
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदह : २ कोरन्थी २:१४-१६, ूःथान ३२:१-१४,  

१ पऽसु २:१२, िफिलप्पी २:१५, एिफसी २:१९ र िहॄू १०:२३-२५। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "२३ हामीले ढ़ ः वीकार गरेको आशालाई 
दोधार नभईकन दि॑लोसँग थािमराख , िकनिक जसले ूित ा गनुर्भयो, उहाँ 
िवँ वासयोग् य हनुहुनु् छ। २४ हामी एउटाले अकार्लाई ूमे र असल कामको 
िनिम् त कसरी उत् सािहत गराउने त् यस कुरामािथ िवचार गर । २५ कित जनाको 
स ितमा नजाने बानी हनु् छ, तर हामीचािहँ एकसाथ भेला हनु नछोड । तर 
ूभकुो िदन निजक आइरहेको ितमीह ले देखेका हनुाले एउटाले अकार्लाई झन ् 
ूोत् साहन देओ।" (िहॄू १०:२३-२५)। 

    येशूलाई िवँ वास गरेपिछ जनु लआय हािसल गनर् हामी अमसर हनु्छ  
तब एक िवँ वासीह को संगिठत समूदाय चचर्मा कःता कःता दक्षता वा 
खबुीह  लकेुका हनु्छन ् त्यसलाई पन्छाइरहन ु बिु मानी ठहिरँदैन। यस 
संसारमा अन्याय अत्याचार र मािनसह लाई दिरितामा घचेट्न अनेक  तत्वह  
छन ्जसको सामना गनुर् हाॆो चनुौित हो। तर समान आःथाको समूहमा जब 
िवँ वासीह  तालमेल गरेर काम गदर्छन ् तब हामी सबैजना एक आपसको 
िनिम्तमाऽ होइन हाॆा विरपिर रहेका सबैको िनिम्त आिशषको ॐोत 
हनुसक्छ । 

   कितपय समयमा जब हामी चचर्को नाउँमा भेला हनु्छ  तब 
हामीह को ध्यान केवल चचर् कसरी चलाइरहने भ ेितर लािगरहेका हनु्छ  तर 
यो कुरा िबसर्न्छ  िक परमेँ वरले चचर्लाई यस संसारमा यस हेतलेु अिःतत्वमा 
ल्याउनभुयो िक यसले संसारको सेवा गरोस।् हामी चचर्का सामूिहक 
सदःयह ले हाॆो विरपिर भइरहेका अन्याय, अत्याचार, द:ुख, क , पापको 
िबिगिबिगूित आखँा िचिम्लरहन सहुाउँदैन। यिद येशूले हामीलाई वाःता 
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गनुर्भयो वा हाॆो िहतको िनिम्त उहाँले चासो देखाउनभुयो भने हामीले पिन 
अ को वाःता गनुर्पछर् वा अ को िहतको िनिम्त सिबय हनुपुछर्। ससुमाचार 
ूचार गन आदेशूित हामी ढ वा कतर्व्यपरायण त हनुपुछर् तर त्यसको 
साथसाथै दिलत वगर् वा दिवएका वगर्, शोिषत, भोका, ना ा असहाय र 
पीिडतको पक्षमा काम गिररहन ुपिन पदर्छ। हामी चचर् समदुाय होस ्वा चचर् 
संगठन होस ् हामी सबै जना येशू भी को शिरर ह  जसरी १ कोरन्थी 
१२:१२-२०मा भिनएको छ "१२ िकनिक जः तो शरीर एक छ, र त् यसका 
धेरै अ ह  हनु् छन ्, र शरीरका सम् पूणर् अ ह  धेरै भए तापिन शरीरचािहँ एउटै 
हनु् छ, भीं ट पिन त् यः तै हनुहुनु् छ। १३ िकनिक एउटै पिवऽ आत् मा ारा हामी 
सबैले एउटै शरीरमा बिप् तः मा पाएका छ – यहूदी वा मीक, कमारो वा फुक् का, 
हामी सबैलाई एउटै पिवऽ आत् माबाट िपउन िदइयो। १४ िकनिक शरीर एउटै 
अ बाट माऽ होइन तर धेरै अ ह बाट बिनएको हनु् छ। १५ यिद खु ाले “म 
हात होइन,ँ यसैले म शरीरको अ  होइन” भन् यो भने, के त् यो शरीरको अ  
हुदैँन र? १६ र कानले “म आखँा होइन,ँ यसैले म शरीरको अ  होइन”ँ भन् यो 
भने, त् यो शरीरको अ  हुदैँन र? १७ यिद जम् मै शरीर आखँा हुदँो हो त सनु् ने 
कहाँबाट? यिद जम् मै शरीर कान हुँदो हो त सुँघ्  ने कहाँबाट? १८ तर 
परमेँ वरले आफ् नो इच् छाबमोिजम शरीरमा हरेक अ  िमलाएर रािखिदनभुएको 
छ। १९ यिद ती जम् मै एउटै अ  हुँदा हनु ् त शरीर कहाँ हनेु? २० तर 
अ ह  धेरै छन ्, तापिन शरीरचािहँ एउटै।" (१ कोिरन्थी १२:१२-२०)।  

  यस पिरूआेयमा, हामी िवँ वासीह को समदुाय चचर् भएको हेिशयतले हामी 
येशूको पाइलामा िहँड्न ुज री छ, उहाँले कहाँ कहाँ अ को सहयोगको िनिम्त 
हात पसानुर्भयो त्यहाँ त्यहाँ हामी जान ुज री छ, र उहाँका हात, पाऊ, आवाज 
र िच  अथार्त ् दयभएर यस संसारको सेवा गनर् उहाँले हामीलाई 
खटाउनभुएको छ भ े अडानमा हामी िबचिलत हनुहुुँदैन। 
 

१. पिरवतर्न ल्याउने परमेँ वरका ूितिनिध वा दूतह   

       इसाई जगतको इितहासमा ूिेरतको पःुतकमा उल्लेख गिरएका ूथम ्
इसाई िवँ वासीह को भिूमका सबै येशूभक्त हुँ भ ेह को िनिम्त अत्यन्तै 
अनकुरणीय उदाहरण बनेर रहेको छ। यथाथर्मा मानव जातूित परमेँ वरको 
चाहना ितनीह ले ूितिबिम्बत गरेका िथए। ितनीह ले यःतो नयाँ खालको 
समूदाय गठन गरेका िथए जसले ितनीह को बीचमा अभावले द:ुख पाएकाह  
वा अभावमा परेकाह को हेरचाह ितनीह ले गरेका िथए। ितनीह को सदभाव 
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र ूिेमलो िबयाकलाप आफ्नो समाजभन्दा बािहरकोलािग पिन ितनीह ले 
उपलब्ध गराएका िथए। अभावमा परेकाह को सेवा गद परमेँ वरले 
ितनीह माफर् त के गिररहनभुएको िथयो सोमा सहभािग हनु ितनीह ले समःत 
मानव ूाणीलाई आ ान गरेका िथए। 

