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गिरएका छन्। उक्त सं ःथाको अनुमितले नै
(सरल नेपाली)बाट पिन अंशह
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उद्धृत

पिवऽ बाइबल

उ धृत गिरएका छन्।

भूिमका
"सानाभन्दा साना यी मेरा भाइह . . ."
"अनन्तको
काप्चाह मा

सुसमाचार"

फैलाउन

िवशेष

(ूकाश
गरे र

१४:६)

सेभेन्थ-डे

सं सारको

सबै

एडभेिन्टःटह लाई

कुना
आ ान

गिरएको छ। यो काम हामीले गदार् हामीले केवल येशूका यी वचनह लाई
पालन गिररहे का हुन्छ : येशूका चेला वा उहाँका वचन पालन गन साथीह
(यूह ा १५:१५) बनाउने, बिप्तःमा िदने र उहाँले जे जे िनदशनह

िदनुभएको

छ

त्यसलाई

िसकाउने

(म ी

भक्तह लाई िदनुभएको िनदशनह मा अ
एक हातले सुसमाचार ूचार गनुर् र अक

२८:२०)।

उहाँले

उहाँका

पिन थप िदनुभएको छ। अथार्त ्
हातले अनेक िकिसमका चोटले

िपरोिलएका, समाजमा िपछिडएका, अपहे िलत, दिबएका, दिलत, दुव्यर्वहारमा
पािरएका, िनम्नःतर वा दिरि तथा आिथर्क अवःथामा अत्यन्तै कमजोर भएका
भोका र िविभ

खालका नजरबन्दह मा परे काह को सेवा अथार्त ् परोपकार

पिन गनुप
र् छर् भनेर पिन येशूले िनदशन िदनुभएको छ।

येशूले असल सामिरतनको बारे मा भ ुभएको अतीर्कथामा हाॆो ध्यान

पुर्याउनु ज री छ (लुका १०:३०-३६)। उहाँका वचनह

सु ेह लाई

उहाँले सल्लाह होइन यो िनदशन िदनुभएको िथयो "जाऊ र ितमीह ले पिन

त्यही गर।" (तर याद गनुह
र् ोस्: सामिरतनलाई येशू आफैले "असल" भनेर

सम्बोधन गनुभ
र् एको िथएन। लेबी र पूजारीले घाइतेलाई उपचार गन खचर्
नभएकोले ितनीह ले त्यस घाइतेलाई त्यसै छोडेर गएका हुनसक्छन्। तर
सामिरतन व्यापारी िथयो, गैर िमसन कमर्चारी िथयो। िदनभरी काम गरे र
त्यसबाट आफ्नो आम्दानी जुटाउँथ्यो। त्यसले गदार् आफ्नो बचेको पैसाले

घाइतेलाई उपचार गनर् सहयोग गनर् सकेको िथयो। "जाऊ र त्यसै गर" भनेर

येशूले िदनुभएको िनदशनलाई पावलले यसरी व्याख्या गरे को पाइन्छ "चोनले

अब उसो नचोरोस्-(अथार्त ् आफूले कामचािहँ नगन तर अ को वा चचर्को
सहयोगमामाऽ िनभर्र हुने ूवृि
सुहाउँछ) ब

जसलाई घुमाउरो पाराले चोरे को भ

पिन

उसले पिरौम गरोस्। उसले आफ्नो हातले ईमानदारीसाथ

पिरौम गरोस्, र खाँचोमा परे काह लाई िदन सकोस्।" एिफसी ४:२८। कोही

मािनस जो येशूलाई िवँवास गछु र् भनेर नै िकन दावी नगरोस् यिद आफ्नो
हातमा भएको िसपलाई ूयोग गरी पैसा कमाउन असक्षम् छ भने ऊ परिनभर्र

