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यूह ा २:३-६। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "म केवल ियनीह को (चेलाह ) िनिम्तमाऽ 
ूाथर्ना गिदर्ँन, तर जो मािनसह  ियनीह को वचन सनेुर मलाई िवँ वास गछर्न ्
ितनीह को िनिम्त पिन म ूाथर्ना गदर्छु। जसरी तपाईँ िपता ममा हनुहुनु्छ र म 
तपाईँमा छु त्यसरी नै ितनीह  पिन एकै होऊन।् साथै ितनीह  पिन हामीमा 
एक भएर बसोस।् ितनीह मा भएको एकताले नै सारा संसारले िवँ वास ग न ्
िक तपाईँले मलाई पठाउनभुएको हो।" (यूह ा १७:२०,२१ पान्तिरत)। 
  येशूलाई धोका िदइने छ र मािरने छ भ े कुरा उहाँको िदमागमा 
घिुमरहेको िथयो। तर उहाँको मतृ्यपुिछ चेलाह मा के हनेुछ भ े िचन्ताले 
उहाँलाई द:ुिखत पिन गराइरहेको िथयो। यहु ाको ससुमाचारले आफ्ना 
चेलाह ूित भएको सरोकारलाई झ्याल उघारेको जःतै उघारी िदएको छ। 
यूह ा १३-१७ अत्यन्त िनणार्यक अध्यायह  हनु।् खास गरेर ती 
अध्यायह बाट हामीले येशूका अिन्तम िशक्षा वा वचनह  पाउँदछ । ती 
वचनह लाई यूह ा १७मा अिन्तम चरमिबन्दमुा परु् याइएको पाउँछ । त्यो 
अध्याय किहलेकाही ँ येशू "मूल पूजारी हनुभुएको हैिशयतले ूाथर्ना गनुर्भएको" 
भनेर सम्बोधन गिरन्छ। 
    "येशू भी  आफै पजुारी र बिलको पाठो हनुभुएर आफूलाई मतृ्यमुा 
परु् याउन अपर्ण गनुर्भएको िथयो। जनु अिभभारा िलएर उहाँले ूाथर्ना गनुर्भएको 
िथयो (यूह ा १७), त्यो उहाँको अत्यन्त उपयकु्त ूाथर्ना िथयो। फेिर त्यसै 
बखत यो ूाथर्ना उहाकँो समपर्णको ूाथर्ना पिन भ  सिकन्छ। कसको लािग 
समपर्ण गनुर्भएको ूाथर्ना भन्दा ितनीह को लािग जो अिन्तम भोज खान 
मािथल्लो कोठामा भेला भएका चेलाह  जसको िनिम्त आफू मिरन लाग्नभुएको 
िथयो साथै ितनीह को िनिम्त पिन हो जसले ती चेलाह को गवाही तथा वचन 
सनेुर येशूमा आःथा राख् न पगु्छन।्"-एफ एफ ॄसु, द गःपल अभ जोन, 
(माण्ड रािपडस:् इरडमानस,् १९८३), प ृ ३२८बाट पान्तिरत। 

३  तािक ितनीह  एक 
होऊन ्
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    यूह ा १७मा येशूले गनुर्भएको ूाथर्नाको केन्ििवन्द ु चेलाह को 
बीचमा र ितनीह को गवाही तथा वचनले िवँ वास गन भिवंयका चेलाह को 
बीचमा एकता होस ्भ े उहाँको गिहरो चाहना देिखएको छ। उहाँको ूाथर्नाको 
मूल िवषय बःत ु नै यो िथयो: "म केवल ियनीह को (चेलाह ) िनिम्तमाऽ 
ूाथर्ना गिदर्ँन, तर जो मािनसह  ियनीह को वचन सनेुर मलाई िवँ वास गछर्न ्
ितनीह को िनिम्त पिन म ूाथर्ना गदर्छु। जसरी तपाईँ िपता ममा हनुहुनु्छ र 
म तपाईँमा छु त्यसरी नै ितनीह  पिन एकै होऊन।् साथै ितनीह  पिन 
हामीमा एक भएर बसोस।् ितनीह मा भएको एकताले नै सारा संसारले 
िवँ वास ग न ् िक तपाईँले मलाई पठाउनभुएको हो।" (यूह ा १७:२०,२१ 
पान्तिरत)। 

        जबसम्म यूह ा १७ अध्यायमा येशूले गनुर्भएको ूाथर्ना ध्यानपूवर्क 
केलाएर अध्ययन गदन  तबसम्म येशूमा हनुपुन एकताको बारेमा जितसकैु 
छलफल गिरएतापिन त्यो अथर्पूणर् हुँदैन। केको िनिम्त येशूले ूाथर्ना गनुर्भयो? 
कसको िनिम्त येशूले ूाथर्ना गनुर्भयो? बतर्मान समयमा हाॆो िनिम्त के उहाँको 
ूाथर्ना समयसापेिक्षक र अथर्पूणर् छ त? यस अध्यायमा ती ूँ नह को जवाफ 
िदन ूयत् न गिरनेछ। 
 

