१०

भ डारे वा सि चता

यस अध्यायका मूल पदह : कलःसी १:१६-१८, िहॄू ४:१४-१६, ३ यूह ा
३, उत्पि

६:१३-१८, ूकाश १४:६-१२, र १ पऽुस १:१५,१६।

यस अध्यायको मूल सार पद: "७ िकनिक परमेँवरले हामीलाई अशु ताको

िनिम्त होइन, तर पिवऽ जीवन िबताउन बोलाउनुभएको छ।" १ थेःसोिलिनकी
४:७

पान्तिरत।

सिञ्चता (िहफाजत)वा परमेँवरले हामीलाई सुम्पनुभएको थोकह को

रे खदे ख गन अवधारणा अत्यन्त गिहरो र फरािकलो छ। हामी परमेँवरको
भण्डारे

ह

वा

हामीलाई

उहाँले

सुम्पनु

भएको

थोकह को

सिञ्चता

(िहफाजत)गनर् बोलाउनुभएको हो भ े शब्द आफैमा उच्च कोटीको भएकोले

ठू ला ठू ला कुराह

सोचेर ितनीह

हाॆो औकात भन्दा ठू लो छ भ े तकर्मा

हामी सिजलै सँग हराउन सक्छ । सि ता (िहफाजत)भ े शब्द धेरै सरल त छ
तर यो बुझ्न ज्यादै कठीन पिन हुनसक्छ। यसलाई मािनसह ले सिजलै सँग

गलत ढङ्गले िलन सक्छन्। य िप न त कुनै इसाई वा कुनै चचर् यसको

कामकाज िबना िजउन सक्छ। कोही पिन व्यिक्तमा सि ता (िहफाजत)गन गुण

भएन भने त्यस व्यिक्तको अिःतत्व सिजलै सँग भािसएर जान सक्छ। तसथर्,

यिद कोही व्यिक्त येशूभक्त हुँ वा इसाई हुँ भनेर दावी गछर् भने त्यो व्यिक्त

असल सिञ्चतक पिन हुनपु छर् अथार्त ् परमेँवरले उसको िजम्मामा छोड्नुभएको
थोकह लाई उिचत र इमान्दारपूवक
र् सम्हाल्ने व्यिक्त हुन ु अिनवायर् छ।

"परमेँवरको भण्डारे वा सिञ्चतक भ े कुरो कुनै दशर्न, तकर् वा

अवधारणा नभएर काम ारा दे खाउने िबयाकलाप हो। यो इसाई जीवनमा

िजउने सबैको लािग कला हो। वाःतिवक जीवनको बारे मा कोही बुझ्न चाहन्छ

भने सिञ्चता (िहफाजत)गुणको बारे मा थाहा पाउनु ज री छ। धािमर्क

जीवनमा आित्मक सत्य अनुभव गनर् कोही चाहन्छ भने उसमा सिञ्चता
(िहफाजत)गन गुण हुन ु अत्यन्त आवँयक छ। यो केवल हल्का

पमा

िदमागले िलने गुण होइन। तर जीवनको ूत्येक क्षेऽमा निहिच्कच्याइ
ःवइच्छाले िनणार्यक र ठोस

पमा कारोबार गरे को इमान्दार सिञ्चतक वा

असल भण्डारे ले दे खाउँछ।"-िलर्वाय इ. ृुम, ःटु वाडर्िशप इन इट्स लाजर्र
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आःपेक्ट

(माउन्टे न

भ्यु:

क्यािलफोिनर्या,

आसोिशयशन, १९२९), पृ. ५बाट
लक्षणह

पान्तिरत।

पािसिफक

ूेस

पिब्लिश

इसाई सिञ्चतक वा भण्डारे मा हुनपु न केही मूल तथा आदशर्
् इसाई जीवनमा सिञ्चताले कःतो भूिमका खेल्छ यस
के हुन?

अध्यायमा हामी हे नछ । तर हामीले अत्यन्त घतलाग्दो ूतीकसँग तुलना गरे र

सत्य इसाई सिञ्चतक वा भण्डारे को बारे मा अध्ययन गनछ ।
१. सबै थोकको केन्ििबन्दु येशू भी

(यूह ा ५:३९)

सारा बाइबलको केन्ििबन्दु येशू भी

ु न्ु छ (यूह ा ५:३९) र
हुनह

यस सं सारमा बाँच ुञ्जेल हामीह ले जे गछ त्यो येशूसँग सम्बिधत छ िक छै न

भनेर सोच्नु आवँयक छ। अथार्त ् उहाँमा मध्यनजर राखेर चल्नुपछर्। उहाँले

हामीह को

पापको

दण्ड

भोग्नुभयो

र

शैतानको

कब्जामा

रहे का

धेरै

मािनसह को िनिम्त मोल ितरे र छु ट्कारा गनुभ
र् एको िथयो (मकूर्स २८:१८)।
सारा ःवगर् र पृथ्वीको अिधकार उहाँमा छ (म ी २८:१९), र सबै थोकह

उहाँकै हातमा छन् (यूह ा १३:३)। उहाँको नाउँ अ

कुनै नाउँह भन्दा

ँ ा टे क्नेछन् (िफिलप्पी २:९उच्च छ र एक िदन सबैले उहाँको अगािड घुड
११)।

ु न्ु छ।"-एलेन जी
"ूत्येक थोकको जीवनको केन्ििबन्दु येशू हुनह

ाइट, इभान्जिलजम्, पृ. १८६बाट

पान्तिरत।

हामीह मा हुनपु न सि ताको मुटु येशू भी

ु न्ु छ र उहाँ नै
हुनह

ु न्ु छ। उहाँले नै गदार् हामीह ले अथर्मूलक
हामीह को शिक्तको ॐोत हुनह

जीवनको उत्पादन गछ । हामीह को जीवनको ूत्येक पाइला र पक्षको
ु न्ु छ भनेर मािनसह को अगािड ूदशर्न गछ । पावलले
केन्ििबन्दु उहाँ नै हुनह

धेरै सतावट, दु:ख क

सहनुपरे को िथयो तै पिन उनको िजउनुको मुख्य कारण

यस भावनाले व्यक्त गदर्छ, "मेरो िनिम्त िजउनु भी

(िफिलप्पी १:२१

हो र मनुर् फाइदा छ"

पान्तिरत) (अथार्त ् "येशूको िनिम्त म िजइन भने मेरो

िनिम्त मनुर् नै जाती छ"-अनुवादकको भावानुवाद)।

हामीह मा भएका वा हामीह को ूत्येक थोकको केन्ि येशू कसरी

ु एको छ भनेर दे हायका पदह ले कसरी दे खाउँछन्? हेनह
हुनभ
र्ु ोस्: कलःसी
१:१५-२० "१५ उहाँ अ ँय परमेँवरको ूित प, सारा सृिंटका ज्येंठ

हुनहु न्ु छ, १६ िकनिक उहाँमा नै सबै थोक सृिंट भएका िथए। ःवगर्मा र
पृथ्वीमािथ भएका

ँय र अ ँय थोकह , चाहे िसं हासनह , चाहे ूभ ुत्वह , चाहे
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ूधानताह , चाहे अिधकारह , सबै थोक उहाँ ारै र उहाँकै िनिम्त सृिजएका

