
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदह : ूिेरत २:४२-४७, ४:३२-३७, म ी 
२५:३८,४०, ूिेरत ९:३६,२ कोरन्थी ८:७-१५, रोमी १२ र याकूब २:१-९ 
यस अध्यायको मूल सार पद: "परमेँ वर र िपताको अ गािड शु  र पिवऽ वा 
निबथिुलएको धमर् यही हो: अनाथ र िवधवाह लाई ितनीह को कं टमा हेरचाह 
गनुर्, र आफूलाई संसारबाट िनं कल  राख् न।ु"  (याकूब १:२७)।  
   म ी २८:१८-२०का पदह लाई महान ्आदेश भनेर कमसेकम सबै 
इसाईह को िदमागमा घसेुका पाइन्छ। बाइबलमा यो सबभन्दा धेरै थाहा 
पाइएको अंश हो। यसमा लेिखएको छ "१८ तब येशू ितनीह कहाँ आएर 
भन ् नभुयो,  “ः वगर् र पथृ् वीमा समः त अिधकार मलाई िदइएको छ। १९ 
यसकारण जाओ, र सबै देशका जाितह लाई चेला बनाओ, िपता र पऽु र पिवऽ 
आत् माको नाउँमा ितनीह लाई बिप् तः मा देओ,  २० मैले ितमीह लाई आ ा 
गरेका सबै कुरा पालन गनर् ितनीह लाई िसकाओ। हेर, म यगुको अन् त् यसम् म 
सध ितमीह का साथमा छु।”  यी पदह लाई हामीह को िमशन ःटेटमेन्ट वा 
येशूभक्त भनेर दावी गनले बोक्नपुन र ःवीकार गनुर्पन कामको िजम्मेवारीको 
वक्तव्य मा ुपछर्। यही पदह ले नै इसाईह को सारा कामह  र ससुमाचार 
ूचारका आयोजनाह लाई घचेिडरहेको हनु्छ। यी पदह ले गदार् नै  इसाईह  
ससुमाचार ूचार गनर् सारा संसारमा कितपय समयमा व्यिक्तगत जोिखम र 
मोलको वाःता नगिर फैिलरहेका हनु्छन।् 
   यस महान ् आदेश वा िनदशनमा येशूले के भ ुभयो त? "सारा 
संसारमा गएर मािनसह लाई चेला वा उहाँका भक्तह  बनाऊ, बप ् ितःमा देऊ 
र मैले ितमीह लाई िसकाएका सबै कुराह  पालन गनर् िसकाऊ।" अिघल्लो 
पाठह मा हामीले हेर् य  िक आवँयक परेकाह को सेवा गनुर्, द:ुखमा 
परेकाह को ःयाहार गनुर् र िवप  वा कमजोर अवःथामा रहेकालाई  उचाल्न ु

९ 
  

नयाँ करारको चचर्मा नयाँ करारको चचर्मा 
सेवाकायर्सेवाकायर्  
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नै येशूको आ ाह  हनु ् जनु हामीलाई सिुम्पएको छ। येशूका पिहला 
चेलाह लाई िदएका ती िनदशनह  कुनै नौलो िथएन वा ितनीह ले नसनेुको 
वा नदेखेको िथएन ब  ितनीह कै माझमा येशूले गिररहनभुएको कामको 
िनरन्तरता िथयो। महान ्आदेश पालन गन बममा येशूले िदनभुएका िवप  
वगर्ह को उत्थान गनुर्पन िशक्षा नयाँ चचर्का समूदायका िवँ वासीह ले पूरा 
गिररहेका िथए भनेर ःप मा देख् न सिकन्छ। 
 

१. नयाँ ूकारको समूदाय वा समाज 
     येशू ःवगर् जानभुएपिछ र पेिन्टको मा पिवऽ आत्मा खिननभुएपिछ 
उहाँलाई िवँ वास गन मािनसह  ा ै बढे र चचर्को सजृना सु  भयो। 
त्यसबेला येशूलाई प ाउनेह को बीचमा नया ँ समूदाय वा समाजको गठन 
भयो। सु मा त्यसको नेततृ्व येशूका ूथम ् चेलाह ले गरेका िथए। यो नयाँ 
समाज केवल "लौ, हामी िमलेर नयाँ समाज गठन गर " भनेर मािनसह को 
चाहना अनसुार सजृना भएको िथएन। तर त्यो समाज येशूका िशक्षादीक्षा र 
सेवाकायर्मा िनमार्ण भएको िथयो साथै िहॄू धमर्शा  र ितनीह का 
अगमवक्ताह को लामो इितहासले ितनीह लाई िखँचेर बनेको िथयो। 
    सु को चचर् ःथापना भएको बेलामा त्यहाँ के आधारभतू मूल तत्वह  
िथए जसले गदार् चचर् ितु गितमा ब ो? अथार्त ् येशूलाई िवँ वास गनह को 
बीचमा के कायर्गत एकता िथयो जसले गदार् धमाधम चचर्मा िवँ वासीह  थिपन 
पगेु? हेन ुर्होस,् ूिेरत २:४२-४७ "४२ ितनीह  ूिेरतह का िशक्षा, स ित र 
रोटी भाँच् न र ूाथर्नामा भिक्तसाथ लािगरहन् थे। ४३ हरेकको दयमा भय 
उत् पन् न भयो (वा परमेँ वरूित ौ ा) , र ूिेरतह ारा धेरै अचम् मका काम र 
िचन् हह  भए। ४४ िवँ वास गनह  जित सबै एकसाथ बः थे, र ितनीह का सबै 
थोक साझा िथए। ४५ ितनीह ले आफ् ना सम् पि  र मालसामान बेिचकन जस-
जसलाई जे-जे कुराको खाँचो पथ् य  सबैलाई ती बाँिड़िदन् थे। ४६ ितनीह  एकै 
मनका भई मिन् दरमा एकसाथ उपिः थत हनु् थे,  र घर-घरमा रोटी भाँच् थे,  र 
ितनीह  खशुी र शु  दयले िमलीजलुी खान् थे, ४७ र परमेँ वरको ूशंसा गद, 
र सबै मािनसह बाट शभेुच् छा पाउँदै बः थे। उ ार पाउनहे लाई ूभलेु िदनिदनै 
ितनीह को संख् यामा थिपिदनहुनु् थ् यो।" र ूिेरत ४:३२-३७ "३२ िवँ वास 
गनह को समूह सबै एकै दय र एकै आत् माका भएका िथए, र ितनीह मध् ये 
एउटाले पिन आफ् नो धन-सम् पि को केही थोक यो मेरो आफ् नो हो भनी भन् दैन 
िथयो, तर ितनीह का सबै थोक साझा िथए। ३३ ती ूिेरतह ले बड़ो शिक्तसाथ 
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ूभ ुयेशूका पनु त् थानको गवाही िदन् थे, र ितनीह  सबैमािथ ठूलो अनमुह रहेको 
िथयो। ३४ ितनीह मध् ये कसैलाई केही कुराको खाँचो पदनथ् यो,  िकनिक जित 
जना जग् गाजिमन िक घरका मािलक िथए,  ितनीह ले ती बेचेर त् यसको मोल 
ल् याउँथे, ३५ र ूिेरतह का चरणमा रािखिदन् थे,  र जस-जसलाई जे-जे कुराको 
खाँचो पथ् य , सो हरेकलाई बाँिड़िदन् थे। ३६ अब साइूस देशको लेवी कुलका 
योसेफ,  जसलाई ूिेरतह ले बारनाबास भनी नाउँ राखेका िथए (जसको अथर् 
उत् साहको पऽु हो),  ३७ उनले आफ् नो जिमन बेचे र त् यो रकम ल् याएर 
ूिेरतह का चरणमा रािखिदए।" 
    इॐाएलीह लाई परमेँ वरले िदनभुएको आदशर् समाजको खाका वा 
परेखा अनसुार चल्न ितनीह  असफल हनुपगेुका िथए। परमेँ वरको योजना 