१. येशूले आफ्नो िनिम्त ूाथर्ना गनुर्हनु्छ 
      येशूले गनुर्भएको मूल पजुारीय ूाथर्नामा तीन भागह  छन।् ूथमत: 
येशूल ्आफ्नो िनिम्त ूाथर्ना गनुर्हनु्छ (यूह ा १७:१-५)। दोॐोमा उहाँले 
आफ्ना चेलाह को िनिम्त ूाथर्ना गनुर्हनु्छ (यूह ा १७:६-१९) अिन अन्तमा 
उहाँलाई िवँ वास गन भिवंयका िवँ वासीह को िनिम्त ूाथर्ना गनुर्हनु्छ (यूह ा 
१७:२०-२६)। 
   यूह ा १७:१-५ अनसुार येशूले गनुर्भएको ूाथर्नाको मूल िवषयबःत ु
के िथयो? हाॆो िनिम्त त्यो कितको अथर्पूणर् छ? हेन ुर्होस:् "१ यी कुरा 
भिनसक् नभुएपिछ येशूले ः वगर्ितर आखँा उचाली भन् नभुयो,  “हे िपता,  समय 
आइपगेुको छ, तपाईंका पऽुको मिहमा ूकट गनुर्होस ्, र पऽुले तपाईंको मिहमा 
ूकट गरोस ्। २ िकनिक तपाईंले उसलाई सबै मािनसमािथ अिधकार िदनभुएको 
छ, तािक तपाईंले उसलाई िदनभुएका सबैलाई उसले अनन् त जीवन देओस ्। ३ 
अब अनन् त जीवन यही हो,  िक ितनीह ले तपाईं, एकमाऽ सत् य परमेँ वरलाई 
िचनून ्, र तपाईंले पठाउनभुएको येशू भीं टलाई िचनून ्। ४ जनु काम तपाईंले 
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मलाई िदनभुयो, त् यो पूरा गरी तपाईंलाई पथृ् वीमा मैले मिहिमत तलु् याएको छु। 
५ अब हे िपता,  संसारको सिृं ट हनु अिघ तपाईंको सम् मखु मेरो जनु मिहमा 
िथयो, त् यसैले आफ् नो उपिः थितमा मलाई मिहिमत पानुर्होस ्।"   
    ूभ ु येशूले पिहला त आफ्नो िनिम्त ूाथर्ना गनुर्हनु्छ। त्यो ूाथर्ना 
गिरसक्न ु अिघका िविभ  घट्नाह ले उहाँको अिन्तम समय आएको िथएन 
भनेर उहाँले आभास ् िदनभुएको िथयो (यूह ा २:४, ७:३०, ८:२०)। अब 
येशूले थाहा पाइसक्नभुएको िथयो िक उहाँको बिल हनेु समय आइपगु्यो। 
उहाँको यस पथृ्वीको जीवन नाटकीय पमा िनंकषर्मा पगु्ने क्षण आइपगेुको 
िथयो। आफ्नो लआय पूरा गनर् मानव शरीर धारणा गनुर्भएको हैिशयतले 
उहाँलाई बलको आवँयकता िथयो। त्यसको अथर् उहाँको ूाथर्ना गनुर्पन समय 
िथयो। 
     परमेँ वर िपताको इच्छा अनसुार काम गरेर येशूले उहाँको मिहमा 
गनुर्हनेु समय आएको िथयो। त्यसको अथर् बुसका िनमर्म, अस  र बुर 
यातना सहन ु परेतापिन उहाँले परमेँ वर िपताको इच्छा पूरा गिर नै छाड्ने 
उहाँको चाहना िथयो। बुसमा आफूलाई होम्ने िनणर्य गनुर् भनेको उहाँको 
िनिम्त भाग्यको खेल िथएन। ब  परमेँ वर िपताले उहाँलाई िदनभुएको 
अिधकारलाई उहाँले कसरी ूयोग गन त्यो उहाँमा नै भर परेको िथयो। उहाँ 
कुनै अ  मािनस जःतै शहीद हनु जानभुएको िथएन तर उहाँ मानवीय अवतार 
िलएर आउनभुएर परमेँ वर िपताको मिहमा गनर् आउनभुएको िथयो। 
परमेँ वरको मिहमा गनुर् नै उहाँको मानव अवतारको कारण िथयो। उहाँले 
परमेँ वर िपताको मिहमा कसरी गनुर्भयो भन्दा यस संसारका पापह को िनिम्त 
बुसमा आफू बिल हनु रािज हनु ुभएकोले िथयो। 
     मािनसह  अनन्त जीवन वा ःवगर्को िनिम्त अनेक  धमर् र दशर्नह  
ूःततु गछर्न ्तर यूह ा १७:३ अनसुार अनन्त जीवन कसरी ूाप् त गनर् सिकन्छ 
भनेर येशूले कसरी ठोकुवा गनुर्भएको िथयो? परमेँ वरलाई िवँ वासमाऽ होइन 
उहाँलाई िच  ु भनेको के हो? हेन ुर्होस:्  "अब अनन् त जीवन यही हो,  िक 
ितनीह ले तपाईं,  एकमाऽ सत् य परमेँ वरलाई िचनून ्,  र तपाईंले पठाउनभुएको 
येशू भीं टलाई िचनून ्।" 
     अनन्त जीवनमा समावेश हनेु ूथम ्वा मखु्य तत्व नै परमेँ वरूित 
हामीह को व्यिक्तगत ान हो भनेर येशूले हामीह लाई भ ुहनु्छ। यो 
धमर्कमर्, दान दिक्षणा वा कुनै पूण्य काम गरेर मिुक्त पाइन्छ भनेको होइन। 
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तर हाॆो िनिम्त येशूले बुसमा के गनुर्भयो सो जानेर अनभुव गनुर् नै 
हामीह को अनन्त जीवन वा ःवगर् हो। यो आत्म ान त्यसबेला ूाप् त हनु्छ 
जब परमेँ वर िपतासँग व्यिक्तगत पमा सम्बन्ध राख् दछ । कितपय 
मािनसह ले परमेँ वरको ान पाउन अनेक  िव ा हािसल गनुर्पछर्, बाइबलमा 
िडमी पाउनपुछर्, परमेँ वरको बारेमा िवःततृ वा एक एक गिर थाहा पाउनपुछर् 
भनेर दािव गछर्न।् तर येशूले त्यो भन्दा गिहरो र सन्तिु पूणर् उपाए िदनभुएको 
छ: त्यो हो परम िपता सनातन परमेँ वरसँग व्यिक्तगत सम्बन्ध राखेर चल्न।ु 
येशूले मानव शरीर धारण गरेर आउनकुो लआयह  धेरै भएतापिन एउटा मूल 
लआयलाई जा ु ज री छ: त्यो हो मािनसह मा परमेँ वरको बारेमा अझ असल 
अथर्पूणर् र मिुक्त िदइने ानमा अगवुाई गनुर्। यिद मािनसह मा त्यो ान भयो 
भने एक आपसमा िमलेर एकताको शऽुमा रिहरनेछन।् 
    परमेँ वरको बारेमा थाहा पाउन ुर व्यिक्तगत पमा उहाँलाई िच मुा के 
फरक छ? तपाईँले कःतो अनभुव गनुर्भएको छ जसले गदार् परमेँ वरलाई िच  
सहयोग िमलेको छ? 
 