् १७ उहाँ नै सबै कुराभन्दा अगािड हुनहु न्ु छ, र उहाँमा नै सबै कुरा
हुन।

बाँिधएर रहेका छन्। १८ उहाँ शरीर, अथार्त ् मण्डलीका िशर हुनहु न्ु छ, उहाँ नै
सु

हुनहु न्ु छ, मरे काह बाट जीिवत हुनह
े मा उहाँ ज्येंठ हुनहु न्ु छ, तािक ूत्येक

कुरामािथ उहाँ सव च्च होऊन्। १९ िकनिक उहाँको आफ्नो सारा पूणत
र् ा

ु यो, २० र परमेँवरले उहाँका
भींटमा वास गरे कोमा परमेँवर ूसन्न हुनभ

बूसको रगत ारा शािन्त गराएर पृथ्वीको होस् वा ःवगर्को होस्, उहाँ ारा नै सबै

ँ िमलापमा ल्याउनुभयो।", रोमी ८:१८-२१ "१८ म िवचार
थोकलाई आफूसग

ँ वतर्मान समयका कंटह
गदर्छु, िक हामीमा जुन मिहमा ूकट गिरनेछ, त्यससग
तुलना गनर् योग्य छै नन्। १९ सृिंट बड़ो उत्कण्ठाले परमेँवरका पुऽह

ूकट

हुने कुराको ूतीक्षा गछर्। २० सृिंट व्यथर्ताको वशमा पािरयो, त्यसको आफ्नै

इच्छाले होइन, तर उहाँको इच्छाले, जसले त्यसलाई वशमा पानुभ
र् यो, यसै

आशामा, २१ िक सृिंट त्यसको आफ्नै िवनाशको बन्धनबाट मुक्त गराइनेछ, र

त्यसले पिन परमेँवरका सन्तानको मिहिमत ःवतन्ऽता ूाप्त गनछ।" र २
कोरन्थी ५:१६-२१ "१६ यसरी अब उूान्त हामी कसैलाई मािनसको
िंटकोणले हेदन । हामीले भींटलाई एक समय मािनसको

िंटकोणले हेरेका

िथय , तर अब उूान्त उहाँलाई त्यसरी हेनछै न । १७ यसकारण कोही भींटमा

छ भने त्यो नयाँ सृिंट हो। पुरानो िबितगएको छ, हेर, नयाँ आएको छ। १८
ँ िमलापमा
यो सब परमेँवरबाट भएको हो, जसले हामीलाई भींट ारा आफूसग

ल्याउनुभयो, र हामीलाई िमलापको सेवा िदनुभयो, १९ अथार्त ् ःवयम् भींटमा
ँ िमलापमा ल्याउँदैहन
ु एर परमेँवरले सं सारलाई आफूसग
हुनभ
ु हु न्ु थ्यो। ितनीह का

अपराधका लेखा निलएर िमलाप गराउने कामको सन्दे श उहाँले हामीलाई
सुिम्पिदनुभएको छ। २० यसकारण हामी भींटका राजदूतह

ह , र परमेँवरले

हामी ारा अनुरोध गिररहनुभएको छ। भींटकै पक्षमा हामी ितमीह लाई िबन्ती

गदर्छ , िक ितमीह

ँ िमलापमा आओ। २१ िकनिक हामी उहाँमा
परमेँवरसग

परमेँवरको धािमर्कता बन्न सक भनेर पाप निचन्नुहन
े ाई परमेँवरले हाॆा
ु ल
खाितर पाप बनाउनुभयो।"

यिद येशू हामीह को जीवनको ूत्येक क्षेऽको केन्ििबन्दु हुन िदएन

भने हामी सक्कली वा इमान्दारी सिञ्चतक वा भण्डारे हुन सक्दै न (गलाती

ु न्ु छ (िततस २:१३)
२:२०)। "आिशषमय आशाको" केन्ििबन्दु उहाँ नै हुनह

र "उहाँ सबै थोकको जे

ु न्ु छ र सबै थोक
(अथार्त ् आिधकािरक व्यिक्त) हुनह

उहाँमा नै िनिहत भएको छ" (कलःसी १:१७
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पान्तिरत)। जसरी आक्सल

वा विरपिर घुम्ने पाङ्माको डण्डी पाङ्माको केन्ििबन्दु हो र यसै ले कुनै पिन
गाडीको भार थाम्छ त्यसरी नै ूत्येक इसाई अथार्त ् येशूभक्तको अिःतत्वको
ु न्ु छ (िहॄू १३:८)। हामी जे सोच्छ
अटल वा ःथायी र दरो केन्ि येशू हुनह

र गछ उहाँको ूभाव हामीमा हुनपु छर्। भण्डारे पन वा सि ताको सबै पक्षह
येशूमा घुिमरहन्छ र ितनीह को पिहचान उहाँमा नै भइरहन्छ।
येशूले ठोकुवा गरे र भ ुभयो "म िबना ितमीह

सक्दै न " (यूह ा १५:५

केही पिन गनर्

पान्तिरत)। भण्डारे हुन ु वा सि ता (िहफाजत)गन

खुबी हुन ु कुनै खोबो कुरामा केिन्ित हुँदैन ब

जीिवत येशूको वाःतिवकतामा

केिन्ित हुन्छ। बतर्मान र अनन्त जीवनमा हुनपु न चिरऽह लाई सही आकार
िदन उहाँ सदासवर्दा काम गिररहनुभएको छ।

येशूलाई िवँवास गछ र उहाँ नै हामीह को जीवनको केन्ििबन्दु भनेर

मुखले त भन्छ तर उहाँले चाहेको अनुसार नै िजउनु अक कुरा हो। तर येशूले

ूित ा गनुभ
र् ए अनुसार तपाईँ िजइरहनुभएको छ र उहाँलाई हामीले काम गनर्

िदय भने उहाँको इच्छा अनुसार हामीह को चिरऽलाई ढाल्न िदन्छ भनेर
तपाईँ कसरी िनिँचत हुन?
े

२. परमेँवरको पिवऽ मिन्दरबाट िशक्षा (िहॄू ४:१४-१६)

परमेँवरको मिन्दरसँग सिञ्चता (िहफाजत) जोिडएको हुन्छ भ े

कुरालाई सामान्य

पमा नसोचेको हुनसक्छ। परमेँवरको

पिवऽ मिन्दरको

िस ान्तमा हामीह को िवँवास अत्यन्त िनणार्यक छ। त्य मिन्दरमा गिरने

सम्पूणर् िबयाकलापमा सिञ्चता (िहफाजत)को सम्बन्ध अत्यन्त गाढा भएको

पाउँछ । "येशू भी ले पिवऽ मिन्दरमा गनुह
र् न
ु े सेवाकायर्लाई सही ढ मा

बुझ्नसक्नु नै हामीह को िवँवासको जड हो"-एलेन जी
पृ. २२१बाट

ाइट, इभान्जिलजम,

पान्तिरत। त्यसकारण बाइबलीय धारणाले व्याख्या गरे को

अनुसार सि ता (िहफाजत)को भूिमका बुझ्नु अित आवँयक छ।
पाङ्मोको

१ राजा ७:३३मा बग्गीको पाङ्माको बारे मा चचार् गिरएको छ।
विरपिर

तारै तारले

घेिरएको

केन्ि

वा

चबकेन्िको

िचऽ ारा

हामीह ले पिवऽ मिन्दरको िशक्षालाई बुझ्न खोज्नेछ । चबकेन्ि तारै तार

(आक्सल)सँग

जोिडएको

हुन्छ।

त्यसले

पाङ्मालाई िःथर राख्दछ। येशू भी

गदार्

जब

पाङ्मा

गुड्छ

तब

मनुभ
र् यो र पुन त्थान ारा िबजय

पाउनुभएको िथयो (२ ितमोथी १:१०), उहाँको मृत्यु ारा पिवऽ मिन्दरमा
उहाँ ारा

गिरने

सम्पूणर्

िबयाकलापको

आधार

12९

हुनगएको

हो

(िहॄू

६:१९,२०)। त्यो नै हामीह को िवँवासलाई िःथर वा अटल बनाइ राख्ने

ु अथार्त ् हामीह को िवँवारलाई अटल बनाइराख्ने आधार नै येशूले
तत्व हुन।

ःवगर्को पिवऽ मिन्दरमा गिररहनुहन
ु े सेवाकायर्मा हुनगएको छ। यस सं सारमा

हामीह लाई उहाँले त्यस पिवऽ मिन्दरबाट सेवा गनुह
र् न्ु छ।

"बाइबलीय एडभेिन्टःट िवँवास बाइबल र बाइबलमाऽ भ े नीितमा

जरा गािडएको छ। पिवऽ मिन्दर र त्यसमा गिरने सम्पूणर् िबयाकलापले के

िसकाएको छ त्यसलाई बुझेको आधारमा एडेभेिन्टःट िवँवास अिडएको छ।"-

फरनान्डो क्यानाल, सेक्युलर एडभेिन्टजम (धमर्िनरपेक्ष एडभेिन्टःट आःथा)?

