइएको पाइन्छ। १. येशूले ूत्येक चचर्लाई नाउँ ारा सम्बोधन २. 
सम्बोधनको बममा पिहलो वाक्यको दोॐो अंशमा "यी कुराह  भन्दछ" भनेर 
लेिखएको छ। ूकाश १ अध्यायमा येशूको वारेमा जसरी वणर्न गिरएको छ र 
ूतीकह  समावेश भएका छन ् ितनैलाई ूयोग गरेर ूत्येक चचर्लाई आफ्नो 
िचनारी िदएर लेिखएको छ। येशूका ती िववरणह  ूत्येक चचर्को िवशेष 
आवँयकता सहुाउँदो वणर्न गिरएको छ। त्यसको अथर् िवँ वासीह को िविभ  
अवःथा र िविभ  संघषर्ह ूित आफू संवदनशील भएको र ितनीह लाई साथ 
िदन आफू सक्षम ् भएको येशूले औलँ्याउन ु हनु्छ ३. येशूले ूत्येक चचर्को 
मलु्या न गनुर्हनु्छ ४ आफ्नो पिरिःथितबाट कसरी उिम्कने भनेर येशूले 
सल्लाह िदनहुनु्छ ५. ूत्येक सन्देशमा पिवऽ आत्माको सन्देशलाई सु  
अनरुोध गिरएको छ र ६. जसले पिवऽ आत्माको अगवुाईमा चलेर िवजयी 
जीवन िबताउँछ त्यसलाई िदइने इनामको ूित ा समावेश भएको पाइन्छ। 
   अिघल्लो अध्यायमा एिफससको चचर्लाई लेिखएको ूथम पऽलाई 
केलाएर हेरेका िथय , यस अध्यायमा बाँकी चचर्ह लाई िदइएको सन्देशह को 
अध्ययन गनछ । ूत्येक चचर्को अवःथा हेरेर त्यसको आवँयकतालाई जवाफ 

३  सातवटा चचर्ह को िनि त सातवटा चचर्ह को िनि त 
येशूका स देशहयेशूका स देशह   
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िदँदै येशूले आशा ूदान गनुर्हनु्छ। ती चचर्ह लाई येशूले िदनभुएको सन्देश 
अनसुार त्यसबेलाका चचर्ह को िनिम्तमाऽ होइन अिहलेका चचर्ह को 
आवँयकतालाई पिन उहाँले परु् याउनहुनु्छ भनेर हामी ढुक् क हनुसक्छ । 
 

१. ःमनुार् र पगार्ममका चचर्ह लाई येशूको सन्देश 
     ःमनुार् अत्यन्त सनु्दर र धनी सहर िथयो। यहा ँ पिन सॆाट् को 
ूितमालाई पूजा गनर् सबैलाई वाध्य गराइएको िथयो। यिद कोही मािनसले 
रोमको सॆाट्को मूितर्लाई देवता भनेर पजुा गरेन भने उसको काननुी 
अिधकारबाट ऊ बिन्चत हनु्थ्यो। उसलाई यातना िदइन्थ्यो र मािरन्थ्यो पिन। 
    ःमनुार्को चचर्को अवःथालाई जानेर  र त्यसूित संवेदनशील भएर 
येशूले त्यस  चचर्को बारेमा आफूलाई थाहा भएको छ भनेर त्यसको साम ु
आफूलाई ूःततु गनुर्भएको िथयो। त्यस चचर्मा के हनुसक्छ भनेर येशूले 
सतकर्  गराउनभुएको िथयो? हेन ुर्होस,् ूकाश २:८-११ "८ अिन ः मनुार्का 
मण् डलीका दूतलाई यो लेख: यी कुरा आिद र अन् त् यले भन् दछ,  जो मरेको 
िथयो,  र फेिर जीिवत भयो। ९ म ितॆा कं टह  र ितॆो दिरितालाई 
जान् दछु। तर ितमी त धनी नै छौ। म ितनीह लाई िचन् दछु, जसले आफूलाई 
यहूदी ह  त भन् छन ्, तर वाः तवमा ितनीह  होइनन ्। ितनीह ले गरेका िनन् दा 
म जान् दछु। ितनीह  शैतानको सभाघर हनु ्। १० ितमीले भोग् नै लागेका 
कं टह सँग नडराओ। हेर,  िदयाबलसले ितमीह मध् ये कितलाई ितमीह का 
जाँचको िनिम् त कैदमा हाल् न आटेँको छ,  र ितमीह लाई दशै िदन कं ट 
हनेुछ। ितमी मतृ् यसुम् मै िवँ वासी होओ,  र म ितमीलाई जीवनको मकुुट 
िदनेछु। ११ जसको कान छ,  त् यसले सनुोस ्, पिवऽ आत् माले मण् डलीह लाई 
के भन् नहुनु् छ। जसले िजत् छ, त् यसलाई दोॐो मतृ् यदेुिख केही हािन हनेुछैन।" 
    एिशया महादेशको ूान्तमा रहेको ःमनुार्को चचर्लाई िदइएको सन्देश 
तत्कालीन ःमनुार् चचर्को िनिम्त माऽ नभएर येशूका चेलाह को समय कालपिछ 
हनेु िवँ वासीह लाई लिक्षत गरेर भिवंयवाणी ःव प सन्देश िदइएको िथयो। 
ूथम ्शताब्दीदेिख पिँ चमी गोरा रोमी साॆाज्यले इसाईह लाई िभषण यातना 
िदइएको िथयो (इसाई धमर् गोराह को धमर् हो भ े आरोप सरासर झठुो भएको 
गोराह ले नै इसाईह लाई सताइनलेु पिु  हनु्छ। हनु त इसाई आःथा कुनै 
र , जातजाितको नभएर सबैको हो-अनवुादकको िटप्पणी)। ूकाश २:१०मा 
येशूभक्तह ले दश िदनसम्म महाक को सामना गनुर्पनछ भनेर उल्लेख 
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गिरएको छ। त्यसको अथर् रोमको िन ु र र िनरङ् कुश बादशाह 
डाओक्लेिशयनको सन ् ३०३देिख ३१३सम्म दश वषर्को राज्यकालमा 
येशूभक्तह लाई सताउने कुरा औलँ्याइएको िथयो। सन ् ३१३मा रोमको 
बादशाह कन्सेिटनले आफू इसाई भएको दावी गरेर िमलनको अध्यादेश भनेर 
ूख्यात आदेश जारी गरेका िथए। त्यसबेला सबै इसाईह लाई धािमर्क 
ःवतन्ऽता ूदान गिरएको िथयो। 
      पगार्मन अनेकौ मूितर्पजुाका धािमर्क िबयाकलापको केन्ि िथयो। 
त्यहाँ पिँ चमी सभ्यता मीकको देवता आिःक्लिपयसको भव्य पमा पजुा 
गिरन्थ्यो। त्यो देवतालाई मािनसह लाई िनको पान र मिुक्तदाता भनेर 
मािनन्थ्यो। त्यो देवताको ूतीक सपर् िथयो। आिःक्लिपयसको मिन्दरमा 
त्यसको पजुा गनर् धेरै ठाउँह बाट मािनसह  आउँथे। त्यस देवताले 
मािनसह को रोग िनको पाछर् भनेर िवँ वास गिरन्थ्यो। ःमनुार्मा जःतै पगार्मम 
पिन रोमी सॆाट्लाई देवता मानेर पूजा गनपछर् भनेर जबरजःती धमर् मा  
लगाउने कायर्मा ूख्यात िथयो। त्यसैकारण पगार्मममा रहेका इसाईह  
शैतानको ःथान हो र त्यहाँ उसको िसंहासन िथयो भनेर ःवीकाद त्यस चचर्मा 
भएका िवँ वासीह लाई पऽ लेिखएको िथयो। 
    येशूले आफूलाई पगार्ममको चचर्लाई कसरी ूःततु गनुर्भएको िथयो? 
ितनीह को आित्मक अवःथालाई येशूले कसरी मूल्या न गनुर्भएको िथयो? 
हेन ुर्होस ्ूकाश २:१२-१५ "१२ अिन पगार्ममका मण् डलीका दूतलाई यो लेख: 
यी कुरा धािरलो दईुधारे तरवार साथमा हनेुले भन् दछ, १३ मलाई थाहा छ, ितमी 
कहाँ बः छौ, त् यही ँजहाँ शैतानको िसंहासन छ। तरै पिन ितमीह  मेरो नाउँमा 
िः थर बः छौ। मेरो िवँ वासयोग् य साक्षी एिन् टपासको समयमा पिन ममािथको 
आफ् नो िवँ वास ितमीह ले त् यागेनौ। शैतान बः ने ठाउँमा ितमीह कै माझमा 
ितनी मािरए। १४ तर ितमीह का िव मा मसँग केही कुराह  छन ्,  िकनभने 
ितमीह सगँ यः ता कोही-कोही छन ्,  जसले बालामको िशक्षा मान् छन ्। 
इॐाएलीह का अगािड ठक् करको कारण बनून ् भनी मूितर्ह लाई चढ़ाएको 
भोजन खान र व् यिभचार गनर् बालामले बालाकलाई िसकाएको िथयो।" 
    पगार्मममा रहेका इसाईह ले बािहर र िभऽै चचर्बाट पिन अनेक  
परीक्षाह को सामना गनुर्परेको िथयो। कितपय इसाईह  आफ्ना आःथामा 
िःथर रहेतापिन चचर्िभऽै रहेका "िनकोलेटन" इसाईह ले सतावटबाट बच्न 
येशूूितको आःथा र ःथानीय धमर्सँग सम्झौता गनुर्पछर् भनेर िसकाएका िथए। 
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परुानो करार गन्ती ३१:१६मा झठुो धमर्गु  वा भिवंयवक्ता बालामको बारेमा 
चचार् गिरएको छ। ूित ा गिरएको देशमा याऽा गिररहेका इॐाएलीह लाई 
उसले परमेँ वरको िब मा जान हातले बनाएका ःथानीय देवताह लाई पूजा 
गनर् उक्साएका िथए। ती इॐाएलीह  बालामको कुरा मानेर चल्न सिजलो 
भएको र आफ्नो आःथासँग सम्झौता गिरयो भनेर इनामनै पाइने रहेछ भ े 
महससु गरेका ि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 गरेका िथए। पगार्ममका चचर्का इसाई भनाउँदा ती 
िवँ वासीह को िनिम्त एउटै समाधान येशूले िदनभुएको िथयो, त्यो िथयो 
"पँ चाताप गर" (ूकाश २:१६)। 
   पगार्मम चचर्को वािःतिवकतालाई मध्यनजर राखेर पऽ लेिखएतापिन 
त्यो पऽ भिवंयवाणी ःव प िथयो। अन्दाजी सन ् ३१३-५३८सम्म रहेका 
इसाई चचर्लाई सम्बोधन गद भिवंयवाणीको पमा पिन त्यो पऽ लेिखएको 
िथयो। त्यसबेला चचर्मा कितपय मािनसह ले येशूमािथको िवँ वासलाई अटल 
राखेतापिन कितपय मािनसह को आित्मक जीवन खिःकन्दै गएको िथयो र 
चचर्लाई छोड्ने बम ठूलो गितमा बिढरहेको िथयो। 
   "मेरो िवँ वास अथार्त ् ममािथको िवँ वास नत्याग" भनेर येशूले 
भ ुभएको अथर् के हो? हेन ुर्होस ्ूकाश २:१३ "मलाई थाहा छ,  ितमी कहाँ 
बः छौ, त् यही ँजहाँ शैतानको िसंहासन छ। तरै पिन ितमीह  मेरो नाउँमा िः थर 
बः छौ। मेरो िवँ वासयोग् य साक्षी एिन् टपासको समयमा पिन ममािथको आफ् नो 
िवँ वास ितमीह ले त् यागेनौ। शैतान बः ने ठाउँमा ितमीह कै माझमा ितनी 
मािरए।" र ूकाश १४:१२ "परमेँ वरका आ ाह  पालन गन र येशूमािथ 
िवँ वास राख् ने सन् तह को धैयर् धारण यसैमा छ।" जनुसकैु अवःथामा पिन 
हामीह को िवँ वासमा अटल रहने हामीह को ूितव ताले हाॆो आःथामा 
दखल िदने कुनै पिन तत्वसँग सम्झौता नगदार् नमरेसम्म हामी िवँ वासमा 
कसरी िःथर भएर बःन सक्छ  (ूकाश २:१०) ? 
 