     चचर् भनेको ननु हो, ज्योित हो भ े ननु र ज्योित वा ब ीको 
ूतीकलाई ूयोग गरेर येशूले चचर्को व्याख्या गनुर्भएको िथयो। उहाँसँगै 
सहमत भएर पावलले पिन चचर् भनेको के हो भनेर िविभ  ूतीक वा 
सङ् केत ारा यस संसारमा चचर् कःतो सिबय भएर चल्नपुछर् भनेर केही आमह 
गरेका िथए। ती ूतीकह मा केही यःता छन:् परमेँ वरका जनह  ह  भ  े
ूत्येक व्यिक्त िजउँदो बिल वा शिहद हो (रोमी १२:१ "यसकारण भाइ हो, 
परमेँ वरको कृपालाई ध् यानमा राखी म ितमीह लाई अनरुोध गदर्छु, िक 
ितमीह को आित् मक उपासनाको पमा आ-आफ् ना शरीरलाई पिवऽ र 
परमेँ वरलाई महणयोग् य हनेु िजउँदो बिलको पमा अपर्ण गर।" िकनभने 
परमेँ वरलाई मिरसकेका इसाईह को आवँयक छैन), कुनै पिन िवँ वासीले 
आफ्नो शिरर आफ्नै हो भनेर दािव गन अिधकार बाइबले िदएको छैन ब  
ूत्येक िवँ वासी येशू भी को शरीर हनु ् (१ कोरन्थी १२:१२-२० "१२ 
िकनिक जः तो शरीर एक छ, र त् यसका धेरै अ ह  हनु् छन ्, र शरीरका सम् पूणर् 
अ ह  धेरै भए तापिन शरीरचािहँ एउटै हनु् छ, भीं ट पिन त् यः तै हनुहुनु् छ। 
१३ िकनिक एउटै पिवऽ आत् मा ारा हामी सबैले एउटै शरीरमा बिप् तः मा 
पाएका छ - यहूदी वा मीक, कमारो वा फुक् का, हामी सबैलाई एउटै पिवऽ 
आत् माबाट िपउन िदइयो। १४ िकनिक शरीर एउटै अ बाट माऽ होइन तर 
धेरै अ ह बाट बिनएको हनु् छ। १५ यिद खु ाले “म हात होइन,ँ यसैले म 
शरीरको अ  होइन” भन् यो भने, के त् यो शरीरको अ  हुँदैन र? १६ र कानले 
“म आखँा होइन,ँ यसैले म शरीरको अ  होइन”ँ भन् यो भने, त् यो शरीरको अ  
हुँदैन र? १७ यिद जम् मै शरीर आखँा हुँदो हो त सनु् ने कहाँबाट? यिद जम् मै 
शरीर कान हुँदो हो त सुँघ्  ने कहाँबाट? १८ तर परमेँ वरले आफ् नो 
इच् छाबमोिजम शरीरमा हरेक अ  िमलाएर रािखिदनभुएको छ। १९ यिद ती 
जम् मै एउटै अ  हुँदा हनु ् त शरीर कहाँ हनेु? २० तर अ ह  धेरै छन ्, तापिन 
शरीरचािहँ एउटै।" (जसरी पितपत् नी वैवािहक िबिधको सऽुमा बाँिधएर एक 
हनु्छन ् त्यसरी नै बिप् तःमाको ूिबया ारा येशूभभक्तह  जनुसकैु जात, वणर्, 
देश, िल भएतापिन येशूसँग एक भएको मािनिलनपुदर्छ अथार्त चचर् भ े 
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िबितक् कै कुन संघ,संःथा, िनकाय-िमशन, भवन, सेक्शन, िडिभजन, जनरल 
कन्फरेन्स आिदमाऽ होइन तर बिप् तःमा िलने बेलामा ूभिुतर बफादारी हनु्छु 
भनेर शपथ िलने सबै िवँ वासीह  हनु।् ितनीह  नै िमलेर िबिभ  िनकायह  
बिनएका हनु्छन।् यिद आफूले शपथ खाए अनसुार कुनै पिन व्यिक्त आफ्नो 
सतमा निहँडी केवल िमशन तथा चचर् भनेको चचर्लाई व्यविःथत ढँगले 
चलाउने अगवुाह माऽ हो भनेर हेन कसैको ूविृ  छ भने त्यो व्यिक्तले 
आफूले आफैलाई धोखा िदइरहेको हनु्छ र अ को साम ुझटुो इसाई भनेर 
ूदशर्न गिररहेको हनु्छ जसले गदार् ूभकुो नाउँलाई िबल्लबात गिररहेको हनु्छ-
अनवुादको कडा ूितिबया), येशू भी  ितनीह को िनिम्त मनुर्भएको िथयो भनेर 
ःवीकार गनह  राजाह का राजा येशूका राजदूतह  हनु ्(२ कोरन्थी ५:१६-
२१: "१६ यसरी अब उूान् त हामी कसैलाई मािनसको िं टकोणले हेदन । 
हामीले भीं टलाई एक समय मािनसको िं टकोणले हेरेका िथय , तर अब 
उूान् त उहालँाई त् यसरी हेनछैन । १७ यसकारण कोही भीं टमा छ भने त् यो 
नयाँ सिृं ट हो। परुानो िबितगएको छ, हेर, नयाँ आएको छ। १८ यो सब 
परमेँ वरबाट भएको हो, जसले हामीलाई भीं ट ारा आफूसँग िमलापमा 
ल् याउनभुयो, र हामीलाई िमलापको सेवा िदनभुयो, १९ अथार्त ् ः वयम ् भीं टमा 
हनुभुएर परमेँ वरले संसारलाई आफूसँग िमलापमा ल् याउँदैहनुहुनु् थ् यो। 
ितनीह का अपराधका लेखा निलएर िमलाप गराउने कामको सन् देश उहाँले 
हामीलाई सिुम् पिदनभुएको छ। २० यसकारण हामी भीं टका राजदूतह  ह , र 
परमेँ वरले हामी ारा अनरुोध गिररहनभुएको छ। भीं टकै पक्षमा हामी 
ितमीह लाई िबन् ती गदर्छ , िक ितमीह  परमेँ वरसँग िमलापमा आओ। २१ 
िकनिक हामी उहाँमा परमेँ वरको धािमर्कता बन् न सक  भनेर पाप 
निचन् नहुनेुलाई परमेँ वरले हाॆा खाितर पाप बनाउनभुयो।") र िमठो वाःना 
आउने अत्यन्तै बहमूुल्यको अ र (२ कोरन्थी २:१४-१७ "१४ तर 
परमेँ वरलाई धन् यवाद होस ्, उहाँले हामीलाई भीं टमा सध िवजयको िनिम् त 
डोर् याउनहुनु् छ, र उहाँको ानको सबुाः ना हामी ारा हरेक ः थानमा 
फैलाउनहुनु् छ। १५ िकनिक उ ार पाइरहेकाह  र नं ट भइराखेकाह का 
माझमा पिन हामी परमेँ वरको िनिम् त भीं टको सबुाः ना ह , १६ एउटाको 
िनिम् त मतृ् यकुो दगुर्न् ध र अकार्को िनिम् त जीवनको सगुन् ध। यी कुराका िनिम् त 
को योग् य छ र? १७ िकनिक धेरै मािनसह सरह हामी परमेँ वरको वचन 
व् यापार गन होइन , तर परमेँ वरले पठाउनभुएको िनं कपट मािनसको पमा 
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हामी परमेँ वरको सामनु् ने भीं टमा बोल् दछ ।")। परमेँ वर र शैतानको 
बीचमा भइरहेको महान ् िववादले गदार् क्षतिबक्षत भएको यस संसारको माझमा 
ूत्येक िवँ वासी परमेँ वरको राज्यको दूत वा ूितिनिध हो भनेर देखाउन ती 
ूतीक वा शङ् केतह  येशू र पावलले ूयोग गरेका िथए। 

    चचर् भनेको के हो भनेर व्याख्या गिरएको मािथको ूतीक वा 
सङ् केतह लाई फेिर केलाएर पढ्नहुोस।् तपाईँ रहेको समाजमा तपाईँ र 
तपाईँको चचर्ले परमेँ वर र उहाँका मागर्ह लाई कःतो खालको ूतीक भएर 
देखाउन चाहनहुनु्छ, र िकन? 

    मािथका ूत्येक ूतीक वा सङ् केतमा ितनीह को िबयाकलाप 
जोिडएको हनु्छ। ती िबयाकलापह ारा परमेँ वरले ितनीह लाई महण 
गनुर्भएको होइन (नभए असल आचरण, परोपकारीय काम वा धमर्कमर्ले 
परमेँ वरलाई खशुी पानर् खोजेको ठहिरन्छ) तर ितनीह ले येशू भी को बिल 
वा उहाँले उपलब्ध गराउनभुएको मिुक्तको बाटोलाई सहषर् ःवीकार गरेको 
कारणले परमेँ वरले ितनीह लाई महण गनुर्भएको हो। परमेँ वरले 
ितनीह लाई महण गनुर्भएकोले उहाँको ूमे र अनमुहूित आभार व्यक्त गद 
टुटेको, फुटेको, मिररहेको, घाइते र आहतले मःत भएको यस संसारमा सहषर् 
दयले उहाँको ूितिनिध हुँदै सेवा गनर् ितनीह  तत्पर हनु्छन।् 

   अझ येशूका भक्तह  केवल चोट लागेको घाऊमा मलहमप ी 
लगाउने काममाऽ गन नभएर अझ गिहरो आदशर्को नीितलाई अ ालेर चल्न 
सक्दछन।् परमेँ वरको राज्य  नै ूमे, अनमुह र दयाको राज्य भएकोले ती 
गणुह लाई चम्काउँदै आजै परमेँ वरको अनन्तको राज्यका नागिरक ह  भनेर 
हामीह को िबयाकलापले जनसमक्ष देखाउन सक्दछ । 

   अन्तराि य काननु अनसुार यिद कुनै पिन रा को दतुावास कुनै देशमा 
छ भने त्यो ूितिनिध रा  हो भनेर मािनन्छ। त्यो दतुावास भौितक पमा 
िवदेशमा होस ्वा अन्यऽ टाढा िकन नहोस ्त्यो दतुावासलाई छु ै रा  भएको 
मािनन्छ। त्यसै गिर शैतानले यो संसार आफ्नो काब ु (िनयन्ऽण) छ भनेर 
दावी गरेको यस संसारिभऽ चचर् व्यिक्तगत वा संःथागत पमा परमेँ वरको 
राजदतुावास भएको सत्यूित सबै येशूभक्तले ूितव ता जनाउन आवँयक छ। 
जसरी कुनै पिन दतुावासमा ूितिनिध देशकव नीित र िनदशन अनसुार 
िबयाकलापह  हनु्छन ् त्यसरी नै हामी पिन परमेँ वरको राज्यको नीित 
अनसुार चलेर अिहले नै उहाँको अनन्त राज्यको वाःतिवकताको झलक 
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देखाउन सक्दछ । हामीह कै िबयाकलाप वा आचरणले एक िदन सबैको 
साझा शऽ ुखराब तत्वको अन्त्य हनेुछ भ े िवँ वास िदलाउन सक्छ । जसरी 
रा िभऽ रहेको रा का दूतह ले आफ्नो िबयाकलाप ारा आफ्नो देशको 
ूितिनिधत्व गछर्न ् त्यसरी नै हामी पिन येशूका राजदूत भएर उहाँको ूमे र 
न्यायको वाःतिवकतालाई हाॆो जीवन, चचर् र हामीह ले सेवा गनर् 
खोजेकाह को जीवन ारा अनभुव िदलाउन सक्दछ । 

जब कुनै मािनसले नौलो मािनसलाई भेट्दछ तब त्यस मािनसले नौलो 
मािनसको िविश  गणुको सवुास वा वाःनाको अनभुव गछर्। पावलले ूत्येक 
येशूभक्त अ को अगािड सवुास वा अ र हो भनेर पिहल्याइएका छन ्तर हामी 
कःतो खालको अ र हो भनेर उनले उल्लेख गरेका दईु अ रमध्ये कुन ्ह  
भनेर कसरी छु ाउने? हेन ुर्होस ् "१४ तर परमेँ वरलाई धन् यवाद होस ्, उहाँले 
हामीलाई भीं टमा सध िवजयको िनिम् त डोर् याउनहुनु् छ, र उहाँको ानको 
सबुाः ना हामी ारा हरेक ः थानमा फैलाउनहुनु् छ। १५ िकनिक उ ार 
पाइरहेकाह  र नं ट भइराखेकाह का माझमा पिन हामी परमेँ वरको िनिम् त 
भीं टको सबुाः ना ह , १६ एउटाको िनिम् त मतृ् यकुो दगुर्न् ध र अकार्को िनिम् त 
जीवनको सगुन् ध। यी कुराका िनिम् त को योग् य छ र? १७ िकनिक धेरै 
मािनसह सरह हामी परमेँ वरको वचन व् यापार गन होइन , तर परमेँ वरले 
पठाउनभुएको िनं कपट मािनसको पमा हामी परमेँ वरको सामनु् ने भीं टमा 
बोल् दछ ।" २ कोिरन्थी २:१४-१७। 
 