एक्सप्लोिर

िलङ्क िबिट्वन लाइफःटाइल एण्ड सालभेशन (िलमा: पे ,

पे िभयन युिनयन युनभिसर्टी, २०१३), पृ. १०४,१०५बाट

पान्तिरत।

हामीह का मूल पुरोिहत येशूले ःवगर्को पिवऽ मिन्दरमा कसरी सेवा

गिररहुनभएको छ सो दे हायका केही पदह ले वणर्न गरे को पढ्नुहोस्: १ यूह ा

२:१,२ "१ मेरा साना बालकह , ितमीह

पाप नगर भनी म यी कुरा

ँ हाॆो
ितमीह लाई लेिखरहेछु। तर कुनै मािनसले पाप गर्यो भने पिन िपतासग

पक्षमा बोिलिदनुहन
ु े एक जना हुनहु न्ु छ, अथार्त ् धािमर्क येशू भींट। २ उहाँ हाॆा

पापका िनिम्त ूायिँचत हुनहु न्ु छ, र हाॆा िनिम्त माऽ होइन, तर सारा सं सारका
पापका िनिम्त पिन।", िहॄू ४:१४-१६ "१४ आकाश िछचोलेर जानुभएका

ु एको हुनाले हामीले
परमेँवरका पुऽ येशू हाॆा महान् ूधान पूजाहारी हुनभ

ँ ःवीकार गरे को यो िवँवास थािमराख । १५ िकनिक हाॆा ूधान
पक्कासग
ँ सहानुभिू त दे खाउन नसक्ने हुनहु न्ु न। तर
पूजाहारी हाॆो दुबल
र् तामा हामीसग

ु यो, र पिन पापरिहत हुनहु न्ु थ्यो। १६
हामीजःतै उहाँ सबै कुरामा परीिक्षत हुनभ
ँ अनुमहको िसं हासन निजक जाऔ ं, र खाँचोको समयमा
यसकारण साहससग

सहायता पाउनलाई कृपा र अनुमह ूाप्त गनर् सक ।" र ूकाश १४:६,७ "६

अिन अक ःवगर्दूतलाई मध्य आकाशमा उिड़रहेका मैले दे ख। पृथ्वीमा रहने

ँ
हरे क जाित, कुल, भाषा र मािनसलाई घोषणा गन अनन्त सुसमाचार ितनीसग

ँ डराओ, र उहाँलाई मिहमा
िथयो। ७ ितनले चक सोरमा भने, “परमेँवरसग

दे ओ। िकनिक उहाँका इन्साफको घड़ी आएको छ। ःवगर्, पृथ्वी, समुि र
पानीका मूलह

बनाउनुहन
े ाई दण्डवत् गर।”
ु ल

पिवऽ मिन्दरको िशक्षाले मुिक्त र उ ारका महान् सत्यह लाई ूकट

गनर् सहयोग गदर्छ जुन िक इसाई धािमर्क िशक्षाको मूल केन्ििबन्दु हो। पिवऽ

मिन्दरमा हामीह को िनिम्त भी को मृत्युमाऽ होइन तर ःवगर्मा भएको

पिवऽ मिन्दरमा उहाँले गन सेवाकायर्को बारे मा पिन जानकारी िदँदछ।
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मिन्दरको महा पिवऽ ःथानमा रहे को परमेँवरका दश आ ाह को पाटी र

अिन्तम न्यायको वाःतिवकता पिन पिवऽ मिन्दरबाट हामी दे ख्नसक्छ । पिवऽ
मिन्दरमा गिरने बिलूथाले हामीलाई यो िसकाउँदछ िक येशूको रगत नै

हामीलाई उपलब्ध गराइएको मुिक्तको ूित ा हो।

असल भण्डारे पन वा सि ता (िहफाजत) गन खुबीको जीवनले

हामीह को मुिक्तको महान् सत्य अल्झेको हुन्छ। त्यो पिवऽ मिन्दरको

िशक्षाले दे खाउँदछ। जित गिहरोसँग हामीह को िनिम्त येशू भी ले के

गिररहनुभएको छ जान्दछ

त्यित निजक हामी येशूको निजक, उहाँको

सेवाकायर्, उहाँको लआय, उहाँका िशक्षाह को निजक आउँछ । त्यितमाऽ

नभएर जसले ितनीह को जीवनमा असल भण्डारे पन वा सि ता (िहफाजत)को

नीित दे खाएर चल्छ त्यसलाई उहाँले के गनुह
र् न्ु छ भ े उहाँको अिभूाय पिन

उहाँसँग निजक हुँदा िसक्न सक्छ ।

हामी मािनस ह । हामी पाप गदर्छ , भ ुल गदर्छ , हामी ःवाथीर् छ र

हामीह को माऽ भाऊ खोज्ने ूवृि ले हामीलाई िपरोलेको छ। य िप यिद हामी

येशूको निजक रहने खुबी ूाप्त गनर् सक्य भने िहॄू ४:१४-१६मा िदइएको

ूित ाले हामीलाई कसरी बल र आशा िमल्न सक्छ? हेनह
र्ु ोस्: “ १४ आकाश

ु एको
िछचोलेर जानुभएका परमेँवरका पुऽ येशू हाॆा महान् ूधान पूजाहारी हुनभ

ँ ःवीकार गरे को यो िवँवास थािमराख । १५ िकनिक
हुनाले हामीले पक्कासग
ँ सहानुभिू त दे खाउन नसक्ने
हाॆा ूधान पूजाहारी हाॆो दुबल
र् तामा हामीसग

ु यो, र पिन पापरिहत
हुनहु न्ु न। तर हामीजःतै उहाँ सबै कुरामा परीिक्षत हुनभ

ँ अनुमहको िसं हासन निजक जाऔ ं, र
हुनहु न्ु थ्यो। १६ यसकारण साहससग
खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुमह ूाप्त गनर् सक ।"

३.सम्पूणर् इसाई आत्म ान वा िशक्षाको केन्ििवन्दु येशू भी

(यूह ा १४:६,७)

परमेँवरको पिवऽ मिन्दर सम्पूणर् आःथाको केन्ििवन्दु हो िकनभने
मुिक्तको महान् तथ्यलाई त्यही ँ भव्य पमा व्यक्त गरे को पाइन्छ। त्यही ँ
बुसको अथर्लाई ूकट गिरएको छ। हामीले

िवँवास गन कुनै पिन

िशक्षादीक्षासँग सुसमाचार र मुिक्तको ूित ासँग कुनै न कुनै ूकारले जोिडएको

हुनपु छर्। पाङ्माको तारह

जःतै अ

सबै इसाई िशक्षादीक्षा येशूमा गिरने

िवँवासको आधारमा पाइने मुिक्तमा घुिमरहे को हुनपु छर्।
सत्यह

"हामीह को पाप क्षमाको िनिम्त येशूको बिलमा अ

सबै आित्मक

झुिमएको हुन्छ।...यिद कोही मािनस मुिक्तदाताको अचम्मको त्याग
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तथा बिलको बारे मा गिहरो अध्ययन गछर् त्यो मािनस सही अनुमह र