अनसुार त्यो समाज उदार र न्यायोिचत समाज हनुपुन िथयो। त्यसमा 
परमेँ वरको ःप  िनदशन िथयो "ितमीह को बीचमा गिरब वा िबप  वगर् हनु ु
आवँयक नै िथएन" (व्यवःथा १५:४ पान्तिरत। सु को चचर्को समाजले 
परमेँ वरको त्यस चाहनालाई गिम्भर पमा िलएको िथयो। चचर्का 
िवँ वासीह ले येशूलाई िवँ वास गछुर् भनेर ूवचनमाऽ िदएनन ्तर ितनीह ले 
उहाँको इच्छा अनसुार व्यवहारमै लाग ु गराएका िथए। ितनीह को 
िवँ वासलाई व्यवहािरकतामा उतानर् ितनीह ले ितनीह सँग भएका 
ॐोतसाधनह  िवँ वासीह को आवँयकतालाई पूरा गनर् बाँडेका िथए। कितपय 
समयमा ितनीह ले आफ्नै जग्गा पिन बेचेर आवँयक चन्दा िदएका िथए। 
िवशेष गरेर च ाइको सेवाकायर् ारा (ूिेरत ३:१-११ र ५:१२-१६ हेन ुर्होस)् 
िवँ वासमा बामे सनर् थालेका िवँ वासीह को िहतको िनिम्त आफूसँग भएका 
आिशषह  ितनीह को उत्थानको िनिम्त बाँडेका िथए। (ूिेरत ४:३४-३७ 
"३४ ितनीह मध् ये कसैलाई केही कुराको खाँचो पदनथ् यो,  िकनिक जित जना 
जग् गाजिमन िक घरका मािलक िथए, ितनीह ले ती बेचेर त् यसको मोल ल् याउँथे, 
३५ र ूिेरतह का चरणमा रािखिदन् थे,  र जस-जसलाई जे-जे कुराको खाँचो 
पथ् य ,  सो हरेकलाई बाँिड़िदन् थे। ३६ अब साइूस देशको लेवी कुलका 
योसेफ, जसलाई ूिेरतह ले बारनाबास भनी नाउँ राखेका िथए (जसको अथर् 
उत् साहको पऽु हो),  ३७ उनले आफ् नो जिमन बेचे र त् यो रकम ल् याएर 
ूिेरतह का चरणमा रािखिदए।" र ूिेरत ५:१,२ "१ तर हनिनया नाउँका 
कोही एक जना र ितनकी पत् नी सफीराले एक टुबा जिमन बेचे, २ र त् यसको 
मोलबाट ितनकी पत् नीकै जानकारीमा केही िहः सा आफूसँग राखे, र केही िहः सा 
ल्याएर ूिेरतह का चरणमा रािखिदए")। 
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    य िप, हामीले कल्पना गरे जःतै त्यो येशूभक्तह को ूथम ्समाज 
त्यःतो िस  र आदशर्को समाज िथएन। जब िवँ वासीह  अचािक्लमाऽामा 
बढे तब त्यहाँ तनावह  पिन बढे। ितनीह सँग भएको ॐोतलाई कसरी 
पिरचालन गन त्यस मािमलामा कचकच हनु थाल्यो। त्यसबेला िदनहुँ 
िवधवीह लाई खाना ख्वाइन्थ्यो। यस िबषयमा गनुासो चल्न थालेको िथयो "ती 
िदनमा जब चेलाह को संख् या ब  दैगएको िथयो,  तब िहॄूह का िव मा 
मीक-यहूदीह ले गनगन गरे,  िकनभने दैिनक खा  िवतरणमा ितनीह का 
िवधवाह ले चािहँदो भोजन पाउँदैनिथए।" (ूिेरत ६:१)। त्यस समूहको ःवत 
अगवुाह  येशूका चेलाह  िथए। ितनीह  िवँ वासीह को भौितक खानिपनमा 
भन्दा पिन ससुमाचार सनुाउन व्यःत हनु चाहेका िथए। तर चचर्मा आएका 
मािनसह लाई सवु्यविःथत गनर् ितनीह ले केही न केही व्यवःथा गनुर्परेको 
िथयो। 
   तब ितनीह ले सबैको सहमितमा सात जना मािनसह लाई िनयकु्त 
गरे। चचर्को समूदायलाई व्यविःथत ढँगले चलाउन ितनीह लाई िजम्मा 
लगाइिदएका िथए। चचर्लाई ससंुगिठत पमा चलाउन र सेवाकायर् गनर् 
िवँ वासीह मा िविभ  दक्षता वा सामथ्यर्ता छ त्यसलाई सदपुयोग गनुर्पछर् 
भनेर चाल पाएको सायद यो पिहलो पल्ट िथयो। चचर्को जीवन र ससुमाचार 
सनुाउने सेवाकायर् अव्यविःथत होइन व्यविःथत र व्यवहािरक पमा चल्नपुछर् 
भ े र त्यो मह वपूणर् छ भ े ूत्यक्ष ूमाण चचर्का पिहला बहृत समूहले गठन 
गरेको सामािजक आयोगले देखाउँदछ। "मोशा र दाउदको शासनकालमा जनु 
न्याय र ौ ा देखाएर परमेँ वरका जनह लाई अगवुाइ गनुर्पथ्य  त्यही नीित 
ससुमाचारको ूभावले चचर्मा ओइरो लागेका िवँ वासी जनह को रेखदेख गनर् 
नयाँ चचर् ससंुगिठत भएर चल्नपुदर्थ्यो।"-एलेन जी ाइट, द आक्टस ् अभ 
आपोःटल्स, प.ृ ९५बाट पान्तिरत। 
    सु को चचर् समूदाय कःतो िथयो होला कल्पना गनुर्होस।् त्यस चचर्ले 
अपनाएका नीितह  अिहले पिन हामी कसरी लाग ुगनर् सक्छ ? 
 