२. येशूले आफ्ना चेलाह को िनिम्त ूाथर्ना गनुर्हनु्छ  
            आफ्ना चेलाह को िनिम्त येशूले िवशेष ूाथर्ना गनुर्भएको िथयो। 
संसारमा भएका मािनसह  तर उहाँलाई िवँ वास नगनह को बारेमा सम्बोधन 
गनुर्भएतापिन आफ्ना चेलाह को िनिम्त उहाँको ूाथर्नाको िवषयवःत ुके िथयो? 
हेन ुर्होस ् िवशेष गरेर पद ९-१९, यूह ा १७:६-१९ “6  “संसारबाट जनु 
मािनसह  तपाईंले मलाई िदनभुयो,  ितनीह लाई तपाईंको नाउँ मैले ूकट 
गिरिदएको छु। ितनीह  तपाईंका िथए, अिन तपाईंले ितनीह  मलाई िदनभुयो, र 
ितनीह ले तपाईंको वचन पालन गरेका छन ्। 7 ितनीह लाई अब थाहा छ, िक 
तपाईंले मलाई िदनभुएको ूत् येक कुरा तपाईंबाट आएको हो। 8 िकनभने जनु 
वाणी तपाईंले मलाई िदनभुयो,  मैले ितनीह लाई िदएको छु,  र ितनीह ले ती 
महण गरेका छन ्। म तपाईंबाट आएको हुँ भन् ने ितनीह ले साँच् चै जानेका छन ्, 
अिन तपाईंले मलाई पठाउनभुएको हो भनी ितनीह ले िवँ वास गरेका छन ्। 9 
म ितनीह का िनिम् त ूाथर्ना गदर्छु,  संसारको िनिम् त म ूाथर्ना गिदर्न,ँ  तर 
ितनीह का िनिम् त,  जसलाई तपाईंले मलाई िदनभुएको छ। िकनभने ितनीह  
तपाईंकै हनु ्। 10 मेरा सबै जे छन ् तपाईंका हनु ्,  र तपाईंका जे छन ् मेरा 
हनु ्। मेरो मिहमा ितनीह मा ूकट भएको छ। 11 “म फेिर संसारमा रहँिदन,ँ 
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तर ियनीह  त संसारमा रहन् छन ्। मचािहँ तपाईंकहा ँआइरहेछु। पिवऽ िपता, 
तपाईंले मलाई िदनभुएको तपाईंको नाउँमा ितनीह लाई सरुिक्षत राख् नहुोस ्,  र 
हामी जः तै ितनीह  पिन एक होऊन ्। 12 जबसम् म म ितनीह सँग िथए,ँ 
तपाईंले मलाई िदनभुएको तपाईंको नाउँमा ितनीह लाई सरुिक्षत राख। 
ितनीह को रक्षा गर। अिन ितनीह मध् ये िवनाशको छोराबाहेक अ  कोही नं ट 
भएन, िकनिक धमर्शाः ऽ पूरा हनु आवँ यक िथयो। 13 “तर अब म तपाईंकहाँ 
आइरहेछु। संसारमा हुँदा यी कुरा म बोल् दछु,  िक ितनीह मा मेरो आनन् द पूरा 
होस ्। 14 मैले ितनीह लाई तपाईंको वचन िदए,ँ  तर संसारले ितनीह लाई 
घणृा गर् यो,  िकनिक ितनीह  संसारका होइनन ्, जसरी म संसारको होइन।ँ 15 
तपाईंले ितनीह लाई संसारबाट लैजानहुोस ् भनी म ूाथर्ना गिदर्न,ँ  तर 
ितनीह लाई दुं  टबाट सरुिक्षत रािखिदनहुोस ्। 16 ितनीह  संसारका होइनन ्, 
जः तो म पिन संसारको होइन।ँ 17 ितनीह लाई सत् यमा पिवऽ पािरिदनहुोस ्, 
तपाईंको वचन सत् य हो। 18 जसरी तपाईंले मलाई संसारमा पठाउनभुयो, मैले 
पिन ितनीह लाई संसारमा पठाएको छु। 19 ितनीह का खाितर म आफैलाई 
पिवऽ पादर्छु, तािक ितनीह  पिन सत् यतामा पिवऽ होऊन ्।"   
   येशू भी  भौितक पमा चेलाह सँग नहुँदा ितनीह को िवँ वास 
ढलमिलने सम्भावना उहाँले देख् नभुएकोले ितनीह को िनिम्त उहाँले परमेँ वर 
िपतासँग दय खोलेर ूाथर्ना गनुर्हनु्छ। यसरी आफ्ना चेलाह लाई येशूले 
उहाँको िपताको हेरचाहमा समु्पन ुहनु्छ। 
   येशूले चेलाह लाई संसारबाट छु ै बस भ ुभएको छैन  तर 
संसारबाट ितनीह  सरुिक्षत होऊन ्भनेर उहाँले ूाथर्ना गनुर्हनु्छ। पापले गदार् 
मािनसह  जन्मजातैबाट परमेँ वर िपताको इच्छाको िबपिरत जाने भएकोले 
उहाँले संसारको िनिम्त ूाथर्ना गनुर्हु  (हामी जान् दछ , हामी परमेँ वरका ह , र 
सारा संसार त् यस दुं  टको अधीनमा परेको छ।" 1 यूह ा 5:19)। संसारमै 
रहेर चेलाह ले सेवाकायर् गनुर्परेकोले ितनीह लाई संसारको दु ताबाट सरुिक्षत 
राख् न येशूले आफ्नो िपतालाई िबिन्त गनुर्हनु्छ (संसार भ ाले ती तत्वह  हनु ्
जनु यूह ाले यसरी व्याख्या गदर्छन ्“15 संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै 
पिन थोकलाई ूमे नगर। यिद कुनै मािनसले संसारलाई ूमे गदर्छ भने 
िपताको ूमे त् यसमा हुँदैन।16 िकनिक संसारमा भएका सबै थोक,  अथार्त ् 
शरीरको अिभलाषा (आफूमाऽ पों ने चाहना), आखँाको अिभलाषा (आखँाले जे 
देख्यो त्यसूित लालायीत हनेु), जीवनको शेखी (आफ्नोमाऽ भाऊ खोज्ने िवशेष 
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गरेर अ को मोलमा)िपताबाट आएका होइनन ्, तर संसारबाट आएका हनु ्।" 1 
यूह ा  2:15-16)। हो, येशू संसारूित चासो राख् नहुनु्छ िकनभने उहाँ सारा 
संसारलाई मिुक्त िदन आउनभुएको हो। तर ससुमाचारको ूचारसँग ती 
मािनसह को सम्बन्ध गाँिसएको हनु्छ जो उहाँको िनिम्त गवाही हनु्छ। 
त्यसैकारण दु  तत्वले ती चेलाह लाई नछोऊन ् भनेर चेलाह को िनिम्त 
येशूले ूाथर्ना गनुर् आवँयक िथयो (येशूले चेलाह लाई िसकाउनभुएको 
ूाथर्नामा पिन यो तत्व समावेश भएको िथयो “13 हामीलाई परीक्षामा पनर् 
निदनहुोस ्,    तर दुं  टबाट छुटाउनहुोस ् िकनभने राज् य,  पराबम र मिहमा 
सदासवर्दा तपाईंकै हनु ्, आमेन।’  म ी 6:13)। 
     एउटा चेलाचाही ँहािरसकेको िथयो। यूह ा १७मा येशूले गनुर्भएको 
ूाथर्ना अगावै एक जना चेलाले उहाँलाई धोका िदने िनणर्य गिरसकेको िथयो 
(यूह ा १३:१८-३०)। त्यो िथयो येशूले चेलाह सँग अिन्तम भोजन 
खानहुुँदा। येशूलाई धोका िदने कुरा भजन ४१:९बाटै येशूले उल्लेख 
गनुर्भएतापिन, यहूदा भाग्यको िसकार िथएन। आिखिर भोजनमा येशूले 
यहूदालाई िमऽता र ूमेको हात बढाउनभुएको िथयो (यूह ा १३:२६-३०)। 
“िनःतार चाडको भोजमा येशूले धोकेवाजको लआयलाई ूकट गदार् उहाँले 
आफ्नो ईँ वरीय शिक्तको ूमाण िदनभुएको िथयो। ममतापूवर्क नै येशूले 
यहूदालाई अ  चेलाह लाई सरह सेवा गनुर्भएको िथयो। तर यहूदालाई 
पँ चाताप गनर् येशूले िदनभुएको अिन्तम अवसर गमुाउने उसले िनणर्य गरेको 
िथयो।"-एलेन जी ाइट, द िडजाएर अभ एजेज, प.ृ ७२०बाट पान्तिरत। 
  सत्यूित समिपर्त हनु ुवा पिवऽ जीवन िबताउन ुपिन ूभकुो सेवा गनर् 
नभैनहनेु तत्व हनु।् परमेँ वरको अनमुहको कामले गदार् चेलाह को दय तथा 
जीवनमा काया पलट वा आमूल पिरवतर्न हनेु िथयो। यिद ितनीह ले संसारको 
साम ुयेशूको िनिम्त गवाही हनु ुहो भने वा उहाँको ससुमाचार ूभावकारी पमा 
ूचार गिरने हो भने ितनीह को जीवनको सम्पूणर् पक्षह को आमूल पमा 
पिरवतर्न हनु ुआवँयक िथयो ितनीह को काया पलट हनु ुआवँयक िथयो। 
त्यो पिरवतर्न केवल सत्यलाई आत्मसात ् गदार् वा सत्यूित द िच  भएर 
चल्दामाऽ ूाप् त हनु्छ। 
    “संसारको होइन" भ हुो अथर् के हो? हामीह को जीवन, चिरऽ, 
अपनाउने जीवनशैली र चालामालाले हामी संसारको होइन  भनेर कसरी 
देखाउने? 
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३. “जसले ितनीह को वचन सनेुर मलाई िवँ वास गदर्छन ् ितनीह को िनिम्त 
पिन म ूाथर्ना गदर्छु"  
      आफ्ना चेलाह को िनिम्त ूाथर्ना गनुर्भएपिछ येशूले आफ्नो ूाथर्नाको 
दायरा फरािकलो पानुर्हनु्छ। उहाँका चेलाह ले बोलेको वचनह लाई वा 
ितनीह ले गरेको ससुमाचार ूचारलाई सनेुर येशूलाई िवँ वास गनह को िनिम्त 
पिन उहाँले ूाथर्ना गनुर्हनु्छ (यूह ा १७:२०)। 
    ससुमाचार सनेुर िवँ वास गन भिवंयका िवँ वासीह को बीचमा के होस ्
भनेर येशूले आफ्नो सबभन्दा ठूलो चाहना व्यक्त गनुर्भएको िथयो। त्यो चाहना 
के िथयो? उहाँको ूाथर्ना पूरा हनु ु िकन ज री छ? हेन ुर्होस,् यूह ा १७:२०-
२६ "२० “म ियनीह का िनिम् त माऽ ूाथर्ना गिदर्न,ँ तर ियनीह का सन् देश ारा 
ममािथ िवँ वास गनह का िनिम् त पिन ूाथर्ना गछुर्, २१ िक ितनीह  सबै एक 
होऊन ्। हे िपता, जसरी तपाईं ममा हनुहुनु् छ, र म तपाईंमा, त् यसरी ितनीह  पिन 
हामीमा होऊन ्,  र तपाईंले मलाई पठाउनभुयो भनी संसारले िवँ वास गरोस ्। 
२२ जनु मिहमा तपाईंले मलाई िदनभुएको छ,  मैले ितनीह लाई िदएको छु, 
तािक हामी एक भएझ ितनीह  पिन एक होऊन ्। २३ म ितनीह मा, अिन 
तपाईं ममा, र ितनीह  पूणर् पले एक होऊन ्, र तपाईंले मलाई पठाउनभुएको 
हो, अिन मलाई ूमे गनुर्भएजः तो तपाईंले ितनीह लाई पिन ूमे गनुर्भयो भनी 
संसारले जानोस ्। २४ “िपता, म इच् छा गदर्छु, िक तपाईंले मलाई िदनभुएकाह  
म जहाँ छु मसँग रहून ्,  र मेरो मिहमा देखून ्, जनु मिहमा,  संसारको सिृं ट हनु 
अिघ देिख नै मलाई ूमे गनुर्भएको हनुाले तपाईंले मलाई िदनभुएको िथयो। 
२५ “धािमर्क िपता,  संसारले तपाईंलाई िचन् दैन, तर म तपाईंलाई िचन् दछु, अिन 
तपाईंले मलाई पठाउनभुएको हो भनी ियनीह ले जान् दछन ्। २६ मैले तपाईंको 
नाउँ ियनीह मा ूकट गर, अिन तपाईंको नाउँ ियनीह मा ूकट गराइरहनेछु, 
तािक जनु ूमेले मलाई तपाईंले ूमे गनुर्भयो,  त् यो ितनीह मा रहोस ्,  र म 
ितनीह मा रहँू।”   
     जसरी परमेँ वर िपता र परमेँ वर पऽु एक हनुहुनु्छ त्यसरी नै 
भिवंयका िवँ वासीह  एक होऊन ् भनेर येशूले ूाथर्ना गिर आफ्नो चाहना 
व्यक्त गनुर्भएको िथयो। यूह ाको ससुमाचारमा केही ठाउँह  छन ्जहाँ िपता 
र पऽुको बीचमा भएको एकतालाई सम्बोधन गिरएको छ। उहाँह  अलग 
भएर वा एक आपसबाट ःवतन्ऽ भएर कुनै काम गनुर्भएको िथएन। उहाँह  
जे जे गनुर्हनु्छ एक आपसमा सहमत भएर काम गनुर्हनु्थ्यो (यूह ा ५:१९-२३ 
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"१९ येशूले ितनीह लाई भन् नभुयो, “साँच् चै, म ितमीह लाई भन् दछु, पऽु आफैले 
केही गनर् सक् दैन,  तर िपताले जे गनुर्भएको देख् छ त् यही माऽ गछर्,  िकनिक 
िपताले जे गनुर्हनु् छ,  पऽुले त् यसै गछर्। २० िकनभने िपताले पऽुलाई ूमे 
गनुर्हनु् छ,  र उहाँ आफैले गिररहनभुएका सबै काम पऽुलाई देखाउनहुनु् छ। 
यीभन् दा महान ् काम उहाँले पऽुलाई देखाउनहुनेुछ,  र ितमीह  आँ चयर्चिकत 
हनेुछौ। २१ िकनभने जसरी िपताले मतृकह लाई उठाउनहुनु् छ र 
ितनीह लाई जीवन िदनहुनु् छ,  त् यसरी नै पऽुले पिन जसलाई इच् छा गदर्छ, 
त् यसलाई जीवन िदँदछ। २२ िकनिक िपताले कसैको न् याय गनुर्हनु् न, तर सबै 
न् याय गन काम पऽुलाई िदनभुएको छ, २३ तािक सबैले पऽुको आदर ग न ्, 
जसरी ितनीह ले िपताको आदर गदर्छन ्। पऽुको आदर नगनले उसलाई 
पठाउनहुनेु िपताको पिन आदर गदन।"  पितत मािनसह को मिुक्त तथा 
उत्थानको िनिम्त िपता र पऽुको बीचमा साझा ूमे यःतो िथयो िक िपताले यस 
संसारको िनिम्त आफ्नो पऽु पिन िदन तयार हनुभुएको िथयो। पऽु येशूले पिन 
मािनसह  उकािसउन ्र मिुक्त पाउन ्भनेर आफ्नो जीवन िदन तयार हनुभुएको 
िथयो (यूह ा ३:१६,१०:१५)। 
    येशूले ूाथर्ना गनुर्भएको एकतामा जसरी िपता र पऽु  ूमेको एकता 
हनुहुनु्छ र एउटै उ ेँयले चल्नहुनु्छ त्यही खालको ूमेमा र उ ेँयमा पिन 
एकता र उ ेँयमा येशूलाई िवँ वास गनह  होस ् भनेर येशूले उल्लेख 
गनुर्हनु्छ। "यिद ितमीह ले एक आपसमा ूमे गर् य  भने सारा संसारका 
मािनसह ले थाहा पाउनेछन ् िक ितमीह  मेरा चेलाह  हौ' (यूह ा १३:३५ 
पान्तिरत)। यसरी एक आपसले ूमेमा एकता भएको देखाइयो भने चेलाह  