आत्म ानमा हुकर्न्दै गइरहे को हुन्छ।"-एलेन जी
ठे ली ५, पृ. ११३७बाट

पान्तिरत।

ाइट, द एसिडए कमेन्टरी,

येशूले आफू नै सत्य भनेर ठोकुवा गनुभ
र् एको िथयो। त्यसको अथर् के

हो? त्यस सत्यलाई हामीले के गन वा हामीह ले कसरी सरोकार राख्ने?
हेनह
र्ु ोस्, यूह ा १४:६,७ "६ येशूले ितनलाई भन्नुभयो, “बाटो, सत्य र जीवन म

नै हुँ। म ारा बाहेक कोही पिन िपताकहाँ आउन सक्दै न। ७ ितमीह ले मलाई

िचनेका भए, मेरा िपतालाई पिन िचन्नेिथयौ। अबदे िख उसो उहाँलाई िचन्दछौ, र
उहाँलाई दे खेका छौ।”, यूह ा १७:१७ "

ितनीह लाई सत्यमा पिवऽ

पािरिदनुहोस्, तपाईंको वचन सत्य हो।" र ३ यूह ा ३ "कित जना भाइह

ँ ितमी
आएर ितॆो जीवनका सत्यताको गवाही िदँदा म सा॑ै आनिन्दत भए।
साँच्ची नै सत्यताको अनुसरण गदर्छौ।"

कसलाई िवँवास गछ माऽ नभएर हामीह ले िसकेका र अनुसरण

गरे का आित्मक िशक्षादीक्षाले हामी को ह भनेर त्यसको पिहचान गराउँछ र

हामी कताितर लिम्करहे काछ सो पिन मागर्िनदशकको

पमा काम गदर्छ।

आित्मक ान केवल कुनै अ ँय वा कुनै धमार्त्माह कोलािग माऽ िसक्नुपन
धािमर्क धारणाह
आत्म ानह

होइन। बाइबलमा िवँवास गनको िनिम्त सबै सही

येशूमै अिडएको हुन्छ। ती सबै िशक्षादीक्षाले हामी कसरी िजउने

त्यसलाई ूभाव पारे को हुनपु छर्। साँिच्चक्कै भ े हो भने हामी सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःटह ले
हामीह को

यसरी न्यायपूवक
र्
वा ठोकुवा

पिहचान

अ

कुनैमा

भन्दा

येशू

गरे र भ

भी

र

सक्दछ

कुन्

िक

आित्मक

िशक्षादीक्षामा िवँवास गछ त्यसमा भरपरे को हुन्छ। बाइबलबाट आधािरत

िशक्षादीक्षा आएको हुँदा हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटको बनौट पिन बाइबलको

ढाँचामा ढािलएको हुनपु छर्।

परमेँवरले िदनुभएको सबै थोकलाई-हामीह को शरीर, हामीह को

धनसम्पि , हामीह का दक्षता तथा ूितभाह , वातावरण, आित्मक सं रचनासि ता वा िहफाजत गनर् िसकाउने सत्य िशक्षादीक्षा येशूले िसकाउनुभएको
अनुसार जानेर िजउनुपछर्। त्यस अनुसार चल्न सक्य

भने हामीह को

जीवनको मूल्य अथर्मूलक हुन्छ र हामीह को जीवनको सम्पूणर् पक्षह लाई

त्यसले सकारात्मक

पमा ूभाव पानर् सक्छ। "१७ अब म यो जोड िदएर

ु ा भन्दछु र ूभ ुमा गवाही िदँदछु , िक अन्यजाितह
ूभम

(अथार्त ् परमेँवरमा

िवँवास नगनह ) जसरी ितनीह का िवचारको व्यथर्तामा िजउँदछन् त्यसरी
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ितमीह

अबदे िख उसो निजओ। १८ ितनीह का

ितनीह का अ ानताको कारणले ितनीह

दयको कठोरताले ल्याएको

परमेँवरको जीवनदे िख िबराना

भएका छन्, र ितनीह को समझ अन्धकारले भिरएको छ। १९ ितनीह
कठोर भएका छन्, र हरिकिसमका अशु

काम गन लालचमा परे र ितनीह

छाडा भएका छन्। २० तर भींटलाई त ितमीह ले यसरी जानेका छै नौ।
२१ येशूमा भएको सत्यताअनुसार उहाँको िवषयमा ितमीह ले सुनेका र
िसकाइएका छौ भनी म ठान्छु । २२ छली लालसाह

ारा ॅंट भएका

ितमीह को अगािडको जीवनको ढाँचासँग सम्बिन्धत ितमीह को पुरानो ःवभाव

त्याग। २३ र आफ्नो िभऽी वतार्वमा नयाँ होओ, २४ र परमेँवरको ःव पमा

साँचो धािमर्कता र पिवऽतामा सृिंट भएको नयाँ ःवभावलाई धारण गर। २५
यसकारण झू ट त्यागेर हरे कले आ-आफ्नो िछमेकीसँग सत्य बोल, िकनिक हामी

एउटै शरीरमा एक-अकार्का अ ह

ह । २६ बोध गर, तर पाप नगर। घाम

अःताउन अिघ नै ितमीह को रीस मरोस्, २७ र िदयाबलसलाई मौका नदे ओ।
२८ चोनले अब उसो नचोरोस्। ब

उसले पिरौम गरोस्। उसले आफ्नो

हातले ईमानदारीसाथ पिरौम गरोस्, र खाँचोमा परे काह लाई िदन सकोस्।

२९ ितमीह का मुखबाट कुवाक्य निनःकोस्, तर समय सुहाउँदो र सुधार गन
मीठो वचन माऽ बोल्ने गर, जसबाट सुन्नेह लाई अनुमह िमलोस्। ३० अिन

परमेँवरका पिवऽ आत्मालाई दु:िखत नतुल्याओ, जसमा उ ारका िदनको

िनिम्त ितमीह

छाप लगाइएका छौ। ३१ सबै तीतोपना, बोध र रीस, होहल्ला

र िनन्दा, सबै िकिसमका डाहसमेत ितमीह ले त्यािगदे ओ। ३२ जसरी

परमेँवरले भींटमा ितमीह लाई क्षमा गनुभ
र् यो, त्यसरी नै एउटाले अकार्लाई
क्षमा गरे र ितमीह

४:१७-३२।

एक-अकार्ूित कोमल मनका र दयालु होओ।" एिफसी

पावलले व्यक्त गरे का मािथका पदह ले येशूलाई िचनेको छु वा

िवँवास गरे को छु र बाइबलको सत्य मलाई थाहा छ भ ेमाऽ होइन तर त्यसै

अनुसार िजउन ूत्येक इसाई हुँ भ ेलाई च ुनौित िदँदछ। परमेँवरको भण्डारे

वा सि ता गन व्यिक्तले केवल सत्य अध्याित्मक िशक्षादीक्षा वा बाइलललाई

जानेको छु भनेर दावी गनमाऽ होइन तर त्यस अनुसार िजउन पिन अपेक्षा
गिरएको हुन्छ। त्यो पिन कुनै कोठामा बसेर बाइबल जानेको छु भनेर आफू
हराएर बःने होइन अ

मािनसह सँगको कारोबार वा अन्तरिबर्या गरे र पिन

बाइबलको सत्यलाई अ समक्ष ल्याउन सक्ने हुनपु छर्।
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४. तीन ःवगर्दूतह का सन्दे शह

(ूकाश १४:६-१२)

महािबपि बाट सं सार ध्वःत हुनेछ भनेर परमेँवरले केवल दुई

पल्टमाऽ चेतावनी िदनुभएको िथयो। पिहला नोहा ारा (उत्पि

६:१३-१८,

म ी २४:२७) र तीन ःवगर्दतह का सन्दे शह बाट (ूकाश १४:६-१२)।
तीन ःवगर्दूतका ती सन्दे शह ले भिवंयमा हुने असाधारण घट्नाको पदार्ह

खोलेर दे खाउँदछ। समय अगािड बढ्दै जाँदा ती सन्दे शह को अथर् झन झन
राॆोसँग बुझ्न गइरहे का छ तै पिन त्यो सन्दे श र त्यसले भ

खोिजरहे को

लआय एउटै भइरहे को छ। त्यो हो येशू भी मा िवँवास गरे पापी मािनस

िनद ष ठहिरन्छ। "येशूलाई िवँवास गर्यो भने मुिक्त पाइन्छ भ े िविभ
व्याख्याह मा तीन ःवगर्दूतका सन्दे श पिन एक हो।"-एलेन जी
इभान्जिलजम,

पृ.