२. डोरकासको सेवाकायर् र गवाही  
      येशूले भिवंयवाणी गनुर्भए अनसुार चचर् फैिलन थालेका िथए। उहाँले 
भ ुभएको िथयो, “...ितमीह  य शलेममा र पूरै यहूिदया र सामिरया 
क्षेऽह मा अिन पथृ् वीका कुना-कुनासम् म मेरा साक्षी हनेुछौ।”  (ूिेरत 1:8)। 
त्यसै अनसुार उहाँका नयाँ भक्तह ले पिन उहाँमा भएको िवँ वास र उहाँले 
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गरेका सेवाकायर्लाई िनरन्तरता िदएका िथए। ती िवँ वासीह मध्ये योप्पा भ े 
सहरमा बःने डोरकास नाउँ गरेकी मिहला िथइन ् जसलाई तिबता पिन 
भिनन्थ्यो।  ना ालाई लगुा लगाइिदन ु येशूलाई नै लगाइिदन ुहो भ े येशूको 
अिभव्यक्तलाई उनले गम्भीर पमा िलएकी िथइन ्(म ी २५:३८,४०)।  
    डोरकासको बारेमा र उनको कामको बारेमा ूिेरत ९:३६मा िदइएको 
छ। जनु ूकारले उनको काम र जीवनको बारेमा त्यस पदमा व्याख्या गिरएको 
िथयो त्यही ूकारले के तपाईँको जीवन र कामलाई पिन व्याख्या गिरएको 
चाहनहुनु्छ? हेन ुर्होस:् “योप् पा सहरमा तबीता भन् ने एक जना ूभमुा िवँ वास गन 
बिहनी िथइन।् मीक भाषामा ितनलाई डोरकास भिनन् थ् यो। त् यसको अथर् हिरणी 
हो। ितनी सध अ को भलाइ गिथर्न ्र गरीबह लाई सहायता िदिन् थन।्" 
    डोरकासको सेवाकायर्ले गदार् उनलाई “येशूकी चेली अथार्त ् ूभमुा 
िवँ वास गन बिहनी" भनेर उनको बारेमा िचनाइएको िथयो। उनको िवँ वास, 
जोशजाँगर र अ ूित उनको सेवाकायर् उनको सहरमामाऽ होइन त्यहाँबाट 
बािहर पिन ूख्यात भएको िथयो। 
   योप्पा भ े सहरको निजकको िल ा भ े सहरमा ससुमाचार सनुाउने 
बममा पऽसु गएका िथए। योप् पाका मािनसह  आएर डोरकासको अचानक 
भएको मतृ्यमुा आइिदन पऽसुलाई अनरुोध गरे (“37 पऽसु लु ामा हुँदा ितनी 
िबरामी परेर मिरन ् र मािनसह ले ितनको लाशलाई धोइधाइ पारी घरको 
मािथल् लो तलाको एउटा कोठामा राखे। 38 योप् पा लु ादेिख धेरै टाढा 
पदनथ् यो र पऽसु लु ामा छन ्भन् ने कुरा चेलाह ले थाहा पाए। ितनीह ले 
दईु जना मािनसह लाई पऽसुकहाँ यसो भनी पठाए, “दया गरी हामीकहाँ चाँडै 
आइिदनहुोस।्” 39 यो िबन् ती सनेुपिछ पऽसु उठेर ितनीह सँग गए। पऽसु 
योप् पामा आइपगेुपिछ मािनसह ले उनलाई घरको मािथल् लो तलामा लगे। 
िवधवाह चािहँ तबीताले बनाएको लगुा देखाएर ँदै पऽसुको चारैितर झिुम् मए। 
40 पऽसुले ितनीह  सबैलाई कोठाबाट बािहर िनकालेर घुडँा टेकी ूाथर्ना 
गरे। त् यसपिछ उनले लाशितर फकर भने,  “ए तबीता,  उठ!”  ितनले आखँा 
उघािरन ् र पऽसुलाई देखी उठेर बिसन।् 41 पऽसुले ितनको हात समातेर 
उठाए। त् यसपिछ उनले ूभकुा पिवऽ जनह  र िवधवाह लाई बोलाएर मरेर 
पिन बाचेँकी तबीतालाई िजम् मा िदए।" ूिेरत 9:37-41)।  
   जब पऽसु योप्पामा आइपगेु तब डोरकासको सेवाकायर्बाट फाइदा 
पाएका धेरै गिरब िवधवाह  रोइरहेका उनले देखे। ितनीह ले उनलाई 
लगुाह  देखाए जनु डोरकासले िदएकी िथइन।् ती लगुाह बाट र गिरबह को 
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बन्दनबाट डोरकास ूभकुी चेली हनु ्भनेर केवल मखुलेमाऽ होइन कामले 
पिन बताएकी िथइन ्भनेर पऽसुले महससु गरेका िथए। 
    त्यो आप कालीन समय िथयो। त्यसकारण पऽसुले डोरकासको 
िनिम्त ूाथर्ना गरे र परमेँ वरले उनलाई पनुजीर्वन िदनभुयो। अ को 
भिक्तभावपूवर्क सेवा गर् यो भन्दैमा सबै जना डोरकास जःतो यस संसारमा फेिर 
सेवा गनर् िबउँितने छन ्भ े कुनै ग्यारेन्टी त छैन। ूभकुो नाउँमा सेवा गदार् 
गद डोरकास िबरामी भइन ्र मिरन।् (पऽसुले उनलाई िबउँताइिदएपिन उनी 
पिछ त मरेकी िथइन)्। चचर्का िवधवुाह लाई सघाउन िनयकु्त गिरएका 
िःतफनस त झन इसाई इितहासको पिहलो सहीद हनुपगेुका िथए (ूिेरत 
७:५१-६० “51  “तपाईंह को दय अन् यजाितको जः तै कठोर भएको छ र 
तपाईंह  परमेँ वरको सन् देश सनु् न चाहनहुनु् न। आफ् ना िपता-पखुार्ले जः तै 
तपाईंह ले पिन पिवऽ आत् माले देखाउनभुएको कुरालाई किहल् यै पिन 
मान् नहुनु् न। 52 के तपाईंह का िपता-पखुार्ले नसताएको कुनै अगमवक्ता 
होलान ् र?  परमेँ वरका पिवऽ सेवक आउँदै हनुहुनु्छ भनेर खबर सनुाउने 
अगमवक्ताह लाई समेत ितनीह ले मारे। तपाईंह ले चािहँ आउनभुएका 
पिवऽ सेवकलाई नै धोखा िदएर मानुर्भयो। 53 तपाईंह ले ः वगर्दूतह को 
हात ारा परमेँ वरको व्यवःथा त पाउनभुएको िथयो,  तर त् यसलाई पालन 
गनुर्भएन।”   54 िः तफनसको कुरा सनेुर महासभामा बसेका मािनसह  िरसले 
आगो भए र ितनीह ले िः तफनसलाई दा॑ा िकट् न लागे। 55 तर िः तफनसले 
पिवऽ आत् माबाट भरपूर भएर ः वगर्ितर हेरे। उनले परमेँ वरको शिक्तशाली 
मिहमा देखे,  येशू पिन उहाँको दािहनेपि  हनुहुनु् थ् यो। त् यहाँ उनले परमेँ वर र 
उहाँको दािहनेपि  येशूलाई ठूलो मिहमामा बास गनुर्भएको देखे। 56 उनले 
भने,  “हेर,  म ः वगर् उियएको र मानव पऽु येशूलाई परमेँ वरको दािहनेपि  
उिभरहनभुएको देख् तै छु।”  57 त् यि कैमा ितनीह ले जोडले कराउँदै आ-
आफ् ना कान थनेु र सबै उनीमािथ जाइलागे। 58 ितनीह ले िः तफनसलाई 
ढु ाले हानेर मानर् सहरदेिख िघः याउँदै बािहर िनकाले। साक्षीह ले आ-आफ् नो 
कोट फुकालेर शाऊल भन् ने िठटाको िजम् मा लगाई िः तफनसलाई ढु ाले 
िहकार्उन लागे। 59 ितनीह ले ढु ाले िहकार्इरहँदा िः तफनसले ूभलुाई 
पकुाद भने, “हे ूभ ु येशू, मेरो आत् मालाई िलनहुोस”् 60 त् यसपिछ उनले घुडँा 
टेकेर ठूलो सोर िनकालेर भने,  “हे ूभ,ु यो पाप ियनीह लाई नलागोस!्” यित 
भनेर उनले आफ् नो ूाण त् यागे)।"   
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   उपकार वा परोपकार गरेर सेवा गनको जीवन अत्यन्तै सिजलो हनु्छ 
भ े छैन। बेलाबखतमा कठोर र मिुँकल पिन हनुसक्छ। तर डोरकासको 
कथामा हामीलाई एउटा उल्लेखनीय कुरा देखाइन्छ। डोरकासको जीवन र 
मतृ्यलेु परमेँ वरको ूमे र शिक्त उन ारा यसरी झिल्कएको िथयो िक योप्पाका 
मािनसह मा गिहरो ूभाव पारेका िथए। ूिेरत ९:४२मा ःप पमा खलुासा 
गिरएको छ “यो घट्ना योप्पा सहरका सबै मािनसह ले थाहा पाए र धेरैले 
ूभलुाई िवँ वास गरे" (ूिेरत ९:४२ पान्तिरत)। 
   यिद तपाईँ यस संसारबाट िबलय हनुभुयो भने के तपाईँको 
सेवाकायर्लाई डोरकासको जःतो सेवाकायर् जःतै तपाईँलाई मािनसह ले 
सिम्झन्छन ् होला ? यस संसारबाट हामी गएपिछ पिछका पीढँीह को िनिम्त 
हामीले असल कुरो छोडेर जान हामी कसरी ूयत् नशील हनुपुछर्? तपाईँसगँ के 
दक्षता छ जसरी डोरकासको दक्षता भनेको अ को िनिम्त लगुा िसलाइ िदने 
िथयो, जसले गदार् अ ले तपाईँको सेवाको फाइदा पाउन सक्छन?् 
 

