
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : ूकाश १४:६,७, म ी २४:१४, गलाती ३:२२, 

लूका २३:३२-४३, उत्पि  २२:१२ र ूकाश १४:८-१२। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "अिन अक  ःवगर्दूत आकाशको बीचमा 
उिडरहेको मैले देख। उनीसँग संसारमा रहेका मािनसह लाई ूचार गनर् 
अनन्तको ससुमाचार िथयो। ूत्येक रा , ूत्येक जात, ूत्येक भाषा र ूत्येक 
मािनसह लाई सनुाउन त्यो समाचार उक्त ःवगर्दूतसँग िथयो" (ूकाश १४:६ 
पान्तिरत)। 

    हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएको हैिसयतले बाइबलमा "भएका 
सत्यता" (२ पऽसु १:१२) वा वतर्मान समयसापेक्ष सत्यलाई हामी िवँ वास 
गदर्छ  (अङ्मजेी बाइबलमा बतर्मान सत्य- िूजेन्ट थ present truth भिनएको 
छ भने नेपाली बाइबलमा सो वाक्य नभएको पाइन्छ)। त्यसको अथर् यो हो 
िक परमे रले मािनसलाई चािहने सत्य आत्म ानलाई यगु अनसुार 
उघािरिदनहुनु्छ। त्यो ानको ज्योित आवँयकता अनसुार झन झन उज्यालो 
भएर चिम्कँदै जान्छ। ससुमाचारको पिहलो ूित ा उत्पित ३:१५मा िदइएको 
िथयो। ीको िबऊबाट उ ारकतार्को जन्म हनेुछ भनेर पापमा फसेको आदम 
र हव्वाको िदमागमा आशा रोिपइएको िथयो। "उनी महान ्र शिक्तशाली रा  
हनेुछन ् र उनले गदार् संसारका सारा रा ह ले आिशष पाउनेछन"् (उत्पित 
१८:१८ पान्तिरत) भनेर अॄाहमलाई िदइएको ूित ा र ससुमाचारलाई 
पूणर् पमा ूकट गिरएको ठािनन्छ। अॄाहमलाई िदइएको भन्दा सत्य 
ससुमाचारको अझ सबभन्दा ठूलो ूित ा येशैमा ूकट गिरएको िथयो।जब उहाँ 
आउनभुयो उहाँले यो घोषणा गनुर्भयो, "मािनसको पऽु आफ्नो भाऊ खोज्न वा 
सेवा पाउन होइन तर सेवा गनर् र धेरैको बन्धनलाई फुका गनर् आफ्नो जीवन 
िदएर मोल ितनर् आएको हो" (मकूर् स १०:४५ पान्तिरत)। 

    ूकाश १४:६-१२मा ूःततु गिरएको सन्देश बतर्मान समयसापेक्ष स-ु
समाचार हो भनेर आज हामी िवँ वास गदर्छ । त्यो समाचार ती मािनसह को 
िनिम्त हो जो येशू भी को आगमन भन्दा पिहले अिन्तम यगुमा बाँिचरहेकाह  
र येशूका भक्तह को िनिम्त पूरा हनेु आशाह को थुू ो। 

८ सिृ टकतार् सनातनका 
परमेशवरको आराधना गर 
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    जो मािनसह   जनुसकैु महासङ् कटमा पिन परमेँ वरको िन ामा 
अिडग भएर बःछन ्ितनीह को िनिम्त िनणार्यक सत्यह  पिहलो ःवगर्दूतले के 
िदएका िथए सो हामी यस अध्यायमा हेनछ । 
 
१. ससुमाचारको िवँ वव्यापीकरण 

     ूकाश १४:६, म ी २४:१४ र २८:१९मा एउटै खालको कःतो 
िवषयबःत ुूःततु गिरएको छ? हाॆो चचर्को अिःतत्वको उ ेँ य नै अ लाई स-ु
समाचार सनुाउन ु र गवाही िदन ु हो भनेर ती पदह ले हामीलाई कसरी 
बझुाउँछ? हेन ुर्होस:् ूकाश १४:६ "अिन अक  ः वगर्दूतलाई मध् य आकाशमा 
उिड़रहेका मैले देख। पथृ् वीमा रहने हरेक जाित, कुल, भाषा र मािनसलाई घोषणा 
गन अनन् त ससुमाचार ितनीसँग िथयो।", म ी २४:१४ "अिन राज् यको यो 
ससुमाचार सारा संसारमा सबै जाितह का लािग गवाहीको िनिम् त ूचार गिरनेछ, 

त् यसपिछ अन् त् य आउनेछ।" र म ी २८:१९ "यसकारण जाओ, र सबै देशका 
जाितह लाई चेला बनाओ, िपता र पऽु र पिवऽ आत् माको नाउँमा ितनीह लाई 
बिप् तः मा देओ।" 

    पाप भनेको कुनै िनिँ चत ःथान वा मािनसमा माऽ नभएर िवँ वव्यापी 
छ। यस संसारमा जताततै पापै पापले राज गरेको छ। त्यसैले येशूलाई 
िवँ वास गछुर् भ े ूत्येक उपासकले िव व्यापी पमा उहाँको ससुमाचार 
सनुाउन उसलाई खटाइएको हो भनेर ूितव ता जनाउनपुछर्। "ूत्येक रा , 
देश, जाित, भाषा र मािनसले" गिल्त गरेका छन,् ितनीह ले परमेँ वरको 
व्यवःथालाई उलङ् घन गरेका छन ् र ितनीह  सबै जना "पापको बन्धनमा" 
बाँिधएका छन ्वा बन्धकमा छन।् अदनको बगैचामा आदमको पतनले गदार् 
ूत्येक मानव ूाणी, ूत्येक देश, ूत्येक जाित र मािनस पापबाट सरुिक्षत 
छैन। हामी सबैले पापको पिरणाम तरुन्तै भोिगरहेका छ । यिद त्यसबाट 
उ ार गन उपाय उपलब्ध गराइएन भने हामी सबैले अनन्त मतृ्यकुो सामना 
गनुर्पनछ। 

     त्यो उपाय वा पापको औषधी हामीलाई उपलब्ध गराइएको छ। त्यो 
हो, येशूको जीवन, मतृ्य,ु पनु त्थान र ःवगर्को मिन्दरमा येशूले हाॆो िनिम्त 
गिररहनभुएको सेवाकायर्। येशू नै हाॆो पापको समाधान वा औषधी हनुभुएको 
छ। येशू भी मा परमेँ वरले ठूलो आशा के िदनभुएको छ सो सबैले थाहा 
पाउन ुअिनवायर् छ। त्यसैकारण कुनै न कुनै पमा संसारका िविभ  देशह मा 
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गएर येशूको सन्देश सनुाउन सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह  िबयाशील छन।् िबषशे 
गरेर येशूको नाउँ किहल्यै पिन नसु ेह कहाँ पगु्न ितनीह  ूयत् नशील छन।् 

    अ लाई ससुमाचार सनुाउँदा ससुमाचार सनुाउनेको आफ्नै आित्मकी 
जीवनमा के फाइदा हनु्छ? त्यसैकारण अ लाई िसकाउन ुनै येशूको आगमनको 
सही ूितक्षा गन उ म िवकल्प हो भ  ेिबचारूित तपाई सहमत हनुहुनु्छ ?  
 