२. िथयािटराको चचर्लाई येशू भी को सन्देश  
      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 गनुर्छ भने कुनै न 
कुनै िकिसमको िसप  कािलगढ हनुपुथ्य ।  ूत्येक पेशागत नागिरक चाहे 
व्यापारी होस ्वा कािलगढ होस ्त्यस पेशासँग सम्बिधत कुनै न कुनै गठुी, संघ 
संगठनमा सदःय हनुपुथ्य । िथयािटरा सहरका जनताह का मािनसह लाई 
त्यःता स ठनका सदःय हनु करै लगाइन्थ्यो। ती स ठनका मािनसह ले 
िथयािटरा सहरमा हनेु कुनै पिन धािमर्क वा मिन्दरको चाडवाड, गठुी र 
िविधह मा भाग िलनै पथ्य । कितपय समयमा ती िविध तथा कमर्काण्डह  
चलाउन अनैितक िबयाकलापह  पिन समावेश हनु्थ्यो। जनु मािनसले त्यस 
गठुी वा स ठनमा भाग िलन अःवीकार गथ्य  त्यसलाई त्यस गठुी वा स बाट 
अलग गिरन्थ्यो। त्यितमाऽ नभएर ःथानीय धािमर्क संःकारमा भाग 
निलनेह लाई आिथर्क नाकावन्दी वा िकनमेल गनर् पिन रोक लगाइन्थ्यो। 
त्यसकारण त्यसबेलाका िथयािटरामा रहेका इसाईह ले त्यहाँको धािमर्क 
संःकारसँग सम्झौता गरेर जीउने िक ससुमाचारको खाितर समाजबाट पूरै 
बािहिरएर ितरःकारको वेइज्जत सहने- यी दईुमा एकलाई च ु ु पथ्य । 
     यसरी िथयािटरा संसारको नीितमा सम्झौता गरेर चल्ने िक 
ससुमाचारको खाितर जनुसकैु ितरःकार पिन सहेर बःने भनेर िनणर्यमा 
पिररहेका इसाईह लाई येशूले आफूलाई कःतो तिरकाले ूःततु गनुर्हनु्छ, 
हेन ुर्होस ् ूकाश २:१८-२९। ितनीह मा भएका के गणु वा चिरऽह  िथए 
जनु येशूले सराहना गनुर्भएको िथयो साथै ितनीह मा के िवषय िथयो जसले 
येशूलाई द:ुिखत तलु्याइएको िथयो? "१८ अिन िथआटीराको मण् डलीका 
दूतलाई यो लेख: यी कुरा परमेँ वरको पऽुले भन् दछ, जसका आखँा आगोका 
ज् वालाजः ता, जसका पाउ टल् काइराखेको काँसाजः ता छन ्। १९ ितॆा काम, 
ितॆो ूमे,  ितॆो िवँ वास,  ितॆो सेवा र ितॆो धैयर्पूणर् सहनशीलता मलाई थाहा 
छ। ितॆा पिछल् ला काम अिघल् लाभन् दा बढ़ी छन ्। २० तर ितॆो िव मा 
मैले यो भन् न ुछ: ितमी ईजेबेल भन् ने ः ऽीलाई सहन गछ । त् यसले आफैलाई 
अगमवािदनी भन् छे,  र मेरा सेवकह लाई व् यिभचार गनर् र मूितर्ह लाई 
चढ़ाइएको भोजन खान िसकाउँछे, र यसरी ितनीह लाई बहकाउँछे। २१ मैले 
त् यसलाई पँ चा ाप गन समय िदए,ँ तर त् यसले आफ् नो व् यिभचारबाट पँ चा ाप 
गनर् इन् कार गरी। २२ हेर, म त् यसलाई रोग-शय् यामा फािलिदनेछु, र त् यससँग 
व् यिभचार गनह ले त् यसले गरेका कामह बाट पँ चा ाप गरेनन ् भने म 
ितनीह लाई महास ं टमा फािलिदनेछु। २३ म त् यसका छोराछोरीह लाई 
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मानछु। र सबै मण् डलीह ले थाहा पाउनेछन ्, िक म उही हुँ, जसले सबैका मन 
र दयको जाँच गदर्छु,  र म ितमीह  हरेकलाई ितमीह का कामअनसुार 
िदनेछु। २४ तर ितमी िथआटीरामा भएको यो िशक्षा नमान् ने तथा कितले 
भनेझ शैतानका गिहरा कुराह  निसक् ने बाँकी ितमीह लाई म भन् दछु,  म 
ितमीह मािथ अ  कुनै भार रािख् दन।ँ २५ त् यसो भए तापिन जे ितमीह सँग 
छ, म नआउञ् जेल त् यसलाई थािमराख। २६ जसले िजत् छ र मेरा कामह लाई 
आिखरसम् मै कायम राख् छ, त् यसलाई म जाित-जाितमािथ अिधकार िदनेछु, २७ र 
फलामको डन् डाले माटोका भाँड़ाह  टुबा-टुबा पारेर फोरेझ त् यसले 
ितनीह लाई शासन गनछ, जसरी मैले पिन मेरा िपताबाट अिधकार पाएको छु। 
२८ म त् यसलाई िबहानको तारा िदनेछु। २९ जसको सनु् ने कान छ, त् यसले 
सनुोस ्,  पिवऽ आत् माले मण् डलीह लाई के भन् नहुनु् छ।" यस पऽमा ूःततु 
गिरएको येशूको िचऽण दािनएल १०:६मा पिन यसरी लेिखएको पाउँछ  
"ितनको शरीर पीतमिणजः तै चहिकलो िथयो,  ितनको अनहुार िबजलुीझ 
चम् कन् थ् यो,  ितनका आखँा राँकोझ बिलरहेका िथए। ितनका हात र खु ाह  
टल् काइएको काँसोजः तै र ितनको ः वर ठूलो भीड़को ः वरझ िथए।" 
     पगार्ममका चचर्का िवँ वासीह लाई जःतै िथयािटरा चचर्का 
िवँ वासीह लाई पिन ःथानीय मूितर्पजुा गन धमर्, संःकार वा गठुीको 
वातावरणमा सम्झौता गरेर बःने िक नबःने भ े िनणर्य गनुर्पथ्य । इजबेल भ े 
नाउँ इॐाएलको इितहासमा राजा आहाबकी रानी िथइन।् उनले 
इॐाएलीह लाई परमेँ वरूितको आःथाबाट फकार्एर आफूले मानेका बाल र 
अ  देवी देवताह लाई पूजा गनर् लगाएकी िथइन ् ( "३१ नबातका छोरा 
यारोबामका पापी चालह मा िहँ  न ितनको िनिम् त कम भएजः तो माऽ होइन, 
तर ितनले (राजा आहाब) सीदोनीह का राजा एताबालकी छोरी ईजेबेललाई 
पिन िववाह गरे,  र बाल देवताको सेवा गरेर त् यसलाई पजु् न लागे। ३२ 
सामिरयामा ितनले बनाएको बालको मिन् दरमा बालको िनिम् त एउटा वेदी 
बनाए। ३३ आहाबले अशेरा देवीको मूितर् पिन खड़ा गरे,  र ितनले आफ् ना 
अिघका इॐाएलका सबै राजाह भन् दा बढ़ी परमूभ ुइॐाएलका परमेँ वरलाई 
िरस उठाउने काम गरे।" १ राजाह  १६:३१-३३)। इजबेललाई येशूले 
आित्मक वेँयाको पमा िचऽण गनुर्भएको छ (ूकाश २:२०)। इसाई 
भनाउँदाह  नै िकन नहनु ्आफ्नो आःथा र ःथानीय धमर् वा मूितर्पजुाको िशक्षा 
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र िरितलाई िमलाएर इसाईको खोल ओढेर िहँड्छ भने त्यसले इजबेलसँग 
वेँयाविृत गिररहेको येशूले  ठहर् याउनभुएको िथयो। 
    िथयािटरालाई लेिखएको पऽलाई त्यसबेलाको भिवंयवाणीको आखँाले 
हेिरयो भने सन ्५३८-१५६८को इसाई चचर्को अवःथालाई िचऽण गिरएको 
िथयो। ती शताब्दीह मा चचर्लाई िबगान खतरा बािहरबाट नभएर चचर् िभऽकै 
धमर्गु  भनाउँदाह ले ल्याएका िथए। बाइबललाई  ओझेलमा पारेर त्यस 
यगुका इसाईह ले पिँ चमी देशका परम्परालाई िभऽाइएका िथए। ूभ ु
येशूमाऽ हाॆो पजुारी हनुहुनु्छ भ े बाइबलको िशक्षालाई पन्छाएर 
मािनसह लाई नै परुोिहत, फादर आिद बनाएर ःवगर् जान ितनीह को पहल 
आवँयक छ भनेर ती यगुका इसाईह ले िसकाएका िथए। येशू ारा माऽ 
मिुक्त पाइन्छ भ े िशक्षालाई कमसल गराएर चचर्मा िविभ  अःत ुवा सन्तका 
हाड वा सामानह  र मूितर्लाई पजुा गनर् लगाएर वा ौ ा राख् न लगाएर 
बाइबलका शु  र सरल िशक्षालाई िबटुलो पारेका िथए। परमेँ वरको काम 
भन्दा मािनसको कामलाई मह वपूणर् ठहर् याएर मािनस धमर्कमर् वा कमर्काण्ड 
गरेर मिुक्त पाइन्छ भ े िशक्षा चचर्मा िभऽाइएका िथए। चचर्मा िभऽाइएका ॅ  
ूभावलाई अःवीकार गन इसाईह लाई इसाई धमर्कै नाउँमा चचर्का 
ठेकेदारह ले सताएका िथए र मािरएका पिन िथए। धेरै शताब्दीसम्म इसाई 
धमर्कै खोल ओढेर जबरजःती आफ्नो धािमर्क िशक्षा र िविधह लाई लाद् ने 
शिक्तबाट भाग्न बाइबल र बाइबललाईमाऽ मा े चचर्का िवँ वासीह  ज लमा 
सरण िलएर बसेका िथए (यस सन्दभर्मा ूकाश १२:६,१३-१४मा यसरी 
लेिखएको छ "६ त् यो ः ऽीचािहँ (चचर्) उजाड-ः थानिभऽ भागी, जहाँ एक हजार 
दईु सय साठी िदनसम् म त् यसको पालनपोषण होस ् भनेर परमेँ वरले त् यसको 
लािग ठाउँ तयार राख् नभुएको िथयो।...१३ जब त् यस अिज रले आफू पथृ् वीमा 
फ् याँिकएको देख् यो, तब त् यसले छोरो जन् माउने त् यस ः ऽीलाई खे  यो। १४ तर 
त् यस ः ऽीलाई त् यस सपर्को सम् मखुबाट उजाड-ः थानमा उड़ेर जानलाई ठूलो 
ग डका दईु पखेटा िदइए। त् यो उजाड-ः थान साढ़े तीन वषर्सम् म त् यस ः ऽीको 
पालनपोषणको िनिम् त तयार गिरएको िथयो।")। तर येशूले िथयािटराका 
चचर्का िवँ वासीह को ूमे, आःथा, काम र सेवाको पिन ूशंसा गनुर्हनु्छ-
यसले अ  इसाई र सधुारवादी (ूोटःटेन्ट) इसाईह ले गरेका बाइबलितर 
मािनसह लाई फकार्उने ूयासलाई येशूले सराहना गनुर्भएको िथयो भनेर िचऽण 
गिरएको पाइन्छ। 
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     "२५ त् यसो भए तापिन जे ितमीह सगँ छ, म नआउञ् जेल त् यसलाई 
थािमराख (आफ्नो आःथामा अिडग भएर बस)।" (ूकाश २:२५) भ  ेयेशूको 
वचनको बारेमा सोच्नहुोस।् व्यिक्तगत पमै होस ्वा सामूिहक पमा होस ्ती 
शब्दह को अथर् हाॆो िनिम्त िकन अथर्पूणर् छ? येशूबाट हामीले के पाएकाछ  
जसलाई हामीले थामी राख् नपुछर्? 
 