२. बचेखचेुका सेवक 

     (यस संसारमा येशूलाई िवँ वास गछुर् भनेर दावी गन अनिगिन्त 
इसाईह  छन ्र ितनीह को न्याय गन िजम्मा कुनै इसाईलाई िदइएको छैन 
त्यो अिधकार येशूले नै राख् नभुएको छ-अनवुादकको थप) य िप येशूका 
बचेखचेुका वा बाँकी सही वा सत्यवादी सन्तान हनेुछन ् भनेर बाइबलले 
भिवंयवाणी गरेको छ। सबैले मा ुपन त्यसको पिहचान ूकाश १२:१७मा 
यसरी िदइएको छ, "अिन त्यो अिज र (शैतान) परमेँ वरका आ ा पालन गन 
र येशूको गवाही िदने ितनका बाकी सन्तानसँग लडाईँ गनर् गयो" (िबशेष 
जानकारी: कितपय नेपाली अनवुादह मा यो पदको दोॐो अंश हटाइएको छ भने 
आधिुनक बाइबल सोसाइटीको अनवुादमा यो पद कायमै गिर १८ पद थिपएको 
छ-अनवुादकको अबलोकन)। यही बाँकी सन्तानका चिरऽलाई देखाउन 
भ ेकुरालाई अझ पिु  गनर् ूकाश १४:१२ले यसरी भन्दछ "परमेँ वरका 
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आ ाह  पालन गन र येशूमािथ िवँ वास राख् ने सन् तह को धैयर् धारण यसैमा 
छ।"-सबर्मान्य िक  जेम्सको अनवुादमा "येशूको िवँ वास" भनेर अनवुाद 
गिरएको छ भने नेपालीमा "येशूमािथ िवँ वास" भनेर उल्लेख गिरएको छ। ती 
दईु अनवुादको अथर् केही हदसम्म फरक छन:् येशूमािथ िवँ वास भ ाले 
उहाँूितको िवँ वास भ े जनाउँछ भने उहाँको िवँ वास भ ाले परमेँ वरमा 
उहाँको िवँ वास जे िथयो त्यही िवँ वास परमेँ वरका आ ा पालन गनह मा 
पिन हनेुछन ् िकनभने उहाँले पिन भ ुभयो "मैले िपताका आ ाह  पालन 
गरेको छु-यूह ा १५:१०-अनवुादकको थप जानकारी)। येशूमािथ िवँ वास वा 
येशूको िवँ वास भएकाह  र उहाँका आ ाह  पालन गन वा दश आ ालाई 
िशरोपर गरेर चल्ने ःवभाव भएका बाँकी वा बचेखचेुका सन्तानह  यस 
पथृ्वीको इितहासको अन्तमा हनेुछन ्भनेर बाइबलले िकटान गरेको पाइन्छ। 
ती ःवभाव भएका सन्तानह  कसरी अ को सेवामा सिबय भएर चल्छन ्भ े 
पयार्प् त उहाहरणह  बाइबलमा उल्लेख गिरएका कथा वा पाऽह ारा 
हामीलाई देखाइएको छ। 

    आफू एक्लै भएतापिन आफू परमेँ वरको राज्यको ूितिनिध हुँ भनेर 
िनडर वा िनिभर्क भएर आफ्नो िबयाकलाप र ूितव ता देखाउने मोशाको 
उदाहरण अत्यन्तै ूभावकारी छ। ूकाश १२:१७मा उल्लेख गिरएको बाकी 
सन्तानका ःवभावह  र ूःथान ३२:१-१४मा उल्लेख गिरएको मोशाको 
चिरऽको बीचमा के तलुनात्मक सम्बन्ध देिखन्छ? हेन ुर्होस:् "१ जब 
मािनसह ले मोशालाई पवर्तबाट ओलर्न िबयाँलो गरेका देखे, तब ितनीह  
हा नकहाँ भेला भएर ितनलाई भन् न लागे, “उ  नहुोस ्, र हाॆा अिगअिग जानलाई 
देवताह  बनाउनहुोस ्, िकनिक हामीलाई िमौबाट िनकालेर ल् याउने मोशालाई के 
भयो हामी जान् दैन ” २ हा नले ितनीह लाई भने, “ितमीह का पत् नीह  र 
छोराछोरीह का कानमा भएका सनुका कुण् डलह  फुकाली यहाँ मकहाँ 
ल् याओ।” ३ तब सबै मािनसह ले आफ् ना-आफ् ना कानमा भएका सनुका 
कुण् डलह  फुकालेर हा नकहाँ ल् याए। ४ ितनले ती ितनीह का हातबाट िलएर 
हितयारले खोपे, र ढालेर बाछाको आकारको एउटा मूितर् बनाए। तब ितनीह ले 
भने, “हे इॐाएली हो, ितमीह लाई िमौबाट िनकालेर ल् याउने ितमीह का 
देवताह  यी नै हनु ्।”  ५ यो देखेर हा नले बाछाकै साम ुएउटा वेदी बनाए, र 
ितनले यसो भनेर घोषणा गरे, “भोिल परमूभकुो िनिम् त एउटा चाड़ हनेुछ।” ६ 
भोिलपल् ट मािनसह  िबहानै उठेर होमबिल चढ़ाए, र मेलबिल पिन ल् याए। तब 
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ितनीह  खानपान गनर्लाई बसे, अिन त् यसपिछ मोजमा डबु् न उठे।  ७ तब 
परमूभलेु मोशालाई भन् नभुयो, “तल ओलीर्, िकनिक तले िमौबाट िनकालेर 
ल् याएका तेरा मािनसह ले आफैलाई ॅं ट पारेका छन ्। ८ ितनीह लाई जनु 
मागर्मा िहँ  ने आ ा मैले िदएको िथए,ँ त् यसबाट ितनीह  यित चाँड़ै अक ितर 
लागेका छन ्। ितनीह ले आफ् ना िनिम् त बाछाको आकारमा एउटा ढालेको मूितर् 
बनाएर त् यसैलाई पजेुका छन ्, र त् यसैको िनिम् त बिल चढ़ाएर भनेका छन ्, ‘हे 
इॐाएली हो, ितमीह लाई िमौबाट िनकालेर ल् याउने ितमीह का देवताह  यी नै 
हनु ्’।”  ९ परमूभलेु मोशालाई भन् नभुयो, “मैले यी मािनसह लाई देख। 
ियनीह  त हठी मािनसह  रहेछन ्। १० अब मलाई नरोक् , र मेरो बोध 
ियनीह मािथ दिन् कओस ्। म ियनीह लाई भः म पानछु। अिन ितमीबाट नै म 
एउटा ठूलो जाित बनाउनेछु।”  ११ तर मोशाले परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरलाई 
आमहपूवर्क भने, “हे परमूभ,ु तपाईंले आफ् नो ठूलो सामथ् यर् र शिक्तशाली हातले 
िमौबाट िनकालेर ल् याउनभुएका आफ् ना मािनसह मािथ तपाईंको बोध िकन 
यित सा॑ै जलेको छ? १२ िमौीह ले िकन यसो भन् ने मौका पाऊन ्? ‘कुभलो 
िचताएर पवर्तह मा ितनीह लाई मानर्, र ितनीह लाई पथृ् वीबाट नाश गनर् उहाँले 
ितनीह लाई ल् याउनभुयो’। तपाईं आफ् नो भय र बोधलाई शान् त गनुर्होस ्, र 
आफ् ना मािनसह लाई हानी गनर्देिख आफ् नो मन ब  लनहुोस ्। १३ आफ् ना 
दासह  अॄाहाम, इसहाक र याकूबलाई सम् झनहुोस ्, जनुह िसत तपाईंले आफ् नै 
नाउँमा शपथ खाएर यसो भन् नभुएको िथयो, ‘म ितमीह का सन् तानलाई 
आकाशका ताराह जः तै बढ़ाउनेछु। मैले ूित ा गरेको यो सारा देश 
ितमीह का सन् तानलाई िदनेछु, र ितनीह  सधसम् म त् यसको अिधकारी 
हनेुछन ्’।” १४ तब आफ् ना मािनसह लाई हािन गनर्देिख परमूभलेु आफ् नो मन 
बदल्नभुयो।" 

      जब इॐाएलीह ले परमेँ वरसँग गरेको करार तरुन्तै भ  गरेर 
बाछाको मतुीर्को पूजा गरेर उछ् खलतामा अिसि पनामा नाचगान र म पानमा 
मःत भएका िथए तब ितनीह देिख परमेँ वर बु  हनुभुयो। ितनीह  कःता 
हठी मािनसह  रहेछन ् अब ितनीह  सबैलाई नाश गरेर अॄाहमको 
सन्तानह लाई महान ्रा  बनाउन िदनभुएको ूित ा मोशा र उनका पिरवारमा 
सान वचन परमेँ वरले मोशालाई सनुाउनभुएको िथयो (ूःथान ३२:१०)। 

   तर आफ्नो भाऊ नखोज्ने मोशाले परमेँ वरको ूःतावलाई सरासर 
अःवीकार गरे। ब  परमेँ वरसँग िववाद गनर् नै उनी तयार भए। यिद 
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परमेँ वरले बोधमा अॄाहमको सन्तानलाई िदएको ूित ा मोशालाई िदने 
धिम्क िदनभुयो भने सबैको अगािड आफू नराॆो देिखनेछु भनेर मोशाले 
उहाँलाई सम्झाए। अिन मोशा आफ्नो मािमलालाई परमेँ वरको साम ु राख् न 
अमसर हनु्छन।् 

   उजाड ःथानको बाटो भएर इॐाएलीह लाई अगवुाई गनर् मोशाले 
ठूलो संघषर् गिररहेका िथए। इिजप् टबाट ःवतन्ऽ भएको झन्दै त्यही िदनदेिख 
नै ती इॐाएलीह ले मोशासँग गनुासो पोखाउँदै किच ल गिररहेका िथए। ती 
मािनसह  जितसकैु कमजोर र कचकच गन भएपिन ितनीह लाई क्षमा गनर् 
उनी परमेँ वरसँग िबिन्त गछर्न।् आफ्नो अनन्त जीवनलाई नै जोिखममा पारे 
परमेँ वरसँग यो ूःताब उनले राख् दछन ् "यिद तपाईँले ितनीह लाई क्षमा 
िदनभुएन भने मेरै नाउँ पिन तपाईँले लेख् नभुएको पःुतकबाट हटाइिदनहुोस"् 
(ूःथान ३२:३२ पान्तिरत)। आफ्नो याऽामा सँगसँगै जाने इॐाएलीह को 
उ ार गनर् मोशाले आफ्नो अनन्त जीवन नै त्याग्ने ूःताव परमेँ वरसँग गरेका 
िथए। 