१९०बाट

पान्तिरत।

अक

अथर्मा

भ े

हो

ाइट,

भने

िनरन्तर पमा चिलरहे को समयसापेिक्षत सुसमाचार सत्यको मूल घोषणा नै सारा

सं सारमा गएर येशूमा हामी उिभएको दे खाउनु र हामीह को िनिम्त उहाँको

महान् बिलको सन्दे श सुनाउनु हो।

ूकाश १४:६-१२ पढे र तीन ःवगर्दूतह को सन्दे शह को मूल सार

के हो सो सोच्नुहोस्। कुनै ःथानीय मािनसह लाई नभएर सं सारलाई नै

ितनीह ले के भिनरहेका छन्? ती सन्दे शह मा के िजम्मेवारी हामीह लाई
सुिम्पएको छ र साथै सि ता वा िहफाजत भ े धारणामा ती सन्दे शह

मनािसब दे िखन्छ? हेनह
र्ु ोस: "६ अिन अक

कसरी

ःवगर्दूतलाई मध्य आकाशमा

उिड़रहेका मैले दे ख। पृथ्वीमा रहने हरे क जाित, कुल, भाषा र मािनसलाई घोषणा

ँ िथयो। ७ ितनले चक सोरमा भने, “परमेँवरसग
ँ
गन अनन्त सुसमाचार ितनीसग

डराओ, र उहाँलाई मिहमा दे ओ। िकनिक उहाँका इन्साफको घड़ी आएको छ।

ःवगर्, पृथ्वी, समुि र पानीका मूलह

बनाउनुहन
े ाई दण्डवत् गर।” ८ अिन
ु ल

जाित-जाितलाई

बोधको

एउटा अक ःवगर्दूत, अथार्त ् दोॐाचािहँ यसो भन्दै पिछपिछ लागे, “पतन भयो!
आफ्नो

व्यिभचारका

म

िपउन

लाउने

महान्

ू चक सोरले यसो भन्दै
बेिबलोनको पतन भयो।” ९ त्यसपिछ तेॐा ःवगर्दत

ितनीह का पिछ आए, “यिद कुनै मािनसले त्यो पशु र त्यसको मूितर्लाई पुज्यो

र िनधार वा हातमा त्यसको छाप िलयो भने, १० त्यसले पिन उहाँका बोधको
कचौरामा केही निमसाई तयार गिरएको परमेँवरका बोधको कड़ा म

र पिवऽ ःवगर्दूतह

िपउनेछ,

र थुमाको सामुन्ने आगो र गन्धकमा त्यसलाई यातना

िदइनेछ। ११ ितनीह का यातनाको धू वाँ सदासवर्दा मािःतर गइरहनेछ।
ितनीह

यी नै हुन ् जसले त्यो पशु र त्यसको मूितर्लाई पूजा गछर्न,् र त्यसका
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नाउँको छाप िलन्छन्। ितनीह ले िदनरात किहल्यै पिन आराम पाउनेछैनन्।”
१२ परमेँवरका आ ाह
धैय र् धारण यसैमा छ।"

पालन गन र येशूमािथ िवँवास राख्ने सन्तह को

हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ह भनेर दावी गदर्छ , चचर् पिन जाँदछ ,

दशांशभेटी

िदँदछ

पिन

तर

हामी

इमान्दारी

िवँवासी

ह

भने

तीन

ःवगर्दूतह ले िदएक सन्दे श कुनै न कुनै ूकारले मािनसह को सामु फैलाएर
येशूको दोॐो आगमनको िनिम्त ितनीह लाई तयार पानर् ूयास गनुप
र् छर्।

अनन्त जीवनको बारे मा िनणर्य िलन मािनसह लाई अवसर िदनै पछर्।
परमेँवरका वचनह को िहफाजत वा सिञ्चता गनर् बोलाइएका हामीह को

कामको लआय नै परमेँवरसँग सहभागी हुन ु हो (२ कोरन्थी ५:२०, ६:१४)।

"िवशेष

पमा भ े हो भने सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह लाई यस

सं सारमा पहरे दार हुन वा सुसमाचारलाई िहफाजत गनर् र आत्म ानको ज्योित

बािलराख्न परमेँवरले खटाउनुभएको छ। ध्वःत हुन गइरहे को सं सारमा
अिन्तम चेतावनी िदने िजम्मा ितनीह लाई सुिम्पएको छ। परमेँवरको वचनको
अचम्मको ज्योित ितनीह

ारा चिम्करहे को छ। ितनीह लाई पिहलो, दोॐो र

तेॐो ःवगर्दूतह को सन्दे श सुनाउन अत्यन्त गिम्भर िजम्मेवारी िदइएको छ।
सन्दे श सुनाउने त्यो कामभन्दा अ

कुनै पिन ठू लो मह वपूणर् काम छै न।

सन्दे श सुनाउने त्यो लआयको सामु यस सं सारका अ

ितनीह लाई डुवाउन िदनु हु ।"-एलेन जी

ठे ली ९, पृ. १९बाट

पान्तिरत।

कुनै थोकह ले

ाइट, टे िःटमोिनज फर द चचर्,

पाङ्माको चक्का जिमनमा गुड्दछ। त्यसले तीन ःवगर्दूतह को

सन्दे श सुनाउने ूतीकको

काम

भनेको

यस

पमा ूितिनिधत्व गदर्छ। ती सन्दे श सुनाउनेह को

सं सारमा

अनेक

धािमर्क

ानह ले

मािनसह लाई

परमेँवरबाट अलग राख्ने ूवृि बाट सुरिक्षत राख्नु र अिन्तम िदनह मा

भइरहेका िविभ

घट्नाह ले येशूको आगमनको बारे मा चनाखो गराइराख्नु

हो। तीन ःवगर्दूतह का सन्दे शलाई सि ता गन काम हामीह को हुनपु छर् र

सं सारलाई ती सन्दे श सुनाएर परमेँवरको सही भण्डारे वा सिञ्चतक हुनपु छर्।

सं सारको अिन्तम िदनह मा हुने घट्नाह को बारे मा सोच्नु सिजलो छ,

अनेक िमित र त्यसलाई िलएर नक्सा तयार गनर् व्यःत पिन हुन सक्छ । हो
ितनीह को

ान आवँयक छ, तर सं सारलाई तीन ःवगर्दूतह का सन्दे श

सुनाउन हामी कसरी अमसर हुन?
े के हामीह को जीवनमा वा रहनसहनमा र
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सन्दे श सुनाउने बममा ूभ ु येशू र उहाँको त्याग तथा बिललाई अम ःथान र
केन्िमा राख्न सक्छ त?