३. सािडर्स चचर्लाई येशूको सन्देश  
      सािडर्स सहरको इितहास गौरबमय िथयो। तर जब रोमले त्यस 
सहरलाई कब्जा गर् यो तब त्यो सहरको सान हराएको िथयो। सहरका 
मािनसह  धनी िथए। सहरमा भएका ऐितहािसक सम्पदा जःतै ठूला ठूला 
भवनह , मिन्दरह  र ःमारकह लाई रोमी सैिनकह ले ध्वःत पारेका िथए। 
सहरका बािसन्दाह  आिथर्क पमा सम्प  भएतापिन  आफ्नो सहरको गौरबमय 
सम्पदा िविभ  आबमण र शऽहु ले ल्याएका िबनाशका कारणह ले ितनीह  
िख  भएका िथए। ितनीह को िबगत इितहासमा आफ्नो गौरबको ूशंसा 
गरेतापिन अब त्यो वाःतिवक पमा केवल कल्पनामामाऽै पिरणत भएको 
िथयो। त्यो सहर ठाडो िभरालो भएको पहाडमा बसािलएको िथयो। त्यसले 
गदार् आबमणकारीह ले हतपत आबमण गनर् सक्दैनथे। त्यहाँका बािसन्दाह  
आफू सरुिक्षत भएको कुरामा ढुक् क हनु्थे। जसको फलःव प त्यस सहरमा 
विरपिरभएका पखार्लह मा सरुक्षा सैिनकह  राख् न भलुवस लापवार्ही गरेका 
िथए। पिछ गएर त्यो सहर भग्नावशेषको पमा खडा हनु गएको पाइन्छ। 
    येशूले ूकाश ३:१-६मा सािडर्समा रहेको चचर्को अवःथालाई हेरेर पऽ 
पठाउनभुएको िथयो। त्यस पऽमा येशूको खबरदारी समावेश भएको छ। 
उहाँको चेतावनीमा िदइएको जागा रहो वा पहरा िदइराख् न ु भ  े शब्दह ले 
ितनीह को सहरको इितहाससगँ कसरी सम्बिधत छ। हेन ुर्होस, "१ अिन 
सािडर्सका मण् डलीका दूतलाई यो लेख: यी कुरा परमेँ वरका सात आत् मा र सात 
तारा हनेुले भन् दछ। ितॆा काम मलाई थाहा छ। ितमी जीिवत छौ भन् ने नाउँ 
त छ, तर ितमीह  मरेका छौ। २ जागा रहो र मन लागेका रहल कुराह लाई 
दि॑ला पार,  िकनिक मैले ितॆा काम मेरा परमेँ वरको िं टमा िस  भएको 
भे ाएको छैन।ँ ३ यसकारण ितमीले जे पायौ र सनु् यौ,  सो सम् झ,  त् यसलाई 
कायम राख र पँ चा ाप गर। यिद ितमी जागा रहेनौ भनेता म चोरजः तै 
आउनेछु,  र म कुन बेला आउनेछु,  सो ितमीले थाहा पाउनछैेनौ। ४ तर 
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सािडर्समा कित व् यिक्त छन ्, जसले आफ् ना लगुा िबटुलो पारेका छैनन ्। ितनीह  
मसँग सेता वः ऽ लाएर िहँ  नेछन ्,  िकनिक ितनीह  योग् यका छन ्। ५ जसले 
िजत् छ,  त् यसलाई यसरी सेता वः ऽ पिहराइन् छ,  र म त् यसको नाउँ जीवनको 
पःु तकबाट मेिटिदनेछैन।ँ म त् यसको नाउँ मेरा िपताको सामनु् ने र उहाँका 
दूतह का सामनु् ने ः वीकार गनछु। ६ जसको कान छ,  त् यसले सनुोस ्,  पिवऽ 
आत् माले मण् डलीह लाई के भन् नहुनु् छ।" 
   त्यही सन्दभर्मा देहायका पदह  पिन हेन ुर्होस:् म ी २४:४२-४४ 
"४२ “यसकारण जागा रहो,  िकनिक कुन िदन ितमीह को ूभ ुआउनेछ, सो 
ितमीह ले जान् दैनौ। ४३ तर यो जान, िक घरको मािलकले चोर रातको कुन 
पहरमा आउँछ भनी जानेको भए, ऊ जागो रहनेिथयो,  र आफ् नो घर फोनर् 
िदनेिथएन। ४४ यसकारण ितमीह  पिन तयार रहो,  िकनिक मािनसको पऽु 
ितमीह ले निचताएको बेलामा आउनेछ।" र १ थेःसोिलिनकी ५:१-८ "१ 
तर भाइ हो, समय र बेलाको िवषयमा ितमीह लाई केही लेख् ने आवँ यकता 
छैन। २ िकनिक ितमीह  आफै राॆरी जान् दछौ, ूभकुो िदन त रातमा चोर 
आएझ आउनेछ। ३ जब मािनसह  “शािन् त र सरुक्षा” भिनरहेका हनु् छन ्, तब 
गभर्वती ः ऽीलाई बेथा लागेझ अचानक ितनीह मािथ िवनाश आइलाग् छ,  र 
ितनीह  कुनै रीितले उम् कनेछैनन ्। ४ तर भाइ हो, ितमीह  अन् धकारमा छैनौ, 
तसथर् त् यस िदनले ितमीह लाई चोरले जः तै चिकत पानछैन। ५ िकनिक 
ितमीह  सबै ज् योितका सन् तान र िदनका सन् तान हौ। हामी रातका र 
अन् धकारका सन् तान होइन । ६ यसकारण अ ह झ हामी नसतु , तर जागा 
बस ,  र सचेत होऔ।ं ७ िकनिक सतु् नेह  रातमा सतु् छन ्,  र म  िपएर 
मात् नेह  रातैमा मात् छन ्। ८ तर हामीचािहँ िदनका हनुाले हामी सचेत होऔ,ं र 
िवँ वास र ूमेका छातीको पाता र मिुक्तका आशाको टोप लगाऔ।ं" 
    त्यस सहरमा भएका केही इसाईह  िवँ वासमा बिलयो भएतापिन 
ूायजसो सबै आित्मक पमा मदुार्समान िथए। सािडर्स सहरका िवँ वासीह  
िनयिमत पमा चचर् जान्थे। ितनीह  बािहरी पमा धमार्त्मा देिखन्थे। 
ितनीह ले खलुा पमा कुनै पाप गरेका िथएनन।् पगार्मम र िथयािटराका 
इसाईह ले जःतै आफ्नो चचर्मा झटुा िशक्षाह लाई िभऽाएका िथएनन।् 
ितनीह ले मूितर्पूजाूित झकुाव राखेर चचर् पिन छोडेका िथएनन।् सबै 
िकिसमले िठक िठक भएको चचर्मा के कमी िथयो त? ितनीह  आित्मक पमा 
िशिथल िथए। बिप् तःमा िलएपिछ ितनीह को आित्मक जोश िनिँ बय भएको 
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िथयो। इसाई जीवन केवल  औपचािरकतामामाऽै िसिमत भएकोले ितनीह मा 
हनेु आित्मयता िनन्िासमान हनुपगेुको िथयो। 
    भिवंयवाणीको पमा केलाएर हेदार् सािडर्सको चचर्लाई लेखेको पऽ 
केवल त्यस चचर्को अवःथालाई माऽ िचऽण नगिर सन ्१५६५-१७४०को 
इसाई इितहासलाई औल्याएको पाउँछ । बाइबललाई भन्दा परम्परा र पोपलाई 
मा े रोमन क्याथोिलक चचर्को िखलाफमा मािटर्न लथुर,  िज्व ली, जोन 
क्यालिभन जःता बाइबलका धरोहर मािनने धमर्गु ह ले त्यस चचर्को गलत 
िशक्षादीक्षाूित असंतिु  व्यक्त गरेका िथए। रोमन क्याथोिलक चचर्ले 
ितनीह ूित कठोर नीित अपनाएकोले ितनीह  पोपीय शासनबाट अलग भएर 
सधुारवादी चचर् वा ूोटेःटेन्ट चचर्को ःथापना गरेका िथए। त्यो सन ्
१५६५भन्दा केही दशक अिघको कुरा िथयो। तर समय िबत्दै जादँा सन ्
१५६५-१७४०ितर रहेका इसाईह को जीवनमा िसिथलता आएको िथयो। 
येशूूितको िवँ वासलाई केवल औपचािरकतामामाऽ िसिमत रािखयो। सबै जना 
चचर् जाने भएकोले हामी पिन चचर् जाऔ ँ भ े मािनसह को लहैलहैमा अ  
मािनसह  चचर्मा लागेका िथए। िभऽी आित्मक पिरवतर्न नभई केवल 
देखावटी इसाईह माऽ हनु पगेुकाले त्यस समयका इसाईह  केवल करले 
गदार्माऽ चचर् जान थालेका िथए। त्यस यगुका मािनसह मा एक िकिसमको 
जागरण आइरहेको िथयो। सासंािरक तत्वह ले बढी मान्यता पाएकोले 
धमरू् ितको आःथा गमुाएर मािनसह  धमर्िन पेक्षता अथार्त ्जनु धमर्लाई जसले 
मानेपिन हनु्छ वा नमानेपिन हनु्छ भ े अिभयानमा लागेका िथए। बाइबललाई 
मानवीय तकर् , दशर्न र िस ान्तले ओझेलमा पारेको िथयो। बाइबलका 
िशक्षाह लाई अनेक  दशर्नह ले चनुौित िदएका िथए साथै यिद कोही चचर्मा 
जान्थ्यो भने केवल औपचािरकता पूरा गनर्को िनिम्तमाऽ जान्थ्यो। त्यसले गदार् 
बाइबलको िबशु  वचनह ूित, येशूूित समपर्णता र ससुमाचारूितको जोश 
सेलाउँदै गएको िथयो। िवँ वको साम ुचचर् सिबय देिखएतापिन आित्मक पमा 
चचर् मरेतलु्य भएको िथयो। 
    यथाथर्मा सािडर्सलाई लेिखएको पऽ केवल सािडर्सको चचर्को िनिम्त र 
सन ्१५६५-१७४०मा रहेका इसाईह को अवःथालाईमाऽ केलाएर लेिखएको 
नभइ येशूलाई िवँ वास गछुर् भ े ूत्येक यगुको ूत्येक इसाईलाई लिक्षत गरेर 
लेिखएको ठा ु ज री छ। कितपय इसाईह ले येशूको बारेमा अनेक  
ूचारवाजी गलार्न,् (जय मिसह भ े आटँ नगरी जय मसी भनेर पिन अिभवादन 
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गलार्न-्अनवुादकको थप) येशूूित आफू कःतो बिलयो छु भनेर गौरबसाथ 
आफ्नो िवगतको कुरालाई सनुाउला। तर दैिनक जीवनमा येशूूितको मायामोह 
र उहाँसँगको सिबए अनभुव नभइरहँदा ितनीह को इसाई आःथा केवल 
औपचािरकतामामाऽै िसिमत भएको हनु्छ। ितनीह मा हनुपुन ससुमाचारूितको 
सच्चा दय िचसो हनु गएकोले ितनीह  केवल नाउँमाऽैको िबिँ चयन भनेर 
मािनसह ले हेनर्पगेुका हनु्छन।् 
    मिुक्त भनेको केवल येशूमामाऽ पाइन्छ भ े आत्म ान हामीमा 
हुँदाहुँदै पिन हामीह का कामह  कःता छन ् जसले हामीले दावी गरेका 
िवँ वास र व्यवहारमा तालमेल नभएको अ ले देिखरहेको पाइन सक्छ? 
परमेँ वरको अगािड िस  हनुभुनेको के हो? हेन ुर्होस ्म ी ५:४४-४८ "४४ 
तर म ितमीह लाई भन् दछु,  आफ् ना शऽहु लाई ूमे गर,  र ितमीह लाई 
सताउनेह का िनिम् त ूाथर्ना गर,    ४५ र ितमीह  ः वगर्मा हनुहुनेु आफ् ना 
िपताका छोराह  हनेुछौ। उहाँले दुं  ट र सज् जन दवैुलाई सूयर्को ताप 
िदनहुनु् छ,  र धमीर् र पापी दवैुलाई विृं ट िदनहुनु् छ। ४६ िकनभने यिद 
ितमीह सँग ूमे गनह लाई माऽ ूमे गदर्छौ भने ितमीह लाई के इनाम छ? 
के महसूल उठाउनेह ले पिन त् यसै गदनन ् र?    ४७ ितमीह ले आफ् ना 
दाजभुाइह लाई माऽ अिभवादन गछ  भने अ ह ले भन् दा बढ़ी के गर् यौ र? 
के अन् यजाितह ले पिन त्यसै गदनन ् र?   ४८ यसकारण जः तो ितमीह का 
ः वगर्मा हनुहुनेु िपता िस  हनुहुनु् छ, ितमीह  पिन त् यः तै िस  हनुपुदर्छ।”  (याद 
गनुर्होस ्यिद हामीमा परमेँ वरले जःतै सबै मािनसह  चाहे उहाँलाई िवँ वास 
गन होस ् वा नहोस ् ितनलाई समेत ूमे गन खबुी हामीमा हनुसक्यो भने 
परमेँ वरको अगािड हामी िस  भएको ठहिरन्छ - अनवुादकको िटप्पणी)। 
 