२. बुसमा टाँिगएको अपराधी र "अनन्तको ससुमाचार" 

  ूकाश १४:६ अनसुार सारा संसारमा गएर ससुमाचार ूचार गनुर् 
भनेकै अनन्तको स-ुसमाचार हो। यस संसारमा कुनै पिन थोकले आशा 
निदएको सन्दभर्मा येशूको सन्देश आशाको वाणी हो। 

    सारा पापीह लाई उपलब्ध गराइएको त्यो महान ्आशा नै अनन्तको 
ससुमाचार हो भनेर लूका २३:३२-४३को कथाले कसरी ूकट गदर्छ? हेन ुर्होस,् 
"३२ अब ितनीह ले दईु अपराधीह लाई उहाँसँगै मतृ् यदुण् ड िदनलाई लगे। 
३३ जब ितनीह  खप् परे भन् ने ठाउँमा आए, तब त् यहाँ ितनीह ले उहाँलाई 
बूसमा टाँगे, र ती अपराधीह मध् ये एक जनालाई दािहनेपि  र अकार्लाई देॄेपि  
बूसमा टाँगे। ३४ अिन येशूले भन् नभुयो, “हे िपता, ियनीह लाई क्षमा गनुर्होस ्, 
िकनिक ियनीह ले के गदछन ् सो जान् दैनन ्।” अिन ितनीह ले उहाँको वः ऽ 
भाग गरेर िच ा हाले। ३५ मािनसह  उिभएर हेिररहेका िथए। शासकह ले 
उहाँको ठ ा गद भने, “यसले अ लाई बचायो, यो परमेँ वरका भीं ट तथा 
उहाँका चिुनएका जन हो भने यसले आफैलाई बचाओस ्।”  ३६ िसपाहीह ले 
पिन आएर उहाँलाई िसकार् िदँदै यसो भनेर िगल् ला गरे, ३७ “तँ यहूदीह का 
राजा होस ् भने आफूलाई बचा।”  ३८ “यो यहूदीह को राजा हो” भन् ने दोष-पऽ 
पिन उहाँको मािः तर िथयो। ३९ बूसमा टाँिगएका अपराधीह मध् ये एक जना 
अपराधीले उहाँको अपमान गद भन् यो, “के ितमी भीं ट होइनौ? ितमी आफैलाई र 
हामीलाई बचाऊ।”  ४० तर त् यसलाई हकारेर अक ले जवाफ िदयो, “तँ पिन 
त् यही दण् डमा परेको छस ्, तापिन परमेँ वरको डर मान् दैनस ्? ४१ हाॆो दण् ड त 
न् यायोिचत छ, िकनिक हामीले त आफ् नो कामको उिचत फल भोिगरहेका छ , तर 
यी मािनसले त केही अनिुचत काम गरेका छैनन ्।” ४२ तब त् यसले भन् यो, “हे 
येशू, तपाईं आफ् नो राज् यमा आउनहुुँदा मलाई सम् झनहुोस ्।”  ४३ उहाँले 
त् यसलाई भन् नभुयो, “साँच् चै म ितमीलाई भन् दछु, आजै  ितमी मिसत ः वगर्लोकमा 
हनेुछौ।”   
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   त्यो अपराधी खास िन ु र अपराधी त िथएन तर येशूलाई िवँ वास गन 
िववेकलाई कडा पमा ूितकार गदर्थ्यो। जसले गदार् त्यो पापको गिहराइमा 
झन-झन डबु्यो र अन्तमा उसले पबाऊ खायो र अपराधी भनेर उसको 
िब मा मु ा चलाइयो र अन्तमा बुसमा टाँग्ने फैसला गिरयो भनेर एलेन जी 
ाइटले द िडजाएर अभ एजेज,् प.ृ ७४९मा बताउँिछन।् 

    अत्यन्त ठूलो अपराधी वा पापी मािनसमा गिनन पगेुको त्यस चोरलाई 
के भयो त? जब ऊ बुसमा झिुण्डरहेको िथयो त्यसबेला येशू को हनुहुनु्थ्यो 
भ े आभास ् उसले पायो र िचच्यायो: "हे ूभ,ु जब तपाईँ आफ्नो राज्यमा 
आउनहुनु्छ त्यसबेला मलाई सम्झनहुोस!्" (लूका २३:४२)। 

   त्यसको जवाफ येशूले कसरी िदनभुयो? के उहाँले यो भ ुभयो ?िक: 
साथी म ितमीलाई सहायता त गनर् चाहन्छु, तर मलाई िवँ वास नगिरकन 
पापमा झन झन डबु्न नहनेु िथयो? वा फिरसी पिण्डतह ितर लिक्षत गद 
आफ्ना चेलाह लाई भ ुभएको: ितमीह को धािमर्क जीवन धमर्शा का िव ान 
र फिरसी पिण्डतह को भन्दा असल हनुपुछर् अिनमाऽ ितमी ःवगर्को राज्यमा 
पःन सक्छौ भनेर उसलाई सनुाउनभुयो त ?(म ी ५:२०) के येशूले त्यस 
अपराधीको िबगत पाप, भलु आिदलाई खोतल्न ुभयो त? 

    अहँ। ब  त्यो पापी अपराधी मािनस जसको चिरऽमा दोषह  िथए र 
शु मा उसले पिन येशूलाई गाली गरेको िथयो (म ी २७:४४) उसले कुनै 
धािमर्क कामह  गरेको िथएन र धमर्का रीितह  पालन गरेर परमेँ वरको 
अगािड असल वा धमीर् हनेु कुनै पणु्य गरेको िथएन तैपिन येशूले उितर आफ्नो 
अनहुार फकार्उनभुयो। 

   तत्कालीन त्यो व्यिक्त येशूलाई िवँ वास गरी नयाँ हनु गएको िथयो र 
उहाँले खास गरेर भ ुभयो: अिहले नै म ितमीलाई भन्दछु, ितमीलाई यो वचन 
िदँदछु िक ितॆो पाप, ितॆो अपराध, ितॆो गलत कामह  र कमजोरीहर  सबै 
क्षमा भएका छन ्र ितमी मसँग ःवगर्मा हनेुछौ" (लूका २३:४३ पान्तिरत)। 