३. िदन ुपिन बाँड्ने तिरका हो  
         येशूलाई आफ्नो ूभ ुभनेर ःवीकारेपिछ र धािमर्क आःथामा पिरवतर्न 
गरेपिछ पावल अयहूदी वा अन्य जाितह लाई ससुमाचार फैलाउने लआयमा 
अमसर हनु थालेका िथए। उनको गवाहीले ूभािवत भएका अयहूदी तर परुानो 
करार वा यहूदी जातसँग अपिरिचत मािनसह ले धमाधमा येशूलाई िवँ वास 
गनर्पगेुका िथए। यहूदी जाितह बाट इसाई भएका र यहूदी जाितबाट बािहरका 
मािनसह  इसाई हनु थाले पिछ ितनीह को बीचमा जिटल ूँ न खडा 
हनुपगेुको िथयो। यहूदीह ले अयहूदीह लाई पिहले यहूदी संःकारमा पिरवितर्त 
हनुपुछर् अिनमाऽ इसाई हनु पाउँछन ्भनेर िजिकर गरेका िथए भने अन्य जाित, 
वा अयहूदी र िबदेशी जाित भनेर कहलाइनेह  येशूलाई िवँ वास गनर् आफूह  
यहूदी जातमा ूवेश हनुपुछर् भ े सरुमा िथएनन।् त्यस िववादको वहस गनर् 
येशूका चेलाह , यहूदी र अयहूदी इसाईह  ये शलेममा भेला भएका िथए। 
ितनीह ले िविभ  जिटल ूँ नह को समाधान गनर् परमेँ वरको अगवुाइ 
मागेका िथए। त्यस सभामा पािरत गिरएको ूःतावको बारेमा ूिेरत १५मा 
उल्लेिखत गिरएको छ। 
    त्यस य शलेम पिरषदले पािरत गरेको ूःतावको केही अंश गलाती 
२मा पावलले लेखेका छन।् य शलेम पिरषदले पािरत गरेको घोषणापऽलाई 
नै िनरन्तरता िदँदै अन्यजाितह कहाँ ससुमाचार ूचार गन आफूले पाएको 
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इजाजतमा उनले अक  मह वपूणर् तत्वलाई यसरी ूःततु गदर्छन:् “एउटा 
कुराचािहँ उनीह  सबैले भने, अभावमा रहेका गरीबह लाई सिम् झनपुछर्। त् यही 
कुरो गनर् म पिन उत् सकु िथए।ँ" (गलाती 2:10)। र पावलले आफ्नो सम्पूणर् 
सेवाकायर्मा त्यस िबषयलाई  व्यिक्तगत पमै िनरन्तरता िदएका िथए। 
उदाहरणमा, पावलले आफ्नै हातले पिरौम गरेर अ को सेवा गरेका िथए भनेर 
ूिेरत २०:३२-३५मा यसरी उल्लेख गिरएको छ: “32 “अब म तपाईंह लाई 
परमेँ वरको हातमा िजम् मा लाउँदै छु र उहाँकै अनमुहले भिरएको सन् देशको 
भरमा छोिडिदन् छु,  जस ारा परमेँ वरले तपाईंह लाई िवँ वासमा बिलयो 
बनाइरहनहुनु् छ र आफ् ना मािनसह लाई आिशष ्को भागीदार बनाउनहुनु् छ। 
33 मैले कसैको सनु-चाँदी वा लगुाको लोभ गिरन।ँ 34 तपाईंह  आफलाई 
थाहा छ,  मेरा हातले काम गरेर मलाई र मेरा साथीह लाई चािहने कुरा 
जटुाए।ँ 35 यसरी ‘िलनेह भन्दा िदनेह  धन् य हनु’् भनेर ूभ ु येशू आफले 
भन् नभुएको कुरालाई सम् झेर कमजोर मािनसह को हेरचाह गनर् सकेसम् म 
पिरौमसँग काम गनुर्पछर् भनी मैले सबै कुरामा देखाएको छु।”  
     य शलेमका सु का चचर्ले अपनाएका नीित अनसुार इसाई समाज 
केवल यहूदी जाितह को िनिम्तमाऽ होइन तर समःत मानव ूाणी जसले 
येशूलाई महण गछर् भ े धारणालाई पावलले िनरन्तरता िदएका िथए। 
     उ ार िच ले िदन सक्ने खबुी ससुमाचारसगँ गाँिसएको हनु्छ भनेर 
पावलले २ कोरन्थी ८:१-१५मा कसरी वणर्न गदर्छन?् हेन ुर्होस:् “1 दाजभुाइ 
हो, परमेँ वरले माकेडोिनयाको मण् डलीलाई गनुर्भएको अनमुहको बारे 
ितमीह लाई हामी भन् न चाहन् छ। 2 ितनीह ले असाध् यै द:ुखमा पिन आफ् नो 
ठूलो आनन् द ूमाण गरी देखाए। ितनीह  गरीब भएर पिन मन खोलेर दान 
िदए। 3 उनीह ले आफ् नो औकातदेिख पिन धेरै िदए, त् यही पिन आफ् नो 
खसुीले िदए। 4 यसरी दान िदएर उनीह ले हामी यहूिदयामा हनेु भीं टका 
पिवऽ जनह को सहायतामा भाग िलने मौका पाऔ ंभनी सा॑ै िबन् ती गरे। 5 
हामीले सोच् दै नसोचेको कुरो ितनीह ले गरे। पिहले उनीह ले आफलाई 
ूभकुहाँ चढाए अिन परमेँ वरको इच् छामा काम गनर् आफलाई हाॆा हातमा 
सिुम् पिदए। 6 तीतसले ितमीह का बीचमा यो दान उठाउने काम सु  गरेकाले 
त् यो पूरा ग न ्भनी हामीले उनलाई पठाय । 7 ितमीह  िवँ वासमा, िशक्षामा, 
ानमा, अ को ख् याल गनर्मा र हाॆो माया गनर् सबै कुरामा धनी छौ। यसै 
गरी यो ूमेले िदने सेवा पिन पूरा गन गर भनी हामी इच् छा गछ । 8 यो मैले 
ितमीह लाई िनयम बनाइिदएको होइन,ँ तर अ ह ले म त गनर् कित इच् छुक 
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छन,् यहाँ बताएर ितमीह को ूमे साँचो हो िक होइन, म प ा लाउन 
चाहन् छु। 9 हाॆा ूभ ु येशू भीं टले गनुर्भएको अनमुह ितमीह लाई थाहै छ। 
उहाँ धनीभन्दा धनी भएर पिन ितमीह का लािग गरीब हनुभुयो। आफ् नै 
गरीबीले ितमीह लाई धनी बनाउन उहाँले यसो गनुर्भयो। 10 पोहोर थालेको 
काम पूरा गर भनी म ितमीह लाई सल् लाह िदन् छु। ितमीह  काम गनर् माऽ 
होइन तर काम गन इच् छामा पिन सबैभन्दा अिघ भयौ। 11 अब ितमीह ले 
सु  गरेको काम पूरा पिन गर। त् यस बेला ितमीह को िदने ठूलो इच् छा िथयो 
र सकेसम् म िदएर अब आफ् नो इच् छा पूरा गर। 12 ितमीह मा िदने ठूलो 
इच् छा छ भने ितमीह मा जे छ, त् यसैबाट िदएको परमेँ वर िलनहुनु् छ, तर 
ितमीह सगँ नभएको कुरा खोज् नहुनु् न। 13 ितमीह लाई भारी लदाएर 
अ ह लाई चािहँ हलु ो बनाउने मेरो इच् छा होइन तर सबैलाई समान भार 
होस।् 14 यस बेला ितमीह सगँ मनग् गे छ र नहनेुह लाई ितमीह ले िदन ु
राॆ ैहो। पिछ ितमीह लाई नपगु् दो हुँदा पिन उनीह ले म त गनछन।् यसो 
हुँदा दवैुले आपसमा म त गनर् सक् नेछन ् र सबै बराबर हनु् छन।् 15 "धेरै 
बटुल् नेलाई पिन धेरै भएन अिन थोरै बटुल् नेलाई पिन थोरै भएन" भनेर त 
धमर्शाः ऽमा नै लेिखएको छ।"   
    परुानो करारका दईु अध्यायलाई ूःततु गद किठन पिरिःथितमा 
सहिवँ वासीह को सहयोगको िनिम्त उदार होऊ पावलले अनरुोध गदर्छन।् 
जब इॐायलीह ले म भिूममा ४० वषर् घमुिफर गरेका िथए त्यसबेला 
परमेँ वरले ितनीह लाई ूसःत म ा ःवगर्बाट बषार्उनभुएको िथयो। त्यसलाई 
अनकुरणीय उदाहरणको पमा िलएर चचर्का िबःततृ समूदायूित येशूका 
भक्तह ले िदन ु र बाडँचडु गनुर्पछर् भनेर पावलले िजिकर गरेका िथए (२ 
कोरन्थी ८:१५)। भजन ११२:९मा उल्लेख गिरएको “उसले अभावमा 
परेकाह लाई खलुा मनले िदँदछ र उसको दया किहल् यै हराउँदैन। ऊ 
शिक्तशाली हनेुछ र उसले आदर पाउनेछ।" पदलाई  २ कोरन्थी ९:९मा 
पावलले यसरी िसधै उद् धृत गदर्छन ् “धमर्शाः ऽमा पिन त् यः तै लेिखएको छ, 
“उसले छछर् र मन खोलेर गरीबलाई िदएको छ, उसले गरेको भलाइ 
यगुयगुसम् म रहनेछ।""×××   
   आफूले िनयिमत पमा आजर्न गरेका पैसाह  िनयिमत पमा 
जानाजानै अलग छु ाएर राख् न ुतािक जब उनी वा िततस ितनीह को चचर्मा 
आउँछन ् तब ती भेटीह  जम्मा गरेर य शलेमका इसाईह लाई सिजलैसँग 
िदन सकून ्भनेर आफ्ना पाठकह लाई पावलले अनरुोध गदर्छन।् एउटा चचर् 
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उदारताको  उदाहरण बनेर अक  चचर्लाई पिन त्यःतै उदारवादी हनु 
िसकाउनपुछर् भनेर पावलले उत्साह िदन्छन।् पावल लेख्दछन ् “मािनसह ले 
भीं टको ससुमाचारूित ितमीह को भिक्त र खलु् ला मनले सबैलाई िदने वा 
बाँड्ने भएर ितमीह को सेवा देखेर परमेँ वरलाई आदर िदनेछन।्" (२ 
कोरन्थी 9:13)।  
     हो, हाॆो अगािड सहयोगको िनिम्त धेरै मागह  छन।् धेरै 
ःथानह लाई हाॆो म त चािहन्छ। तर सबैलाई ितनीह को इच्छा परु् याउन 
हामी सक्दैन , तैपिन िदनैपन ठाउँमा र हामीह को ॐोत भएसम्म कसलाई 
पिहला िदने भ  ेूाथिमकता हामीले कसरी छु ाउने? 
 