४. िफलाडेलिफयाको चचर्लाई येशूको सन्देश 
      येशूले छैट  पऽ िफलाडेिल्फयाको चचर्लाई सम्बोधन गरेर 
पठाउनभुएको िथयो। िफलाडेिल्फयाको अथर् भातृू मे हो। िफलाडेिल्फया सहर 
रोमी साॆाज्यको अत्यन्तै मह वपूणर् ब्यापािरक राजमागर्मा बिनएको िथयो। 
यस सहरमा भएको राजमागर् एउटा खलुा ढोका जःतो भएर अत्यन्त ठूलो र 
उ त ठाउँसम्म पगु्थ्यो। परुातत्विवदह ले (ऐितहािसक ःथानलाई खनेर 
अध्ययन गन टोली) त्यस क्षऽेलाई खनेर हेदार् त्यहा ँ पाइएका परुानो 
सामानह ले त्यो अत्यन्त मह वपूणर् भएको पाइएको िथयो।  त्यसबेला 
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िफलाडेिल्फया ःवःथ जीवन पाउने र िबरामीह  िनको हनेु ठाउँको पमा 
ूख्यात भएको मूख्य सहर िथयो। तर त्यो सहरमा बारम्बार भकूम्प जाने 
भएकोले सहरका मािनसह  गाउँह मा साना साना छाूाह  बनाएर बःन 
वाध्य हनुपुरेको िथयो। आधिुनक टकीर्मा रहेको िफलाडेिल्फयामा धेरै 
मिन्दरह  िथए। अिहले पिन ती मिन्दरह का भग्नावेश त्यहाँ पाइन्छ। 
    चचर्को अवःथाूित सरोकार राखेर येशूले िफलाडेिल्फयाको चचर्लाई 
कसरी ूःततु गनुर्भएको ि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? हेन ुर्होस ् "७ अिन 
िफलाडेिल् फयाका मण् डलीका दूतलाई यो लेख: यी कुरा त् यसले भन् दछ,  जो 
पिवऽ छ,  जो सत् य छ,  जससँग दाऊदको साँचो छ,  जसले खोल् छ,  कसैले 
थनु् नेछैन,  र जसले थनु् छ, कसैले खोल् नेछैन। ८ मलाई ितॆा कामह  थाहा 
छ। हेर,  मैले ितॆा सामनु् ने ढोका खलुा रािखिदएको छु,  जो कसैले थनु् न 
सक् दैन। ितमीसँग थोरै शिक्त छ भन् ने मलाई थाहा छ,  तापिन ितमीले मेरो 
वचन पालन गरेका छौ, र मेरो नाउँ इन् कार गरेका छैनौ। ९ हेर,  शैतानको 
सभाघरका यहूदी नभए तापिन यहूदी ह  भनी झूटा बोल् नेह लाई म आएर 
ितॆा चरणमा ढोग् न लाउनेछु र ितमीलाई म ूमे गदर्छु भन् ने ितनीह लाई 
बझुाइिदनेछु।" 
     भिवंयवाणीको पमा त्यो पऽ सन १७४०-१८४४लाई िचऽण 
गिरएको पाइन्छ। त्यसबेला अमेिरका र बेलायतमा सधुारवादी वा ूोटेःटेन्ट 
इसाईह मा ूथम र दोॐो ठूलो जागरणको अिभयान चलेको िथयो। 
त्यसबेलाका परमेँ वरका जनह ले आफूले पाएका आत्म ान अनसुार उहाँको 
वचनलाई पालन गरेका िथए। इसाईलाई शु , आदशर् जीवन िबताउन र 
परमेँ वरका दश आ ाह लाई पालन त्यसबेलाका इसाईह ले जोड िदएका 
िथए। ढोका खलुा रािखएको अथर् त्यसबेला ःवगर्को पिवऽ मिन्दरको दशर्न 
देखाइएको िथयो िकनभने ूकाश ३:१२ र ूकाश ४:१,२मा "मेरा 
परमेँ वरको मिन्दर" भनेर तोिकएको छ। एउटा ढोका खोिलएको र अक  
ढोका बन्द गिरएको अथर् सन ् १८४४मा ःवगर्को पिवऽ मिन्दरको पिवऽ 
ःथानको ढोका खोिलएको र अक  ढोका वा महापिवऽ ःथानको ढोका 
खोिलएको िथयो जहाँ येशूले महापरुोिहतको काम सु  गनुर्भएको िथयो। 
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    समय छोटो छ र येशूको दोॐो आगमन िछटै हनु्छ भनेर ूकाश 
३:१०-१२मा आभास ् िदइएको पढ्नहुोस।् आफ्ना जनह को िनधारमा 
परमेँ वरको नाउँ लेिखएको भनेर त्यहाँ उल्लेख गिरएको छ। त्यसको अथर् के 
हो?  यिद नाउँले व्यिक्तको चिरऽको ूितिनिधत्व गछर् भने ूःथान ३४:६ले 
परमेँ वरको नाउँले कहलाएका मािनसह को बारेमा हामीलाई के िसकाउँछ? 
हेन ुर्होस ूकाश ३:१०-१२ "१० ितमीले धैयर्को मेरो वचन पालन गरेका 
हनुाले,  ितमीलाई परीक्षाको त् यस बेलादेिख म बचाउनेछु, जो पथृ् वीमा वास गन 
मािनसह लाई जाँच गनर् सारा संसारमा आउनेवाला छ। ११ म चाँड़ै 
आइरहेछु। ितमीसँग जे छ त् यसलाई पिबराख, र ितॆो मकुुट कसैले िलनेछैन। 
१२ जसले िजत् छ,  त् यसलाई म मेरा परमेँ वरका मिन् दरको एउटा ः तम् भ 
बनाउनेछु,  र ऊ त् यहाँबाट किहल् यै बािहर िनः कनेछैन। म त् यसमा मेरा 
परमेँ वरको नाउँ लेख् नेछु,  र मेरा परमेँ वरका सहरको नाउँ, अथार्त ् य शलेम 
लेख् नेछु, जो मेरा परमेँ वरबाट ः वगर्देिख तल आउँदछ। आफ् नै नयाँ नाउँ पिन 
म त् यसमा लेख् नेछु।" र ूःथान ३४:६ "त् यसपिछ परमूभ ु ितनको सामु बेाट 
गएर यसो भनी घोषणा गनुर्भयो, “परमूभ,ु परमूभ ुिट ाउनमा भिरपूणर् र दयाल ु
परमेँ वर, जो बोध गनर्मा िढलो, र ूमे र िवँ वः ततामा ूशः त हनुहुनु् छ।" 
    केही वषर्देिख अिघ िलएर१८४४सम्म बेलायत, अमेिरका, यरुोप र 
अ  देशका चचर्ह मा येशूको दोॐो आगमनको चचार् भव्य पमा फैिलएको 
िथयो। येशूलाई िवँ वास गरेर जो िबजयी जीवन िबताएर िजउँछ ितनीह को 
िनधारमा परमेँ वरको नाउँ लेिखने छ भिनएको छ। त्यसको अथर् उहाँका 
जनह मा उहाँको चिरऽ र ःवभाव देिखन्छ भनेको हो। येशूको दोॐो 
आगमनको सन्देश अत्यन्त मह वपूणर् भएको जःतै उहाँको आगमनको ठूलो 
घट्ना हनेुभन्दा पिहले उहाँका जनह लाई तयार पानर् उहालेँ ूित ा गनुर्भएको 
छ। त्यो तयारी उहाँले ितनीह का पापह लाई क्षमा िदएर र ितनीह को 
दयमा परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ाको गिरमालाई लेखेर गनुर्हनु्छ 