येशूसँग र परमेँ वर िपतासँग गाढा सम्बन्ध भएको सावर्जिनक पमा 
देख् नेछन।् "जब येशूलाई िवँ वास गछुर् भनेर दावी गनह ले िभऽी मनदेिख 
ूमेमा एक भएर देखाउन सके भने ससुमाचारको सत्यलाई िवँ वास गरेको 
अ ह ले देख् न वाध्य हनेुछन।्" -आिन्सयास जे, कोःटेलबगर्र, जोन, बेकर 
इक्सिजकल कमेन्टरी अन द न्य ु टेःटामेन्ट (मान्ड रािपडस: बेकर 
एकेडेिमक,२००४), प.ृ ४९८बाट पान्तिरत। येशू भी  मिुक्तदाता हनुहुनु्छ 
भनेर यिद येशूका िवँ वासीह ले ूमािणत गरेर संसारलाई देखाउन चाहन्छन ्
भने ितनीह  एक आपसमा ूमे गरेर र  एक भएर बःनकुो िबकल्प अ  
छैन। अथार्त ्जनु ्ूमेको एकताको िनिम्त येशूले ूाथर्ना गनुर्भयो त्यो अूत्यक्ष 
हनु सक्दैन। यिद परमेँ वरका जनह  ह  भनेर दावी गनह को बीचमा ूमे र 
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एकता भएन भने संसारका मािनसह ले ससुमाचारको सत्यतालाई कसरी 
िवँ वास गनर् सक्छन ्र? (यिद कोही मािनसले म येशूलाई िवँ वास गछुर् भनेर 
दावी गछर्न ् तर एक आपसमा िखचातानी गछर्न,् एक आपसलाई िगराउने 
चालबाजी खेल्छन,् एकले अक लाई डाहा र ईष गछर्न,् आफ्नो भाऊ खोज्न 
अ लाई झादर्छन,् अ  भन्दा आफू िठक छु भनेर अ लाई हेपाहा ि ले 
हेछर्न ्भने त्यःतो मािनसले इसाई हुँ भनेर दावी गनर् सहुाउँदैन न त अिधकार 
नै हनु्छ िकनभने येशू चाहनहुनु्छ िवँ वासीह को बीचमा फुट नहोस,् तर फुट 
भइरअ यो वा इसाईह  िविभ  समूहमा िवभािजत भएर बसेको देखाइर  य  भने 
संसारले येशूको गौरब तथा मिहमा कसरी देख् न सक्छन ् र?-अनवुादकको 
िटप्पणी)। 
     "सनातन अथार्त ्अनन्तको सत्यको मञ् चमा िस  एक हनु परमेँ वरले 
उहाँका जनह लाई अगवुाई गिररहनभुएको छ...उहाँका जनह  िवँ वासमा 
एक हनु आऊन ् भ े परमेँ वरको पिरकल्पना वा योजना हो। जसरी येशू 
परमेँ वर िपतासँग एक हनुहुनु्छ त्यसरी नै आफ्ना चेलाह  एक होऊन ्भनेर 
आफू बुसमा चढ्न ुअिघ भी ले ूाथर्ना गनुर्भएको िथयो। येशूलाई िवँ वास 
गनह ले एक भएर देखाउन सके भने परमेँ वरले येशूलाई पठाउनभुएको हो 
भनेर संसारले िवँ वास गनछ। येशूको यो मािमर्क र अचम्मको ूाथर्ना केवल 
तत्कािलन चेलाह को िनिम्तमाऽ नभएर यगु  यगुसम्म र हामीह  कै यगुको 
लािग पिन हो।उहाँका वचनह  िथए: "ियनीह को िनिम्तमाऽ म ूाथर्ना गिदर्ँन, 
तर ितनीह को वचनले गदार् मलाई िवँ वास गनह को िनिम्त पिन म ूाथर्ना 
गछुर्।" येशूको पिछ लाग्छु भनेर दावी गन हरेक िवँ वासीह ले आफ्नो 
जीवनमा भी को ूाथर्ना साकार पानर् खोज्न ुकितको ज रत छ सो सबैले 
सोच्नपुन कुरा हो।"-एलेन जी ाइट, टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली ४, प.ृ 
१७बाट पान्तिरत।    
    हामीह को जीवन र चचर्ह मा येशूले ूःततु गनुर्भएको एकताको 
चाहनाको िनिम्त हामी के गिररहेकाछ ? यिद चचर्को एकतामा हामी ध्यान िदन 
चाहन्छ  भने हामीबाट कुनै कुनै त्याग गिरन ुिकन ज री छ? 
 