   अनन्त जीवनको िनिम्त योग्य नभएका मािनसह को मिुक्तको िनिम्त 
िबिन्तभाऊ गन मोशाको िनःवाथीर्पन अनकुरणीय उदाहरण मा ुपदर्छ। मोशाले 
झल्काएको सारा मिुक्तको योजनाको ूतीक पिन ूभावकारी मा ै पछर्। 

    "जब इॐएलीह को िनिम्त मोशाले परमेँ वरसँग िबिन्तभाऊ गद िथए 
तब उनमा भएको कुनै पिन काँतरपना िबलाएर गएको िथयो, िकनिक 
परमेँ वरको हातको अगवुाईले यत धेरै काम मोशाले गरेका िथए िक 
ितनीह ूित उनको गिहरो माया, मोह र चासो सजृना भएको िथयो। उनको 
िबिन्तभाऊ परमेँ वरले सु ुभयो र उनको िनःवाथर् ूाथर्ना सिुनिदनभुयो। आफ्नो 
सेवक कःतो िथयो भनेर परमेँ वरले ूमािणत गरेर देखाउनभुयो, परमेँ वरूित 
उनको िबँ वसनीयता, भलैु भलु गन र आभािरत नहनेु मािनसह ूित उनको 
ूमे देखाउँदै अनेक  द:ुखक  सहेर आफ्नो आदशर् चिरऽ मोशाले देखाएका 
िथए। इॐाएलीह को भलाईूित उनको चासोमा कुनै ःवाथर् िथएन। 
परमेँ वरका जनह को फिलफाप आफ्नो व्यिक्तगत सम्मानभन्दा अित िूय 
िथयो, उहाँको अगवुाईमा सजृना हनेु शिक्तशाली रा  वा जाितको िपता हनेु 
अबसरभन्दा पिन आफूले पिरौम गरेर डोर् याइएका इॐायली नै उनको िनिम्त 
अित िूय भएको िथयो। परमेँ वरूित िन ावान भएकोमा उहाँ मोशादेिख खशुी 
हनुभुएको िथयो, उनको सरल र कोमल दय, उनको इमान्दािरताले गदार् 
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उहाँले उनलाई िबँ वासीलो र भरपद  गोठाला हनेु िजम्मा िदनभुएको िथयो। 
ूित ा गिरएको देशमा इॐायलीह लाई लाने नेततृ्वको महान ् िजम्मेवारी 
परमेँ वरले मोशालाई नै समु्पनभुएको िथयो।"-एलेन जी ाइट, पािशयाकर्  एण्ड 
ूोफेटस, प.ृ ३१९बाट पान्तिरत। 

   मोशाको अनभुव र एलेन जी ाइटको कथनले हाॆो बारेमा केभन्छ? 
हाॆा विरपिर रहेका परमेँ वरका जनह ले गिररहनेभलुूित हामीह  कितको 
कोमल र क्षमाशील हनुपुछर्? 
 

३. परमेँ वरको मिुक्त िदलाउन मािनसह ूित हाॆो ूयास 

     कितपय समयमा चचर्मा िविभ  िवषयह लाई िलएर भारी छलफलह  
हनु्छन ् र ती िवषयह मा नै ितनीह  अिड्करहेका हनु्छन।् जःतै: समािजक 
काममा संलग्न हनेु हो िक ससुमाचार ूचारमा, परोपकारीय काममा आफ्नो 
पैसा खचर् गन होिक ससुमाचरीय काममा पैसा खचर् गन हो, समाजमा भइरहेका 
अन्याय अत्याचारको िव मा अिभयान चलाउने होिक सावर्जिनक पमा 
ससुाचार ूचार गन हो आिद। तर ती सबै अवधारणाह लाई मध्य नजर राखेर 
येशूको सेवाकायर्लाई िनयाल्न सक्य  भने ती सबै अवधारणाह  वा गन िक 
नगन िववादह को अन्त्य ःवत हनु्छ। येशूको ि कोणले हामीले ती 
िवषयह लाई हेर् य  भने ससुमाचार ूचार गन काम र  परोपकारीय काम 
दवैुमा हातेमालो गरेर चल्नपुछर् भ े हामी महससु गछ । एलेन जी ाइटको 
अत्यन्तै लोकिूय तथा समसामियक कथनमा यो व्याख्या गिरएकोछ: 
"मािनसह कहाँ जाने सही सफलता पाउन केवल येशूको तिरका अपनाएमाऽ 
पिन पगु्छ। मािनसह को िहत चाहने येशूले मािनसह को बीचमा घलुिमल 
गनुर्भयो। ितनीह ूित उहाँले सहानभुिूत देखाउनभुयो, ितनीह को आवँयकता 
अनसुार उहाँले ितनीह को सेवा गनुर्भयो र ितनीह को िवँ वसनीयता िजतेर 
उहाँ ितनीह को िवँ वासपाऽ हनुभुयो। अिन उहालेँ भ ुभयो, "मेरो पिछ 
लाग...." 

   "िविभ  कारणले दिरि भइरहेको अनभुव गनह लाई राहत िदनपुछर्, 
िबरामीह को हेरचाह गनुर्पछर्, अ ान वा िनरक्षरह लाई िसकाउनपुछर्, 
अनभुवमा काँचो हनेुह लाई सरसल्लाह िदनपुछर्। जो न्छ ितनीह सँगै हामी 
पिन नपुछर् र जो खशुी हनु्छ ितनीह सँगै हामी पिन खशुी हनुपुछर्।"-द 
िमिन ी अभ िहिल , प.ृ १४३बाट पान्तिरत। 
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   याद गनुर्होस,् यस संसारमा परमेँ वरको राज्यमा दईुवटा कामह  
सँगसँगै गाँिसएको हनु्छ। ती कायर्ह  येशूको सेवाकायर्मामाऽ नभएर येशूका 
चेलाह लाई िदनभुएको ूथम आदेशमा पिन समावेश भएको छ: "जब ितमीह  
घरमा जान्छ  तब त्यहाँ यो सन्देश सनुाऊ: परमेँ वरको राज्य निजक आएको 
छ। िबरामीह लाई िनको पार, मरेकाह लाई ब्युतँाऊ, कु  रोगीह लाई 
िनको पार, शैतानका आत्माह लाई धपाऊ। ितमीह ले िस मा पायौ, िस मा 
देऊ" (म ी १०:७,८)। संिक्षप् तमा भ े हो भने, हाॆो सन्देश मािनसह कहाँ 
परु् याउने सब भन्दा उ म उपाय नै ितनीह को आवँयकतामा सेवा गरेर 
परु् याउनपुछर्। 

    असल काम गरेर परमेँ वरको गवाही िदन ुकितको ूभावकारी हनु्छ 
भनेर पऽसु र पावलले के भन्दछन?् हेन ुर्होस ् "११ िूय हो,म ितमीह लाई 
आमहपूवर्क िबन् ती गदर्छु, िक िवदेशी र ूवासीह  हौ भनी जानेर ितमीह का 
आत् माको िव मा लड़ाइँ गन शारीिरक अिभलाषाह बाट अलग रहो। १२ 
अन् यजाितह का बीचमा ितमीह को चालचलन असल होस ्। कसैले ितमीह लाई 
कुकमीर् भनी ितमीह का िव मा बोले तापिन ितनीह ले ितमीह का असल 
कामह  देखून ्, र आगमनको िदनमा ितनीह ले परमेँ वरको मिहमा ग न ्।" १ 
पऽसु २:११-१२ र "१४ गनगन अथवा वाद-िववाद नगरी सबै काम गदजाओ, 

१५ िक ितमीह चािहँ िनद ष र सधुा भएर टेढ़ा र बरािलएका पःु ताको बीचमा 
परमेँ वरका िनं खोट सन् तान होओ, जनु पःु ताको बीच संसारमा ितमीह  
ताराह झ चम् कन् छौ। १६ जीवनको वचन दि॑लो गरी पिबराख, तािक म 
व् यथर्मा दगिुरन,ँ र मैले व् यथर्मा पिरौम गिरन ँभनी भीं टको िदनमा म गवर् गनर् 
सकँू।" िफिलप्पी २:१४-१६। 

    ससुमाचारको लआयलाई फरािकलो पाराले हेिरयो भने यिद 
मािनसह ूित माया,ममता र ितनीह को िहतूित जोश भएन भने ससुमाचार 
ूचारूसार अथर्हीन हनुजान्छ वा त्यसको ूभावकािरतामा ूँ न उठ्दछ। 
ससुमाचार ूचार गन तर त्यस अनसुार आफू चिलएन भने कःतो हनु्छ भनेर 
देहायका पदह ले बझुाउन खोज्छन:् "१४ हामी जान् दछ , िक हामी त 
मतृ् यबुाट पार भएर जीवनमा सिरसकेका छ , िकनभने हामी आफ् ना 
दाजभुाइह लाई ूमे गछ । जसले ूमे गदन, त् यो मतृ् यमुा रिहरहन् छ। १५ 
आफ् नो दाजभुाइलाई घणृा गन हरेक हत् यारा हो, र कुनै हत् यारासँग अनन् त 
जीवन रहँदैन भन् ने ितमीह लाई थाहै छ। १६ यसैबाट ूमे के हो हामी थाहा 

२४० 



पाउँछ , िक उहाँले हाॆा िनिम् त आफ् नो ूाण िदनभुयो। हामीले पिन आफ् ना 
दाजभुाइह का िनिम् त आफ् नो ूाण िदनपुछर्। १७ कसैिसत संसारको धन-
सम् पि  छ, र पिन आफ् ना दाजभुाइलाई खाँचोमा परेको देख् दा उनीह ूित 
आफ् नो मन कठोर पाछर् भने, परमेँ वरको ूमेले कसरी त् यसमा वास गछर्? १८ 
साना बालकह , वचन र बोलीले माऽ हामी ूमे नगर , तर काम र सत् यताले 
ूमे गर । १९ यसैबाट हामी जान् न सक् छ  िक हामी सत् यका ह , र यसरी 
उहाँको सामनु् ने हाॆा दयलाई ढाड़स िदन सक् छ । २० जब हाॆो दयले 
हामीलाई दोष िदन् छ, हामी जान् दछ  परमेँ वर हाॆो दयभन् दा महान ् हनुहुनु् छ, 

