
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : यूह ा ११:५१,५२, एिफसी २:१३-१६, २ 
कोरन्थी ५:१७-२१, एिफसी ४:२५-५:२, रोमी १४:१-६ र ूिेरत १:१४। 
यस अध्यायका मूल सार पदह : "४७ तब मखु् य पूजाहारीह  र फिरसीह ले 
महासभाका सदः यह लाई बोलाए र ितनलाई भने, “अब हामी के गर ?  िकनभने 
यस मािनसले (येशूले) त धेरै िचन् हह  गिररहेछ। ४८ यसलाई यसै छोिडिदय  
भने सबैले यसमािथ िवँ वास गनछन ् र रोमीह ले आएर हाॆो पिवऽः थान र 
हाॆो जाित दवैुलाई नं ट पानछन ्।”   ४९ तर ितनीह मध् ये एक जना, कैयाफा, 
जो त् यस वषर्का ूधान पूजाहारी िथए, उनले ितनीह लाई भने,  “ितमीह  केही 
पिन जान् दैनौ! ५० समः त रां श नं ट हनुभुन् दा ब  जनताको िनिम् त एक जना 
मािनस मनुर्मा नै ितमीह को कल् याण छ भनी ितमीह  बझु् दैनौ।”   ५१ यो 
ितनले आफ् नै तफर् बाट भनेका िथएनन ्, तर त् यस वषर्का ूधान पूजाहारी भएका 
हनुाले रां शको िनिम् त येशू मनुर्पछर् भन् ने अगमवाणी बोलेका हनु ्। ५२ रां शको 
िनिम् त माऽ ितनले यो भनेका िथएनन ्,  तर छरपं ट भएका परमेँ वरका 
सन् तानलाई एकसाथ जम् मा गनर्लाई यो भिनएको िथयो।" यूहन् ना ११:४७-
५२। 
    येशू मिुक्तदाता हनुहुनु्छ भ े धारणालाई केिन्ित गद र समयको 
अन्त्यको लािग िदइएको बाइबलका सत्यह मा जोड िदएर बिनएको साझा 
सन्देशलाई ःवीकार गन र मा े जनह  ूत्यक्ष पमा एकताको शऽुमा 
रहन्छन ्भनेर अिघल्लो अध्यायमा हामीले अध्ययन गर् य । परमेँ वरले सेभेन्थ-
डे एडभेिन्टःटह लाई जनु िवशेष सन्देश िदनभुएको छ र त्यस सन्देशलाई 
सारा िवँ वको साम ुपरु् याउन हामीह लाई बोलाइएको कारणले हामी सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट हनु गएका छ । चचर्को एकता र चचर्को लआय केवल सै ािन्तक 
वा अवधारणामाऽ नभएर िवँ वासीह को दैिनक िबयाकलापमा कसरी 
ूत्यक्ष पमा वा खलुमखलुा देखाइरहेका हनु्छ  भ े िवषयबःतमुा यस अध्याय 
केिन्ित हनेुछ। चचर्ले केवल मिुक्तको ससुमाचार, र परमेँ वर र मािनसको 
बीचमा पनुिमर्लनको बारेमा ूचारमाऽ गन होइन भ े येशूको िजिकर छ। 
परमेँ वर र मािनसको बीचमा भएको पनुिमर्लनको ूत्यक्ष ूमाण चचर्मा भएको 
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एकताले देखाउँछ भ े येशूको आवाज हो। परमेँ वर मािनसह सँग िमल्न 
चाहनहुनु्छ भनेर देखाउन िवँ वासीह को एकताले व्यक्त गनुर् अत्यन्त ज री 
छ। पाप, अधमर्, दु ता, हत्या िहँसा, परमेँ वरूित िविोह आिदले घेिरएको यस 
पथृ्वीमा ूभ ु येशूको शिक्त र उहाँको मिुक्त िदने कामलाई देखावटी पमा 
साक्षी बक्न चचर् खडा भइरहेको छ। यस संसारको साम ुसाझा साक्षी भएर 