बन्छ र अ लाई सहायता गनर् पिन आफै असक्षम् हुन जान्छ। सामिरतनको

कथामा "असल" भनेर जोिडएको शब्द येशू आफैले नभनी त्यस कथालाई

अनुवाद गदार् थिपएको हो। ब

त्यस सामािरतनलाई "स े" वा "सामान्य वा

नमर्ल" मािनसको जःतो चिरऽ हुनपु न येशूको चाहनाले ूितिबम्ब गरे को छ
भ

सिकन्छ। यो पिन ख्याल गनुह
र् ोस्: लेबी वा एल्डर वा चचर्को कमर्चारी र

पूजारी वा पाःटरको बारे मा येशूले नगनुभ
र् एको िटप्पणीले चचर् वा िमसन

कमर्चारीको आम्दानी थोरै हुनेभएकोले ितनीह को अवःथाूित उहाँ सं वेदनशील

ु एको दे खाउँछ- अनुवादकको व्यिक्तगत व्याख्या)।
हुनभ

कुन सन्दभर्मा येशूले उपयुक्त
र्
अतीर् कथा भ ुभएको िथयो सो थाहा

पाउनु ज री छ। उहाँले त्यस समयको िचऽण गनुभ
र् एको िथयो जब उहाँले
सारा रा ह लाई "गोठालाले आफ्नो भडाह बाट बाभाह लाई अलग गिरएको

जःतै " उहाँले पिन उहाँका जनह

र उहाँका जन नहुनेह

अलग गनुह
र् न
ु ेछ

(म ी २५:३२)। भोका, िबमारी, ना ा र कैदमा परे काह को परोपकार गनुर्
ँ
ँ दै उहाँ भ ुहन्ु छ "म ितमीह लाई
येशूभक्तको िजम्मेवारी भएको औल्याउ

भन्दछु सानाभन्दा साना यी मेरा भाइह लाई (याद गनुह
र् ोस् उहाँले उहाँका

भाइह

ँ
अथार्त ् उहाँलाई ूेम र िवँवास गन जनह लाई औल्याउनु
भएको) जे

गर्यौ त्यो मलाई नै गरे का हौ" (म ी २५:४०

पान्तिरत)। अक

शब्दह मा भ े हो भने हामी एडभेिन्टःटह मा िवशेष सत्यह

जःतै मुिक्त,

पिवऽ मिन्दर, मािनस मरे पिछ ऊ न त ःवगर् वा नरकमा जान्छ ब
नआउँञ्जेल

सुितरहन्छ,

येशूको

आगमन,

तीन

ःवगर्दूतका

येशू

सन्दे शह ,

परमेँवरको व्यवःथा कायमै भइरहे को र साबथको बारे मा भएको

ान

िसकाउनुको साथै अ को आवँयकताको पिन वाःता गनुर् हो तर येशूले

िदनुभएको िनदशनलाई पन्छाएर बःनु हाॆो िनिम्त अशोभनीय छ भनेर महसुस
गनुप
र् दर्छ। एलेन जी

ाइटले आफ्नो ूख्यात भनाइ यसरी रािख्छन् "यिद

मािनसह को बीचमा गएर काम गनुछ
र् भने केवल येशूको मौिलक तिरकालाई
अपनाउनुपदर्छ। अिनमाऽ हामीह को काममा सफलता िमल्न सक्दछ।