(िफिलप्पी १:६ "मलाई यो ढ़ िवँ वास छ, जसले ितमीह मा एउटा असल 
काम सु  गनुर्भयो, उहाँले नै येशू भीं टको िदनमा त् यो पूरा गनुर्हनेुछ।", िहॄू 
१०:१६,१७ "१६ “ती िदनपिछ ितनीह सँग बाँध् ने मेरो करार यही हो, 
परमूभ ु भन् नहुनु् छ,  ितनीह का दयमा म मेरो व् यवः था रािखिदनेछु,  र 
ितनीह का मनमा पिन म त् यो लेिखिदनेछु।”  १७ तब उहाँ भन् नहुनु् छ, 
“ितनीह का पाप र ितनीह का दुं  कमर्ह  म फेिर सम् झनेछैन”ँ)। 
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    येशूको दोॐो आगमनको आशा तपाईँको िनिम्त के हो? येशूले सु  
गनुर्भएको काम उहाँले पूरा गनुर्हनु्छ भ  े ूित ाले हामीलाई कःतो आशा र 
भरोसा ूदान गछर्? 
 

५. लाउिडिकयामा भएका इसाईह लाई लेिखएको पऽ  
      येशूले आफ्नो अिन्तम पऽ लाउिडिकयाका चचर्लाई सम्बोधन गरेर 
पठाउनभुएको िथयो। लाउिडिकया सहर अत्यन्त सम्प  सहर िथयो  (आधिुनक 
टकीर्मा रहेको सहर)। त्यो सहरका मािनसह  धनी िथए। त्यो सहर ब्यापारी 
ि कोणले अत्यन्त मह वपूणर् िथयो। रोमी राज्यका िविभ  ूान्तह मा बन्द 
ब्यापारको कारोबार गनर् त्यहाँको राजमागर्ले ूमखु भिूमका खेलेको िथयो। यो 
सहरमा ऊनको उ ोग रहेकोले ऊनको ल ाकपडा बनाउन ूख्यात िथयो। 
यहाँको बकमा सनुको ठूलो रास िथयो। यहाँको िशक्षण अःपतालले आखँाको 
ि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। सन ्६०मा त्यस सहरमा ठूलो भकूम्प आएको 
िथयो। त्यस भकूम्पले लाउिडिकया सहर पूरै ध्वःत भएको िथयो। तर जब 
रोमबाट त्यहा ँसहायता गनर् राहत तथा नगदह  पठाइतापिन तब ितनीह ले 
ती िलन अःवीकार गरेका िथए। आफ्नो सहर ध्वःत भएतापिन त्यसको 
पनुिनर्मार्ण गनर् र आफ्ना नागिरकह को संभार गनर् आफूह  सक्षम भएको 
त्यहाँका नागिरक समाजले दावी गरेका िथए। यो सहर आफैमा पानीको महुान 
नभएको कारणले त्यहाँ पानी ल्याउन दश िकलोिमटर पर रहेको निजकको 
अक  सहर िहरापोिलसमा रहेको तातो पानीको महुानबाट रोमी ूिविधको िसँचाइ 
मागर्बाट पानीको आपूितर् हनु्थ्यो (त्यस ूिविधलाई आक्वाडक्ट भिनन्छ। 
ईँटाका पखार्लह  लगाएर ठूलो कुलो बनाउने ूिविध रोमी इिन्जिनयरह को 
िबशेषता िथयो)। लाउिडिकयामा आउने पानीको महुान टाढा भएकोले 
त्यहाँसम्म पानी आउँदा त्यो पानी न िचसो न तातो हनु्थ्यो अथार्त ्मनतातो 
हनु्थ्यो। 
    लाउिडिकयाका  इसाईह मा पिन आफूह लाई अ को केही सहयोग 
चािहँदैन, आफूमा सबै थोक छ भ  े िदमागले काम गिररहेको िथयो। हेन ुर्होस ्
ूकाश ३:१४-१७ "१४ अिन लाउिडिकयाका मण् डलीका दूतलाई यो लेख: यी 
कुरा आमेन,  िवँ वासयोग् य र साँचो साक्षी र परमेँ वरका सिृं टको शासकले 
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भन् दछ। १५ मलाई ितॆा कामह  थाहा छ। ितमी िचसो पिन छैनौ, तातो पिन 
छैनौ, िचसो िक तातो भए त हनेुिथयो। १६ िकनिक ितमी मनतातो छौ, न िचसो 
न तातो, यसकारण म ितमीह लाई मेरो मखुबाट उकेिलिदनेछु। १७ “म धनी 
छु,  र मिसत धन-सम् पि  छ,  र मलाई केही कुराको खाँचो छैन”  भनी ितमी 
भन् दछौ, तर ितमीलाई थाहै छैन िक ितमी द:ुखी, दयनीय, दिरि, अन्धा र ना ा 
छौ।" यःतै खालको दावी परुानो करारका एृाइम जाितले यसरी दावी गरेको 
िथयो "८ एृाइमले यस कुराको घमण् ड गछर्, “म असाध् य धनी छु, म धना  
भएको छु। मेरा सारा धन-सम् पि ले गदार् ितनीह ले ममा कुनै अधमर् 
पाउनछैेनन ्।”    ९ “म तेरा परमूभ ु परमेँ वर हुँ। मैले तँलाई िमौदेशदेिख 
ल् याएको छु। तेरा ठहराइएका चाड़का िदनमा झ म तँलाई फेिर पालह मा 
बः न लाउनेछु। होशे १२:८-९। 
    लाउिडिकयाका इसाईह ले आफूह लाई कसैको म त चािहँदैन, 
आफूह मा सबै कुराको सम्प ता छ भनेर घमण्ड गरेतापिन येशूले 
ितनीह लाई ूमे गनुर्हनु्छ भनेर िवँ वास िदलाउन चाहनहुनु्छ (मािनसमा सबै 
थोक होला तर उसलाई येशूको ूमेको आवँयक छ-अनवुादकको भनाइ)। 
आफ्नो फुॐो घमण्डबाट पँ चाताप गर भनेर येशूले ितनीह लाई अनरुोध 
गनुर्हनु्छ (ूकाश ३:१९ "जि लाई म माया गछुर्, म ितनीह लाई हप् काउँछु, र 
ताड़ना िदन् छु। यसकारण उत् सािहत होओ। पँ चा ाप गर।" ौे गीत ५:२-
६मा एक जना ूमेीले आफ्नो ूिेमकालाई भेट्न जाँदा उनको घरको ढोका 
खोिल निदएको कथा छ। जितसकैु ढोका घचघच्याउँदा पिन ूिेमकाले ढोक 
नखोल्दा त्यो ूमेी िनराश भएर फकको िथयो। त्यस कथाको जःतो िचऽण 
गरेर येशूले ती लाउिडिकयाका इसाईह को दयको ढोकामा घचघच्याउँदै 
ढोका खोल्न अनरुोध गद आफ्नो पऽलाई अन्त गनुर्हनु्छ ( ूकाश ३:२० 
"हेर,  म ढोकामा उिभएर ढकढक् याउँछु। कसैले मेरो ःवर सनेुर ढोका 
खोिलिदयो भने, म त् यसकहाँ िभऽ पः नेछु र त् यससँग भोजन खानेछु, र त्यसले 
मसँग खानेछ।" यिद कसैले उहाँको ःवर सनेुर आफ्नो मनको ढोका 
खोिलिदयो भने उहाँ त्यस मािनस िभऽ पःनहुनु्छ र उसँग निजक भएर सँगसँगै 
खाना खाने (परमेँ वरको वचनको अध्ययन गरेर आित्मक भोजनको ःवाद-
अनवुादकको अथर्) कबलु गनुर्हनु्छ। अिन उहाँले त्यितमाऽ कबलु नगरी 
आिखरमा उहाँसँगै उहाँको राजग ीमा बःन िदने पिन ूित ा गनुर्हनु्छ (२१ 
जसले िजत् छ, त् यसलाई म मेरो िसंहासनमा मिसत बः न िदनेछु, जसरी म आफैले 
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पिन िजत, र मेरा िपतासँग उहाँको िसंहासनमा बसेको छु।" ूकाश ३:२१ र 