र उहाँले सब थोक जान् नहुनु् छ।"  १ यूहन् ना ३:१४-२० र "१४ मेरा भाइ 
हो, यिद कोही मािनसले “मिसत िवँ वास छ” भन् छ, तर कामचािहँ गदन भने, 

यसबाट के लाभ? के त् यसको िवँ वासले त् यसलाई बचाउन सक् छ र? १५ यिद 
कोही भाइ वा बिहनी झऽेु-झाॆ ेछ, र त् यसलाई िदनहुँको भोजनको अपगु छ, 

१६ र ितमीह मध् ये कसैले त् यसलाई, “शािन् तसँग जाऊ, न् यानो गरी बस, पेटभिर 
खाऊ” माऽ भन् छ, तर त् यसको शरीरलाई चािहने कुराह चािहँ िदँदैन भने, 

त् यसबाट के लाभ हनु् छ र? १७ यसरी िवँ वास पिन काममा ूकट हुँदैन भने 
त् यो िवँ वास मतृ वा मदुार् िवँ वास हो। १८ तर कसैले भन् ला, “ितमीिसत 
िवँ वास छ, मेराचािहँ कामह  छन ्।” कामिवनाको ितॆो िवँ वास मलाई 
देखाऊ, र मैले गरेको काम ारा म आफ् नो िवँ वास ितमीलाई देखाउनेछु। १९ 
ितमीह  िवँ वास गदर्छौ िक परमेँ वर एउटै हनुहुनु् छ। त् यो असल हो। 
भतूात् माह  पिन िवँ वास गछर्न ् र थरथर काम् छन ्। २० मूखर् हो, कामिवनाको 
िवँ वास व् यथर् हनु् छ भन् ने कुराको ूमाण चाहन् छौ? २१ जब हाॆा पखुार् 
अॄाहामले आफ् नो छोरो इसहाकलाई वेदीमा अपर्ण गरे, तब ितनी काम ारा नै 
धमीर् ठहिरएनन ् र? २२ ितमी देख् तछौ, िक ितनका कामह  सँगसँगै िवँ वास 
िबयाशील िथयो, र काम ारा नै िवँ वास पूणर् भएको िथयो। २३ 
पिवऽधमर्शाः ऽको यसो भन् ने वचन पूरा भयो, “अॄाहामले परमेँ वरमा िवँ वास 
गरे, र यो उनको िनिम् त धािमर्कता गिनयो,” र उनी परमेँ वरका िमऽ कहिलए। 
२४ ितमीह  देख् तछौ िक काम ारा मािनस धमीर् ठहिरँदोरहेछ, िवँ वास ारा 
माऽ होइन।" याकूब २:१४-२४। 

   ससुमाचार ूचारूसारको उ म उपलिब्ध भनेको यसले मािनसह लाई 
आशा िदलाउँछ, पापी तथा दु  आचरणबाट ितनीह लाई उ ार गदर्छ, 
ितनीह लाई पँ चाताप गराउँछ, ितनीह मा आमूल पिरवतर्न वा ितनीह को 
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कायापलट गिरिदन्छ र ितनीह को न्यायोिचत व्यवहारले परमेँ वरको सबैलाई 
समेट्ने ूमेलाई झल्काउँछ। पापमा फिसरहेकालाई उ ार गनर्, िदल 
टुटेकाह लाई िनको पानर् र अनेक िकिसमको पीडाले क  पाइरहेका 
मािनसह को सेवा गन ूितव  परमेश ्वरको ूमेलाई दयमा सजाइराख् न 
सिकयो भनेमाऽ त्यो उिब्जन्छ। हामीह कै जीवनमा परमेँ वरको ूभाव 
पिररहेको छ भने माऽ अ ूित हामीह को ूमे फःटाउन सक्छ। ससुमाचार 
ूचार गन र न्यायको िनिम्त आवाज उठाउने औजार हामीह को दयिभऽैबाट 
उिॆन्छ यिद हामीिभऽ परमेँ वरको ूमेले ूाथिमकता पाएको छ भने। 
त्यसकारण कुन काम गन कुन काम नगन भनेर हामीले रोज्ने होइन तर 
परमेँ वरलाई नै हामीह को जीवनमा अ को िनिम्त काम गनर् िदएर हामी 
पिरचािलत हनुपुछर्। परमेँ वरसँग सहकमीर् भएर मािनसह को वाःतिवक 
आवँयकताूित सजग हनेु र जनुसकैु ॐोतह  परमेँ वरले हामीबाट उपलब्ध 
गराउनभुएको छ वा हाॆो िजम्मामा छोड्नभुएको छ र त्यसलाई उपयोग गिर 
अ को सेवामा सलंग्न हनेु ूयत् न हामीले गनुर्पछर् । 

अ को असल सेवागन बममा मिुक्तको ससुमाचार सनुाउने महान 
कायर्लाई पिन कसरी सँगै सम्प  गन? 
 

४. चचर्िभऽ हनुपुन अनमुह 

      अय्यूबको पःुतकमा पितत मािनससँग उहाँको कारोबार कःतो िथयो 
भनेर अय्यूबको पःुतकको सु मा उल्लेख गिरएको छ। अय्यूब आफ्नै 
आत्मिनणर्य ारा परमेँ वरूित िन ावान भएकोमा उनी परमेँ वरबाट आिशिषत 
भएका िथए। पापकै भमूिरमा िजउनपुरेतापिन परमेँ वरूित समिपर्त भएकाले 
अय्यूब परमेँ वरको मागर्मा चलेका िथए जसले गदार् परमेँ वरले उनको 
मकु्तकण्ठले यसरी ूशंसा वा सराहना गनुर्भएको िथयो "तब परमूभलेु 
शैतानलाई सोध् नभुयो, “के तले मेरो दास अय् यूबलाई याद गिरस ्? परमेँ वरको 
डर राख् ने र दुं  ट कामबाट अलग रहने त् यो जः तो िनद ष र सोझो मािनस 
पथृ् वीमा अ  कोही छैन।” अय्यूब १:८। परमेँ वरको ूित ा, इज्जत र मान 
यस संसारमा उहाँका जनह  कसरी िजउँछन ् त्यसमा भरपनर् िदन ु उहाँको 
उल्लेखनीय पक्ष हो। यस खालको परमेँ वरमािथको िव ासलाई अझ 
फरािकलो पाद पावलले चचर् समाजमा उहाँका "सन्तह " समावेश गनर् उनी 
भन्दछन:् "मण् डली ारा परमेँ वरका िविभन् न िकिसमका ान ः वगीर्य 

२४२ 



ः थानह मा शासकह  र अिख् तयारवालाह का माझमा ूकट गिरओस ् भ े 
उहाँको मनशाय िथयो" (एिफसी ३:१०)। 

    चचर् समूदाय वा समाज भनेको परमेँ वरको "घराना वा घर पिरवार 
हो" भनेर पावलले देहायका पदह मा उल्लेख गदर्छन।् त्यस पिरभाषािभऽ 
संगिठत चचर् संचालन गदार् िवँ वासीह लाई कुन ि ले हेन ुर्पछर्? हेन ुर्होःष "११ 
यसकारण याद राख, अिघ ितमीह  शरीरअनसुार अन् यजाित छँदा शरीरमा 
हातबाट खतना गिरएकाह ले ितमीह लाई बेखतनाका मान् दथे। १२ याद राख, 

ितमीह  त् यस बेला भीं टबाट अलग, इॐाएलका नागिरक हकबाट बािहर भएका 
िथयौ, र ूित ाका करारह बाट िबराना, आशा नभएका र यस संसारमा 
परमेँ वररिहत िथयौ। १३ तर ितमीह , जो त् यस बेला भीं ट येशूबाट टाढ़ा 
िथयौ, अब भीं टको रगतले निजक भएका छौ। १४ िकनिक उहाँ नै हाॆो 
शािन् त हनुहुनु् छ। उहाँले हामी दवैुलाई एउटै बनाउनभुएको छ, र िवभाजन 
ल् याउने शऽतुाको पखार्ल भत् काइिदनभुएको छ। १५ र उहाँले व् यवः थालाई 
त् यसका आ ाह  र धािमर्क-िवधानह समेत आफ् नै शरीरमा खारेज गनुर्भएको छ, 

िक यी दईुका स ामा उहाँले आफैमा एउटा नयाँ मािनस सिृं ट ग न ्, र यसरी 
शािन् त ः थापना होस ्। १६ अिन उहाँले बूस ारा हामी दवैुलाई एउटै शरीरमा 
परमेँ वरसँग मेल गराएर शऽतुालाई शेष पानुर्भयो। १७ उहाँले आएर ितमी 
टाढ़ा भएका र निजक भएकाह लाई िमलापको ससुमाचार सनुाउनभुयो, १८ 
िकनिक उहाँ ारा नै हामी दवैुले एउटै पिवऽ आत् मामा िपताकहाँ ूवेश पाएका 
छ। १९ यसरी अब ितमीह  िवदेशी र ूवासी होइनौ, तर सन् तह सगँ 
ितमीह  स ी-नागिरक र परमेँ वरको पिरवारका सदः यह  भएका छौ। २० 
त् यो घराना ूिेरतह  र अगमवक्ताह को जगमािथ बसालेर िनमार्ण भएको छ, र 
भीं ट येशू आफैचािहँ मखु् य कुने-ढु ो हनुहुनु् छ। २१ उहाँमा पूरै घर ठीकसँग 
एकैसाथ जोिडएर ूभमुा एउटै पिवऽ मिन् दर हनुलाई ब  दैजान् छ। २२ अिन 
पिवऽ आत् मामा परमेँ वरको वासः थान हनुलाई ितमीह  पिन उहाँमा एकसाथ 
िनमार्ण हुँदैजान् छौ।" ( एिफसी २:११-२२)।  