४. "हामी इसाई ह " भनेर दावी गनह को बीचमा हनुपुन एकताको आ ान ् 
        यो तीतो सत्य हो िक िवँ वमा इसाईह  लाख  खेमा वा 
सम्ूदायह मा िबभािजत भएका छन।् एक इसाईले अ  इसाईलाई आफ्नो 
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पक्षमा ल्याउन वा आफूले िवँ वास गरेका कुराह लाई जबरजःती अ लाई 
लाद् न वा िनयन्ऽण गनर् मनाही गिरएको एलेन जी ाइटले गःपल वकर् सर् प.ृ 
४८२मा उल्लेख गनुर्भएको छ। एक िवँ वासीले अक  िवँ वासीलाई आफ्नो 
समूह वा पक्षमा िहँडेन भने त्यसलाई अलग्याउने र त्यसको आलोचना गनर् 
आतरुी हनुहुु  वा येशूका सही िवँ वासी वा इसाई को हो भनेर न्यायको 
आशनमा बसेर न्यायिधस ब  े िजम्मा येशूले हामीलाई िदनभुएको छैन भनेर 
देहायका केही पदह ले कसरी खलुासा गरेको छ? हेन ुर्होस:् मकूर् स ९:३८-४२ 
"३८ यूहन् नाले उहाँलाई भने,  “गु ज् यू,  एक जना मान् छेले तपाईंको नाउँमा 
भतूह  िनकािलरहेको हामीले देख् य । हामीले त् यसलाई त् यसो गनर् मनाही गर् य , 

िकनिक त् यो हामीलाई प ाउने मान् छे होइन।”    ३९ तर येशूले भन् नभुयो, 
“त् यसलाई मनाही नगर,  िकनिक मेरो नाउँमा शिक्तको काम गनले तु न् तै मेरो 
िव मा खराब बोल् नेछैन। ४० िकनिक जो हाॆो िव मा छैन,  त् यो हाॆो 
पक्षमा छ। ४१ िकनभने जसले ितमीह  भीं टका हौ भनेर ितमीह लाई मेरो 
नाउँमा एक कचौरा पानी िपउन देला, साँच् चै म ितमीह लाई भन् दछु, त् यसले कुनै 
िकिसमले आफ् नो इनाम गमुाउनेछैन। ४२ (तर) “जसले ममािथ िवँ वास गन 
यी सानाह मध् ये एक जनालाई बाधा देला,  त् यसको िनिम् त त ब  एउटा ठूलो 
जाँतोको ढु ा त् यसको िघऱोमा झणु् ाएर त् यसलाई समिुमा फािलिदन ुअसल 
हनेुिथयो।" र यूह ा १०:१४-१६ "१४ “म असल गोठालो हु,ँ  म आफ् ना 
भेड़ाह लाई िचन् छु, अिन मेरा भेड़ाह ले मलाई िचन् छन ्। १५ जसरी िपताले 
मलाई िचन् नहुनु् छ,  म िपतालाई िचन् छु, अिन म भेड़ाह का लािग आफ् नो ूाण 
अपर्ण िदन् छु। १६ “मेरा अ  भेड़ा छन ्, जो यस गोठका होइनन ्। ितनीह लाई 
पिन मैले ल् याउनपुरेको छ, र ितनीह ले मेरो ःवर सनु् नेछन ्, र ितनीह  एउटै 
बगाल हनेुछन ्, र एउटै गोठालो हनेुछ।" 
       येशूले यूह ा १७मा ूाथर्नामा उल्लेख गनुर्भएको एकता केवल 
आफ्नो सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िडनोिमनेशन वा सॆदायको लािग माऽै िसधै 
सरोकार छ भनेर  कितपय सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह ले सोच्न पगेुको देिखन्छ। 
िन:सन्देह, यस संसारलाई ितन ःवगर्दूतको सन्देश र अ  अनेक  हामीले 
पाएका आत्म ानह  बाँड्न एकजटु हनुपुछर्। हामीह को लआयमा गनुर्पन 
िववाद कमै छ। 
     तर येशूलाई िवँ वास गन अ  इसाईह सँग एक हनेु कुरामा हामीले 
के गन? येशूले ूाथर्ना गनुर्भएको पिरवेशमा हामीह को सम्ूदायमा नरहेका 
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अ  इसाईह सँगको सम्बन्ध कसरी कायम राख् ने? हाॆो चचर्मामाऽ होइन 
अ  चचर्ह मा पिन परमेँ वरका िवँ वािसला भक्तह  छन ्भ े कुरामा िवँ वास 
गन कुरामा हामी पिछ पनुर्हु । ॅ  सहरको ूतीक बेिबलोनमा पिन 
परमेँ वरका जनह  छन ्भनेर बाइबलले ःप पमा उल्लेख गरेको छ। "हे 
मेरा जनह  ितनीह बाट बािहर िनःकेर आऊ। ितनीह को पापमा ितमीह  
पिन नफसोस भनेर त्यस सहरबाट िनःकेर आऊ, नऽभने ितमीह ले पिन 
त्यसका िवपि ह  भोग्नपुन हनु्छ।" (ूकाश १८:४ पान्तिरत)। 
    फेिर त्यसै वखत येशूलाई िवँ वास गनह  अित ॅ  हनेु वा 
परमेँ वरको बाटोमा निहँिड आफ्नै बाटोमा लाग्नेह को जमात धेरै हनेुछन ्र 
अिन्तम िदनह मा धेरै किठत वा इसाईको खोल लगाउनेह  एक भएर केवल 
बाइबल र येशूलाई माऽ िवँ वास गनह लाई ठूलो आबमण वा सतावट 
िदइनेछन ् भनेर  ूकाशको पःुतकमा अत्यन्त ूभावकारी ढ ले अध्याय 
१३:१-७मा ूःततु गिरएको छ। त्यसैकारणले सबै इसाईह  एक ह  भ े 
अिभयानमा (एकुिमिनकल मभुमेन्ट) लागेर अ  चचर्ह सँग एकता राख् न 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह  संवेदनशील र होिशयार हनुपुछर् (िकनभने िवशेष गरेर 
साबथको िव ालाई पन्छाएर आइतबार मा  लगाउने रोमन क्याथोिलक चचर्को 
धमर्गु  पोपले सबै इसाईह  एक ह , र त्यितमाऽ नभएर सबै धमर्ह  एक ह  
भ े धारणाले संसारलाई ल  पािररहेको कुरालाई हामीले आखँा िचम्लनहुु । 
यी जमातले नै केवल बाइबल र बाइबललाईमाऽ मा ेह लाई सताउने छन ्
भनेर सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटको िशक्षाले ठोकुवा गदर्छ-अनवुादकको िटप्पणी)।  
  तब त्यःतो पिरूआेयमा येशूलाई िवँ वास गन तर हामीह को िशक्षासँग 
निमल्ने वा िमल्न नचाहने वा बझु्न नचाहने अ  सम्ूदायका चचर्ह  वा 
िडनोिमनेशनह सँग हामीह ले कसरी सम्बन्ध राख् ने त? कमसेकम एउटा 
िवषयमा सहमत भएर अ  इसाईह सँग कसरी सहकायर् गनुर्पछर् भनेर एलेन 
जी ाइटले आफ्नो भावना यसरी व्यक्त गदर्िछन:् "जब परमेँ वरले 
खटाउनभुएको व्यिक्तले उहाँको चाहना अनसुार चल्न आफूलाई समु्पन्छ तब 
उसले सेवा गन वा उसँग कारोबार गन व्यिक्तह लाई पिवऽ आत्माले नै 
ूभािवत पानुर्हनेुछ वा अगवुाई गनुर्हनेुछ। अ  चचर्ह  िमलेर खोलेको मिहला 
संयम समूहका (डब्ल्य.ु िस. टी. य ु वा ःवःथ जीवन शैली अपनाउने 
अिभयानमा लागेका मिहलाह ) मािनसह लाई नपन्छाउन मलाई देखाइएको 
छ। ःवःथ जीवन शैली अपनाउने वा शरीरलाई हानी गन तत्वह बाट अलग 
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हनु आत्मसंयम अिभयानमा लागेकाह सँग एक भएर चल्दैमा हामीले हप् ताको 
सात  िदन साबथलाई मा े नीितलाई पिरवतर्न गदन । ःवःथ जीवन शैली 
अथार्त ्आत्मसंयम अिभयानमा लाग्ने ती मािनसह को नीितलाई हामीह ले 
स॑ना गनर् सक्छ  वा तािरफ गनर्सक्छ । यिद ःवःथ जीवनशैली वा 
आत्मसंयमको ितनीह को साझा अिभयानमा हामीह को दयका ढोकाह  
खोलेर ितनीह लाई आमन्ऽण गरेर ितनीह सँग एक हनु सक्य  भने त्यही 
िवषयमा हामीह ले पिन ितनीह को सहयोग ूाप् त गनर् सक्छ । साझा 
कायर्बममा ितनीह सँग हात जोडेर चल्न सक्य  भने ितनीह लाई नयाँ सत्यको 
बारेमा ूभािवत पानर् पिवऽ आत्मा पिखर्ररहनभुएको ितनीह ले हामीह बाट 
सु ेछन।्"-वेलफेयर िमिन ी, प.ृ १६३बाट पान्तिरत। 
    एलेन जी ाइटले िवशेष समयमा िवशेष िवषयबःतहु को बारेमा 
मािनसह सँग कसरी िमलेर चल्नपुछर् भनेर सम्बोधन गनुर्भएतापिन अ  
इसाईह सँम िमलेर चल्ने उहाँले िदनभुएको नीित उपयकु्त देिखन्छ। साझा 
िवषयबःतमुा हामी अ  सम्ूदायह सँग हातेमालो गनर् सक्छ  भनेर उहाँले 
हामीलाई देखाउनभुएको छ। 
    ूथमत: साझा सामािजक अिभयानमा हामी अ  इसाईह सँग 
हातेमालो गनर् सक्छ । दोॐोमा यिद हामीले ितनीह सँग िमलेर काम गरेतापिन 
हामीह को िवँ वास र िशक्षाको मोलमा ितनीह सँग िमलोम ो वा सम्झौता 
गनुर्पछर् भ े छैन। तेॐोमा ितनीह सँग एक भएर साझा कायर्बममा समावेश 
हुँदा हामीह ले आिशष पाएका अमूल्य सत्यह लाई ितनीह मा माझ बाँड्ने 
अवसर पिन पाउन सक्छ । 
 