४. साथर्क जीवन िजउन र क णा र माया पाउने जीवन िबताउन पावलको  
मागर्िनदशन  

     येशू भी को मतृ्यु ारामाऽ मिुक्त पाइन्छ भ े महान ् िशक्षालाई 
गिहरो पमा िसकाउन येशूपिछका पोख्त धमर्गु  पावलले रोमीको िकताब ारा 
ूत्येक पाठकको साम ुरािखिदएका छन।् त्यस आत्म ानको िस ान्त पावलले 
रोमीको पःुतकको ूथम ्१-११ अध्यायह मा गिहरो िवँ लेषण गरेर सबैको 
साम ुूःततु गरेका छन।् ूथम ्११ अध्यायको ूःतिुत पिछ पावलले  अक 
िवषयमा जोड िदएका िथए। यिद कोही मािनसले येशूको मतृ्यु ारा पाइने 
ससुमाचारलाई महण गरेर परमेँ वरको ूमे र अनमुहलाई ःवीकाछर् भने मखुले 
वा मनलेमाऽ होइन जीवनबाट पिन उसले देखाउनपुछर् जसले गदार् ूत्येक 
येशूभक्त अ लाई िूय ठा े कलामा िनपूणर् हनुसकुन ्भ े पावलको जोडदार 
िजिकर छ: “त्यसकारण ए भाइ र बिहनीह  हो, परमेँ वरको दयाको 
ि कोणले म जोडसँग आमह गछुर् िक ितमीह का शरीर जीिवत बिल वा 
शहीद र पिवऽ हनु समु्प। यो नै परमेँ वरलाई मनपन ितमीह को सत्य र 
उिचत उपासना वा उहाँूित गिरने आराधना हो।" (रोमी १२:१ पान्तिरत)। 
     रोमी १२ अध्याय पढ्नहुोस।् यस अध्यायलाई आफ्नै शब्दह मा 
सारांश िनकाल्नहुोस।् िवशेष गरेर अभावमा परेकाह लाई ूमे गनर्, अ को 
वाःता गनर् पावलले िसकाएका िनदशनह लाई ध्यान िदनहुोस।् ूत्येक 
येशूभक्तमा हनुपुन सखु, शािन्त र मेलिमलापका नीित अथार्त ् गणुह  यसमा 
िवषयमा  अध्यायमा पावलले कोरेका छन।् हेन ुर्होस:् “1 मेरा प् यारा 
दाजभुाइह , परमेँ वरको धेरै दया ितमीह मािथ भएको छ। त् यसैले आफ् नै 
शरीर पिवऽ र परमेँ वरलाई मनपद  िजउँदो बिलदान बनाएर परमेँ वरको सेवा 
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गनर् उहाँको साम ु चढाओ भनेर म ितमीह लाई िबन् ती गदर्छु। ितमीह को 
आत् माले गनुर्पन साँचो आराधना पिन यही नै हो। 2 ितमीह ले संसारका 
मािनसह का देखािसकी गरेर उनीह जः तै हनेु इच् छा नराख, अब आफ् नो 
मनमा नयाँ भई पिरवतर्न होओ। त् यसो भए माऽ ितमीह ले परमेँ वरको इच् छा 
के रहेछ, प ा लाउन सक् छौ अिन कुन कुरो असल छ, कुन कुरोले 
परमेश ् वरलाई खसुी तलु् याउँछ अिन कुनचािहँ कुरा पक् का हो, त् यो ितमीह लाई 
छलर्  थाहा हनु् छ। 3 परमेँ वरले मलाई अनमुह देखाउनभुएकोले म ितमीह  
सबैलाई भन् दै छु, आफूलाई ठूलो नठान तर परमेँ वरले िदनभुएको िवँ वासको 
माऽाअनसुार आफू जः ता छौ, त् यः तै ठान। 4 हाॆो शरीरमा धेरै अ ह  भए 
पिन ती अ ह का बेग् लाबेग् लै काम छन।् 5 त् यसै गरी हामी धेरै भए पिन 
भीं टमा एउटै शरीर ह  र हामी सबै एक-अकार्का अ  ह । 6 यसकारण 
परमेँ वरले आफ् नो अनमुहले हामीलाई िदनभुएका बेग् लाबेग् लै दानअनसुार उहाँका 
कामह  गर । परमेँ वरको तफर् बाट बोल् न सक् नेले आफ् नो िवँ वासअनसुार 
उहाँकै तफर् बाट बोल । 7 सेवा गनजितले ठीकसँग सेवा गर , परमेँ वरका 
िशक्षा िदन सक् नेले आफ् नो िवँ वासको माऽाअनसुार िशक्षा देओस।् 8 ठीक 
बाटोमा िहंड् न सल् लाह िदन सक् नेले सल् लाह देओस।् खाँचोमा परेकालाई िदनेले 
खलु् ला मनले देओस।् काम िमलाउनेले सक् दो चाँडै िमलाइहालोस ् र दया 
देखाउनेले खसुीसाथ दया देखाओस।्  9 ितमीह को ूमे देखावटी होइन तर 
साँचो होस।् खराब कुरा त् यागेर असल कुरामा लािगरहो। 10 भातृू मेले एकले 
अक लाई पिन ूमे गर। अ लाई आदर गनर् नचकु। 11 गिरहाल् नपुन काममा 
अल् छी नगर। आत् मामा जोिशलो भएर िदलोज् यानले ूभकुो काम गर। 12 
ितमीह ले पाएको आशामा खसुी रहो। कं टह मा धैयर् बन र सध ूाथर्नामा 
लािगरहो। 13 ूभ ु भीं टका पिवऽ जनह लाई खाँचो पदार् सहायता देओ, 
घरमा आएका पाहनुाह को सेवासत् कार गर 14 र सताउनेह लाई ौाप होइन 
आशीवार्द देओ। 15 त् यः तै रमाउनेह सँग रमाओ। नेह सँग रोओ, 16 
सबैसँग िमलनसार होओ। कसैसँग शेखी नगर, तर सबैसँग नॆ भएर झकु अिन 
आफूलाई धेरै जान् ने पिन नठान।  17 कसैले ितमीलाई नराॆो गर् यो भन् दैमा 
उसलाई नराॆो नगर। सबै मािनसले असल ठहराएका कुराह मा माऽ ध् यान 
िदनू। 18 सकेसम् म सबैिसत मेलिमलाप राख। 19 प् यारा दाजभुाइह , 

किहल् यै पिन कसैसँग बदला निलनू। तर िरस देखाउने काम परमेँ वरलाई नै 
गनर् िदनू िकनभने धमर्शाः ऽमा लेिखएको छ, "न् याय गन काम मेरो हो। म नै 
बदला िलनेछु।" 20 अक  ठाउँमा धमर्शाः ऽले भन् छ, "ितॆो शऽ ुभोकाएको 
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छ भने खान देओ, ितखार्एको छ भने पानी देओ िकनभने यसो गनार्ले ितॆो 
शऽकुो टाउकोमा आगोको भ ुमँो थपुानछौ।" 21 खराबीले ितमीलाई िजत् न 
नपाओस ्तर खराबीलाई भलाइले िजत।   
   परमेँ वरसँगको र मािनस मािनसको बीचको सम्बन्धलाई कसरी 
समुधरु बनाइ राख् ने भनेर ती िवषयबःत ुपावलले अ  पऽह मा पिन लेखेका 
छन।् तर रोमी १२मा उनले सबै पऽह को िवःततृ सारांश िदएर हाॆो ध्यान 
त्यसितर तानेका छन।् चचर् कुनै भवन वा संःथा नभएर ूत्येक िवँ वासी हनु ्
र िवँ वासीह को समूह हनु भनेर सहमित जनाउँदै, ूत्येक िवँ वासीमा िविभ  
दक्षता वा खबुीह  हनु्छन ् र हरेकले एक आपसमा उदारवादी भएर सेवा 
गनुर्पछर् र एक आपसलाई उत्साह िदनपुछर् भनेर उनले आमह गदर्छन (पद 
३-८)। कसैले केही काम गछर् भने धमर्को लािग होइन न त कसैलाई 
िरझाउनै हो तर सबभन्दा ठूलो ूमेको जोशले उत्सािहत भएर िनँ वाथर् भावनाले 
गनुर्पछर् भनेर उनी िजिकर गदर्छन ्(पद ९-११)। 
   इसाई जीवन कसैबाट अलग भएर बःने वा अ भन्दा आफू साध ुछु 
भनेर कुटीमा जीवन िबताउने होइन तर मािनसह कै बीचमा रहेर कसरी 
व्यवहािरक जीवन िबताउने भनेर पावलले आचारसंिहता ःव प यो १२ 
अध्यायमा कोरेका छन।् कुनै पिन किठन, जिटल र मिुँकल पिरिःथित र 
सतावतमा धैयर् धारण गनर्, गिरबह को सेवा गनर्, सकेसम्म जहाँभएपिन सबैसँग 
शािन्त वा मेलिमलाप गरेर बःन, कसैूित ूितशोधको भावना नरािख खराब 
गनलाई असल गनर् र दु  र अन्याय गनह लाई पिन क णा तथा दया 
देखाएर व्यवहार गनुर्पछर् भनेर पावलले आमह गरेका छन ् (रोमी 
१२:२०,२१)। धमर्पिरवतर्न गरेको छु भनेर अ लाई देखाउन होइन तर 
आफ्नो जीवनमा आमूल पिरवतर्न भएको छ र नयाँ मािनस बिनएको छु भन्दै 
परमेँ वरको सेवा गद र िवँ वासीको समाजको एक भाग भएर कसरी िजउने 
भ े खाका यस अध्यायमा िदइएको छ। 
    येशूले बुसको मतृ्यु ारा र अनन्तको आशा िदलाइ िदनभुएकोले 
त्यसको ूत्यु रमा नयाँ िवँ वासीह को जीवन, ूाथिमकता र 
िबयाकलापह मा आमूल पिरवतर्न आउनपुछर् र आदशर्को जीवन िबताउन ु
आवँयक छ भनेर पावलले ितनीह लाई सम्बोधन गदर्छन।् पावल र त्यस 
बेलाका जनताह ले िन ु र र शोषक रोमी साॆाज्यको भारमा जीवन िबताएका 
िथए। रोमका कितपय जनता वा शासकह  संसािरक िथए र परमेँ वरूितको 
िवँ वासमा संवेदनशील िथएनन।् तर नयाँ िवँ वासीह लाई संसारका 
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मािनसह भन्दा फरक जीवन जीउन िसकाउँदै पावल भन्दछन ्“संसारको ढाँचा 
वा देखािसिक अनसुार नचल्न ुवा संसारसँग सम्झौता गरेर नचल्न,ु तर िदमाग 
वा मगजलाई नयाँ बनाइ आफ्नो जीवनलाई पिरवतर्न वा कायापलट गनुर्" 
(रोमी १२:२ पान्तिरत)। 
    तपाईँ रहेको समाजमा कःतो नकारात्मक मनिःथित, ूविृ  वा 
संःकारह  छन ्जसको ूितवाद गद तपाईँ समाजको िूयपाऽ ब  र येशूका 
भक्त हुँ भनेर देखाउन सक्नहुनु्छ? 
 