    कुनै पिन समूदाय वा संःथामा त्यस िनकायले आफ्ना सदःयह लाई 
कसरी व्यवहार गछर् त्यसले समूदायको आधारभतू मूल्यमान्यताको जगलाई 
ूितिबिम्बत गदर्छ। परमेँ वरको घराना वा घर पिरवार (गठुी?), भी को 
शरीर र पिवऽ आत्माको स ित भएको कारणले चचर्लाई उच्च आदशर्मा 
िजउन बोलाइएको छ र त्यसै अनसुार िजउनपुदर्छ: "परमेँ वर गोलमाल वा 
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अव्यवःथको परमेँ वर होइन तर शािन्तको हो-ूभकुा जनह  भएको हैिशयतले 
सबै िवँ वासीह  शान्तसँग बाँच्नपुदर्छ" (१ कोरन्थी १४:३३ पान्तिरत)।  

    न्याय, अनमुह र ूमेको मूल्यमान्यता परमेँ वरले हाॆो साम ुूःततु 
गनुर्भएको छ। येशूका ूत्येक भक्त ती गणुह ले सिजएको हनुपुछर् साथै चचर्मा 
जे भइरहेको छ त्यसमा ती गणुह ले नै ूभािवत पािररहेको हनुपुछर्। ःथानीय 
चचर् समदुायदेिख िलएर िवँ वव्यापी चचर् संगठनका अगवुाह  ती गणुह ले 
पिरचािलत हनुपुछर्। चचर्लाई कसरी अिघ बढाउने, कःतो िनणर्य गन र चचर्मा 
भएका "सानाभन्दा साना (तल्लो ःतरकै िकन नहनु)् येशूका भाइबिहनीह को 
सेवाशौुषुा गनर् येशूका ूत्येक भक्त वा अगवुाले परमेँ वरकै न्याय, अनमुह र 
ूमेले सिजएर चल्न ु ज री छ। चचर्का सदःयह को बीचमा हनेु किच ल 
समाधान गनर् पिन ती गणुह ले अगवुाइ गनुर्पदर्छ। यिद हामी िवँ वासी 
भाइबिहनीलाई नै उिचत र सम्मानपूवर्क व्यवहार गनर् सक्दैन  भने 
िवँ वासभन्दा बािहर रहेकाह लाई कसरी न्यायोिचत र सम्मानपूवर्क व्यवहार 
गन? 
   जब चचर् संगठनले चचर्मा काम गनर् कसैलाई भनार् गछर् भने त्यो 
संगठन उदारवादी िनयोजक वा हािकम हनुपुछर्। चचर्का सदःयह लाई हकुुमी 
शासन नगन तर न्यायोिचत तिरका अपनाउने र  कुनै थोकभन्दा मािनसह को 
मलु्यमान्यतालाई कदर गन कमर्चारी वा हािकम हनुपुछर्। कमजोरह लाई 
संरक्षण िदने चचर् सरुिक्षत ठाउँ हनुपुछर्। चचर्मा यो पाःटरको काम हो भनेर 
नपन्छाइ चचर्का सदःयह ले भएसम्म एक आपसमा सहयोग गन, एक 
आपसलाई सरुक्षा िदने िजम्मेवारी वहन गनुर्पछर्। चचर्का पिरवारमा रहेका 
जनह लाई सहायता गन र क  पाइरहेकाह को आवँयकता हेिरिदने 
िबयाकलाप सु का चचर्का सदःयह मा िथयो भनेर हामीले हेर् य । 

   चचर् कुन पमा चल्नपुछर् भनेर येशूले सल्लाह िदनभुएन तर आदेश 
िदनभुयो। त्यो आदेशमा चचर् चल्न सक्यो भने आःथामा रहेका समाजका 
सदःयह को जीवनमा आमूल पिरवतर्न आउन सक्छ वा ितनीह को काँचलुी 
फेिरन सक्छ। ितनीह को केवल ूचारवाजीमाऽ होइन तर ितनीह को 
िवँ वासमा कामको तालमेल भएको रहेछ भनेर अ ले देख् न पाउनपुछर्। येशूले 
ःप  िनदर्शन िदनभुयो: "म नयाँ आ ा ितमीह लाई िदन्छु: ितमीह  एक 
आपसमा ूमे गर। जसरी मैले ूमे गर त्यसरी नै ितमीह ले पिन एक 
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आपसमा ूमे गनुर्पछर्। ितमीह  मेरा भक्त हौ भनेर देखाउने आधार नै 
ितमीह को बीचमा भएको ूमे हो" (यूह ा १३:३४,३५ पान्तिरत)। 
 

५. असल काम गनर् एक आपसमा िदनपुन हौशला 
        हामीले परमेँ वरको पक्षमा रहेर उहाँको इच्छा अनसुार सबैको िहत 
गन चाहनाले अिभूिेरत भइ अत्यन्तै असल अिभूायकासाथ काम गरेतापिन 
ूभकुो िनिम्त काम गनर् सध सिजलो हुँदैन जहाँ िनराशा पिन हनुसक्छ। यस 
संसारमा भइरहेका द:ुख, क , पीडा मनगडन्ते नभएर वाःतिवक नै हनु ् र 
जीवनका ती नकारात्मक पक्षह ले कसैलाई पिन छोड्दैन। त्यसैकारण 
हामीलाई संगिठत चचर् वा समूदायको आवँयकता पछर्। एक आपसमा 
सहयोग गन समूहको उदाहरण येशूले आफ्ना चेलाह लाई समेटेर गठन 
गनुर्भएको कायर्लाई अनकुरणीय मा ुपछर्। येशूले आफ्ना चेलाह लाई एक्लै 
ूचारूसार गनर् िबरलै पठाउनभुएको िथयो, अथार्त ्उहाँले जोडीजोडी िमलाएर 
परमेँ वरको राज्यको बारेमा गाउँघरमा सनुाउन पठाउनभुएको िथयो। जब 
ूचार गरेपिछ ितनीह  फकर आए तब ितनीह  फेिर भेला भए र ितनीह को 
अनभुव एकआपसमा बाँडे जसले गदार् ितनीह को बीचमा उजार् िमलेको िथयो र 
हौशला बढेको िथयो। 
    िहॄू १०:२३-२५मा पावलले िवशेष वचन कोरेका छन।् ती पदह मा 
पद २५ अत्यन्तै उल्लेखनीय छ। तर त्यसलाई उल्लेखनीय बनाउन अगािडका 
पदह  कसरी हामीह को बझुाइमा थिपन्छ? "ूमे र असल काम गरेर" एक 
आपसमा हौशला िदने केही तिरकाह  के के छन?् हेन ुर्होस:् "२३ हामीले ढ़ 
ः वीकार गरेको आशालाई दोधार नभईकन दि॑लोसँग थािमराख , िकनिक जसले 
ूित ा गनुर्भयो, उहाँ िवँ वासयोग् य हनुहुनु् छ। २४ हामी एउटाले अकार्लाई ूमे 
र असल कामको िनिम् त कसरी उत् सािहत गराउने त् यस कुरामािथ िवचार गर । 
२५ कित जनाको स ितमा नजाने बानी हनु् छ, तर हामीचािहँ एकसाथ भेला हनु 
नछोड । तर ूभकुो िदन निजक आइरहेको ितमीह ले देखेका हनुाले एउटाले 
अकार्लाई झन ् ूोत् साहन देओ।" 

    कुनै पिन काम गदार् वा योजनालाई कायार्न्वयन गदार् समूहमा िमलेर 
काम गदार् एक्लैले गरेको भन्दा पिन ठूलो उपलिब्ध ूाप् त हनु सक्छ। चचर् 
िनकाय कुनै एक व्यिक्तको होइन वा एक व्यिक्त होइन तर सबै जना िमलेको 
येशूको शरीर हो भनेर हामीलाई देहायका पदह ले याद िदलाउँछ। यस 
मािमलामा पावलले यसरी भन्दछन:् "३ िकनभने मलाई िदइएको अनमुह ारा 
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ितमीह मध् ये हरेकलाई म आमह गदर्छु, जसले आफूलाई जः तो सम् झनपुछर् 
त् यसभन् दा बढ़ी नसम् झोस ्, तर परमेँ वरले हरेकलाई िदनभुएको िवँ वासको 
नापबमोिजम सन् तिुलत िवचारले सोचोस ्। ४ िकनिक जसरी हाॆो एउटै 
शरीरमा धेरै अ  हनु् छन ्, तर सबै अ ह को एउटै काम हुँदैन, ५ त् यसरी नै 
हामी जो धेरै छ , हामी पिन भीं टमा एउटै शरीर ह , र ूत् येक एक-अकार्का 
अ  ह । ६ हामीलाई िदइएको अनमुहअनसुार अलग-अलग वरदानह  हामी 
ूयोग गर । अगमवाणीको हो भने, िवँ वासको पिरमाणअनसुार, ७ सेवाको हो 
भने, सेवाको काममा, िशक्षा िदनेले िशक्षा िदने काममा, ८ अतीर् िदनेले अतीर् िदने 
काममा, दान िदनेले उदार-िच ले, शासन गनले द िच साथ, कृपाको काम 
गनले खशुीिसत।" रोमी १२:३-८। चचर्मा कसैसँग ूितःपधार् गरेर वा को 
भन्दा को ठूलो वा जा े भएर काम गन होइन। हामी ूत्येकमा आआफ्नै 
दक्षता छ कसैसँग जोिर नखोिज एक आपसमा पिरपूरक भएर काम गनुर्पछर्। 
हाॆो उदेँय सबैलाई परमेँ वरको मिुक्तको योजना अवगत गराउन ु हो 
त्यसकारण एक आपसमा सहायता गरेर, हातेमालो गरेर त्यो लआयमा चल  भ े 
ूितव ता जाहेर गरेर चचर्का सबै िवँ वासीह  चल्नपुदर्छ। जब हामी सबै 
जना आफ्नो खबुीले भ्यायसम्म इमान्दारसाथ मेहनत गरेर चल्छ  र आफ्नो 
सामथ्यर् अनसुार िमिलजलुी काम गरेर अिघ बढ्छ  भने हामीह को जीवन र 
कामले अनन्त जीवनको िनिम्त केही न केही ूभाव पानर् सक्छ भ े िवँ वासमा 
भर पनर् सक्छ । 