५. परमेँवरको भण्डारे वा सिञ्चतक अथार्त ् उहाँले सुम्पनुभएको थोकह लाई
िहफाजत गन (१ पऽुस १:१३-१६)

हामीले पिवऽ जीवन िबताऔ ँ भ े भी को चाहना हो। उहाँको

जीवनले पिवऽ हुन ु भनेको के हो सो दे खाउँछ र परमेँवरले सुम्पनुभएको

िजम्मेवारीलाई उहाँले कसरी सम्हाल्नुभयो भनेर उहाँ आफै

िनणार्यक भण्डारे

भएर दे खाउनुभएको िथयो (िहॄू ९:१४)। परमेँवरलाई ूश

पान भएर

हामीह को जीवनलाई हामीले व्यविःथत ढङ्गले चलाउनुपछर्। हामीह को

जीवनमाऽ होइन परमेँवरले हामीह लाई सुम्पनुभएको ूत्येक थोकलाई पिन

िहफाजत गनुप
र् छर्। भण्डारे भन , सिञ्चतक भन व िहफाजत गन व्यिक्त भन

जे भनेतापिन त्यसलाई हामीले हामीह को जीवनमा लागु गराउनुभनेकै हामी
परमेँवरको सामु पिवऽ भएका छ भनेर दे खाउनु हो।

पिवऽ हुन ु भनेको के हो? पिवऽतामा चल्नु भनेको के हो? परमेँवरले

ँ पिवऽताको के सम्बन्ध छ? हेनह
सम्पूणर् थोकह लाई िहफाजत गनुस
र् ग
र्ु ोस
तुलनात्मक

पमा दे हायका केही पदह : १ पऽुस १:१३-१६ "१३ यसकारण

आफ्नो मन बाँध, सं यमी होओ र येशू भींट ूकट हुनहु ँद
ु ा ितमीह कहाँ आउन
लागेको अनुमहमा ितमीह को आशा पूणर्

पले राख। १४ आ ाकारी

भएका हुनाले अगािडको अजान अवःथाका कुइच्छाह मा ितमीह

बालकह

अब नलाग। १५ तर ितमीह लाई बोलाउनुहन
ु े जःतो पिवऽ हुनहु न्ु छ, ितमीह

आफै पिन जीवनका सबै रहनसहनमा पिवऽ होओ, १६ िकनभने यो लेिखएको
छ, “ितमीह

पिवऽ होओ, िकनभने म पिवऽ छु ।” र िहॄू १२:१४ "सबै

ँ
मािनसह सग
शािन्तमा बःने र पिवऽ हुने ूयत्न गर; पिवऽतािवना कुनै
मािनसले परमूभ ुलाई दे ख्न सक्दै न।"

यिद पाङ्माको चक्काको विरपिर फलाम रिखयो भने पाङ्मा धेरै

समयसम्म िटक्छ भनेर रोमीह ले आिवंकार गरे का िथए। कािलगढले

फलामलाई तताएर अिलकितमाऽ ठू लो पादर्थ्यो जसले गदार् पाङ्मा पिॐयोस।

अिन िचसो पानी राखेर पाङ्मालाई खुम्च्याएर कःदथ्यो। जब जिमनमा पाङ्मा
गुड्थ्यो तब फलाम घिॐन्दै जान्थ्यो।
पाङ्माको

विरपिर

भएको

फलामले

सिञ्चतकको

अवधारणालाई

ूितिनिधत्व गछर्। यो सत्यलाई चम्काउने समय हो जब हामीह ले हामीह को
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आित्मक जीवनलाई व्यवहािरकतामा रगड्छ । यही ँ नै हामीह को िवँवास

सफल र असफल हुँदै तलमािथ भएको अनुभव गछ । हामीह को दै िनक

जीवनमा जब सं घषर् गिररहन्छ तब हामीह को वाःतिवक िवँवास तलमािथ
भएको

अनुभव

गदर्छ ।

भनेर

दे खाउँछ ।

भण्डारे पन,

सिञ्चत

वा

िहफाजतकतार्

भनेको

हामीह को जीवनलाई बेन कपडा जःतै हो जसले हामी को ह र के गछ

सम्हालेका छ

असल

िहफाजतकतार्

भएर

हामीह को

जीवन

कसरी

र हामीह को आनीबानी ारा हामी परमेँवरको ःवभावलाई

दे खाउँदछ । जसरी पाङ्मामा भएको फलामले बाटोमा छु न्दछ त्यसरी नै

हामीह को दै िनक िबयाकलापले येशूलाई दे खाउँदछ ।
ूवचन

िदनु वा

बोिलभन्दा

पिन

हामीह को

कामह

अत्यन्त

ूभावकारी हुन्छ जसले हामी येशूमा समिपर्त छ िक छै न भनेर दे खाउँछ ।

हामी यस ूित ालाई आत्मसात् गरे र चल्नुपछर्: "मलाई बल िदने भी
सबै थोक गनर् सक्छु " (िफिलप्पी ४:१४

ारा म

पान्तिरत)।

"येशू भी को मानवीयतामा पिवऽ आत्माको काम रोिपएको िथयो

जसले भी को मानव शरीर पिवऽ बिनएको िथयो। सुसमाचारको धमर् नै

जीवनमा येशू भी लाई रहन िदनु हो। त्यसले गदार् हामीह को दै िनक
जीवनमा उहाँको नीितलाई सिबय

पमा भोगचलन गरे र चल्दछ । हामीह को

चिरऽ र असल काम ारा येशूको अनुमहलाई ूकट गदर्छ । हामीह को

व्यवहािरक जीवनको कुनै पिन पक्षमा सुसमाचारका नीितह लाई अलग राख्न

सक्दै न । इसाई जीवनको ूत्येक क्षण र पिरौमले येशूको जीवनलाई
ूितिनिधत्व गरे को हुनपु छर्।"-एलेन जी
३८४बाट

भी

पान्तिरत।

ाइट, बाइःटस् अब्जेक्ट लेसनस्, पृ.

तपाईँको दै िनक जीवन, तपाईँको दै िनक रहनसहनलाई हेनह
र्ु ोस्। येशू

ु एको तपाईँले कसरी दे खाइरहनुभएको छ?
तपाईँको िनिम्त वाःतिवक हुनभ

तपाईँमा काम गिररहनुभएको र तपाईँलाई नयाँ बनाउन उहाँले के गिररहनुभएको

छ? उहाँको पिवऽता तपाईँमा झल्काउन तपाईँको िववेकले कःतो िनणर्य
िलनुपछर्?

उपसं हार:
थप

जानकारी:

फेिररहनुपछर्

बग्गीको

िकनभने

पाङ्माको

सडकमा

विरपिर

गुड्दागुड्दा

रहे को

त्यो

फलामलाई

िखइएको

बारम्बार

हुन्छ।

नयाँ

फलामलाई फेिर पाङ्मामा जोड्दा कािलगढले कडा पिरौम गनुप
र् न हुन्छ।
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फलामलाई मुङ्मोले िपट्नुपछर्, आगोमा हाल्नुपछर् र गोलो बनाएर पाङ्मामा

हाल्नुपछर्। पाङ्मामा नयाँ फलाम राख्नुले सिञ्चतकले अपनाउनुपन व्यवहािरक

शु , पारदशीर् र नैितकवान जीवनको ूितिनिधत्व गदर्छ। जीवनको ूत्येक

पक्षमा चाहे ठू लो होस वा सानो होस त्यसमा येशूको िदमाग घुसाएर त्यस
अनुसार चल्नु सही सिञ्चतकको कतर्व्य हो। येशूको नीित अनुसार चल्न
किहलेकाही ँ गार्हो र पीडादायी हुन सक्छ। उदाहरणमा, चाहे पैसाको