   यो नै अनन्तको ससुमाचार हो। पिहलो ःवगर्दूतको सन्देशको जग नै 
यही हो। यो सत्य आत्म ानिबना व्यवःथाको वारेमा ान, साबथको बारेमा 
जानकारी वा मािनस मरेपिछ के हनु्छ, येशूको आगमन आिद िशक्षादीक्षाको 
कुनै काम छैन। सारा सन्देशको मटुु अनन्त ससुमाचारलाई आत्मसात गिरएन 
भने बाइबलको बारेमा जितसकैु धरुन्धर िव ान भएपिन त्यसको अथर् के रहन्छ 
त? बुसमा टाँिगएको अपराधीको कथाबाट तपाईँमा के आशा पल्हाउन सक्छ? 
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३. परमेँ वरको भय मान, ौ ा गर र उहाँको मिहमा गर  (ूकाश १४:७) 
    सारा संसारमा अनन्तको ससुमाचारको घोषणाको चचार् गरेपिछ पिहलो 
ःवगर्दूतले आफ्नो सन्देशलाई अझ थप्दछन।् जब हामी अनन्तको ससुमाचार 
फैलाउँछ  तब त्यसमा पिन ससुमाचार सन्देशमा रहेका अ  सत्यह लाई पिन 
समावेश गनुर्पछर्। त्यसमा वतर्मान समयसापेक्ष सत्यलाई ओगटनपुछर्। ूकाश 
१४:७लाई समावेश गनुर् ज री छ। 

    ूकाश १४:७ अनसुार परमेँ वरको भय मान, ौ ा गर र उहाँको 
मिहमा गर भ कुो अथर् के हो? हामीले त्यो ूिबया कसरी पूरा गन? 
ससुमाचारको सन्देशमा त्यो धारणा कसरी िमल्दछ? हेन ुर्होस:् "ितनले चक  
ःवरमा भने, “परमेँ वरसँग डराओ, र उहाँलाई मिहमा देओ। िकनिक उहाँको 
इन् साफको घड़ी आएको छ। ः वगर्, पथृ् वी, समिु र पानीका मूलह  
बनाउनहुनेुलाई दण् डवत ् गर।”  

    परमेँ वरूित ौ ा राख् न,ु उहालँाई भावपूणर् सम्मान गनुर् भ े 
शब्दलाई भय वा डरमा व्याख्या गिरएको भयतापिन उहाँको आदर गनुर् र 
उहाँलाई मिहमा िदन ुफरक-फरक िवषय होइनन।् यिद हामीले परमेँ वरलाई 
दयदेिख ौ ा राख् छ  वा बाइबलमा देखाइए अनसुार भय मान्छ  भने हामी 
उहाँको मिहमा पिन गनछ । उहाूितको भय र ूमे संगसंगै गिरने कुराह  
हनु।् 

     परमेँ वरलाई मिहमा िदने सन्दभर्मा उहाँको भय मा  ु वा उहाँलाई 
ौ ा गनुर् भनेको के हो भनेर देहायका केही पदह ले ःप  पदर्छन ् | उत्पि  
२२:१२  "उनले भने, ‘ितॆो हात त् यस केटामािथ नउठाऊ, र त् यसलाई केही 
नगर ्। अब मैले थाहा पाए ँ ितमी परमेँ वरसँग डराउँदोरहेछौ, िकनिक ितॆो 
छोरो, ितॆो एकमाऽ छोरालाई पिन मबाट ितमीले रोकेर राखेनौ।”, ूःथान 
२०:२० "१८ जब सारा मािनसह ले गजर्न, िबजलुी र तरुहीको आवाज सनेु र 
पवर्तबाट धूवाँ उिठरहेको देखे, तब ितनीह  थरथर काँपे र टाढ़ै उिभरहे। १९ 
ितनीह ले मोशालाई भने, “तपाईं हामीिसत कुरा गनुर्होस ् र हामी सनु् नेछ , तर 
परमेँ वर हामीिसत नबोलून ्, नऽता हामी मनछ ।”  २० मोशाले मािनसह लाई 
भने, “नडराओ, िकनिक परमेँ वर ितमीह लाई जाँच् नलाई, र उहाँको भय 
ितमीह का साम ु रहोस ्, र ितमीह ले पाप नगर भनेर आउनभुएको छ।” , 
अय्यूब १:७-१२ "७ परमूभलेु शैतानलाई सोध् नभुयो, “तँ कहाँबाट आइस ् ?” 

त् यसले भन् यो, “पथृ् वीमा चारैितर घमुिफर गद आएको हुँ।” ८ तब परमूभलेु 
शैतानलाई सोध् नभुयो, “के तले मेरो दास अय् यूबलाई याद गिरस ् ? परमेँ वरको 
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डर राख् ने र दुं  ट कामबाट अलग रहने त् यो जः तो िनद ष र सोझो मािनस 
पथृ् वीमा अ  कोही छैन।” ९ शैतानले परमूभलुाई यसो भनेर जवाफ िदयो, 
“अय् यूबले त् यसै परमेँ वरको डर राखेका हनु ् त ?” १० के ितनलाई, ितनका 
घराना र ितनका सबै धन-सम् पि लाई तपाईंले चारैितरबाट बार हालेर रक्षा 
गनुर्भएको छैन?  ितनका सबै काममा तपाईंले आिशष ् िदनभुएको छ, अिन ितनका 
गाईबः तहु  देशभिर अनिगन्ती बढ़ेका छन ्। ११ तर आफ् नो हात पसारेर 
ितनका सबै िचजमािथ ूहार गनुर्होस ्, र ितनले तपाईंलाई तपाईंकै मखुको सामनु् ने 
सराप् नेछन ्।” १२ तब परमूभलेु शैतानलाई भन् नभुयो, लौ त, त् यसकहाँ जे-जित 
छन ्, सबै तेरै हातमा भयो। केवल अय् यूबको शरीरलाई चािहँ नछो।” तब शैतान 
परमूभकुो उपिः थितबाट िनः केर गयो।", उपदेशक १२:१३ "अब सबै कुरा 
सिुनएका छन ्– कुराको िनं कषर् यही हो। परमेँ वरको भय राख र उहाँका 
आ ाह  पालन गर। िकनभने मािनसले गनुर्पन सारा कतर्व् य यही नै हो।" र 
म ी ५:१४-१६ "१४ “ितमीह  संसारका ज् योित हौ। डाँड़ामा बसािलएको 
सहर लकु् न सक् दैन।  १५ मािनसह ले ब ी बालेर पाथीले त छोप् दैनन ्, तर 
सामदानमा राख् दछन ्, र घरमा हनेु सबैको िनिम् त त् यसले उज् यालो िदन् छ।  १६ 
यसरी नै ितमीह को ज् योित मािनसह का सामनु् ने चम् कोस ्, र ितनीह ले 
ितमीह का सकुमर् देखून ्, र ः वगर्मा हनुहुनेु ितमीह का िपताको मिहमा ग न ्।" 