५. “न्यायी" याकूब  
   येशूका भाइ वा झड्केला भाइ याकूब इसाई परम्परा अनसुार 
य शलेममा भएको सु को चचर्को अगवुा िथए भनेर भिनएको छ। जब यहूदी 
र अयहूदी इसाईह को बीचमा िववाद भयो तब त्यसलाई सलु्झाउन एक 
पिरं द खडा भएको िथयो। त्यो पिरषदमा िवँ वासीह का ूितिनिधह  िथए। 
याकूब त्यस पिरषदको अध्यक्ष भएका िथए (ूिेरत १५, गलाती १ र २)। 
उनलाई याकूबको पःुतकको पिन लेखक भ  सिकन्छ। याकूब भ े नाउँ 
त्यस समयमा लोकिूय िथयो। त्यसकारण त्यस समय धेरै आमाबाबलेु आफ्ना 
छोराह को नाउँ याकूब भनेर नामा रण गिरन्थे। त्यही याकूब चचर्को अगवुा 
पिन हनुसक्थ्यो र याकूब जो "न्यायूमेी" भ े नाउँले ूचिलत भएका िथए। 
उनको ूाथिमकतामा आफू होइन अ को भाऊ वाःता गन र ूायजसो 
िबिसर्एका, िपछिडएका वगर्ह को सेवा गन िथयो। उनको नाउँ िदएर समावेश 
भएको याकूबको पःुतकलाई "नया ँकरारको िहतोपदेश" भनेर पिन भिनन्छ। 
परमेँ वरका भक्तह ले कसरी सही सत्यवादी, ानी र धािमर्क जीवन 
िबताउनपुछर् भ े व्यवहािरक अतीर् त्यस पःुतकमा लेिखएको छ। 
    कितपय मािनसह  केवल सु ेमाऽ गछर्न ्र सनेु अनसुार पालन गन 
पन नैितक पमा वाध्यता नभएको ठान्छन।् कोही मािनस इसाई हुँ वा येशूको 
भक्त हुँ भनेर दावी गछर् भने परमेँ वरको वचन सु ेमाऽ तर पालन नगन 
इसाईहरे आफूले आफैलाई धोखा िदइरहेका हनु्छन ् भनेर याकूबले ठोकुवा 
गछर्न।् त्यसकारण वचन अनसुार चल्न उनी आमह गछर्न ्(याकूब १:२२)। 
अभावमा परेकाह को सेवा गन, शोिषत तथा पीिडतह ूित क णा देखाउने र 
समाजमा विरपिर भएका ॅ  ूभावबाट आफूलाई चोखो राख् न ुनै उनको िनिम्त 
शु , सत्य र धमर् िथयो। यिद यी नीितह  अपनाएर कोही ूभकुो पिछ लाग्छ 
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भने यस खालको धमर् परमेँ वरको अगािड सध मान्य भइरहेको हनु्छ (याकूब 
१:२७)। 
    जसरी गिरब सध रहन्छ त्यसरी नै धनी वगर् पिन सध भइरहन्छ। 
त्यसबेला र अिहलेको समाजले धनीवगर्लाई हेन ि कोणमा खास िभ ता 
आएको छैन। तर धनीह ूितको लोकिूय धारणा िवपिरत याकूबको धारणा 
कःतो िथयो? परमेँ वरको आ ा पालन गछुर् भनेर दावी गन िवँ वासीह ले 
चचर्मा आएका वा भएका धनी र गिरबलाई कुन िहसाबले व्यवहार गनुर्पछर् भनेर 
याकूबले कसरी औलँ्याउँछन?् हेन ुर्होस:् याकूब २:१-१३ "१ मेरा भाइ हो, ूभ ु
येशू भीं ट, मिहमाका ूभमुािथ ितमीह को िवँ वास भएको हनुाले ितमीह ले 
कुनै भेदभाव नदेखाओ। २ यिद कोही मािनस सनुका औठँीह  र राॆा-राॆा 
लगुा लगाएर ितमीह को सभामा आयो, र कुनै एक जना गरीब पिन झऽेु-झाॆ े
लगुा लगाएर आयो भने, ३ ितमीह ले त् यो राॆो लगुा लाउनेलाई आदर गरेर, 
"यहाँ राॆो ठाउँमा बः नहुोस ्" भन् छौ, र त् यस गरीबलाई चािहँ "तँ त् यही ँउिभ" 
अथवा "मेरा पाउनेर बस ्" भन् छौ भने, ४ के ितमीह ले आफ् नै बीचमा भेदभाव 
देखाएनौ, र कुिवचार भएका न् यायकतार् भएनौ र? ५ मेरा िूयह , सनु, के 
परमेँ वरले संसारका गरीबह लाई िवँ वासमा धनी तलु् याएर त् यस राज् यका 
उ रािधकारी हनुलाई चनु् नभुएन र? यिह राज् य उहाँलाई ूमे गनह लाई उहाँले 
िदने ूित ा गनुर्भएको होइन र? ६ तर ितमीह ले त गरीब मािनसको अपमान 
गरेका छौ। के धनीह ले ितमीह लाई अत् याचार गदनन ् र? के ितनीह ले 
ितमीह लाई अदालतमा लाँदैनन ् र? ७ के ितनीह ले त् यही आदरणीय नाउँको 
अपवाद गदनन ् र, जनु नाउँ ारा ितमीह लाई बोलावट भएको छ? ८ यिद 
"आफ् ना िछमेकीलाई आफूलाई झ ूमे गर" भन् ने पिवऽ-धमर्शाः ऽको राजकीय 
व् यवः थालाई साँच् चै पूरा गदर्छौ भनेता असलै गदर्छौ। ९ यिद ितमीह ले 
भेदभाव देखायौ भनेता ितमीह  पाप गदर्छौ, र व् यवः था ारा अपराधी 
ठहिरन् छौ। १० िकनिक जसले सम् पूणर् व् यवः था पालन गछर् तर एउटै कुरामा 
चकु् छ भने, व् यवः थाका सबै कुरामा त् यो दोषी ठहिरएको हनु् छ। ११ िकनिक 
जसले "व् यिभचार नगर ्" भन् नभुयो, उहाँले "हत् या नगर ्" पिन भन् नभुयो। तसथर् 
यिद ितमीले व् यिभचार गदनौ तर हत् या गदर्छौ भने, ितमी व् यवः थाका अपराधी 
भएका छौ। १२ यसकारण ितमीह को बोली र व् यवहार ः वतन् ऽताको 
व् यवः थाबमोिजम न् याय पाउनेह का जः तै होस ्। १३ िकनिक जनु मािनसले 
कृपा गरेको छैन, त् यसको न् याय कृपािवना नै हनु् छ। कृपा न् यायमािथ िवजयी 
हनु् छ।" र याकूब ५:१-६ "१ धनी मािनस हो! सनु, ितमीह मािथ आइपन 
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कं टह का िनिम् त रोओ र िवलाप गर। २ ितमीह को धन सड़ेको छ, र 
ितमीह का पोशाकह  कीराले खाएका छन ्। ३ ितमीह का सनुचाँदीमा कस 
लागेको छ, र त् यही कस ितमीह का िव मा साक्षी हनेुछ, र आगोले जः तै 
ितमीह को शरीर खानेछ। ितमीह ले आिखरी िदनह का िनिम् त धन साँचेका 
छौ। ४ जनु खेतालाह ले ितमीह का खेतका बाली काटेका छन ्, ितमीह ले 
धोकाबाजी गरेर निदएको ितनीह को ज् याला नै कराउँछ, र ती बाली 
का  नेह को पकुारा सेनाह का परमूभकुा कानसम् मै पगेुको छ। ५ ितमीह  
यस पथृ् वीका सखु-िवलास र मोजमज् जामा मः त भएर बसेका छौ। बिलका 
िदनको िनिम् त ितमीह ले आफैलाई पुं  टाई राखेका छौ। ६ ितमीह को िवरोध 
नगन धमार्त् मालाई दोषी ठहराएर ितमीह ले मारेका छौ।"   
    कोही मािनस भोकाएका छन,् ितखार्एका छन ् वा जाडोले 
क ािङ्मएका छन ् त्यसलाई "सञ् चै?" भनेर अिभवादन गनुर् र परमेँ वरले 
उसलाई आिशष देओस ् भनेरमाऽ चाहना गनुर् बेकार हो भनेर याकूबले 
भन्दछन।् कुटीमा वा कोठामा बसेर क णाको ानबिु  िदन ुवा ूचार गनुर्, 
अ को भलाइ सोच्न ु र कुनै पिन आदशर्का अतीर् तथा दशर्नह  छाँट्न ु
भन्दापिन वाःतिवक खानेकुरा र लगुा िदएर हामीह ले चासो देखाउन ु
व्यवहािरक पमा त्यो उ म हनु्छ भ े राय याकूबको छ। हेन ुर्होस ्याकूब 
२:१४-१७ "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 
त्यसलाई बचाउन सक् छ र? १५ यिद कोही भाइ वा बिहनी झऽेु-झाॆ ेछ, र 
त् यसलाई दैिनकको 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 मदुार् िवँ वास हो 
( पान्तिरत)। 
    परमेँ वरसँग निजक सम्बन्ध राखेर कोही चल्छ भने त्यसको कामले 
त्यो सत्य वा सक् कल भक्त वा इसाई हो िक होइन भनेर देखाउँछ भ े 
कुरालाई ूःततु गनर् मािथको अंश लेिखएको हो। परमेँ वरमािथ िवँ वास 
गनको लािग िवँ वास र कामको बीचमा घिन  सम्बन्ध छ भनेर याकूबले 
िजिकर गदर्छन।् िछमेकीलाई आफूलाई जःतै ूमे गनुर् भ े येशूको भनाइलाई 
दोहोर् याउँदै (याकूब २:८), यो आ ा वा िनदशन दैिनक जीवनमा लाग ुगनुर्पछर् 
भनेर याकूबले देखाउँदछन।् असल वा परोपकारीय काम गरेर मिुक्त पाउने 
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होइन तर परमेँ वरमािथ सही आःथा छ भनेर  परमेँ वर र अ को सेवा 
गिररहेको जीवनले नै देखाउँदछ (अथार्त ्मिुक्त पाउन होइन येशूमा मिुक्त  छ 
भ े ूमाण िवँ वासीको जीवन ूणालीले देखाउँदछ)। 
    मािनसको संःकारै यःतो छ िक धनी र ूिति त वगर्लाई सम्मान गरेर 
िवप वा गिरबलाई पन्छाइन्छ। तर यिद हामी येशूभक्त ह  भनेर दावी गछ  भने 
यःतो भेदाभावबाट जोिगन हामीले िकन सध सचेत भएर बःनपुछर्? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: एलेन जी ाइट ारा िलिखत वेलफेएर िमिन ीको प.ृ ६६,६७को 
अंश "डोरकास-हर िमिन ी एण्ड इन्फ्लएुन्स", द आक्टस ्अभ आपोःटलसको 
प.ृ ३३५-३४५को "ए िलबरल चचर्" अध्याय र िलिखत वेलफेएर िमिन ीको 
प.ृ ३५-४१को "िदस इज प्योर िरिलजन" पढ्नहुोस।्"द:ुखी, पीिडत, शैतानको 
काबमुा रहेर पापमा फिसरहेकाह को सेवा गनर् समिपर्त र सक्षम चचर्को 
ःथापना गनर् मिुक्तदाताले आफ्नो अमूल्य जीवन िदनभुएको िथयो। 
िवँ वासीह को समूह गिरब होलान,् िवप  होलान,् अिसिक्षत वा िनरक्षर होलान ्
र कसैले निचनेको वा वाःता नगरेको होलान-्तैपिन यिद त्यो समूह येशूूित 
समिपर्त भयो भने त्यस समूहले आफ्नो घरमा, छरिछमेकीमा, चचर्मा र आफ्नो 
क्षेऽभन्दा बािहर आफ्नो औकात अनसुार काम गनर् सक्छन।् त्यसको नितजा 
तत्काल थाहा नभएतापिन त्यसले अनन्त जीवनमा असर पनछ।"-एलेन जी 
ाइट, द िडजाएर अभ एजेज, प.ृ ६४०बाट पान्तिरत। 