   जे िठक छ त्यो काम गदार् त्यसको पिरणाम खोज्न ुमनािसब हो। 
हाॆो कामको पिरणाम भनेको मािनसह  र ितनीह को जीवन पिरवतर्न भएको 
हेन हो। तर कितपय समयमा हाॆो कामको पिरणाम जेभएतापिन परमेँ वर र 
हामीले सेवा गन मािनसह को बीचमा हो भनेर उहाँमा ढुक् क हनुपुदर्छ। 
मािनसह को दिरितालाई उकाःन, कमजोरह लाई सरुक्षा गनर्, 
दिवएकाह लाई ःवतन्ऽ गनर् र आवाजिबिहनह को आवाज हनु खोज्दा 
कितपय समयमा खास केही ठूलो ूगित नभएको हामी पाउन सक्छ । तर 
हामी जनु पणु्य काम गछ  त्यसको पिरणाम तत्कालै नभएतापिन ठूलै काम 
गिररहेकाछ  र हाॆो कामले अन्तमा आएर िबजय ूाप् त गनछ भ े कुरामा 
हाॆो आशा छ: "९ भलाइ गन काममा हामी नथाक , िकनभने यिद िहम् मत 
हारेन  भने ठीक समयमा हामी कटनी गनछ । १० यसकारण मौका 
पाएअनसुार हामी सबै मािनसको भलाइ गदजाऔ,ं िवशेष गरी ितनीह को, जो 
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हाॆो िवँ वासका पिरवारका हनु ्।" (गलाती ६:९,१०) र "१६ भलाइ गनर् र 
आफूसँग भएका कुरा बाँड़चूड़ँ गनर् नभलु, िकनिक यः तै बिलह मा परमेँ वर 
ूसन् न हनुहुनु् छ।" (िहॄू १३:१६)।  

  त्यसकारण हामी येशूभक्त ह  भनेर दािव गछ  भने एक आपसमा 
उत्साह िदन हामीलाई करै लाग्छ। मखुलेमाऽ होइन काम ारा नै एक 
आपसमा साहस िदनपुदर्छ। हाॆो न्यायको परमेँ वरूित बफादार भएर चल्न ुर 
न्यायको समूदायमा सिरक हनु ु नै हाॆो जीवनको लआय हो। त्यही लआय 
अनसुार र त्यही लआयमा पगु्न एक आकार्लाई टेवा िदने काम गनर् सक्य  भने 
हामीह कै उदाहरणले हामीमा िमलेर अिघ बढ्न अ लाई ूरेणा िमल्न 
सक्छ। 

    अ को द:ुखक मा साथ िदएर िनयिमत पमा काम गिररहने मािनस 
वा समूह को हो के तपाईँले िच भुएको छ? त्यस व्यिक्त वा समूहले के काम 
गिररहेको छ त्यसलाई हौशला िदन तपाईँ तपाईँले के कदम चाल्न सक्नहुनु्छ? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: एलेन जी ाइट ारा िलिखत द आक्टस ्अभ आपोःटल्स प.ृ 
५४६-५५६को लेख "ए फेथफुल िवटनेस" र वेलफेयर िमिन ी, प.ृ ८१-
८६को "काइन्डनेस द िक टु हटर्स"् पढ्नहुोस।्  

   "जनु काम येशूका चेलाह ले गरे त्यही काम हामीले पिन गनुर्पछर्। 
येशूलाई िवँ वास गछुर् भ े ूत्येक व्यिक्त िमिसनेरी वा ससुमाचारवाहक हो। 
द:ुखक मा पिररहेका मानव ूाणीको क लाई हलकुा पानर् हामीले िनःवाथर् 
भावले र क णा तथा दया देखाएर सेवा गनुर्पछर्।... 
   "भोकाएकाह लाई हामीले ख्वाउनपुदर्छ, ना ोलाई हामीले लगुा 
िदनपुदर्छ, क  र चोटमा परेकाह लाई हामीले सान्त्वना िदनपुदर्छ। 
हताशिनराश भएकाह  र आशारिहत भएकाह लाई हामीले आशाको ूरेणा 
िदनपुछर्। 

   "तरवार वा ल ीले दु लाई सधुानर् खोज्नभुन्दा येशूको ूमेले 
पिरचािलत भएर िनःवाथर् भावनाले सेवा गनुर् ूभावकारी हनु्छ।...ूायजसो 
मानवीयले दु लाई सच्याउन खोज्दा उसको दय झन कठोर हनु जान्छ तर 
येशूको ूमेको अनभुव उसले गनर् सक्यो भने उसको दय पिग्लन सक्छ।"-
एलेन जी ाइट, द िमिन ी अभ िहिल , प.ृ १०४,१०६बाट पान्तिरत। 
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  "दासूथा, जातभात ूणाली,  अन्यायपूणर् र  वा वणर्भेदले पूवार्मही, 
गिरबमािथ शोषण, कमजोरह को वेवाःता गन ूविृ ह  इसाई भनेर दावी 
गनह लाई सहुाउँदैन। यःतो खालको ूविृ  मानव समाजको कल्याणको 
िनिम्त गम्भीर खतरा हो। यी सबै खराब तत्वह लाई फाल्न परमेँ वरले 
भी को चचर्लाई िनयकु्त गनुर्भएको हो।"-एलेन जी ाइटको अन्त्यःतीमा 
जनरल कन्फरेन्सको अध्यक्ष ए. जी. दािनयलसको मनतव्य,  लाइफ ःकेचेचस 
अभ एलेन जी ाइट, प.ृ ४७३ पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
अ)  यस संसारमा धेरै मािनसह , समूहह , सामािजक संघसंःथाह  छन ्

जसले संसारमा भएका अन्याय, अत्याचार र द:ुखक मा परेकाह लाई 
राहत िदन सिबय भइरहेकाछन।् यो कामको लािग सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट चचर्ले के िवशेष बल, िभऽी ान, ॐोत र साधनह  ूयोग 
गनर् सक्छ? 

आ) तपाईँलाई खाँचो परेको बेलामा तपाईँको चचर्का िवँ वासीह ले 
तपाईँलाई हौसला िदएको के तपाईँलाई सम्झना छ? त्यसबाट िसकेर 
तपाईँले त्यही खालको सेवा वा हौशला अ ह लाई कसरी 
िदनसक्नहुनु्छ? 

इ) चचर्को समूदायलाई तपाईँले सहयोग गन बाहेक अ  के के तपाईँले 
गनर्सक्नहुनु्छ ?जनु "असल काम गनर् तपाईँ थाक्नहुु ?" 

ई) न्यायको िनिम्त र िवप  वगर्लाई उकाःनको िनिम्त िवँ वभरी सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःटले गिररहेको ूयास के तपाईँलाई थाहा छ? चचर्को यस 
कायर्के्षऽलाई सहयोग गनर् तपाईँ के गनर् सक्नहुनुहुनु्छ? 

सारांश: हो, हामी इसाई भएको हैिशयतले अ को आवँयकतामा सेवा गनर् 
हामीलाई बोलाएको हो। यस संसारमा मािनसह  अनेक  िकिसमले द:ुखक , 
पीडा, आहत, िनराशको भमूरीमा पिररहेका छन।् यस मािमलामा सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःटह लाई चपुलागेर बःन सहुाँउदैन। हामीह ले व्यिक्तगत पमा 
कसैको सेवा गिररहेका ह ला तर चचर् पिरवारभएर सामूिहक पमा अ को 
सेवा गदार् अझ झन ूभावकारी हनु्छ भ े कुरामा ध्यान िदन ज री छ। 
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कथा १३ 
खु ा त छैन, तर नयाँ जीवन 
लेपानीकु डवुाडवुा, ६०, िफजी 

 