देखाउन यिद चचर्का िवँ वासीह मा मेल भएन र चचर्को लआयूित ूितव ता 
देखाउन सिकएन भने येशूको मिुक्त िदने बुसको शिक्तको अथर्को खास 
औिचत्य हुँदैन। "येशूमा हामीह को भएको एकताले नै एक आफसमा एकै 
मनका भएर बाँिधराख् छ। चचर्मा भएको एकता नै येशूको गिुणलो र 
ख्याितूाप् त गौरब र मािनसह को पाप उठाउने उहाकँो शिक्तलाई सारा 
संसारको साम ुअत्यन्त िवँ वास िदलाउने वा पत्यािरलो ूमाण हो।"-एलेन जी 
ाइट कमेन्टस,् द एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठेली ५, प.ृ ११४८बाट 
पान्तिरत। 

 

१. येशूको बुसको मिुन 
     परमेँ वरले आफ्ना जनह लाई धेरै आित्मक आिशष र बरदानह  
िदनभुएको छ। चचर्मा िवँ वासीह को बीचमा हनेु एकता पिन परमेँ वरको 
बरदान हो। एकता भनेको मािनसह को सजृना होइन। एक हनु हामी 
जितसकैु ूयास गर , असल काम गर  वा एक हनु जितसकैु असल िनयत 
भएतापिन कही ँन कही ँचकेुर मािनस मािनसको बीचमा भएको एकता भ  नै 
भइरहेको हनु्छ। मौिलक पमा हेन हो भने त्यो एकता येशू भी ले उहाँको 
मतृ्य ु र पनु त्थानले सजृना गनुर्हनु्छ। जब हामी उहाँको मतृ्य ु र 
पनु त्थानलाई िवँ वास ारा मानेर पापको क्षमा पाएका छ  भनेर ूमािणत गनर् 
बिप् तःमा िलन्छ  तब त्यही मनिःथित बोकेका हामी सबै साझा स ितमा 
लाग्दछ । जब सारा संसारमा तीन ःवगर्दूतह को सन्देश फैलाउँछ  तब हामी 
उहाँसँग एक हनु्छ  र त्यसको फलःव प हामी सबै जना एक आपसमा एक 
भएको महससु गदर्छ । 
    हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएको हैिसयतले सबै एक हनु येशूले 
उहाँको जीवनमा के गनुर्भयो जनु हाॆो एकताको िनिम्त जग बन्यो? हेन ुर्होस:् 
यूह ा ११:५१,५२ "५१ यो ितनले आफ् नै तफर् बाट भनेका िथएनन ्, तर त् यस 
वषर्का ूधान पूजाहारी भएका हनुाले रां शको िनिम् त येशू मनुर्पछर् भन् ने 
अगमवाणी बोलेका हनु ्। ५२ रां शको िनिम् त माऽ ितनले यो भनेका िथएनन ्, तर 
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छरपं ट भएका परमेँ वरका सन् तानलाई एकसाथ जम् मा गनर्लाई यो भिनएको 
िथयो।" र एिफसी १:७-१० "७ उहाँको अपार अनमुहअनसुार भीं टको 
रगत ारा हामी उहाँमा उ ार, हाॆा पापको क्षमा, पाउँछ , ८ जनु अनमुह उहाँले 
हामीलाई ूशः त माऽामा िदनभुयो। ९ िकनिक सम् पूणर् बिु  र आन् तिरक 
समझमा भीं टमा राख् नभुएको उ ेँ  यअनसुार उहाँले आफ् नो इच् छाको रहः य 
हामीलाई जान् न िदनभुएको छ, १० तािक समय पूरा भएपिछ ः वगर् र पथृ् वीमा 
भएका सबै थोकह  भीं टको अधीनमा आऊन ्।" 
    येशूको मतृ्यकुो भिवंयवाणी गनर् "कैयाफाले आफ्नै अिधकारले 