५.  ूमेमा एउटै िवँ वास तथा आःथा बाँड्न ु 
      परमेँ वरलाई िच  ु नै अनन्त जीवन हो भनेर येशूले यूह ा १७:३मा 
यसरी व्यक्त गनुर्भएको िथयो: "अब अनन् त जीवन यही हो, िक ितनीह ले तपाईं, 
एकमाऽ सत् य परमेँ वरलाई िचनून ्,  र तपाईंले पठाउनभुएको येशू भीं टलाई 
िचनून ्।" परमेँ वरलाई िच  ु भनेको के हो त? हामीह को दैिनक जीवनमा 
हामीले परमेँ वरलाई िचनेका छ  र हामीमा परमेँ वरको बारेमा आत्म ान छ 
भनेर कसरी देखाउने? हेन ुर्होस ्१ यूह ा २:३-१० "३ यिद हामीले उहाँका 
आ ाह  पालन गर् य  भने यसैबाट हामी थाहा पाउन सक् छ , िक हामी उहाँलाई 
िचन् दछ । ४ जसले “म उहाँलाई िचन् छु” भन् छ, तर उहाँका आ ाह  उल् ल न 

४९ 



गछर्,  त् यो झूटो हो,  र त् यसमा सत् य छैन। ५ तर जसले उहाँको वचन पालन 
गछर्,  त् यसमा परमेँ वरूितको ूमे साँच् ची नै िस  भएको हनु् छ। हामी उहाँमा 
छ  भन् ने कुरामा यसैबाट िनिँ चत हनु् छ। ६ उहाँमा रहन् छु भन् ने व् यिक्त आफै 
पिन उहाँको चालअनसुार चल् नपुछर्।  ७ िूय हो, म ितमीह लाई कुनै नयाँ 
आ ा होइन, तर त् यही परुानो आ ा लेिखरहेछु, जो सु देिख ितमीह सगँ िथयो। 
यो परुानो आ ा ितमीह ले सनेुकै वचन हो। ८ तापिन एउटा नयाँ आ ा म 
ितमीह लाई लेख् दैछु,  जो उहाँमा र ितमीह मा साँचो छ,  िकनभने अन् धकार 
िबितरहेछ, र साँचो ज् योित अिघदेिख नै चिम् करहेछ। ९ जसले आफू ज् योितमा छु 
भनी भन् छ तर आफ् नो भाइलाई घणृा गछर्,  त् यो अझै पिन अन् धकारमा नै छ। 
१० जसले आफ् नो भाइलाई ूमे गछर्, त् यो ज् योितमा रहन् छ, र त् यसमा ठक् करको 
कारण हुँदैन।" 
     कितपय इसाईह  आफूह लाई देशको ऐन काननु पालन गन असल 
नागिरकह  ह  भनेर दावी गछर्न ् तर ितनीह ले नै बाइबलले औलँ्याएका 
परमेँ वरका दश आ ाह लाई पालन गनर् नैितक वाध्यता नभएको भनेर 
िसकाउँछन।् कितले त परमेँ वरको अनमुहले दश आ ाह को िनलम्बन भयो 
वा हटाइयो भनेर पिन िजिकर गछर्न।् तर बाइबलले यःतो खालको 
धारणालाई िसकाउँदैन। "दश आ ाह  पालन गन शतर्मा परमेँ वरलाई िच े 
होइन तर हामीले परमेँ वर र येशूलाई िचनेका छ  र उहाँलाई ूमे गछ  भनेर 
ूमािणत गनर् ती आ ाह लाई िसरोपर गरेर पालन गछ । त्यसकारण 
परमेँ वरको बारेमा आत्म ान हनु ु भनेको केवल कल्पना, मत, धारणा वा 
आदशर्का कुरालाई मा ुमाऽ नभएर व्यवहारमा नै उतानर् उहाँका आ ाह लाई 
पालन गरेर देखाउँछ ।"-इकेनहाडर्ट म्यलुरय द लेटसर् अभ जोन (नाम्पा, 
आइडाहो: पािसिफस ूसे, २००९), प.ृ ३९बाट पान्तिरत। येशू आफैले 
जोड िदनभुएको िथयो, "यिद ितमीह ले मलाई ूमे गछ  भने मेरा आ ाह  
पालन गर।।" "जो सँग मेरा आ ाह  छन ्र पालन गछर् त्यसले मलाई ूमे 
गरेको हनु्छ" (यूह ा १४:१५,२१ पान्तिरत)।। "जब हामी परमेँ वरका 
सन्तानह लाई ूमे गछ  तब उहालँाई ूमे गछ  र उहाँका आ ाह  पालन 
गछ  तब हामीह  परमेँ वरलाई ूमे गछ  र उहाका आ ाह  पालन गछ । 
त्यसबाट हामी को ह  भनेर हामीह को िचनारी हनु्छ। परमेँ वरको ूमे यही 
हो िक हामी उहाँका आ ाह  पालन गछ । उहाँका आ ाह  ग ो भारी 
छैन" (१ यूह ा ५:२,३ पान्तिरत)।  
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    येशूले यूह ा १३:३४,३५मा नयाँ आ ा उहाँले िदनभुएको छ। त्यो 
आ ा के हो र त्यसले येशूलाई प ाउँछु भ हे को बीचमा एकताको धारणा 
कसरी देखाउँछ? हेन ुर्होस ् "३४ “एउटा नयाँ आ ा म ितमीह लाई िदँदछु: 
ितमीह  एक-अकार्लाई ूमे गर। ितमीह सगँ मैले जः तो ूमे गरेको छु, 
ितमीह ले पिन एक-अकार्लाई त् यः तै ूमे गर। ३५ यिद ितमीह ले एक-
अकार्लाई ूमे गर् यौ भने, यसैबाट सबैले जान् नेछन ्,  िक ितमीह  मेरा चेलाह  
हौ।”   
    आफ्नो िछमेकीलाई ूमे गनुर्पछर् भ े आ ा कुनै नयाँ होइन। यो 
आ ा मोशालाई परमेँ वरले िदनभुएको िनदशन पाइन्छ (लेबी १९:१८)। तर 
येशूले उहाँका चेलाह लाई एक आपसमा ूमे गनुर् भनेर िदनभुएको आ ामा 
एक नौलो कुरा थिपएको छ। त्यो हो ितनीह ले जसरी येशूले ितनीह लाई 
ूमे गनुर्भयो त्यसरी नै  एक आपसमा ूमे गनुर्पछर्। आफ्नो भाऊ नखोज्ने र 
ःवाथर्-त्याग गन ूमे येशूको अनकुरणीय उदाहरण सारा इसाई समूदायको 
िनिम्त नयाँ नीित हो। 
   मानव जगतलाई  ूमे गनुर्पछर् भनेर सबैले िसकाउँछन ् तर कसरी 
भन्दा येशूले जःतै भ े ूमेको उच्च आदशर्को नीित हाॆो अिघ खडा भएको 
छ। येशूको जीवन नै ूमेको व्यवहािरक पक्षको ूदशर्न िथयो। अनमुहको सबै 
काम नै ूमेले पिरचािलत भएर िनरन्तर पमा सेवा गनुर् हो। त्यस खालको 
ूमेले आफ्नो चाहनालाई त्याग गछर् र ःवाथर् त्याग गनुर्मा ूयत् नशील हनु्छ। 
येशूको जीवनले उहाँको किहल्यै पिन नरोिकने ूमे र अ को भलाईको िनिम्त 
आफ्नो भाऊ नखोिज ःवाथर् त्याग गरेको देिखन्छ। जनु नीितले येशू पिरचािलत 
हनुभुयो त्यही नीित उहाँका जनह को बीचमा एक आपसमा कारोबार वा 
पिरचािलत हनुपुछर्। यिद येशूलाई  ूमे गछुर् र म येशूको भक्त हुँ वा म इसाई 
हुँ भनेर दावी गन ूत्येकले येशूको जःतो ूमे देखाउन सके संसारको अगािड 
परमेँ वरको मिहमा कःतो हनेु िथयो होला? अिन त्यही ूमेले सबै िवँ वासीह  
पिरचािलत भए भने हामी सबैलाई एकताको सऽुमा बाँध्ने कःतो शिक्तशाली 
उजार् वा बल हनेु िथयो होला? 
   हामी ूत्येक जसले येशूलाई िवँ वास गछुर् भनेर दावी गनह ले येशूले 
जःतो ःवाथर् त्याग गरेर देखाउनभुएको ूमे देखाउन कसरी िसक्ने? 
 