"तब मैले िसंहासनह  र त् यसमािथ बः नेह लाई देख, जसलाई इन् साफ गन 
अिधकार िदइएको िथयो। तब येशूका गवाहीको िनिम् त र परमेँ वरका वचनको 
िनिम् त िशर कािटएकाह ,  र त् यो पश ु र त ्यसका मूितर्को पूजा नगनह  र 
त् यसको छाप िनधार वा हातमा नलगाउनेह का आत् माह लाई मैले देख। 
ितनीह  फेिर जीिवत भए,  र ितनीह ले भीं टसँग एक हजार वषर्सम् म राज् य 
गरे। ूकाश २०:४)। 
   लाउिडिकयाका इसाईह लाई येशूले सल्लाह िदनभुएको िथयो। त्यो 
सल्लाह के िथयो हेन ुर्होस ्"१८ यसकारण धनी हनुलाई आगोले खारेको सनु र 
आफ् नो नग् नताको शमर् ढाक् नलाई सेतो वः ऽ र ितमीले देख् न सक भनी ितॆा 
आखँामा लाउनलाई मलहम, यी सबै मबाट िकन् ने म ितमीलाई सल् लाह िदन् छु। 
१९ जि लाई म माया गछुर्,  म ितनीह लाई हप् काउँछु,  र ताड़ना िदन् छु। 
यसकारण उत् सािहत होओ। पँ चा ाप गर। २० हेर,  म ढोकामा उिभएर 
ढकढक् याउँछु। कसैले मेरो सोर सनेुर ढोका खोिलिदयो भने, म त् यसकहाँ िभऽ 
पः नेछु र त् यससँग भोजन खानेछु, र त् यसले मसँग खानेछ। २१ जसले िजत् छ, 
त् यसलाई म मेरो िसंहासनमा मिसत बः न िदनेछु, जसरी म आफैले पिन िजत, र 
मेरा िपतासँग उहाँको िसंहासनमा बसेको छु। २२ जसको कान छ,  त्यसले 
सनुोस ्, पिवऽ आत् माले मण् डलीह लाई के भन् नहुनु् छ।" (ूकाश ३:१८-२२)। 
सनु, सेतो व  र आखँामा लगाउने मलहमको अथर् के हो? हेन ुर्होस ्१ पऽसु 
१:७ "आगोबाट खािरने तर नं ट भएर जाने सनुभन् दा पिन ितमीह को िवँ वास 
मूल् यवान ् छ। ितमीह को यो िवँ वास साँचो ूमािणत होस ्, र येशू भीं ट ूकट 
हनुहुुँदा ूशंसा,  मिहमा र आदरको योग् य बनोस ्।", यशैया ६१:१० "म 
परमूभमुा सा॑ै आनिन् दत हनु् छु। मेरो ूाणले मेरा परमेँ वरमा आनन् द 
मनाउँनेछ। िकनिक उहाँले मलाई उ ारको पोशाक लगाइिदनभुएको छ,  र 
उहाँले मलाई धािमर्कताको वः ऽले ढाक् नभुएको छ– जसरी दलुहाले आफ् नो िशर 
पूजाहारीले िसँगारेझ िसँगाछर्न ्, र दलुहीले आफैलाई रत् नह ले आभिूषत गिछर्न ्।" 
र एिफसी १:१७,१८ "१७ म ूाथर्ना गिररहन् छु,  िक हाॆा ूभ ु येशू भीं टका 
परमेँ वर,  मिहमाका िपताले ितमीह लाई उहाँको िवषयको ानमा बिु  र 
ूकाशको आत् मा देऊन ्। १८ म यो पिन ूाथर्ना गदर्छु, िक ितमीह को दयका 
आखँा उज् यालो होस ्, र कुन आशाको िनिम् त उहाँले ितमीह लाई बोलाउनभुएको 
छ, र सन् तह मा उहाँको मिहिमत उ रािधकारको सम् पि  के हो, सो ितमीह ले 
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जान् न सक।" हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह ले आफूह लाई लाउिडिकयाको 
चचर् भनेर देख् दछ  तब हाॆो िनिम्त लाउिडिकयाको चचर्लाई येशूले पठाउनभुएको 
पऽबाट कःतो सल्लाह िलन सक्छ ? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी:  एलेन जी ाइट ारा िलिखत द आक्टस अभ आपोःटल्सको प.ृ 
५७८-५९२मा उल्लेिखत अध्याय "द िरभलेशेन" पढ्नहुोस।् 
     येशूको ससुमाचार सनेुर अत्यन्त उत्सािहत र आित्मक पमा जोश 
चिलरहेका सातैवटा चचर्ह  समय िबत्दै जाँदा त्यो जोश र उत्साह सेलाउँदै 
गएको िथयो। सातवटा चचर्ह लाई लेिखएको सातवटा पऽह ले ूत्येक 
चचर्को आित्मक अवःथाको भन्डाफोर गरेको िथयो। एिफससको चचर्मा 
येशूूितको पिहलो ूमे सेलाएपिन उहाँूितको आःथामा बिलयो नै भएको 
िथयो। ःमूनार् र िफलाडेिल्फयाका चचर्का िवँ वासीह  ूायजसो िबँ वासमा 
अिडग नै िथए। पगर्मामम र िथयािटराका चचर्का िवँ वासीह ले ःथानीय 
मूितर्पूजा गन धमर्, संःकारसँग आफ्नो बचावट र सहरह मा आफ्नो 
अिःतत्वको िनिम्त सम्झौता गनर् थालेका िथए। सबै धमर् एकै हो भनेर अ  
धमर्का िशक्षादीक्षाह  चचर्मा हलु्न थालेका िथए। त्यसैले गदार् धेरै मािनसह  
येशूका चेलाह ले  िसकाएका शु  र सरल िवँ वासबाट टाढा हनु गएर चचर्नै 
छोड्न थालेका िथए। सािडर्स सहरमा भएका िवँ वासीह मा गम्भीर अवःथाको 
सजृना भएको िथयो। बहसंुख्यक िवँ वासीह को जीवन ससुमाचारको 
सन्देशसँग तालमेल हनु छोडेका िथए। िफलाडेिल्फया सहरमा भएका 
िवँ वासीह को संख्या घटेर केवल केहीमाऽ िबँ वासमा अटल भएर बसेका 
िथए। लेओडेिकयाको चचर्मा रहेका िवँ वासीह को अबःथा यःतो गम्भीर 
िथयो। ितनीह को आित्मक अवःथामा अिल्छपना िथयो र आफूलाई सबै पगु्छ 
भ े मनिःथितमा हुँदा आित्मक तथा बौि क पमा अिघ बढ्न खाँचो नभएको 
ितनीह ले महससु गरेका िथए।  त्यसैले गदार् उक्त चचर्को बारेमा राॆो भ े 
केही िथएन। 
    जनुसकैु अवःथामा चचर्ह  भएतापिन ूत्येक चचर्लाई येशूले ूित ा 
िदनभुएर आफ्नो पऽ अन्त्य गनुर्भएको िथयो। यिद ती चचर्ह ले उहाँको 
सल्लाह र वचन पालन गरे भने ितनीह लाई उहाँले ितनीह को िनिम्त भलाई 
नै गन भनेर कबूल गनुर्भएको िथयो। यो पिन बझु्न ज री छ िक आित्मक 
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अवःथा झन झन खिःकरहेको चचर्ह लाई त्यही अनपुातमा आफ्नो ूित ा झन 
झन ठूलो पमा येशूले िदनभुएको िथयो। एिफससको चचर्का िवँ वासीह लाई 
केवल एउटामाऽ ूित ा िदनभुएको िथयो। जब अ  ूत्येक चचर्ह  
आित्मक पमा जितजित खःकन्दै गए त्यितत्यित अगािडको भन्दा बिढ 
ूित ाह  येशूले ितनीह लाई िदनभुएको िथयो। अन्तमा आएर लाउिडिकयाको 
चचर्लाई एउटैमाऽ ूित ा िदइएतापिन सबभन्दा ठूलो ूित ा उनले पाएका 
िथए: त्यो िथयो येशूसँगै उहाँको िसंहासनमा बःने (ूकाश ३:२१)। 
 