बोलेका िथएनन।् उनी त्यस वषर्को महा पजुाहारी भएको हैिसयतले रा को 
िनिम्त येशू मन पन भनेर भिवंयवाणी गरेका िथए। तत्कालीन यहूदी रा  
इॐाएलको िनिम्त माऽ नभएर जतातनै छरपःट भएका परमेँ वरका 
सन्तानह को िनिम्त उहाँ मनुर्पन भनेर कैयाफाले भनेका िथए" (यूह ा 
११:५१,५२ पान्तिरत)। यो कःतो अचम्मको कुरो हो िक येशूको मतृ्यकुो 
बारेमा व्याख्या गनर् परमेँ वरले कैयाफालाई ूयोग गनुर् भयो। येशूलाई 
महाअिभयोग लगाएर मतृ्यकुो फैसला सनुाउँदा आफूले के गिररहेको िथयो भनेर 
कैयाफालाई थाहा िथएन। न त उक्त पजुाहारीले अत्यन्त गम्भीर मन्तव्य 
व्यक्त गदार् उनले के भिनरहेका िथए उनलाई थाहा नै िथयो। कैयाफाले 
आफ्नो िदमागले गरेको िनणर्य अनसुार केवल राजनैितक भावनामाऽ व्यक्त 
गरेको भनेर उनले सोचेका िथए। तर यूह ाले कैयाफाको वक्तव्यलाई 
परमेँ वरका सारा भक्त जनह को आःथा, िवँ वास र सत्यको जगलाई ूकट 
गिरएको िथयो भन् ने अथर् लगाएका िथए। परमेँ वरका सबै भक्त जनह को 
ठाउँमा येशू मनुर्भएर एक िदन सबैलाई एक पानर् जम्मा गिरने भिवंयवाणी 
कैयाफाको फैसलाले आभास ्िदएको िथयो। 
   हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएको हैिसयतले जे िवँ वास हामीले 
गरेतापिन वा जे सन्देश हामीले सनुाएतापिन हामीह को एकताको अिःतत्वको 
जग केवल त्यस साझा ःवीकारमा गािडएको हनु्छ, त्यो हो हामीह को िनिम्त 
येशू मनुर्भएको िथयो। 
    अझ त्यो एकताको अनभुव त्यसबेला गछ  जब हामी येशूलाई 
हामीह को बिप् तःमा ारा महण गछ । "येशू भी मा ितमीह को भएको 
िवँ वासले गदार् ितमीह  सबै परमेँ वरका सन्तान भएका छौ। जित धेरै 
ितमीह ले येशूमा बिप् तःमा िलयौ त्यित धेरै ितमीह ले येशूलाई धारण गरेको 
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ठहछ ।" (गलाती ३:२६,२७ पान्तिरत)। सारा एडभेिन्टःटह  पानीको 
बिप् तःमा ारा बाँिधएका हनु्छन।् यो सबैको िनिम्त साझा धागो हो। 
बिप् तःमाको ूिबया येशू भी मािथ भएको िवँ वासको ूतीक हो। हामीह को 
साझा परमेँ वर िपता हनुहुनु्छ जसले गदार् परमेँ वरमा हामी सबै जना उहाँका 
छोराछोरीह  भएका छ । र हामीह को साझा मिुक्तदाता हनुहुनु्छ जसको 
मतृ्य ुर पनु त्थानमा हामीले बिप् तःमा िलएका हनु्छ  (रोमी ६:३,४)। 
    हामी िवँ वको िविभ  रा ह मा भएका सेभन्थ-डे एडभेिन्टःटह  ह । 
हामीह मा संःकार, संःकृित, जात, सामािजक र राजनैितिनक िभ ताह  होला। 
तर येशूलाई साझा िवँ वास गरेको कारण मािनसह लाई िवभाजन गन ती 
तत्वह भन्दा मािथ उचिलएर हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह  भएका ह  भनेर 
संसारलाई िकन नदेखाउने? 