  "जब सु को चचर्का िवँ वासीह ले िनःवाथीर् भएर उदारता देखाए 
तब त्यहाँ अत्यन्तै हषर् र उल्लासमय वातावरण बनेको िथयो। आफूह को 
ूयासले अन्धकारमा भ तािररहेका मािनसह कहाँ ससुमाचार परु् याउन सहयोग 
िमलेकोले ितनीह  ूफुल्ल भएका िथए। ितनीह को उदार दयले यो 
देखाउँथ्यो िक ितनीह ले पाएको परमेँ वरको अनमुह खेर गएको छैन। ती 
िवँ वासीह को आत्मा, जोश जाँगरलाई पिवऽ आत्माले शु  पारेकोले नै 
ितनीह मा यःतो उदार दय उत्प  भएको िथयो। जनु जोश, जाँगर र उदार 
भएर सु को चचर् चलेको िथयो, त्यो येशूलाई िवँ वास गन र नगनह को 
बीचमा परमेँ वरको अनमुहको आँ चयर् कामको ूमाण िथयो भनेर देखाइएको 
िथयो।"-एलेन जी ाइट, द आक्टस अभ आपोःटल्स, प.ृ ३४४बाट 
पान्तिरत। 
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िचन्तनमनन: 
अ) ूिेरतको सु को केही अध्यायमा उल्लेख गिरए अनसुार तपाईँको चचर् 

समूदायले त्यस अनसुार चल्न कःतो ूयास गनर्सक्छ? त्यस िदशामा 
चचर् लैजान तपाईँको चचर्को नेततृ्ववगर्ले कःतो व्यवहािरक कदमह  
चाल्न सक्छ होला? 