मािनसह को िहत खोज्ने वा परोपकारी भावनाले ूेिरत भएको दे खाउँदै

उ ारकतार् ितनीह को बीचमा घुलिमल गनुभ
र् एको िथयो। ितनीह लाई उहाँले

सहानुभिू त

दे खाउनुभएको िथयो।

ितनीह को

आवँयकतामा

उहाँले सेवा

गनुभ
र् एको िथयो। उहाँले ितनीह को िवँवास िजत्नुभएको िथयो। अिन उहाँले

ितनीह लाई आ ान गनुभ
र् यो "मेरो पिछ लाग।"-द िमिन ी अभ िहिल , पृ.
१४३बाट

पान्तिरत।

समाजमा आिथर्क िःथित कमजोर भएका, दिवएका, शोिषत भएका,
जात, आःथा, िल

आिद जःता भेदभावको मारमा पिररहे का मािनसह ूित

परमेँवरले िवशेष चासो व्यक्त गनुर् भएको पदह

२,१०३ छन् भनेर कसै ले

गनेको िथयो। सुसमाचार ूचार गरे र येशूूित आःथा जगाउने, अनेक मजबुत

धािमर्क िशक्षादीक्षा िसकाउने वा जा े र इसाई जीवनशैली अपनाउनुको
तुलनामा अ को आवँयकतामा सं वेदनशील हुन ु र अ को सेवा गनर् भिन

बाइबलमा धेरै िसकाएको छ। हामीह को विरपिर रहे का मािनसह को पीडा र
दु:खको उ ार गन काममा हामी गम्भीर हुनै पछर्। त्यसको अथर् हामीले

फैलाउनु पन सुसमाचारलाई न्युन गनुर् वा पन्छाउनु भनेको होइन। तर त्यसको

िबपरीत यिद हामीले अ को उपकार वा परोपकारमा ध्यान िदनसक्य भने

सुसमाचार फैलाउने ूभाकारी औजार त्यो हुनसक्छ। अ लाई सहायता गनर्को

िनिम्तमाऽै सहायता गनुर् असलै छ। तर हामीले सहायता गदार् न्यायोिचत ढ ले

गनुप
र् छर् (िमका ६:८ "८ ए मािनस, जे असल छ, त्यो उहाँले ितमीलाई

दे खाउनुभएको छ। र परमूभ ुले ितमीबाट के चाहनुहन्ु छ? केवल ठीकिसत काम
गनू र् र कृपालाई ूेम गनू र् र ितॆा परमेँवरिसत िवनॆ भएर िहँ नू")।

असल

गनुर् न्यायपूणर् र िठक छ भनेर सबै मािनसले बुझ्नुपदर्छ। फेिर त्यसै बखत
केवल तुरन्तै र अःथायी आवँयकतालाई ध्यानमा राखेर सेवा गनुम
र् ाऽ

न्यायोिचत होइन तर तपाईँमा भएको आशालाई ती मािनसह को सामु दे खाउनु
पिन आवँयक भएको सबै िवँवासीले महसुस गनुप
र् दर्छ (१ पऽुस ३:१५)।
त्यो यस सं सारमा जिन्मने ूत्येक मािनसलाई येशूले िदनुभएको अनन्त जीवनको

आशा हो।

येशूले

िबरामीह लाई

िनको

पानुभ
र् यो,

अन्धाका

ँ ाह
आख

खोिलिदनुभयो, कोढ रोगले मःत भएकाह लाई ःवःथ बनाउनुभयो। त्यितमाऽ
नभएर मरे काह लाई पिन िबउँताउनुभयो। तर एउटा वाःतिवक कुरा त
ु ु । त्यो हो, उहाँको परोपकारको सेवा पाएकाह
हामीले िबसर्नह

िढलो वा

चाँडो मननै भएका िथए, होइन र? तर उहाँले ती मािनसह को िनिम्त जे भलो

गनुभ
र् यो वा ितनीह को तत्काल आवँयकतालाई जे पुर्याइिदनुभयो उहाँ
त्यसै मामाऽ अिड्कनुभएन। जब उहाँले मािनसका असमान व्यवहारले िच

दुखेकाह लाई आफ्नो वाःता दे खाउनुभयो र सेवा गनुभ
र् यो, तब उहाँले यो पिन

भ ुभयो "मेरो पिछ लाग।" त्यसकारण, समाजमा िपछिडएका, सामािजक
असमानताले चोट पाइरहे का, आिथर्क अवःथामा पीिडत भएका, शारीिरक क