िचन्तनमनन: 
अ) चचर्को अवःथा जितजित नाजकु हुँदै गयो त्यसलाई झन झन राॆो 

ूित ा येशूले िदनभुएको िथयो। जित पाप ब ो त्यित परमेँ वरको 
अनमुह पिन ब ो भ  ेपावलको भनाइलाई कसरी पिु  गदर्छ (रोमी 
३:२०)? यस पिरवेशमा एलेन जी ाइटले व्यक्त गनुर्भएको भावना 
सोच्नहुोस ्" चचर् जितसकैु कमजोर, असक्त ऽिुटपूणर् र िस  नभएतापिन 
यस संसारमा येशूले उच्च सम्मान र आदर खन्याउनभुएको िनकाय 
हो। चचर्मा पिररहेको समःया र िचन्तालाई उहाँले िनरन्तर पमा ध्यान 
िदइरहनुभएको छ भने पिवऽ आत्माको शिक्तले चचर्लाई बिलयो 
पादरहनहुनु्छ"-सेलेक्टेड मेसेजेज, बकु २, प.ृ ३९६बाट पान्तिरत। 

आ) औ ोिगक र व्यापारी के्षऽ र महानगरपािलकामा रहेर इसाई हनु धेरै 
गार् हो छ भनेर कितपय इसाईह ले गनुासो गदर्छन।् तर यिशयामा नै 
अत्यन्त  समृ  वा उ त सहरह मा ससुमाचारूित बफादारी भएर 
परमेँ वरमा िवँ वास 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 पिँ चमी धमर् 
हो भनेर पिँ चमी देशका सबै सखु सिुवधालाई अ ालेर येशूूितको 
िवँ वासलाई चािहँ िवदेशी भनेर ितरःकार गिररहेको पिरूआेयमा येशूले 
यूह ा १७:१३-१९मा गनुर्भएको ूाथर्ना एिशया वा पूवीर्य महादेशमा 
रहेका इसाईह लाई कसरी सहुाउन पगेुको छ? संसारमा रहेर पिन 
संसारको होइन भ  ेयेशूले व्यक्त गनुर्भएको भावना अिहले पिन िवशेष 
गरेर महानगरपािलकाह मा रहेका इसाईह लाई कसरी लाग ु हनु्छ? 
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हेन ुर्होस ् "१३ “तर अब म तपाईंकहा ँआइरहेछु। संसारमा हुँदा यी 
कुरा म बोल् दछु,  िक ितनीह मा मेरो आनन् द पूरा होस ्। १४ मैले 
ितनीह लाई तपाईंको वचन िदए,ँ तर संसारले ितनीह लाई घणृा गर् यो, 
िकनिक ितनीह  संसारका होइनन ्,  जसरी म संसारको होइन।ँ १५ 
तपाईंले ितनीह लाई संसारबाट लैजानहुोस ् भनी म ूाथर्ना गिदर्न,ँ तर 
ितनीह लाई दुं  टबाट सरुिक्षत रािखिदनहुोस ्। १६ ितनीह  संसारका 
होइनन ्,  जः तो म पिन संसारको होइन।ँ १७ ितनीह लाई सत् यमा 
पिवऽ पािरिदनहुोस ्,  तपाईंको वचन सत् य हो। १८ जसरी तपाईंले 
मलाई संसारमा पठाउनभुयो,  मैले पिन ितनीह लाई संसारमा पठाएको 
छु। १९ ितनीह का खाितर म आफैलाई पिवऽ पादर्छु, तािक ितनीह  
पिन सत् यतामा पिवऽ होऊन ्।" (यूहन् ना १७:१३-१९)।  

 इ) हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएको हैिसयतले लाउिडिकयालाई 
लेिखएको पऽ कितको सान्दिभर्क भएको हामी पाउँछ ? 
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कथा ३ 
अन्धकारबाट उज्यालो अिटझा यामाल कािमिनटी, ५७ मोजािम्बक 