मािमलामा होस् वा पािरवािरक सम्बन्धम होस्, वा हामीह को काममा नै
िकननहोस् सबैमा येशूको इच्छा अनुसार चल्न सक्नुपछर्। किहलेकाही ँ यो पाठ

हामीले किठन ूहारलेमाऽ िसक्न सक्ने भएका हुन्छ

अथार्त ् दु:खदायी

धक्काले माऽ अक पल्ट कसरी राॆो हुनपु छर् भनेर िसक्दछ ।

पाङ्मामा नयाँ फलाम फेनुर् त्यित सिजलो छै न। न त मािनसको

चिरऽलाई उिचत

पमा ढाल्नु सिजलो छ। पऽुसको अनुभवलाई सोच्नुहोस्।

उनी येशूसँग जताततै िथए तर उनले येशूकै ओठबाट यो कडा वचन सु ुपछर्

भ े अपेक्षा गरे का िथएनन्: "३१ “िसमोन, िसमोन, हे र, शैतानले ितमीलाई

गहू ँजःतै

िनफन्ने

अनुमित

मागेको

छ, ३२

तर

मैले

ितॆो

िवँवास

नडगमगाओस् भनेर ितॆो िनिम्त ूाथर्ना गर, र फेिर ितमी मतफर् फकपिछ

ितॆा भाइह लाई िःथर गराऊ।” (लूका २२:३१-३२) "है न, तपाईँको िनिम्त
जेल जान र मनर् पिन तयार छु " भ े पऽुसले केही समयिभऽै उहाँलाई िचनेको

छै न भनेर िकिरया खाएका िथए। त्यो उनको िनिम्त पीडादायी र क पूणर्
अनुभव िथयो। तर त्यसले उनलाई येशूितर फकर्न पिरवतर्न गरे को िथयो।

अथार्त ् सिञ्चतक वा परमेँवरको चाहनालाई िहफाजत गनर् तयारी हुनपु न

पऽुसलाई त्यो अनुभव उनको जीवनको पाङ्मामा नयाँ फलाम जोडेको जःतै

भएको िथयो। पऽुस अब नयाँ भएर पिरवतर्न भएको िथयो। उनको जीवन
नयाँ मोडमा िहँडाउन उनी तयार भए। तर त्यस अवःथामा उनलाई पुर्याउन

उनले ठू लो आघात सहनु परे को िथयो।
िचन्तनमनन:

अ.

"आफूलाई इन्कार गरोस र िदनिदनै आफ्नो बुस बोकेर
मेरो पिछ लाग" (लूका ९:२३
भ ुभएको िनदशनमा

व्यावहािरक

पान्तिरत) भनेर येशूले
शु ता,

पारदिशर्ता

र

िनद ष जीवन िबताउनु पन नीित कसरी लुकेको छ?
पावलले

भन्दछन्, "म बुसमा टाँिगएको छु " (गलाती
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६:१४)। त्यसको अथर् के हो? त्यसले शु

तथा पारदशीर्

जीवन िबताउन कसरी िचऽण गदर्छ? व्यवहािरक

पमा

शु , पिवऽ, पारदशीर् र िनद ष जीवन िबताउनु भनेको

परमेँवरले जःतै सोच्नु हो भनेर कसरी बुझाउँछ? हे नह
र् ोस्:

"१४

जो

आत्माका

मािनस

आित्मक

कुराह

छै न, त्यसले

महण गदन।

िकनिक

परमेँवरका
कुराह

ती

त्यसको िनिम्त मूखत
र् ा हुन्छन्, र त्यसले ती बुझ्न सक्दै न,
िकनिक ती कुराह

आित्मक रीितले माऽ िचन्न सिकन्छ।

१५ आित्मक मािनसले सबै कुराको जाँच गदर्छ, तर ऊचािहँ

कुनै मािनस ारा जाँिचनेछैन। १६

ु ो
“िकनिक कसले ूभक

मनलाई जानेको छ? र कसले उहाँलाई िसकाउन सक्छ?”

तर हामीसँग त भींटको मन छ। (१ कोिरन्थी २:१४-

आ.

१६)।

इसाई जीवनमा र ूभ ु येशूको चाहना अनुसार चल्न तपाईँकै
अनुभवमा

कःतो

पीडादायी

क

भोग्नु परे को

अनभव

गनुभ
र् एको छ? त्यसबाट तपाईँले कःतो ूभावकारी पाठ

िसक्नुभएको

छ?

अ

िवँवासीह सँग

यस

मािमलाको

बारे मा छलफल गनुह
र् ोस र एक आपसमा एक आपसको
इ.

अनुभवले परमेँवरको बाटोमा िहँड्न िसक्नुहोस्।

हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएको है िशयतले हामीमा भएका
िविभ

धािमर्क िशक्षादीक्षाह को बारे मा सोच्नुहोस्। जःतै

साबथ, मािनस मरे पिछ के हुन्छ, सृि , येशूको दोॐो
आगमन

आिद।

िवँवासह ले

ती

िविभ

साधारण पमा

ूभािवत पानर् सक्छ?
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आत्म ानह

तपाईँको

जीवनलाई

अथार्त ्
कसरी

कथा १०

िरसाहा कुकुर
शनेल ओक्टोभ, २२
िशिनडाड र टोबागोमा रहे को साउथरन क्यारािबयन िवँविव ालयका
दजर्न िव ाथीर्ह
बेच्छन्। िकताबह

ूत्येक वषर्को गमीर्को छु ीमा घर घरमा गएर िकताबह
बेचेको नाफाले ितनीह ले िवँविव ालयमा चािहने पढाई

शुल्क ितदर्थे। वािषर्क िवदामा धेरै जसो िव ाथीर्ह
गदर्थे। तर मचाही ँ दश जना िव ाथीर्ह को

करे िबयन दे शह मा काम

समूहमा

सिम्मिलत

भएर

क्यानाडामा उड। म क्यानाडाको अलबटर् राज्यको पोनोका भ े सहरमा
आइपुग। त्यहाँ िकताब बेच्न हामीलाई दुई दुई जना गरे र िजम्मा लगाए।

मलाई रोमािनयाको िव ाथीर्सँग िमलाए जो अङ्मेजी कमै बोल्थ्यो। शुबबारको

िदन पानी परे को िथयो। हामी दुवै जना सडकको वरपर भएर गरे र िकताब

बेच्न अलग भय । धेरै घन्टापिछ मैले त्यो साथीलाई भेट। उसको िनधार

अध्ँ यारो िथयो। "के भयो?" भनेर मैले उनलाई सोध। हामी सडकको अिन्तम

िकनारामा आइपुगेका िथय । केवल टाउकोमाऽ हल्लायो र उसले केही
भनेन। हामीले ूाथर्ना गर्य र त्यस िदन आफ्नो काम िसध्याउन दुवै जना
सँगसँगै घरघरमा जान िनणर्य गर्य । जब हामी पिहलो घरमा आएर ढोका
ढकढक्याय तब घरको मािलकले ढोका खोल्यो तर रोमानी िव ाथीर्लाई दे ख्ने

िबि क्कै उसले ढोका बन्द गर्यो। त्यो दे खेर मलाई छक्क लाग्यो र हाँस

पिन उ

ो। तर मेरो साथीको मुख अं ध्यारो दे खेर मलाई दु:ख लाग्यो र भन

ँ बाटोमा आएर हामीले
"हामी दुवै जना िमलेर घरको ढोका घचघचाऔ।

ूाथर्ना गर्य । अिन अक घरमा गएर म आफैले ढोका ढकढक गर। तुरन्तै

कसै ले ढोका खोल्यो तर एउटा सानो कुकुरले चक ःवरले भ ुक्दै िथयो। जब

कुकुरले ठू लो ःवरले भ ुक्न थाल्यो तब घरको मािलकनीले ढोका खोिलन् ।

त्यसवलत ूायजसो मािनसह ले िकताब िक

मनपराउँदैनथे। साँिच्चकै ढोका

खोल्ने मिहलाले हामीलाई दे खेपिछ उनी त्यितको हँिसलो भएकी िथइनन्।

उनको खु ा निजक रहे का लामा लामा भ ुत्ला भएको कुकुर पिन हामीलाई

दे खेर िरसले झन झन भ ुक्दै िथयो। जब ती मिहलासँग कुरा गद िथए ँ

कुकुरको भ ुकाइितर ध्यान िदइनँ र प्लान्ट दात िहल भ े ःवाःथको िकताब
उनलाई बेच्न खोज। कुकुर च ुप नलागेकोले उनका िकताब निक े छाँत मैले