मुख्य लआय यही हुनपु छर् िक

भोगेका आिदह को सेवा गदार् हाॆो पिन

ँ
उहाँलाई औल्याएर
भ ुपछर् "उहाँको पिछ लाग।"

जब हामी सं सारको भलो र न्यायको िनिम्त ूयत्न गदर्छ तब हामी

त्यसलाई परमेँवरको राज्यको ूयोगशाला भइरहे को दे खाइरहे का हुन्छ ।
अथार्त ् परमेँवरको राज्यको अनुभव गिररहने भक्तह

कःतो हुनपु छर् भनेर

येशूकै वचन अनुसार हामी तािलम िलइरहे का हुनेछ (लूका ४:१८,१९ "१८

“परमूभ ुका आत्मा ममािथ छ, िकनभने गरीबह लाई सुसमाचार सुनाउनका
िनिम्त उहाँले मलाई अिभषेक गनुभ
र् एको छ।कैदीह लाई छु टकाराको घोषणा

गनर्, र अन्धाह लाई

िंट िदन, िथचोिमचोमा परे काह लाई ःवतन्ऽ गराउनका

ु ा ूसन्नताको वषर् घोषणा गनर्का िनिम्त उहाँले मलाई
िनिम्त, १९ र परमूभक

पठाउनुभएको छ।” अिन त्यही काम गनर् येशूले हामीलाई पठाउनुभएको छ

"तब येशूले फेिर ितनीह लाई भन्नुभयो, “ितमीह लाई शािन्त! जसरी िपताले
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पठाउँदछु ।” यूहन्ना

२०:२१)। जब हामी मािनसह को सामु परमेँवरको राज्यको आभास् िदन्छ
तब त्यो कायर्ले हामी

दे खाउँछ । साँच्चै

परमेँवरमािथ िवँवास भएको, न्यायस त, ठीक भएको
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भने यो त ूवचन िदएर मािनसह लाई मुग्ध

बनाउनुभन्दा पिन ूभावकारी हुन्छ भन्दा कसै ले असहमित जनाउँदैन होला।
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कमजोर

भएकाह को सेवा गदार् हामीले परमेँवरकै सम्मान दे खाइरहे का हुन्छ

र

उहाँको आराधना गिररहे का हुन्छ ("६ “अन्यायको बन्धन फुकाल्न, जुवाको

डोरी फुकाल्न, र अत्याचारमा परे काह लाई मुक्त गराउन, हरे क जुवा भाँिचिदन
ँ गनु,र् र
मैले च ुनेको उपवास यही होइन र? ७ आफ्नो भोजन भोकािसत बाँड़चूड़

घर नभएका गरीबह लाई शरण िदनु– ना ोलाई दे खेर लुगा लगाइिदनु, र
आफ्नो जात-भाइह बाट नलुक्नु, होइन र? ८ तब ितमीह को ज्योित िबहानझ

फुटे र िनःकनेछ, र ितमीह

चाँड़ै िनको हुनेछौ। तब ितमीह को धािमर्कता

ु ो मिहमाचािहँ पिछिल्तरको रक्षक
ितमीह का अिगअिग जानेछ, र परमूभक

ु े जवाफ िदनुहन
हुनेछ। ९ तब ितमीह ले पुकार गनछौ, र परमूभल
ु ेछ।
ितमीह ले सहायताको िनिम्त िबन्ती गनछौ, र उहाँले भन्नुहन
ु ेछ, ‘म यही ँ छु ’।
ँ
“यिद ितमीह ले आफ्ना बीचबाट अत्याचारको जुवा फािलिदयौ, अ लाई औला

ठाड़ो गनर् र ईंयार्पूणर् कुरा बोल्न त्याग्यौ, १० अिन सम्पूणर्

दयले ितमीह ले
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ु े ितमीह लाई िनरन्तर डोर्याउनुहन
मध्यिदनजःतै हुनेछ। ११ परमूभल
ु े छ, र