     परमेँ वरको भय मा ु वा उहाँमािथ ौ ा राख् न,ु उहाकँा वचनह  
पालन गनुर्सँग सम्बिन्धत छ। जब हामी परमेँ वरको वचनलाई पालन गछ  
तब जे ठीक छ त्यही गन हनु्छ  र हामी उहाँको मिहमा गनहनु्छ । उहाँमािथ 
आदर गनुर्को अथर् केवल उहाँको साम ुडर मा ु वा झकु्नमुाऽ होइन त्यो भन्दा 
गिहरो भावनाले हामीलाई अिभूिेरत गनुर्पछर्। पापले गदार् हामी पितत भएका 
छ । जोसकैु भएतापिन हामी पापी छौ। हामी मतृ्यकुो िनिम्त योग्यका छ । 
आफूले गरेका पाप, अपराध, दु  कामको बारेमा महससु भएपिछ कितजनाले 
हीनता बोध गद र िदक्क़ मान्दै न्यायी र धमीर् परमेँ वरको साम ुम त केवल 
मनर्को लािग माऽ योग्यको छु भनेर ःवीकार गरे पिन होलान ् | यो नै 
परमेँ वरूितको भय हो। त्यही भयले हामीलाई ूथमत बुसमा िदइने क्षमाितर 
डोर् याउँछ र दोॐोमा हाॆो पापलाई सफा गनर् वा पापबाट ःवतन्ऽ हनु 
परमेँ वरको शिक्तलाई दावी गनर् पगु्छ । यिद बुसको अिःतत्व ःवीकरेनौ भने 
हामीमा अनन्त जीवन पाउने सम्भावना हुँदैन (म ी १०:२४-३३ "२४ “चेला 
आफ् ना गु भन् दा र कमारो आफ् ना मािलकभन् दा ौें ठ हुँदैन।  २५ चेला 
आफ् ना गु जः तो र कमारो आफ् ना मािलकजः तो हनु ु यथें ट छ। यिद 
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ितनीह ले घरका मािलकलाई नै बालिजबलु भनेका छन ् भने, उनका 
पिरवारकाह लाई झन ् कित बढ़ी भन् लान ्?   २६ “यसकारण ितनीह सँग 
नडराओ। िकनभने ढाकेर ूकट नहनेु र लकेुर थाहा नहनेु केही छैन।  २७ 
जे म ितमीह लाई अन् धकारमा भन् दछु, त् यो ितमीह ले उज् यालोमा भिनदेओ, र 
जे ितमीह ले कानमा सनु् छौ, त् यो घरका धरुीह बाट ूचार गर।  २८ 
ितनीह सँग नडराओ जसले शरीरलाई माछर्न ्, तर आत् मालाई मानर् सक् दैनन ्। 
ब  आत् मा र शरीर दवैुलाई नरकमा नाश गनर् सक् नेसँग डराओ।  २९ के 
एक पैसामा दईु भगेँरा िबक् दैनन ्? तीमध् ये एउटा पिन ितमीह का िपताको 
इच् छािवना भइँूमा खः नेछैन।  ३० ितमीह का िशरका केशह  पिन सबै 
गन् ती भएका छन ्।  ३१ यसकारण ितमीह  नडराओ, ितमीह  धेरै भगेँराभन् दा 
ब  ता मूल् यवान ् छौ।  ३२ “यसकारण हरेक जसले मािनसह का साम ुमलाई 
ः वीकार गछर्, म पिन उसलाई ः वगर्मा हनुहुनेु मेरा िपताको सामनु् ने ः वीकार 
गनछु।  ३३ तर हरेक जसले मलाई मािनसह का सामनु् ने इन् कार गछर्, म 
पिन उसलाई ः वगर्मा हनुहुनेु मेरा िपताको सामनु् ने इन् कार गनछु।"   

     तपाईँले आफ्नो जीवनमा परमेँ वरसँग डर मा  ुभ  ेकुरालाई कसरी 
िलन ुभएको छ? यसले हाॆो आित्मक जीवनमा कसरी सधुार गछर् र परमेँ वरले 
हामीलाई अर् हाउन ुभएको कुरालाई िवँ वाससाथ पालन गनर् कसरी सघाउँछ? 
 
४. उहाँको न्यायको घडी आएको छ (ूकाश १४:७) 
      पिहलो ःवगर्दूतको सन्देशमा परमेँ वरको भय मा ु र उहाँको मिहमा 
गनुर्सँग न्याय गाँिसएको (ूकाश१४:७ले) देखाइएको छ। यिद बाइबल कुनै 
िवषयमा ःप  छ भनेर देखाउँछ भने उहाँ परमेँ वर न्यायशील र न्यायकतार् 
हनुहुनु्छ भ े ःप  धारणामा छ। आजको संसार कमजोर न्यायको संसार हो। 
त्यो न्यायको कमी एकिदन िबलाएर जानेछ र परमेँ वरले सबैको न्याय गरी 
ितनीह को काम र िनयतको िचरफार समेत गरी फैसला गनुर्हनेुछ।  

यस सन्दभर्मा परमेँ वरको भय मा ु उिचतै ठा ुपदर्छ। त्यसैकारणले 
अनन्तको ससुमाचारमा न्यायको वाःतिवकतालाई पिन समावेश गिरएको छ। 
अनन्तको ससुमाचार र न्यायको बीचमा के सम्बन्ध छ? ससुमाचारको अथर् 
असल सन्देश वा समाचार हो, यिद यो असल समाचार हो भने हामी पापी भएर 
परमेँ वरको व्यवःथालाई तोडय  भनेतापिन हाॆो पाप अनसुार पापको ज्याला र 
दण्ड भोग्नपुन छैन भनेर ढुक् क हनुसक्छ । जसरी बुसमा टाँिगएको अपराधीले 
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क्षमा पायो त्यसरी नै हामीले पिन येशूलाई िवँ वास गदार् हाॆो पापको क्षमा 
हामीले पाउनेछ । 