1

दे ख। अिन मैले कुकुरलाई भन, "ःबफी ितमीलाई के भयो? ितमी िकन
यसरी भ ुिकरहे को? के म नौलो मािनसलाई दे खेर हो?" अिन ती मिहलाले

तुरन्तै मलाई सोिधन् "के ितमी मेरो घरमा पिहला आएका िथयो?" मैले छै न

ँ
भन। "म यस घरमा पिहला किहल्यै पिन आएको छु इन" मैले जवाफ िदए।
"तब मेरो कुकुरको नाउँ ःबफी हो भनेर ितमीले कसरी थाहा पायौ?" उनले

छक्क पद सोिधन्। कुकुरको नाउँ ःबफी हो भनेर मलाई थाहा िथएन मैले

भन। अिन त्यस मिहलाले हामीलाई घरिभऽ बोलाएर भिनन् "पिहलाको

कुकुरको नाउँ ःबफी िथयो। ितमी जहाँ उिभरे का छौ त्यहाँ त्यस कुकुर
मरे को िथयो" त्यस मिहलाले हामीलाई भिनन्। उनको कुरा सुनेर मलाई
अचम्म लाग्यो र उनको पिहलाको कुकुर मरे कोले मैले दु:ख व्यक्त गर।

झरीमा हामीले के गिररहे काछ

भनेर त्यस मिहलाले हामीलाई सोिधन्।

मुःकुराउँदै मैले अक िकताब िझकेर दे खाए ँ जःको शीषर्क िथयो, िपस एभव द
ँ ीबेरीमा शािन्त)। त्यो एलेन जी
ःटोमर् (आध

ाइट ारा िलिखत ःटे प्स टु

बाइःटको नयाँ शीषर्क िथयो। मैले उनलाई त्यस िकताबको बारे मा भन।
जब उनले त्यो िकताबको मूल्य सोध्दै िथइन् तब उनको ौीमान घरमा

आइपुगे। मैले उनीितर फकर भन "हजुर, तपाईँलाई सञ्चै? म ँयानेल हुँ।
तपाईँको नाउँ के हो?" "जोन" उसले भन्यो। "हो र?" छक्क पद मैले

सोध। "िकन छक्क परे को?" भनेर मिहलाले सोिधन्। "जोन त मेरो बुबाको
नाउँ हो!" मैले भन। अिन त्यस मिहलाले मलाई अंगालोमारे र सोिधन् ितमी

ँ ु
कहाँबाट आएको हौ? म सन्ट लुिशया टापुबाट आएको हुँ भन्दा उनी आश
झाद हाँसेर भिनन्, "अक वषर्को छु ीमा हामी त्यही ँ सन्ट लुिशयामा
जाँदैछ ।" आफ्नो पैसाको थैली खोज्दै मेरो ठाउँ सन्त लुिशयाको बारे मा
ँ तर
जानकारी मािगन्। "म ूायजसो बेच्न आउने मािनसह सँग कुरा गिदर्न।

ितमी त मेरो ःवगर्दूत हुनसक्छौ। ितमीले मेरो कुकुरलाई ःबफी भनेर
सम्बोधन गर्यौ, जुन टापुमा म जादै छुँ त्यही टापुबाट ितमी आएको रे , अिन

ितॆो बुबाको नाउँ त्यही हो जुन मेरो ौीमानको हो र ितमी िमलनसार छौ।

के ितमी ःवगर्दूत नै त होइनौ?" उनले आफ्नो मन खोलेर भिनन्। त्यस
मिहलाले दुवै िकताबह

िकिनन् र त्यसमा मेरो नाउँ लेख्न अनुरोध गिरन्।

िपस अभोब ःटोमर् मा मेरो नाउँसामु े मैले बाइबलमा िदएका ूित ाह मा

एउटा लेख। ती मिहलाले त्यस िकताबलाई आफ्नो छातीमा टाँिसन्। जब
हामी त्यस घरबाट िनःक्य मेरो रोमािनयन साथीले अचम्म मािनन् र सोिधन्,

२

"शनेल ितमीले कसरी यो काम फ े गर्यौ? त्यस मिहलाले ितॆो िकताब िक

खोजेकी िथइनन् तर दुईवटा िकताबह
"यो परमेँवरको सहायताले हो।"

िकिनन्। मैले उनलाई पैसा िदएर भन,

जब हामी बािहर िनःकेर बाटोमा िहड्दै िथय

ती मिहला घरबाट

िनःकेर िचच्याउदै भिनन्, "ितमी ःवगर्दूत नै हौ भनी म ठान्छु ! अत्यन्त
गजबको पुःतकको िनिम्त धन्यवाद। यो िकताब मेरी छोरीलाई पिन पढ्न

िदन्छु ।" मलाई अत्यन्त िदक्क लागेर त्यसै बेला िकताब बेच्ने काम छोड्न

सक्थ। त्यस िदन मेरो लआय पूरा भएको िथयो। एक जना मािनसको जीवनमा

ँ
मैले येशूलाई िचनाउन पाए।

२२ वषर्की शनेल ओक्टाभ िशिनडाड र टोबागोमा रहे को साउथरन

्
िवँविव ालयकी एकाउन्ट पढ्ने िव ाथीर् हुन।
तपाईँले िदनुभएको भेटीको
एउटा भागले त्यहाँ चचर् भवन िनमार्ण गनर् सहयोग िमल्नेछ। ूभ ुको काममा

सहायता गनर् सहयोग गरे कोमा तपाईँलाई धन्यवाद छ।
िशनीडाड र टोबागोको बारे मा जानकारी: सं सारको सबभन्दा अत्यन्त

िपरो खोसार्नीह मा तीन थिर िशनीडाडबाट आउँछन्। ितनीह को नाउँ हो,

िशनीडाड मो गा ःकोिपर्यन, द डोलाह र शीिनडाड ःकोरिपयन "बुच टी"।
समुिमा पाइने सं सारको सबभन्दा ठू लो मुगा वा रि लो पत्थर िःपसाइद
टोबागोमा पाइन्छ। यो १० िफट चौढाइ र १६ िफट लम्बाइ छ अथार्त
शकको साइज जऽो छ। सन् २००६मा िशनीडाड र टोबागो सं सारको सबभन्दा
सानो दे श जसले िवँव कपमा भाग िलएका िथए। सन् १९३३मा िशनीडाडकव
िचिकत्सक जोसेफ लेनोक्स पवनले कालो चमेरोबाट मािनसमा रे िबज रोग
फैिलन्छ भनेर प ा लगाएका िथए। त्यसले गदार् रे िबज िब

को खोप

आिवँकार गनुर् परे को िथयो। िशनीडाड र टोबागो एकमाऽ दे श हो जसको

राजधानी अक दे शको नाउँले नाउँ िदएको छ। त्यसलाई पोटर् अभ ःपेन

भिनन्छ। क्यािलप्सो स ीत, िःटल सम बान्ड र िलम्बो नाच शीनीडाड र
टोबागोबाट नै सु

भएको हो।

३