 

उपसंहार: 
  ॐोत उपलब्ध भएमा थप जानकारी: एलेन जी ाइट ारा िलिखत द 
मटे कन्ऽोभसीर्को प.ृ ४४३-४४६को "गड्स ल इम्यटेुबल" र एलेन जी 
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ाइट इन्साइक्लोिपिडयामा उल्लेिखत लेखह : प.ृ ७६३,७६४को 
"िडनोिमनेशनस,् िरलेशनस ् टु अदर," र प.ृ १११०को "रोमन क्याथोिलक 
चचर्।" 
    "िविभ  ःथानीय ःतरमा रहेका सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्ह ले 
िवँ वव्यापी चचर् भएतापिन यो चचर् ूभ ुयेशूको जतगव्यापी चचर् हो भनेर दावी 
गदनन।् जगतव्यापी चचर् कुनै पिन सम्ूदाय वा िडनोिमनेशन भन्दा फरािकलो 
हनु्छ। येशू भी लाई प ाउनेह  समावेश भएको त्यो चचर् देिखने र नदेिखने 
हनु्छ। चचर्को बारेमा त्यस िवशेष धमर्दशर्न वा आित्मक ान त्यस उचाईमा 
पगु्छ जब ूकाशको पःुतकमा इसाई भनाउँदाह ले परमेँ वरको नीितबाट 
फिकर् नेह को बारेमा मािमर्क पमा सम्बोधन गरेको बझु्दछ । चोखो वा शु  
चचर् ूकाश १२मा औलँ्याइएको छ भने त्यसको िभ  चचर् ूकाश १७मा 
बेँया चचर् औल्याइएको छ। महान सहर बेिबलोन वा कुनै पिन देश वा 
िनकाय जसले परमेँ वरको नीित र मौिलकतालाई लत्याएर चल्दछ त्यो थमुाको 
दलुहीको दाँजोमा अत्यन्त फरक छ। त्यो दलुही ूकाश २१ र २२मा 
उल्लेख गिरएको पिवऽ सहर वा नयाँ य शलेम हो। ूथम शताब्दीमा 
जगतव्यापी चचर् सबैले देिखने िथयो होला। तर त्यस पिछ त्यस खालको चचर् 
हेनर् अत्यन्त मिुँकल र जिटल भएको पाइन्छ। मध्य यगुमा शु  चचर् हेन 
िवषय दलुर्भै िथयो। 
     "त्यसकारण एडभेिन्टःटह ले परमेँ वरको सत्य चचर् आफ्नो चचर् 
भएको धारणामा िसिमत राख्दैनन ् न त कुनै अ  इसाई चचर्ह लाई 
परमेँ वरको सत्य चचर् हो भनेर ःवत हात फैलाएर ःवीकादर्छन।् परमेँ वरको 
सत्य चचर्मा ती व्यिक्तह  समावेश भएका हनु्छन ्जसले उहालँाई दयदेिख 
सत्य पमा िवँ वास गछर्न।् ितनीह लाई परमेँ वरले िच ुभएको हनु्छ। अक  
पिरवेशमा भ े हो भने एडभेिन्टःटह ले आफूह लाई ूकाश १२:१७ र 
ूकाश १२-१४मा औलँ्याइएको अिन्तम समयको िवशेष पमा देिखने 
परमेँ वरको अवशेष चचर्को पमा खडा भएको दावी गदर्छन।् यो अवशेष 
चचर्को पिरभाषामा ःथानीय र जगत व्यापी चिरऽलाई उघारेको हनु्छ।" -
इकहाडर्ट म्यलुर, "द यिुनभरसािलटी अभ द चचर् इन द न्य ुटेःटामेन्ट" बाट 
उल्लेख गिरएको व्याख्या जनु आन्जल म्यानयुल रोिसगे ारा सम्पािदत पःुतक 
र मेसेज, िमसन एण्ड यिुनटी अभ द चचर्बाट उद् धृत (िसलभर िःू , 
मेिरल्याण्ड, िबिब्लकल िरसचर् इिन्ःटच्यटु, जनरल कन्फरेन्स अभ सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट, २०१३) प.ृ ३७बाट पान्तिरत। 
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िचन्तनमनन: 
अ)   हामीह को आफ्नै चचर्मा यूह ा १७मा येशूले गनुर्भएको 

ूाथर्ना पूरा हनु ु िकन पदर्छ? ूथम शताब्दीका चचर्ह  एक 
होऊन ्भ  ेयेशूको चाहनाले हामीह को वतर्मान चचर्मा पिन 
एकता होस ् भन् ने उहाँको चाहना हो भनेर हामीले कसरी 
आत्मसात ्गन? 

आ)   के तपाईँको ःथानीय चचर्ले अ  चचर्ह सँग कुनै साझा 
िवषयमा िमलेर काम गरेको छ? त्यो कसरी सफल भएको छ 
वा छैन? हामीह सगँ भएको सत्यह ूित आखँा िचम्लेर 
कसैसँग सम्झौता नगरी अ  इसाईह सगँ कसरी काम गरेर 
जाने? 

इ)   मटे कन्ऽोभसीर्मा व्यक्त गिरएको यो वाक्यको अथर् के हो? 
हामीह को जीवनमा यसलाई हामीले कसरी वाःतिवक पमा 
उतान? "यिद परमेँ वरका जनह  ह  भनेर दावी गनह ले 
उहाँको वचनमा चम्काइएको ज्योितलाई महण गनर् सिकएमा 
ितनीह  येशूले ूाथर्ना गनुर्भएको एकताको चचुरुोमा पगु्न 
सक्ने िथए। यही अवधारणा ूिेरतले व्यक्त गरेका िथए, 
"पिवऽ आत्मामा भएको एकताले शािन्तमा बाँिधन्छ।" 
एिफसी ४:३-५मा पावलले यसरी व्यक्त गरेका छन,् "एउटै 
शरीर, एउटै आत्मा र एउटै आशाको िनिम्त ितमीह लाई 
बोलाइएको हो: त्यो हो एक ूभ,ु एक िवँ वास र एक 
बिप् तःमा।" -एलेन जी ाइट, द मटे कन्ऽोभसीर् प.ृ 
३७९बाट पान्तिरत। 

सारांश: अिहले पिन येशू भी ले चचर्को एकताूित चासो देखाउनभुएको छ 
भनेर यूह ा १७ अध्यायको उहाँको मूल पजुारीय  ूाथर्नाले देखाउँछ। 
उहाँको ूाथर्ना हाॆो पिन ूाथर्ना हनुपुछर्। परमेँ वरको वचनमा कतर्व्यिन  हनु 
हामीले भरमग्दरु ूयास गिररहनपुछर्। एक आपसमा ूमे गनुर् भनेको अ  सबै 
मािनससँगको सम्बन्धमा देखाइने हाॆो ःवभाव हो। कितपय इसाईह सँग 
हामीह को मत िभ  होला तर ितनीह लाई पिन ूमे गन खबुी हामीमा 
हनुपुछर्। 
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कथा ३ 
पानीमा तैिररहेको हात 