देहायका पदह  पढेर तपाईँ आफैले आफैलाई सोध्नहुोस,् मेरो आफ्नै 
असल काम वा चिरऽ कितको (न्यायसंगत) िहसाबिकताब िदने खालको छ? 
हेन ुर्होस:् म ी १२:३३-३७ "३३ “िक खलाई असल बनाओ, र त्यसको फल 
असल हनेुछ। िक खलाई खराब बनाओ र त् यसको फल पिन खराब हनेुछ। 
िकनभने फलबाट नै ख िचिनन् छ। ३४ ए सपर्का बच् चा हो! ितमीह  आफै 
दुं  ट छौ, असल कुरा कसरी बोल् न सक् छौ? िकनभने दयमा भिरएका कुराह  नै 
मखुबाट िनः कन् छन ्। ३५ असल मािनसले आफू िभऽ भिरएका असल थोकबाट 
असलै थोक िनकाल् छ, तर दुं  ट मािनसले आफूमा भिरएको दुं  टताबाट दुं  ट थोक 
नै िनकाल् छ। ३६ म ितमीह लाई भन् दछु, हरेक व् यथर्को कुरा जो मािनसह  
बोल् दछन ्, न् यायको िदनमा ितनीह ले त् यसको लेखा िदनपुनछ।’ ३७ िकनिक 
ितॆा वचनह ले ितमी िनद ष ठहिरनेछौ, र ितॆा वचनह ले ितमी दोषी 
ठहिरनेछौ।”, उपदेश १२:१४ "िकनिक हामीले गरेको हरेक काम, असल होस ् 
वा खराब होस ्, ूत् येक गपु् त कुरासमेत सबैको न् याय परमेँ वरले गनुर्हनेुछ।", 
रोमी १२:१-११ "१ यसकारण अकार्लाई दोष लाउने ए मािनस, ितमी जोसकैु 
भए तापिन, केही बहाना छैन, िकनिक जेमा ितमी अकार्लाई दोष लगाउँछौ, त् यसैमा 
आफै पिन दोषी ठहिरनेछौ, िकनभने ितमी दोष लाउनेले पिन त् यही काम गछ । 
२ यः ता काम गनह मािथ परमेँ वरको इन् साफ ठीकसँग पछर् भनेर हामी 
जान् दछ । ३ ए मािनस, ितमीले यः ता काम गनह लाई दोष लाउँछौ, र आफै 
पिन त् यही काम गछ  भने, के परमेँ वरको इन् साफबाट उम् कन् छु भन् ने ितमी 
ठान् छौ? ४ अथवा परमेँ वरको कृपाले ितमीलाई पँ चा ापमा डोर् याउँछ 
भन् नेलथाहा नपाएर, के ितमी उहाँको दया, सहनशीलता र धैयर्को ूशः ततालाई 
तचु ् छ ठान् छौ?  ५ तर परमेँ वरको धािमर्क इन् साफ ूकट हनेु त् यस बोधका 
िदनको लािग आफ् नो कठोर र अपँ चा ापी दयले गदार् ितमीले आफ् नो िनिम् त 
बोध थपुािररहेछौ। ६ िकनिक उहाँले हरेक मािनसलाई उसको कामअनसुार 
िदनहुनेुछ। ७ धैयर्सँग असल काम गरेर मिहमा, इज् जत र अमरत् व 
खोज् नेह लाई चािहँ उहाँले अनन् त जीवन िदनहुनेुछ। ८ तर झगड़ाल,ु सत् यको 
पालन नगन, र दुं  टतामा िहँ  नेह मािथ चािहँ बोध र िरस पनछ। ९ खराब 
काम गन हरेक मािनसमािथ स ं ट र आप   आइपनछ, पिहले यहूदीमािथ र 
अन् यजाितह मािथ पिन। १० तर असलकाम गन हरेकलाई पिहले यहूदीलाई 
अिन अन् यजाितलाई पिन गौरव, इज् जत र शािन् त ूाप् त हनेुछ। ११ िकनिक 

128 



परमेँ वरले पक्षपात गनुर्हनु् न।" र १ कोरन्थी ४:१-५ "१ यसरी मािनसले 
हामीह लाई भीं टका सेवक र परमेँ वरका रहः यह का भण् डारे ठान् नपुदर्छ। २ 
त् यसबाहेक यो आवँ यक छ, िक भण् डारेह  िवँ वासयोग् य ठहिरनपुछर्। ३ तर 
ितमीह बाट वा मािनसको कुनै अदालतबाट मेरो इन् साफ हनु,ु यो त मेरो िनिम् त 
अित सानो कुरो हो, म आफै पिन आफ् नो इन् साफ गिदर्न।ँ ४ मेरो आफ् नै 
िव मा केही छ भन् ने मलाई थाहा छैन, तर त् यसले मलाई िनद ष सािबत 
गदन। मेरो न् याय गन त ूभ ुनै हनुहुनु् छ। ५ यसकारण तोिकएको समयभन् दा 
अिघ न् याय नगर, ूभ ुआउञ् जेल पखर्। उहाँले अधँ् यारोमा लकेुका कुराह लाई 
ूकाशमा ल् याउनहुनेुछ, र मािनसका दयका अिभूायह  ूकट गिरिदनहुनेुछ। 
तब हरेक मािनसले परमेँ वरबाट आफ् नो ूशंसा पाउनेछ।"     

     हाॆो िशरको ूत्येक र  ग ुहनेु परमेँ वरले यस संसारको न्याय 
गनुर्हनेुछ। त्यसैकारणले अनन्तको ससुमाचार हाॆो िनिम्त शभु सन्देश हो। 
न्याय त आउँछ तर जो येशूको नाउँमा आफ्नो पाप धनु्छ, पिवऽ हनु्छ र 
िनद ष भएर िन ावान भएर बःछ ितनीह ले सजाय ँ भोग्नपुलार् भनेर 
डराउनपुदन (१ कोरन्थी ६:११ "११ ितमीह  कोही यः तै िथयौ, तर ितमीह  
धोइयौ, पिवऽ पािरयौ, ूभ ु येशू भीं टको नाउँमा हाॆा परमेँ वरका आत् मा ारा 
िनद ष ठहराइयौ)। िकनभने येशू भी  धमीर् र वचनव  हनुहुनु्छ र उहाँकै 
धािमर्कताले गदार् हामी न्यायको िदनलाई पार गनछ । 

    "पापले ल्याउने नितजालाई मािनस आफैले सामना गनर् सक्दैन। 
आफ्नो दोषलाई ःवीकाद त्यो मािनस पापै पापको दाग भएको पोशाक लगाएर 
परमेँ वरको साम ु उिभन्छ। तर सबै जना जो पँ चाताप गरेर आफ्नो 
जीवनलाई िवँ वास ारा उहाँमा सिुम्पन्छ उहाँ हाॆो िनिम्त विकल भएर 
परमेँ वरको साम ुखडा हनुहुनु्छ। ती क्षमा पाएका पापीह को अिभयोगको 
िनिम्त उहाँले पैरवी वा िबिन्त गनुर्हनु्छ र शिक्तशाली बुसको तकर् लाई अिघ 
सारेर उहाँले दोष िदनेलाई हराउनहुनु्छ। बुससम्मै परमेँ वरको व्यवःथालाई 
िस  पालन गरेर ःवगर् र पथृ्वीमा सबै शिक्त उहाँले ूाप् त गनुर्भएको छ। दोषी 
मािनसको िनिम्त उहाँको िपताको दया र िमलनलाई उहाँले दावी गनुर्हनु्छ।"-
एलेन जी ाइट, टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली ५, प.ृ ४७१बाट पान्तिरत। 

   हामीलाई क्षमाको आवँयकता कितको छ भनेर न्यायको वाःतिवकताले 
कसरी ूकट गदर्छ? जसरी येशूमा परमेँ वरले हामीलाई क्षमा िदनभुयो र 
अनमुह िदनभुयो त्यसरी नै हामीले अ लाई पिन क्षमा र अनमुह िदन कसरी 
सक्षम ्हनेु? 
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५. जसले ःवगर् र पथृ्वी सिृ  गनुर्भयो उहाँको आराधना गर (ूकाश १४:६,७) 
   ूकाश १४:६,७मा पिहलो ःवगर्दूतको पूरै सन्देशह  ूःततु गिरएको 
छ। ती सन्देशह  एक आपसमा कसरी गाँिसएका छन?् हेन ुर्होस,् "६ अिन 
अक  ः वगर्दूतलाई मध् य आकाशमा उिड़रहेका मैले देख। पथृ् वीमा रहने हरेक 
जाित, कुल, भाषा र मािनसलाई घोषणा गन अनन् त ससुमाचार ितनीसँग िथयो। ७ 
ितनले चक  ःवरमा भने, “परमेँ वरसँग डराओ, र उहाँलाई मिहमा देओ। िकनिक 
उहाँका इन् साफको घड़ी आएको छ। ः वगर्, पथृ् वी, समिु र पानीका मूलह  
बनाउनहुनेुलाई दण् डवत ् गर।”  