      अिृका महादेशमा धेरै देशह  छन।् मोजािम्बक ितनीह मध्यको 
एक देश हो। त्यस देशको ८०ूितशत मािनसह  मिुःलम धमर् मान्दछन।् 
त्यस देशमा नाम्पलुा भ े एउटा गाउँ छ। त्यस गाउँमा अिटझा भ े एक जना 
बािलका िछन।् एक िदन अिटझा आफ्नो गाउँबाट धेरै टाढा रहेकी हजरु 
आमाको गाउँमा गएकी िथइन।् त्यसबेला उनको उमेर केवल ८ वषर्माऽ 
िथयो। त्यहाँ उनले सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्को नाउँ सबभन्दा पिहले सनेुकी 
िथइन।् 
   एक साबथको िदन जब अिटझा चचर्कै बािहर त्यि कै डलु्दै िथइन,् 
चचर्को एक जना अगवुाले उनलाई खाना खान बोलाए। उक्त अगवुाको घर 
चचर्सँगै जोिडएको िथयो। त्यस अगवुाको अनरुोधमा अिटझा उनीसँग खान 
बिसन।् खाना खाइसकेपिछ चचर्को कायर्बममा बःन उक्त अगवुाले अनरुोध 
गरे। आिटझा चचर्को कायर्बममा समावेस भइन ्र उनले त्यहाँ ूवचन पिन 
सिुनन।् त्यसिदन उनले सनेुको ूवचन उनले किहल्यै पिन िबिसर्नन।् त्यसबेला 
ूचारकले म ी २४को बारेमा ूचार गद िथयो। येशूको दोॐो आगमनमा 
मरेकाह  बौरी उठ्नेछन ् भनेर सनेुकी िथइन। येशूले मरेकाह लाई बौरी 
उठाउनहनेुछ भ े सन्देश सनु्दा उनको दय छोएको िथयो। एक मिहना अिघ 
उनको चारवषर्की बिहनीको मतृ्य ु भएको िथयो। बिहनीको शरीरमा रगतको 
कमी भएकोले उनी मरेकी िथइन।् "जब मैले चचर्मा ूचारकले येशूले 
मरेकाह लाई िबतँाउनहुनेुछ भ े सनु तब एक िदन मेरी िूय बिहनीलाई म 
फेिर छुन सक्नेछु भ े आशा मलाई भएको िथयो" अिटझाले भिनन।् 
   त्यस चचर्मा गएको सात वषर् पिछ अिटझाले १५ वषर्को उमेरमा एक 
जना इसाईसँग िववाह गिरन।् अिटझाको ौीमान आइतबार चचर्मा जाने 
पिरवारमा हकुको िथयो तर नाम्पलुामा भएको सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा ऊ 
जान्थ्यो। तर अिटझाभने घरमै बःदथी।  
  एक साबथको िदन आफ्नो ौीमानको अनरुोधमा अिटझा चचर्मा 
गइन।् साबथ  ःकूल सु भएको िथयो। सु को भजनमा "जब येशूले ितॆो 
नाउँ बोलाउनहुनेुछ" भ े गीत गाइएको िथयो। त्यसबेला अिटझाको निजक 
भएकी छ वषर्की केटीले अत्यन्त िमठो र ठूलो ःवरमा गाइरहेको देखेर उनले 
त्यस केटीलाई एकोहोरो पमा हेिररिहन पगेुकी िथइन।् "त्यस छ वषर्की 
केटीले त्यःतो िमठो, सिुरलो, ःप  आवाजमा गाएको गीतले मेरो मन छोएको 
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िथयो। मेरो दयमा कताकता के भइरहेको मैले अनवुभ गर" मःुकुराउँदै 
उनले भिनन।् त्यही िदनदेिख अिटझाले पिन सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा 
समावेश हनेु िनणर्य गिरन।् 
  मोजािम्बकको उ री ूान्तमा कसैले केही मह वप णर् िनणर्य गनुर्पर् यो 
भने पिरवारका अगवुाह सँग सरसल्लाह माग्नपुन चलन छ। त्यसैकारण 
अिटझा पिन आफ्नो ौीमान् सँग उनकी फुपू कामनलाई भेट्न गइन।् 
अिटझालाई कामन फुपूले हकुार्एकी िथइन,् र उनी झाँबी िथइन।् जब 
कामनले अिटझाले एडभेिन्टःट हनु चाहेको इच्छा व्यिक्त गिरन ् तब उनले 
भिनन ्"ितॆो आमाकहाँ जाऊ र उनीसँग कुरा गर।" 
   अिटझाको बबुाको मतृ्य ु भइसकेको िथयो। जब उनले िवधवी 
आमालाई आफ्नो इच्छा व्यक्त गिरन ् तब उनले भिनन ् "मैले ितमीलाई 
हकुार्एको होइन। ितॆो मामालाई गएर सोध।" 

जब अिटझाको मामा क्यािन्डडोले उनको चाहना सनेु तब त्यो 
उसलाई मन परेन। अिटझाले एडभेिन्टःट हनेु अनमुित पाइनन।् यिद 
अिटझाले बिप् तःमा िलइन ् भने उनीसँग किहले नभेट्ने भनेर मामाले धम्की 
िदए। यो सनेुर अिटझाको सातोपतु्लो गयो। तैपिन त्यही िदन उनी र उनको 
ौीमानले बिप् तःमा िलए। त्यसबेला उनको पिरवारका कोही पिन बिप् तःमा 
िलएको हेनर् आएका िथएनन।्केही समयपिछ अिटझा सतु्केरी भइन ् र एउटा 
बालक जन्माइन।् उसको नाउँ िडओिनिसओ राखे। एक िदन त्यो बालक 
अत्यन्त गम्भीर पमा िबरामी भयो। तर त्यो बालकलाई उपचार गनर् उनकी  
झाँबी फुपूकहाँ त्यस बालकलाई लिगनन।् अ  कुनै झाँबी वा तन्ऽमन्ऽ गन 
कहाँ पिन उनले आफ्नो िबरामी छोरोलाई लिगनन।् 
   एक िदन अिटझाको मामा भाला िलएर उनको घरमा आयो र िरसले 
जरुमरुाउदै भन्यो "यो बालक किहले मलार् भनेर म पिखर्रहकोछु। जब यो 
बालक मछर् तब त्यो बालकलाई ितॆ ैघाँटीमा झनु् ाइ िदनेछु।  
   दईु िदन भइसकेको िथयो र बालक कमजोर हुँदै गएको िथयो र 
उसले केही पिन खान मानेन। अिटझा र उनको ौीमान झन बिलन्ि आसँ ु
झाद ूाथर्ना गरे। तेॐो िदनमा बालकले दधु खान थाल्यो। अःपतालमा 
जचाँउन लैजादा त्यो बालक िठक हनेुछ भनेर आँ वासन ितनीह ले पाए। 
मामा भाला िलएर आफ्नै घरमा फक। 
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   "शैतान र उसका दु  आत्माह ले हारेको हामीले महससु गर् यौ। 
मेरो छोरो अत्यन्त िबरामी भएको िथयो र ऊ मछर् भनेर मैले ठानेकी िथए।ँ 
तर परमेँ वरको अनमुहले ऊ बाँच्यो" खशुी भएर अिटझाले भिनन।् 
   आफ्नी िददी मनर् लागेको छोरो िनको भएकोले अिटझाकी बिहनी 
अत्यन्त छक् क पिरन ्र उनी पिन एडभेिन्टःट चचर्मा जान थािलन ्र बिप् तःमा 
िलइन।् एक वषर्पिछ अिटझाको भाइ र अकीर् बिहनीले पिन बिप् तःमा िलए। 
त्यसपिछ अिटझाकी आमाले पिन बिप् तःमा िलइन। अिटझाको सबै पिरवार 
एडभिन्टःट भएपिछ त्यसबाट ूभािवत भएर उनकी झाँिबनी फुपू कामनले पिन 
बिप् तःमा िलइन।् 
   "बिप् तःमा िलएको  बेलामा पाःटरबाबलेु मेरी फुपूलाई ितन पल्ट 
पानीमा डवुाउन ु परेको िथयो" रमाइलो मान्दै अिटझाले भिनन।् जब उनी 
पिहलोपल्ट डिुवन तब उनी पानीबाट टाउको उठाएर िचच्च्याउन थािलन ् र 
मखुले धेरै बोलीह  बोल्न थािलन।् तर कसैले पिन बझु्न सकेको िथएन। 
पाःटरले अचम्म मान्दै उनलाई हेरेर भने "उनलाई फेिर बिप् तःमा िदउँ।" जब 
दोॐो पल्ट पिन उनी बिप् तःमा िलएर उिठन ् त्यसबेलापिन उनको मखुबाट 
कसैले नबझु्ने बोलीह को उच्चारण गरेर िचच्याइरिहन।् तब तेॐो बिप् तःमामा 
दु  आत्माह ले उनलाई छोडेको िथयो भनेर अिटझाले भिनन।् आज 
अिटझाको झाँिबनी फुपू चचर्को िडकनेस भएर सेवा गिररहेकी िछन।् 
  यिद अिटझाले बिप् तःमा िलइन ्भने उनको घरमा किहल्यै नआउने 
िकिरया खाएको मामा क्यािन्डडो पिन अिटझाको घरमा एक िदन देखापर् यो। 
उसले आफ्नी ौीमतीले बिप् तःमा िलएकोले आफू पिन बिप् तःमा िलन्छु भनेर 
सबैलाई छक् क पन गरेर घोषणा गर् यो। बिप् तःमा िलएको एक वषर्पिछ उसको 
मतृ्य ुभयो।"मेरा सबै पिरवार येशूूित समिपर्त भएका छन र अिहले ितनीह  
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएका छन।् म परमेँ वरलाई धन्यवाद िदन्छु िकनभने 
जनु पिरवारले म येशूलाई िवँ वास गरेर एडभेिन्टःट हनु्छु भन्दा तँ गलत 
बाटोमा िहँिडरहेको छु भनेर घोर िबरोध गरेका िथए त्यही पिरवार अिहले 
एडभेिन्टःट भएका छन।् 
   वषर् ५७की अिटझा सिबय पाःटरकी ौीमती भएकी िछन।् उनको 
ौीमान लाजारो आफ्नो पाःटरको अध्ययन सकेर नाम्पलुा चचर्मा पाःटर भएर 
सेवाकायर् गिरहेको छ। 

-लेखक आन्ि ुमेचेःने 
 

53-3 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