सोरासोम आन, ४० क्याम्बोिडया 
 

   क्याम्बोिडयाको सोमसोमआन एक्लो आमाको छोरो िथयो। आमा 
खेतबारीमा काम गदर्थी। उसको बबुा को हो उसलाई थाहा िथएन। ठूलो 
भएपिछ सोम चचर्मा जान थाल्यो िकनभने त्यहाँ उसलाई मनपन एउटा यवुती 
िथइ। 
    सोम क र बु  धमर् मा े पिरवारबाट आएको िथयो। त्यसकारण 
उसको आःथाबाट उसलाई ःवतन्ऽ बनाउन केवल यवुतीको मायालेमाऽ 
पगेुको िथएन। उसले झलमल चमक र हात तैिररहेको ःवप्न दशर्न देख् नपुरेको 
िथयो। 
   यवुक सोम आन उसको यवुती साथीसँग हरेक आइतबार चचर्मा 
जान्थ्यो जनु उसको सहर डाउनिकभमा िथयो। त्यो  सहर क्याम्बोिडयाको 
राजधानी फोन पेन्हबाट किरब ४५माइल अथार्त ७० िकलोिमटर टाढा िथयो। 
    "म ससुमाचार सु  चचर्मा गएको िथइन तर असल केटीलाई मन 
परेर चचर् गएको हुँ" सोम आनले भन्यो।  
   एक पल्ट आइतबार ससुमाचार सनुाउने एक जना सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःटलाई ३० जना िवँ वासीह मध्ये एकले सन्देश िदन बोलायो। 
उसले ूचार गरेको ससुमाचार यःतो ूभावकारी िथयो िक अक  आइतबार पिन 
ूचार गनर् आउन त्यस चचर्का िवँ वासीह ले िनम्तो िदए। फेिर तेॐो 
आइतबारमा त चचर्को सबै जनाको सवर्सम्मितबाट एडभेिन्टःट हनेु ूःताव 
पािरत गरे। ितनीह को िनणर्यलाई आिधकािरक सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ारा 
अनमुोदन गराउन फोन पेन्हमा जान सरु कसे। ितनीह ले सोम आनलाई पिन 
साथैमा याऽा गनर् अनरुोध गरे। 
   पिछ ३० जना चचर्का सदःयह ले एडभेिन्टःट चचर्मा बिप् तःमा 
िलए। ितनीह को लहै लहैमा लागेर सोम आनले पिन बिप् तःमा िलए तर 
वाःतिवक पमा उसले परमेँ वरलाई िवँ वास गरेको िथएन। 
   "म इसाई पिरवारमा जन्मेको िथइन, र आःथामा पिरवतर्न गनुर् त्यित 
सिजलो िथएन" सोमले भन्यो। 

५३-१ 



  केही समयपिछ सोम आन िवँ विव ालयमा पढ्न फोन पेन्हमा 
गयो।आफूसँग थोरैमाऽ पैसा भएकोले चचर्का अगवुाह सँग केही सहायता 
माग्यो। उसलाई एउटा सानो एउटा कोठा भएको साँचो िदइयो। त्यहाँ उसले 
बहाल नितिर बःन पाउने भएको िथयो। 
   जब सोम आन िवँ विव ालयमा दोॐो वषर् अध्ययन गद िथयो ऊ 
नराॆोसँग िबरामी भयो। उसको जीउ एकदम तातेको िथयो। आफ्नो 
ओ ानबाट चल्नै सकेको िथएन। अब म मन भए ँभनेर कराउन थाल्यो। 
अिन उसले येशूको बारेमा सम्झ्यो। येशू त शिक्तशाली परमेँ वर हनुहुनु्छ भ े 
कुराको याद आयो। उसले सोच्यो, "ूाथर्ना गरेर परमेँ वरसँग िकन सहयोग 
नमाग्ने?" 
    उसले ओ ानबाट ओल्हर घुडँा टेकेर ूाथर्ना गन कोिशश गर् यो तर 
लऽकै ओ ानमा लड् यो। फेिर उठ्ने ूयास गर् यो तर सकेन। आफ्नो  
भएभरको शिक्तलाई सम्हालेर घुडँा टेकेर ूाथर्ना गरे। यो उसको तेॐो ूयास 
िथयो। 
   आफ्नो आखँा िचम्लेर उसले भन्यो, "हे प्यारो ूभ,ु मलाई सहयोग 
गनुर्होस?्" जब उसले ूाथर्ना गनर् थाल्यो उसको िनधारबाट ब ीको िझल्का 
उॆकेो उसले देख्यो। केहीःसेकेन्ड झलक् क चम्क्यो र एकै िछनमा हरायो। 
अचम्म मानेर उसले सोच्यो, "यो त परमेँ वरको शिक्त हो।" 
     तर उसले ूाथर्ना गनर् रोकेन, "तपाईँ शिक्तशाली परमेँ वर 
हनुहुनु्छ भनेर मैले सनेुको छु। तपाईँले धेरैलाई  िनको पानुर्भएको िथयो भनेर 
बाइबलले भन्दछ। तपाईँले मलाई पिन सहयोग गनर् सक्नहुनु्छ र िनको 
पानुर्हनु्छ भ ेः आशा मैले राखेको छु। तपाईँले सहयोग गनुर्भएको सबै 
थोकको लािग तपाईँलाई धन्यवाद। आमेन।" 
   सोमआन ओ ानमा फेिर पल् ो। उसको आखँा बन्द िथयो। 
त्यसबेला एउटा हात आएर उसको खु ामािथ तैिररहेको उसले देख्यो। त्यो 
आकार शु  ज्योितको जःतो िथयो। त्यो आकार उसको खु ाको औलँाबाट 
िबःतारै घुडँामा सर् यो। जब त्यो हात खु ामा तैिररहेको उसले देख्यो तब 
उसको शरीरबाट ज्वरो हटेको महससु गर् यो। अिन त्यो हात उसको पेटितर 
गयो। 
   "जहाँ जहाँ त्यो हात गएको िथयो त्यहा ँ त्यहा ँ िनको भएको मैले 
महससु गर।" उसले भन्यो। 
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जब त्यो हात उसको टाउकोमा पगु्यो तब उसले पूरै िनको भइसकेको अनभुव 
गर् यो। अत्यन्त हषर्ले भाविवभोर भएर ओ ानबाट ऊ उ ो र कोठाबाट 
िनःकेर बािहर गयो। घरको विरपिर दगरेुर उृन थाल्यो र बारम्बार 
िचच्याउन थाल्यो। "ूभ ुतपाईँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँको शिक्तको िनिम्त 
तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँको शिक्तको िनिम्त तपाईँलाई धन्यवाद!" 
त्यस बखत सोमआन बीस बषर्को िथयो। 
   आज सोमआन ४० वषर्को भयो र क्याम्बोिडयाको दोॐो ठूलो सहर 
बाटामबा मा धमर्दशर्न पढाउँछन।् ःथानीय चचर्मा ऊ सिबय छ र जसलाई 
पिन परमेँ वरको शिक्तको बारेमा सनुाउन ऊ उत्सकु छ। 
   "मेरो दय थोमाको जःतो हठी छ" जबसम्म आफूले देखेन तबसम्म 
पनु त्थान भएको येशूलाई िवँ वास नगन येशूको चेलाको बारेमा भन्दै उसले 
भन्यो। 
    "मेरो दयलाई पिरवतर्न गनर् परमेँ वरले उहाँको शिक्त ूयोग 
गनुर्भएको िथयो भ े कुरामा म िवँ वःत छु। यिद परमेँ वरले त्यो अचम्मको 
काम ममा नगनुर्भएको भए मैले उहाँलाई अिहले पिन िवँ वास गन िथइन। 
अब म परमेँ वरलाई धरुन्धर िवँ वास गछुर्। मेरो जीवनमा जनुसकैु समःया 
आएतापिन र जिटल भएतापिन म उहाँलाई िवँ वास गनर् छोिड्दन।" ूभ ुू ित 
आफ्नो ूितब ता व्यक्त गद उसले भन्यो। 
   यस ऽैमािसक साबथःकूलको भेटीको केही भाग सोमआनको चचर्को 
सामदुाियक भवन िनमार्ण गनर् सहयोग िमल्नेछ। त्यसमा औषधी उपचार गन र 
दन्त िक्लिनक, साकाहारी रेःटुरेन्ट, मल नहालेको तरकारी र फलफूल पसल, 
जसु बनाउने ःथल र कसरत गन ठाउँ बनाइनेछ। तपाईँको भेटीको िनिम्त 
धन्यवाद। 

-लेखक: आन्ियु ुमेकचेःनी 
 

५३-३ 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