   ससुमाचारसँग पाँच तत्वह  गाँिसएका छन:् संसारमा गएर उहाँको 
बारेमा गवाही िदन ुवा ूचार गनुर्, उहाँको भय मा ु वा उहाँलाई ौ ा गनुर्, 
उहाँको मिहमा गनुर्, उहाँ सिृ कतार् हनुभुएको हैिसयतले उहाँको आराधना गनुर् 
र उहाँले गनुर्हनेु न्यायको घोषणा गनुर्। ती सबैले गदार् पिहलो ःवगर्दूतको 
सन्देश हाॆो िनिम्त वतर्मान समयसापेक्ष सत्य सन्देश भएको मा ुपछर्। यिद 
परमेँ वर सिृ कतार् हनुहुु  भने उहाँको ससुमाचार बाड्न, उहाँको गवाही िदन 
र उहाँको न्यायको बारेमा बताउन हामीलाई के सरोकार छ र? ती र अ  
सबै सत्य तथा आत्म ानह को जग परमेँ वर नै हनुहुनु्छ जसले सबै थोक 
सिृ  गनुर्भयो। जब सनातन परमेँ वर नै सिृ कतार् हनुहुनु्छ भनेर उहाँलाई 
पजु्छ  तब हामी आधारभतू मौिलक सत्यमा फकर् न्छ । हामी सिृ  गिरएका 
मानव ह  र अ  जन्त ु जनावर र ूाकृितक सिृ  जःतो होइनौ र हामी 
परमेँ वरको ःव पमा सिृ  गिरएका ह  भनेर ःवीकादर्छ । परमेँ वर नै हाॆो 
सिृ कतार् हनुहुनु्छ भनेर उहाँको  आराधना गदार् हाॆो अिःतत्व र भिवंयको 
आशा उहामँा नै भर पछर् भनेर ःवीकादर्छ । त्यसैकारण हप् ताको सात  िदन 
शिनवारलाई पिवऽ िदन मानेर उहाँको आराधना गन कायर् अत्यन्त मह वपूणर् 
हनु जान्छ। परमेँ वरमाऽ हाॆो सिृ कतार् हनुहुनु्छ र उहाँ पूजनीय हनुहुनु्छ 
भनेर िवशेष गरेर हामी ःवीकाछ ।फलत: उहाँको ससुमाचारको गिरमा, उहाँको 
न्यायको अिःतत्व र उहाँ सिृ कतार् ूभ ुहनुहुनु्छ भनेर सव परी ठान्दछ । 

    परमेँ वर हाॆो सिृ कतार् हनुहुनु्छ भनेर मा  ु िकन ज री छ भनेर 
ूकाश १४:८-११ले बझुाउन कसरी सहायता गदर्छ? हेन ुर्होस:् "८ अिन एउटा 
अक  ः वगर्दूत, अथार्त ् दोॐाचािहँ यसो भन् दै पिछपिछ लागे, “पतन भयो! जाित-
जाितलाई आफ् नो व् यिभचारका बोधको म  िपउन लाउने महान ् बेिबलोनको 
पतन भयो।” ९ त् यसपिछ तेॐा ः वगर्दूत चक  सोरले यसो भन् दै ितनीह का पिछ 
आए, “यिद कुनै मािनसले त् यो पश ु र त् यसको मूितर्लाई पजु् यो र िनधार वा 
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हातमा त् यसको छाप िलयो भने, १० त् यसले पिन उहाँका बोधको कचौरामा 
केही निमसाई तयार गिरएको परमेँ वरका बोधको कड़ा म  िपउनेछ, र पिवऽ 
ः वगर्दूतह  र थमुाको सामनु् ने आगो र गन् धकमा त् यसलाई यातना िदइनेछ। 
११ ितनीह का यातनाको धूवाँ सदासवर्दा मािः तर गइरहनेछ। ितनीह  यी नै 
हनु ् जसले त् यो पश ु र त् यसको मूितर्लाई पूजा गछर्न ्, र त् यसका नाउँको छाप 
िलन् छन ्। ितनीह ले िदनरात किहल् यै पिन आराम पाउनछैेनन ्।”  

      सिृ कतार् परमेँ वरलाई भन्दा पश ु वा शैतान र उसको ूतीकलाई 
पूजा गनर् सारा संसारमा दवाव बढ्नेछ भ े सबै घट्नाह को अिन्तम 
घट्नालाई मािथका पदह ले उघारेको छ। जसले पश ुर उसको ूतीकलाई 
पूजा गछर् त्यसको नितजा ितनीह मािथ कःतो भयङ् कर हनेुछ भनेर हामी 
बझु्दछ  तब परमेँ वरलाई सनातन सिृ कतार् र हामी मानव जातको आराधना 
गनर् योग्य परमेँ वर हनुहुनु्छ भनेर सही पमा बझु्दछ । संसारको अन्तमा हनेु 
अनेक  सङ् कटह मा शैतान पी पशलुाई पूजा गन िक सिृ कतार् परमेँ वरलाई 
पूजा गन भ े सत्य नै सबैभन्दा िनणार्यक सत्य भएर खडा हनेुछ। 

    सिृ का अचम्मलाग्दा िसजर्नाह लाई ध्यान िदएर केिहबेर िवचार 
गनुर्होस।् ती सनु्दर सिृ ह ले हामीलाई के आभास ् िदन्छन ् , िक परमेँ वरनै 
सिृ कतार् हनुहुनु्छ र उहाँमाऽ हाॆो आराधनाको योग्य  परमे र हनुहुनु्छ वा 
उहाँ पूजनीय हनुहुनु्छ भनेर? 
 
उपसंहार: 
थप जानकारी: ूकाश १४:७मा उल्लेख गिरएको आव्हान "ःवगर्, पथृ्वी, समिु 
र पानीका महुानह  सिृ  गनुर्हनेु सृ ीकतार्ूितको आदर" र ूःथान 
२०:११मा परमेँ वरले "छ िदनमा ःवगर्, पथृ्वी, समिु र त्यहाँ भएका यावत 
थोकह  परमेँ वरले सिृ  गनुर्भयो" भ े पदह  चौथ  आ ासँग िमल्छ भनेर 
बाइबलका िव ानह ले ःवीकार गिररहेका छन।् तर ूकाशको पःुतकमा 
"पानीका महुानह " सिृ  गनुर्हनेु भनेर पिन सिृ कतार्लाई औलँ्याइएको  
कुरालाई अथर्पूणर् मा ु पछर्। 