लेपानीले आफ्नो जीवन समाप् त भएको सोचेका िथए। 
    एकिदन िफजीको गाउँ नाकरानीको चचर्मा लेपानी ममर्तको काम गद 
िथए। त्यसबेला अवकास पाएका ःकूलको िशक्षक लेपानीको दािहने खु ा 
अचानक छुरीले का ो। उनको घाऊ चाँडै िनको भएन। उनलाई डायबेिटक 
अथार्त ्मधमेुह रोग भएकोले उनको घाऊ झन झन बढन थाल्यो। आिखरमा 
डाक्टरले उनलाई भने िक उनको खु ा काट्नपुछर्। अपरेशनपिछ लेपानी 
मिहन सम्म ओ ानमा परे। आफ्नो जीवनको बारेमा उनले सोच्न थाले। उनी 
१७वषर्सम्म येशूको बारेमा सनुाउन उनले किहल्यै पिन पराएको िथएन। 
त्यसले उनलाई अत्यन्तै दिुखत तलु्याएको िथयो। अब उनीसँग केवल 
एउटामाऽ खु ा रअ यो। आफ्नो खु ा काटेर गमुाएको दस मिहनापिछ उनले 
कृितम खु ा पाए र उनी िहँड्न सक्ने भए। "मसँग एउटामाऽ खु ा भएतापिन 
परमेँ वरको िनिम्त केही न केही गनुर्पछर्" भनेर उनले िदनिदनै सोच्न थाले। 
जब उनले ूाथर्ना गरे तब उनलाई एउटा कुरोको याद भयो। उनी र उनका 
चचर्का अ  िवँ वासीह ले एउटा गाउँमा ससुमाचार ूचार गनर् धेरै समयदेिख 
चाहेका िथए। त्यस गाउँमा एक एडभेिन्टःट पिरवार बःछन ्भ े कुरा उनले 
सम्झे। ससुमाचार ूचार गनर् सहयोग गनर् उनले त्यस पिरवारसँग अनरुोध गन 
िनणर्य  गरे। 
   जब ाक्सी िलएर उनी त्यस घरमा गए तब त्यहाँ त्यस पिरवारकी 
छोरी आनाले उनलाई सत्कार गरे। जनु पिरवारले उनलाई सहयोग गन आशा 
राखेका िथए ती पिरवार अथार्त ्आनाका बबुा र आमा अक नाडी भ े टापमुा 
सिरसकेको कुरा आनाले बताइन।् 
"ितमी कसरी आराधना ग  अिहले" लेपानीले सोधे। आफूले किहलेकािहँ 
िछमेकी िनकोसँग िमलेर आराधना गन गरेको उनले बताइन।् त्यो िछमेकी 
कुनै पिन चचर्की सदःय िथइनन।् "एक िछन ूाथर्ना गर । म त्यस िनकोको 
घरमा उनलाई भेट्न जान चाहन्छु" लेपानीले भने। 
  जब लेपानी र आना िनकोको घरमा गए तब िनकोको घरको ढोका 
अचानक ठूलो आवाजले खोिलयो र त्यहाँबाट एक जना मािनस िनःकेर आयो। 
"तपाईँ पाहनुाकै िनिम्त म पिखर्रहेको छु!" अत्यन्तै आभारी भएर ती मािनसले 
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बोले। िनकोले पाहनुाह लाई आफ्नो घरिभऽ हलेु र उनले अचम्मको कथा 
सनुाए। धेरै समयदेिख कसैले उनलाई येशूको बारेमा सनुाओस ् भनेर उनले 
ूाथर्ना गिररहेका िथए। जनु मािनस उनको घरमा पिहले आउँछ त्यस 
मािनसको चचर्मा आफू सामेल हनेु कुरो परमेँ वरसँग उनले ूित ा गरेका 
िथए। त्यस िदन िबहान जब उनी खाना पकाउन दाउरा खोज्न गएका िथए 
कुनै मािनस उनको घरमा आउँछन ् भ े कुरा मनमा घचघचाइरहेको उनले 
महससु गरेका िथए। अिन उनी घरमा दगरेुर आए तर घरमा कोही िथएन। 
अिन उनी नहुाएर बािहर िनःकन्दै िथए तब उनले लेपानीको आवाज बािहर 
सनेु। तब उनी हतपत बािहर आए। "तपाईँको चचर्मा म समावेश हनु 
चाहन्छु। अक  साबथ म मेरी ौीमती र ितन छोरीह सँग तपाईँको चचर्मा 
आउँछु" लेपानीले िवँ वासै गनर् नसक्ने गरेर िनकोले ूःताव राखे। लेपानीले 
उनीसँग ूाथर्ना गरे र उनी र उनका पिरवार चचर्मा समावेस हनु चाहेको थाहा 
पाउँदा अत्यन्तै खशुी लािगरहेको कुरा व्यक्त गरे। "तर अक  साबथ म 
तपाईँकहाँ आउँछु र तपाईँकै घरमा चचर् खोलेर परमेँ वरको आराधना गनछु" 
िनकोलाई अचम्म पाद लेपानीले भने। सात मिहनासम्म लेपानीले ूत्येक साबथ 
िनकोको घरमा आराधना कायर्बम चलाए। अ  गाउँलेह  पिन त्यस घरमा 
आराधना गनर् आए। लेपानीले ससुमाचारीय कायर्बमह  चलाए। त्यसपिछ 
१६ जनाले बिप् तःमा िलए। ितनीह मा िनको, उनकी ौीमती र ितनीह का 
ितन छोरीह  पिन िथए। 
   िबःतारै िनकोको घरमा भएको चचर् सानो हनु थाल्यो िकनभने 
मािनसह  धमाधम त्यहाँ आराधना गनर् आउन थाले। केही समयपिछ त्यो चचर् 
िनकोको घरबाट सरेर आफ्नै चचर् भवनमा सर् यो। लेपानी अिहले ६० वषर्को 
छ। यस वषर् अक  गाउँमा पिन चचर् खोल्न उनले आशा राखेका छन।् अिन 
त्यसको अक  वषर् अक  गाउँमा चचर् खोल्ने उनको योजना छ। 
   आफ्नो खु ा गमुाएकोले आफ्नो जीवन पिरवतर्न भएको लेपानीले यस 
लेखकलाई सनुाएका िथए। "जब मसँग दईु खु ाह  िथए त्यसबेला मैले 
परमेँ वरको िनिम्त केही पिन गनर् सिकँन। आज एउटै खु ोले परमेँ वरको 
िनिम्त काम गनर् सकेको छु। मैले खु ा गमुाएपिछमाऽ मैले के गनुर्पन हो सो 
गनुर् पछर् भनेर मैले महससु गरेको छ" हँिसलो भएर आफ्नो मनको कुरो 
पोखाउँछन।् 

-आन्सय ुमेकचेसनी 
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यस ऽैमािसक भेटीको उॄेका भागह  जाने देशका केही जानकारीह : 
अःशेिलया: यो देशमा ४२९ चचर्ह  छन ् भने १०७ झणु्डह  छन।् 
२४,४८७,००० जनसंख्यामा ६१,३३८ एडभेिन्टःटह  छन।् यहाँ २७ वटा 
एडभेिन्टःट हाइःकूलह  छन।् अिृकामा ससुमाचारीय ूचार कायर्बममा 
संलघ्न हुँदा मेलबोनर्, अःशेिलयाको अलेक्जान्डर िडक्सनले त्यहाँबाट फकर 
पिहलो पल्ट अःशेिलयामा एडभेिन्टःट सन्देश उनले सनुाएका िथए। 
अःशेिलयामा कँगा साथै धेरै थिरका जनावह  छन।् ९०ूितशत मािनसह  
समिुको िकनारामा बःदछन।् यस देशको िभऽी भभूाग सबै ूायजसो म भिूम 
छ। त्यहाँका आिदवासीह लाई आवोिरिजन भन्दछ। अिहले ितनीह  केवल 
२ ूितशतमाऽ छन।् ितनीह  हःतकलामा िनपणु छन।् संसारको सबभन्दा 
ठूलो बार अःशेिलयामा छ। त्यो बार ३,४३६ माइल अथार्त ् ५,५३० 
िकलोिमटर छ। 
 

िफजी: िफजीमा १६६ चचर्ह  छन ्भने १०१ झणु्डह  छन।् त्यो देशको 
जनसंख्या ८७८,००० छन ् र २६,४८७ एडभेिन्टःटह  छन।् त्यहाँ दईु 
ःकूलह  छन।्  िफजीमा सबभन्दा पिहला ससुमाचार ूचार गनमा जोजन 
आइ टे िथए। उनी त्यहाँ सन १८९१मा  िपटकारन जहाजबाट आएका 
िथए। केही मिहनापिछ त्यही ँउनको मतृ्य ुभयो र पिछ अ ले त्यहाँ ससुमाचार 
ूचार गनर् थालेका िथए। िफजीको सबभन्दा ठूलो सहर सभुा हो जो त्यस 
देशको राजधानी पिन हो। त्यस देशमा ३२२वटा टापहु  छन ्र अ  ससाना 
टापहु  छन।् िफजीमा िफजी, अङ्मजेी र िफजी िहन्दी भाषा राि य भाषाह  
हनु।् 
 

न्य ु क्यालेडोनीया: यो देशमा ६वटा चचर्ह  छन ् भने चार झणु्डह  छन।् 
त्यहाँको जनसंख्या २८३,००० छ र १,०२९ एडभेिन्टःटह  छन।् अक्टोबर 
२३, १९२५मा क्याप्टेन जोन्स र उनकी ौीमतीले त्यहाँ पिहले ससुमाचार 
ूचार गरेका िथए। त्यहाँका बािसन्दाह  ूायजसो क्याथोिलक र अ  
संम्ूदायका चचर्ह  छन।् ितनीह ले ःथानीय परम्परागत आःथालाई पिन 
मािनरहेका छन।् यो देश पिन टापहु को देश हो। त्यहाँको सरकारी भाषा 
ृेन्च हो। 
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न्यिुजलाण्ड: यो देशमा ८३ चचर्ह  छन ्र २६ वटा झणु्डह  छन।् त्यहा ँ
१३,१६७ चचर्का सदःयह  छन।् त्यहाँको जनसंख्या ४,७९२,००० छ। 
सन ् १८७४मा अमेिरकामा रहेका साथी वा आफन्तह ले सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट सम्बन्धी साममीह  त्यहाँ पठाइएकोले चचर्को िशक्षादीक्षाूित 
मािनसह  आकिषर्त भएका िथए। सन ्१८८५मा अमेिरकन पाःटर एस.एन. 
हाःकल र उनकी ौीमती अःशेिलयाबाट आएका िथए र एडवाडर् हेयरको घरमा 
बसेका िथए। ितनीह  त्यहाँ पिहले एडभेिन्टःट भए। पाःटर हाःकल 
बाइबलको िशक्षक िथए। उनले लेखेका बाइबल हाते पःुतक नेपालीमा पिन 
अनवुाद गिरएको छ। त्यहाँका आिदवासीलाई मौरी भन्दछ। त्यस देशमा 
किरब चािलस लाख माऽै जनसंख्यामाऽै छ। सन ् १९५३मा पिहलोपल्ट 
सगरमाथा चढ्ने सर एडमन्ड िहलारी न्यिुजलान्डबासी नै हनु।् यस देशमा 
एउटा ठाउँ छ जो संसारको सबभन्दा लामो नाउँ मािनन्छ: 
Taumatawhakatangihangakoauauotamateapokaiwhenuakitanatahu अथार्त ् 
टौमाटौ ाकटानिग हा कोओउओउटामेिटपोकेइ ेनवुािकटानाटेह।ु यो समिुी 
िकनारामा रहेको पहाडको नाउँ हो। 
 

पापवुा न्य ुिगनी: यो देशमा १०४५ चचर्ह  छन ्र ३,१८२ झणु्डह  छन।् 
यहाँ ३१५,७५९ एडभेिन्टःटह  छन।् यहाँको जनसंख्या ८,३१७,००० छ। 
यहाँ २९वटा ःवाःथ उपचार केन्िह  छन ्र एक ःवाःथ सेवा कायार्लय छ। 
यो देश ज्वालामखुी, भकूम्प र समिुी आधँीले मंत हनेु देश हो। यस देशमा 
६००भन्दा बिढ टापहु  छन ्र ८०० िविभ  आिदबासी भाषाह  छन।् 
सोलोमन टापहु : यहाँ १९७ चचर्ह  छन।् ४०८ वटा झणु्डह  छन।् 
५२,९७५ एडेभेिन्टःटह  छन।् यहाँको जनसंख्या ६७१,००० छ। मे २९, 
१९१४मा जीफ जोन्सले त्यहाँ पिहले एडभेिन्टःट ससुमाचार सनुाइएका िथए। 
१९स  र २०स  शताब्दीमा िमिसनेरीह ले िभऽाएको इसाई आःथा मखु्य 
संःथागत धमर् हो। 
 

२४८-४ 



<<
  /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