आ)  यस अध्यायमा उल्लेख गिरएका केही नीितह लाई अपनाएर सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट चचर्ले दशांस र भेटीलाई िवँ वका िविभ  देशह मा 
बाँड्दछ। िवँ वासीह सगँ भएका ॐोतह लाई यसरी बाँड्ने ूणालीको 
फाइदाह  के के हनु?् 

इ)  यस संसारमा रहेका हामी िवँ वासीलाई रोमी १२ अध्यायमा िदएको 
िनदशन के व्यवहािरक र वाःतिवक छन ् वा ती केवल आदशर्का 
भाषण, अतीर्ह माऽ वा सन्तह  भनेर कहलाउन वा योग्य ब  के 
कुरामाऽ गन हो त? (के बाइबलका आदशर् वा सत्य वचनह  केवल 
सनेुरमाऽ हामीले मिुक्तको अनभुव गनर् सक्छ  र?)। 

ई)  परुानो करारका अगमवक्ताह का कडा चेतावनीलाई याकूबले याकूब 
५:१-५मा कडा शब्दह  ूयोग गरेर लेखेका छन।् यी कडा 
शब्दह ारा व्यक्त गिरएका भावना िकन आवँयक र उिचत छन?् 

सारांश:  येशूको आदेश र पिवऽ आत्माको ूोत्साहन र शिक्तको आडमा 
चेलाह  र सु का िवँ वासीह ले येशूका सन्देश र लआयलाई जित धेरै ठाउँमा 
परु् याउन सके त्यित धेरै खटेका पिन िथए। येशू र िहॄू धमर्शा को 
िशक्षादीक्षा अनसुार सु को चचर् नयाँ समाज भएर खडा भएको िथयो। 
ितनीह सँग भएका भौितक सामानह  आवँयक परेकाह लाई बाँडेका िथए। 
त्यो केवल चचर्का िवँ वासीह लाई माऽ होइन चचर्भन्दा बािहरका 
मािनसह लाई पिन बाडेँका िथए। (मानव मानव बीचको समानता हनु ुभनेको 
के रहेछ भने थाहा पाउन कुनै दशर्न वा वादको अध्ययन गनुर्पदन। सु को 
चचर्को इितहास पढे पगु्छ-अनवुादकको िटप्पणी)। चचर्ह लाई लेिखएको 
पऽह मा िदएइका िशक्षादीक्षा अनसुार र उदाहरण बनी ूथम ् चचर्का 
अगवुाह ले येशूका िवँ वासी भक्तह लाई केवल ूवचन छाँट्नेमाऽ होइन वा 
इसाई हुँ भनेर दावी गनमाऽ होइन तर सेवामूलक र ूत्यक्ष िवँ वासी जीवन 
िबताउन आ ान पिन गरेका िथए। अभावमा परेकाह ूित ध्यान िदन 
ितनीह ले इसाईह लाई अनरुोध गरेका िथए। 

१७१ 



कथा ९ 
"हेलो, होप च्यानल" 

िविलयम आरामा, ४९, न्यिुजलाण्ड 
 

न्यिुजलाण्डको उ री सहर केरीकेरीको पाःटर िविलयम आरामाले यो 
इमेल अत्यन्तै चासो देखाएर पढे: "हेलो, होप च्यानल अिभवादन। म र मेरी 
ौीमती केिरकेरीमा िछ ै सदछ । त्यहाँ चचर्मा जान हामी चचर् खोज्नेछ । 
केही समय अिघ केरीकेरीको कोठे र सालामा एक जना मािनसले कायर्बम 
चलाएको हामीले हेर् य । यिद हामी त्यहाँ गय  भने हामीलाई िठकै होलािक 
भनेर हामी सोच्दैछ । तपाईँह को होप च्यानलको कायर्बम हामीलाई असाध्यै 
मन पछर्। तपाईँको, येशूको नाउँमा, किलन हसर्फल।"  
    त्यो पऽ पाएपिछ िविलयमको दयमा खशुीको िसमा रहेन। होप 
च्यानल टेिलिभजनमा उनको कायर्बम कसै न कसैले हेिररहेको कुरा थाहा 
पाउँदा उनलाई अत्यन्तै रमाइलो लाग्यो र कसै न कसैको दयलाई 
छोइरहेको छ भ े थाहा पाउँदा उनले परमेँ वरलाई धन्यवाद िदए। अब ती 
दम्प ी चचर्मा आउन चाहेका िथए। उनलाई अचम्म लागेको िथयो। 
   किलन र उनकी ौीमतीले होप च्यानललाई मन परेकोमा आफू 
अत्यन्तै खशुी भएको िविलयमले लेिख पठाए। न्यिुजलाण्डको राजधानी 
अकलाण्डबाट  २५० िकलोिमटर उ रमा रहेको सहर केरीकेरी सानो सहर हो 
र त्यहाँ ७,५०० जनसंख्या छ भिन उनले जवाफ िदए। एडभेिन्टःट 
िवँ वासीह  ूत्येक शिनबार अवकाश पाएकाह को िनिम्त बिनएको चचर्मा 
भेला हनु्छन ्भनेर पिन उनले लेखे। 
   "तपाईँ र तपाईँकी ौीमतीलाई हाॆो आराधना सेवामा हािदर्क ःवागत 
छ। केही सहायता चािहएमा हामीसँग सम्पकर्  गनुर्होस"् िविलयमले लेखे। 
"धन्यवाद, हामी िछ ै त्यहाँ आउनेछ " किलनले जवाफ िदए। 
 केही वषर् अिघ िविलयम केरी केरीमा आएका िथए। त्यस सहरमा पिहलोपल्ट 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर् ःथापना गनर् उनी आएका िथए। त्यसबेला केवल 
एउटामाऽ एडेभेिन्टःट पिरवार िथयो। िविलयमले त्यस सहरमा अ  कसैलाई 
पिन िचन्दैनथे। त्यहाँ ूभकुो कामको िनिम्त अिघ कसरी बढ्ने भनेर धेरै 
ूाथर्ना गिरयो। अिन उनले कोठे ररशाला खोल्ने िनणर्य गरे। 
   "परमेँ वरले मलाई अत्यन्तै शानदार िबचार िदनभुयो 'ितमीले कोठे 
र शाला िकन नबनाउने?' अिन मैले र शाला बनाए ँ िकनभने मलाई थाहा 
िथयो िक त्यहाँ मैले धेरै मािनसह लाई भेट्नेछु" िविलयमले सम्झन्छन।् 
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 त्यहा ँ उनले कोठे र शालामा उनले धेरै मािनसह लाई भेटे र उनले 
न्यिुजलान्डको होप च्यानल टेिलिभजन ूसारणको कायर्बममा भाग िलने गरे। 
सन ् २०१६को ऽैमािसक भेटीको सहयोगले न्यिुजलाण्डको ूत्येक घरमा 
िस मा होप च्यानल ूसारण हनु्छ। त्यस टेिलिभजन कायर्बमह मा 
िविलयमले आफ्नो िजम खानामा गिरने व्यायामको कायर्बम ूसारण गरेका 
िथए। कायर्बममा मािनसह  आफ्नो शारीिरक ःवाःथ्यको बारेमा िचन्ता त 
गछर्न ् तर "तपाईँह को आित्मक ःवाःथ्यचािहँ कःतो छ त?" भनेर उनले 
सोध्दथे। यस िवशेष कायर्बमले कोलन र उनको ौीमती रिबनलाई ूभाव 
पारेको िथयो। ितनीह  केरीकेरी सहरको ६० माइल पर रहेको सहर 
काइटाबाट सन तयारी गिररहेका िथए। ती दम्प ी अक सम्ूदायको चचर्का 
सदःयह  िथए। 
    जब किलन र रिबन केरीकेरीमा सरे तब शिनबारको िदन पिहलो 
पल्ट सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा सिरक भए। त्यस चचर्मा १२ जना 
एडभेिन्टःटह  िथए। सबैले ितनीह लाई हािदर्क ःवागत गरे। ितनीह ले 
ूवचनलाई मन पराए र पिछ सबै जना िमलेर सँगै खाना पिन खाए। 
    "सबै मािनसह  कःतो िमलनसार! हामीह  आउने िबि क् कै 
ितनीह ले हामीलाई हािदर्क सत्कार गरे। र ितनीह  आइनै रहे" िविलयम 
सनुाउँछन।् देशको साइकल दगरुाउने वल्डर् माःटर गेमह को ूितःपधार्मा 
किलनले तक्मा पाएका िथए। उनी ७५ वषर्का छन।् रिबन होप च्यानल हेनर् 
असाध्यै मन पराउँछन।् िविलयमलाई टेिलिभजनमा देखेपिछ उनी भिन्छन ्
"मैले हप् ताभिर मन पन पाःटरलाई देख् न पाएको छु।" किलन र उनकी 
ौीमतीले बाइबल अध्ययन गनर् अनरुोध गरेका छन ्र ितनीह  बिप् तःमा िलने 
तरखरमा छन।् परमेँ वरलाई िवँ वास नगन धेरै न्यिुजलाण्डका बािसन्दाह को 
दयह का ढोकाह  होप च्यानलले खोल्न सु  गिररहेको छ भनेर िविलयम 
िवँ वास गदर्छन।् 
    "कितपय मािनसह  आफूमा भएका व्यिक्तगत समःयाह  अ लाई 
सनुाउन चाहँदैनन।् तर ती समःयाह को बारेमा होप च्यानलले सबैलाई घरमै 
बसेर आरामसँग सोचिबचार गनर् सम्भव बनाएको छ। ितनीह  चचर्मा आएको 
र अ ले ितनीह लाई चचर्मा देखेको ितनीह  चाहन्दैनन।् तर परमेँ वर  होप 
च्यानलबाट बोल्न ुहनु्छ र उहाँका सन्देशह  घरमै बसेर सु  सक्ने भएका 
छन"् िविलयम भन्दछन।् 

-आन्सय ुमेकचेःनी 
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