बाइबलका िव ान जोन बाल्डिवनले यो तकर्  गदर्छन:् "ूःथान 
२०:११मा उल्लेख गिरएको पानी भएको समिु परमेँ वरले नै सिृ  गनुर्भएको 
हो भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै ूभ ु येशूले आफ्नो दूतलाई िकन "पानीको 
महुानह " थप् न िदनभुयो? ख, चराच ु ी, माछा वा पहाड जःता अन्य 
सिृ ह लाई उल्लेख नगरी पानीको मूहानै िकन भिनयो? "पानीको महुान" 
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भनेर उल्लेख गदार् सायद परमेँ वरको भइसकेको िवशेष न्यायको समयतफर्  
मािनसह को ध्यान आकिषर्त गनर् चाहनभुएको हनुपुछर्। जब नोहाको समयमा 
जलूलय भयो त्यसबेला पानीका महुानह  फुटेका िथए,जहाँ परमेँ वर नै 
न्यायको परमेँ वर हनुहुनु्छ भ े सत्यतालाई मािनसले ःवीका न भ े परमेँ वर 
चाहनहुनु्छ | उहाँ अनन्तसम्म िवँ वासयोग्य र अनमुही पिन हनुहुनु्छ भ े 
सत्यलाई सबैले ःवीकार गरेको उहाँ चाहन ु हनु्छ। जलूलयसँग "पानीका 
महुान"को व्याक्यलाई हेदार् पाठकवगर्ह लाई त्यसको व्यिक्तगत र आित्मक 
अथर्लाई गम्भीरतापूवर्क िलन आवँयक देखाउँछ। ूकाश १४मा उल्लेिखत 
पिहलो ःवगर्दूत ारा घोषणा गिरएको अिन्तम समयमा हनेु नयाँ ूिबयागत 
घट्नाह को साथै परमेँ वरको न्यायूित सजग रहन सबैलाई आ ान गिरएको 
छ भनेर ठािननपुछर्।"-जोन बाल्डिवन ारा सम्पािदत, िबयशन, क्याटवःशोफ र 
क्यालभरी: ाइ अ ग्लोबल फ्लद इज भाइटल टु द डिक्शन अक्ष आटोनमेन्ट 
(हागरटाउन, मेिरल्याण्ड: िरभ्य ु एण्ड हेराल्ड पिब्लिश  आसोिशयशन, 
२०००), प.ृ २७बाट पान्तिरत। 
 
िचन्तनमनन: 

अ.   यशैया ५३:६मा यसरी लेिखएको छ: "हामी सबै जना भडा 
झ आ-आफ्नै तालले बरािलएका छ।"  "हामी सबै जना" 
भ  े िहॄू शब्द कुलान ुcullanu हो। त्यही पदमा यशैयाले 
भन्दछन ् िक परमेँ वरले येशूमािथ हामी सबैको "पाप अधमर् 
वा दु ताह  थपुानुर्भएको छ"। "हामी सबैको" भ  ेत्यहाँको 
वाक्यमा पिन cullanu कुलान ुहो। पापको समःया यित 
ठूलो छ िक त्यसको समाधान केवल येशूले गनुर्भयो त्यो 
यथे  छ भनेर उक्त शब्दले कसरी देखाउँछ? 

आ.  बुसमा टाँिगएको अपराधीको कथाबाट हामीले अ  के-के 
पाठह  िसक्न सक्छ ? मान  त्यस अपराधीलाई क्षमा िदइयो 
र बुसबाट तल झािरयो र जीिवत भयो रे? त्यसपिछ उसले  
कःतो खालको फरक जीवन िजउथ्यो होला?(िवचार 
गनुर्होस)्हाॆो जीवनलाई पिरवतर्न गनर् भी को शिक्त कितको 
महत्वपूणर् छ भनेर त्यो कथाले हामीलाई के िसकाउदछ? 
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कथा  ८ 

पेशोल पम्पमा भएको संयोगको भेट 

जोन िपना, ५७ 

वेःट भिजर्िनया, अमेिरका 
 

   एक िदन अमेिरकाको वेःट भिजर्िनयाको पेशोल पम्पमा कामगिररहेका 
जोन िपन्याले कारमा पेशोल हाल्न खोज्दा ूािविधक कारणले गदार् पम्पले काम 
गरेन। उसको लािग त्यो समय अत्यन्त खराब भएको िथयो। २३ वटा पेशोल 
पम्प भएको माउन्ट होप भ े ठाउँमा व्यापार अत्यन्त राॆोसँग चिलरहेको 
िथयो तर बेिडत काडर्लेचाही ँ काम गनर् छोडेको िथयो। त्यसकारण 
मािनसह ले मेिशनमा पैसा हालेरमाऽ पेशोल पाइपबाट आउनपुथ्य । त्यसमा 
पिन खिुा पैसा िनकाल्ने ःवचािलन मिशनपिन िबमकेो िथयो। एउटा ठूलो 
क्यािडलाक कार पेशोल पम्पमा आएर आफ्नो कारमा फटाफट पेशोल भर् यो। 
जोन र उसको मिहला साथीले आफ्नो पसलबाट त्यो हेिररहेका िथए। त्यो 
मािनस पेशोल पम्पको पसलमा पःयो। "हजरु, तपाईँले भरेको पेशोलको पैसा 
४० डलर भएको छ, त्यसकारण ितनुर्होस।् त्यो मािनस के ग ँ के ग ँ 
भयो। "मसँग केवल बेिडत काडर्माऽ छ। पैसा छैन।" आपद मान्दै त्यो 
मािनसले जवाफ िदयो। जोन पेशोल पम्पको मानेजरकहाँ गयो र के गन भनेर 
सोध्यो। “माहकले पैसा िदन नसकेपिछ पेशोलपम्पमै कार छोडेर कतैबाट 
भएपिन पैसा िलएर आउन ु भन” भनेर मेनेजरले भन्यो। तर राितहुँदो पैसा 
खोज्न गा॑ो हनेु कुरा माहकले भन्यो। त्यो मािनस हेदार् िनक् कै भलाद् मी 
देिखन्थ्यो त्यसैले जोनले भन्यो, "म तपाईँको पैसा ितछुर् तर तपाईँको लाइसेन्स 
छोडेर जानहुोस।् तपाईँले पैसा ल्याउनभुएपिछ म तपाईँको लाइसेन्स 
फकार्इिदन्छु।यो कुराले त्यो मािनस ज्यादै आभारी भयो र माहकले जोनसँग 
हात िमलाएर बचन िदयो, "म भोिल अवँय फकर् नेछु।" जब माहक त्यहाँबाट 
िनःक्यो तब जोनको मिहला साथीले उसलाई “बहलुा” भन्दै गाली गनर् थािलन,् 
"ितमीले त्यो चािलस डलर गमुायौ। तर जोनले िव ासकासाथ भने "अहँ, म 
िवँ वास गछुर् माहक फकीर् आउनेछ" जोनले निहचिकच्याइकन भन्यो। 
भोिलपल्ट माहक फकर आयो चािलस डलर िदंदै भन्यो, "भाइ, ितमीलाई धेरै-
धेरै धन्यवाद म ितॆोलािग केही सहयोग गनर् सक्छु?" तर त्यो काम गरेवापत 
जोनले थप पैसाको इनाम पाउने अपेक्षा गरेको िथएन त्यसैले भन्यो, " 
त्यसकोलािग धन्यवाद हामी सबै िठकै छौ। परमेँ वरले तपाईँलाई आिशष 
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िदउन।् तपाईँको िदन राॆो होस।् अिन ती माहक "परमेँ वरले तपाईँह लाई 
पिन आिशष िदउन"् भन्दै  िवदा भए। 
                             