घामको उखुम गमीर् परे का ठाउँह मा पिन ितमीह लाई सन्तुंट पानुह
र् न
ु े छ, र
ितमीह का हाड़ह लाई बिलया पानुह
र् न
ु ेछ। ितमीह

ूशःत पानीले िभजाएको

बगचाझ र नसुक्ने पानीको मूलझ हुनेछौ। १२ ितमीह का मािनसह ले

पुराना

भग्नावशेष

उठाउनेछन्। ितमीह

फेिर

बनाउनेछन्।

‘भत्केका पखार्लह

धेरै

पुराना

जगह

ितनीह ले

िनमार्ण गन’ र ‘बःने घरह का

िनिम्त बाटो फेिर नयाँ बनाउनेह ’ भिननेछौ।" यशैया ५८:६-१२)। हामी
इसाईचािहँ भ े वा चचर्मा भाषण पिन गन तर दु:ख, क , चोट पाइरहे का,

िदल टु िबएर उदास भएकाह लाई हामीह को क्षमता अनुसार सेवा गरे न वा
वाःता गरे न भने हामीले परमेँवरको चिरऽलाई गलत ढ ले मािनसह को

सामु ूःतुत गिररहे का हुन्छ अथार्त ् उहाँको बदनाम गिररहे का हुन्छ ("३१

गरीबलाई िथचोिमचो गनले ितनीह का सृिंटकतार्ूित अवहे लना दे खाउँछ, तर

दिरिलाई

दया

१४:३१)।

दे खाउनेले

येशूका भक्तह

परमेँवरको

आदर

गरे को

हुन्छ।

िहतोपदे श

ह भनेर यिद हामी दे खाउन चाहँछ भने हामीह का

विरपिर रहे काह को सेवा गनुर् हाॆो कतर्व्य िकन हुन्छ भनेर परमेँवरको
वचनले िसकाएका धेरै कुराह

िसकाउनु यस पुःतकको लआय हो।

"ितमीह ले िस मा पायौ, िस ैमा दे ऊ" (म ी १०:८

इमान्दार र स े

येशूभक्तह को िनिम्त यो व्याक्य काफी छ।

पान्तिरत)।

सन २०१२दे िख जोनाथान डफ्फीले अन्तराि य आसाको िनदशक भएर काम

गनुभ
र् एको िथयो। सन २००८मा आसा अःशे िलयामा काम गनुभ
र् न्दा पिहले

उहाँले साउथ पेिसिफक िडिभजन चचर्को एडभेिन्टःट हे ल्थ िनकायमा िनदशक
भएर काम गनुभ
र् एको िथयो। सामािजक सुःवाःथ्यको िबकासमा र ःवःथ्य

जीवन शैलीको

ानलाई अिघ बढाउने काममा उहाँ धेरै अनुभवी हुनहु न्ु छ।
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अःथायी पाना
सुझाव: ऽैमािसक अध्ययन असोज 10, २०७५ (सेप्टे म्बर २८,
२०१9) पिछ आफ्नो इच्छा अनुसार यो पाना च्याित िदनुहोला।

ु ादे िख शुबबार बेलक
ु ासम्मको
ूत्येक अध्याय शिनवार बेलक
अध्ययन ितिथ तोिकएको छ। त अनुसार जब यो अध्ययन चचर्मा
िसकाउनु पदार् ूत्येक शुबबार सम्म अध्ययन गरे को अध्याय

शिनबार िबहान अथार्त साबथमा िसकाउनु होला। याद गनुह
र् ोस्,
यस अध्ययन पुिःतकालाई बाइबलको हःतपुिःतकाको

पमा

उपयोग गनुर् हुन सुझाव गिरन्छ। अ लाई बाइबल सम्वन्धी
िशक्षा िदनु यो अत्यन्त उपयोगी ौोत हो।
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