अनपेिक्षत भेट 

    त्यो रात जोनले  िदउँसो भएको घट्नाको बारेमा आफ्नी ौीमती 
शारनलाई भने। त्यही समयमा उनका ससरुा जीम बाइबलको बारेमा छलफल 
गनर् उनको घरमा आएका िथए अिन त्यितकैमा िदउँसोको घट्नाको बारेमा 
कुरा बन्द गरे। िजम सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िथए र जोनलाई आफ्नो चचर्मा 
आउन िनम्तो िदइरहन्थे। त्यो साँझमा पिन िजमले आउदो शिनबार चचर्मा 
आउन जोनलाई  िनम्तो िदए। "हनु्छ यस पटक म चचर् आउँछु" भन्दै जोनले 
वचन िदए। 

   जोन अमेिरकाको ूान्त िक्लभलान्डमा आइतवार पालन गन घरमा 
हकुका िथए र किहलेकाही ँ उनकी ौीमतीसँग चचर् जान्थे। उनकी ौीमती 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा जिन्मएकी िथइन ् तर पिछ उनले चचर् छोडेकी 
िथइन।् वेःट भिजर्नयाको बक्ले शहरमा भएको जोनको ससरुाको एडभेिन्टःट 
चचर्मा किहल्यै पिन उनीहा  गएका िथएन।् तर यस पटक ितनीह ले िजमको 
िनम्तोलाई ःवीकार गद चचर् गएका िथए।   
   साबथको िबहानी पख अिलक असिजलो मान्दै जोन आफ्नो ससरुा 
िजमसँगै बसेका िथए।उक्त साबथको िबहानी आराधना सेवापिछ पाःटर चचर्को 
ढोकानेर पगेुका िथए अिन िजमले जोनलाई भने, "ज्वाइँ, तपाईँ एक पटक 
हाॆो पाःटरसँग भेट गनुर्होस।्" "हनु्छ, मसँग बाइबलको बारेमा केही 
ूँ नह  छन ्जनु ू ह  उहाँसँग सोध्न चाहन्छु" जोनले जवाफ िदए, पाःटर 
बािहर ढोकातफर्  जाँदै गदार् जोनलाई ती पाःटरलाई त कही ँ देखे जःतो 
लग्यो। पाःटरले िजमसँग हात िमलाए र जोनलाई हेद भने, "हैन, तपाईँलाई 
त कही ँ देखे जःतो लाग्छ?" ती दईु जना मािनसह  एकिछनसम्म त एक 
आपसमा हेराहेर गिररहे। अिन एकिछनपिछ जोनले आ यर्कासाथ भन्यो, "ओ 
तपाईँ हाॆो पेशोल पम्पमा आउनभुएको िथयो।" " ए ! हो त िन , तपाईँले नै 
मेरो पेशोलको पैसा ितरी िदनभुएको िथयो।" भन्दै पाःटरले भने।   
   आराधना सेवापिछ जोन र पाःटर िसमगजोँयाले िजमलाई अिघल्लो 
साता पेशोल पम्पमा के भएको िथयो भ े िवषयमा जानकारी गराए।  
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 अन्तरबातार्को बममा जोनले भने "मेरो िनिम्त त्यो आिशषको समय िथयो। 
संयोग वा भाग्यको खेल भनेर मैले सोचेको िथए तर त्यो त आिशषमा पिरणत 
भयो।" 
                          बाँकी कथा 
   एडभेिन्टःट पाःटरसँगको भेटघाटले जोनको मनमा गिहरो ूभाव 
पारेको िथयो। जोन बक्लेमा रहेको चचर्मा साबथको सेवाकायर्मा आउन थाले। 
पिछ उनको घर निजकै रहेको एडभेिन्टःट चचर्मा जोनकी ौीमतीले बिप् तःमा 
िलइन।् 

  यसको ऽैमािसक भेटीको केही भाग वेःट भिजर्िनयामा ३५वटा 
ससुमाचार ूचार गन आयोजनाको िनिम्त सहयोग िदइनेछ। ःपेनसर चचर्मा 
३० जना िवँ वासीह  छन।् एक जना िविलयम इनाकोन नाउँ गरेका एल्डरले 
दईु हप् ता ससुमाचार ूचारको काम गनर् सावर्जिनक सभागहृ भाडामा िलने 
योजना गरेका छन।् अिहलेको भेटीको केही भाग त्यसको िनिम्त ूयोग 
गिरनेछ। ससुमाचार ूचार गन अिभयान चिलरहेको बेलामा जोन अ सँग 
िमलेर केही छािपएका साममीह  बाड्ने र घरदैलोमा भेट-घाट गनर् पिन 
जान्छन।् तर सभापिछ बिप् तःमा िलन अनरुोध गिरएको कागजमा भने उनले 
सही गरेनन।् बिप् तःमा हनु ुदईु िदन अिघ चचर्को पाःटर दािनएल मोिरकोन र 
अकार् साथी जोनको घरमा गए र िकन येशूलाई मिुक्तदाता भनेर ःवीकार गनर् 
गा॑ो मा ु भएको भनेर सोधे। "येशूका चेला वा अन्य िव ासी मािनसह लाई 
म हेछुर् तर म उनीह  जःतो सफा मन भएको छु जःतो मलाई लाग्दैन" 
जोनले उ र िदए। "यिद तपाईँले अ  मािनसलाई हेरेर बःन ु भयो भने 
तपाईँले किहल्यै पिन बिप् तःमा िलनहुनेुछैन"  भन्दै पाःटरले जवाफ िदए। 
पाःटरको उक्त वचनले जोनको मन छोयो र अक  िदन  जोनले पाःटरलाई 
फोनबाट सोध्यो, "म भोिल नै बिप् तःमा िलन चाहन्छु। मैले के ल्याउनपुछर्?" 
अ सँगै जोनले पिन त्यिहँ िदन बिप् तःमा िलए। 

   चचर्का िवँ वासीह मा येशूको कृपा र भलाई देखेर आफूले पिन 
बिप् तःमा िलएको हुँ भनेर जोन भन्छन।् ५७ वषर्का जोन अिहले त्यही ःपेन्सर 
चचर्को िडकन भएका छन ्र उनी अ  मािनसह को माझमा पिन ूभ ुयेशूको 
भलाइलाई देखाउन  सिकयोस भ े चाहन्छन।् "म यस ठाउँमा रहेको  ३० 
वषर् भयो र मािनसह ले म पिरवतर्न भएको देिखरहेका छन।् अब म मेरो 
गाउँ, ठाउँका मािनसह को माझमा गएर येशूको बारेमा सनुाउन चाहन्छु"  
भनी जोन भन्छन।् :-आन्  मेकचेसनी 
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