 

२. पनुिमर्लनको सेवाकायर्  
     हामी यस संसारमा रहेका मािनसह ले जितसकैु उच्च सभ्यतामा 
गइरहेको घमण्ड देखाएतापिन यहा ँअनेक  द:ुखक , समःयाह , यु , न्द, 
अव्यविःथत, रोगव्याधी, आत  र अन्यौलताले आफ्नो राज्य जमाइरहेको छ। 
ती सबै तत्वह ले हामीह को व्यिक्तगत, समाज र रा को जीवनमा असर 
पािररहेको हनु्छ। समय समयमा हामीह को सम्पूणर् जीवन नै न्द नै न्दले 
भिरएको अनभुव गदर्छ । तर अव्यविःथत, गोलमाल, अनमेल जीवन यस 
संसारमा सदाको िनिम्त रिहरहदैन। सारा जगतलाई एक बनाउने परमेँ वरको 
लआय छ। पापले गदार् संसारमा अनमेल, गञ् जागोल िःथित पैदा भएतापिन 
परमेँ वरको अनन्तको योजना छ जब उहाँले समुधरु पनुिमर्लन ारा यस 
संसारमा शािन्त र जगतलाई चािहने सबै थोकह मा सम्पूणर्ता ल्याउनहुनेुछ। 
   एिफसी २:११-१८मा पावलले िवशेष सन्देश कोरेका छन:् "११ 
याद राख, अिघ ितमीह  शरीरअनसुार अन् यजाित छँदा शरीरमा हातबाट खतना 
गिरएकाह ले ितमीह लाई बेखतनाका (वा अन्यजाित तथा कुजात) मान् दथे। 
१२ याद राख,  ितमीह  त् यस बेला भीं टबाट अलग,  इॐाएलका नागिरक 
हकबाट बािहर भएका िथयौ, र ूित ाका करारह बाट िबराना, आशा नभएका 
र यस संसारमा परमेँ वररिहत िथयौ। १३ तर ितमीह , जो त् यस बेला भीं ट 
येशूबाट टाढ़ा िथयौ, अब भीं टको रगतले निजक भएका छौ। १४ िकनिक 
उहाँ नै हाॆो शािन् त हनुहुनु् छ। उहाँले हामी दवैुलाई एउटै बनाउनभुएको छ, र 
िवभाजन ल् याउने शऽतुाको पखार्ल भत् काइिदनभुएको छ। १५ र उहाँले 
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व् यवः थालाई त् यसका आ ाह  र धािमर्क-िवधानह समेत आफ् नै शरीरमा 
खारेज गनुर्भएको छ,  िक यी दईुका स ामा उहाँले आफैमा एउटा नयाँ मािनस 
सिृं ट ग न ्, र यसरी शािन् त ः थापना होस ्। १६ अिन उहाँले बूस ारा हामी 
दवैुलाई एउटै शरीरमा परमेँ वरसँग मेल गराएर शऽतुालाई शेष पानुर्भयो। 
१७ उहाँले आएर ितमी टाढ़ा भएका र निजक भएकाह लाई िमलापको 
ससुमाचार सनुाउनभुयो,  १८ िकनिक उहाँ ारा नै हामी दवैुले एउटै पिवऽ 
आत् मामा िपताकहाँ ूवेश पाएका छ ।"   
   येशूलाई िवँ वास गनह को बीचमा शािन्त र मेलिमलाप ल्याउन 
येशूले कःतो नीितह  अपनाउनभुयो भनेर पावलले यसरी व्यक्त गरेका छन:् 
बुसमा आफ्नो मतृ्यु ारा यहूदी र अन्यजाित तथा कुजात भनेर यहूदीह ले 
ठानेका अन्य जाितह को बीचमा भएका जातीय र धािमर्क पखार्लह  
भत्काइिदनभुयो। ती पखार्लह ले गदार् मािनसह  एक आपसमा अलग 
रािखएका िथए। ूथम शताब्दीमा यहूदी र अयहूदी वा अन्य जाितह लाई 
िमलाउन सफल हनुभुयो भने अिहले पिन हामीह को चचर् ारा समाजमा भएका 
जातीय, र भेद, धािमर्क र सांःकृितक पखार्लह  भत्काउन सक्नहुनु्छ जसले 
मािनस मािनसको बीचमा िवभाजन ल्याएको हनु्छ। 
    येशूका यही नीितलाई अपनाएर हामी पिन संसारमा आफ्ना हातह  
फैलाउन सक्दछ । 
    येशू भी ारा हामी नयाँ सिृ  ह  जसले गदार् हामी परमेँ वरसँग 
पनुिमर्लन भएका छ। त्यस सन्दभर्मा यस संसारमा हामीह को सेवाकायर् के हो 
त? यिद हामी चचर्को एकतामा रिहरहन सक्य  भने यस संसारका मािनसह को 
जीवनमा कःतो कःतो ूभाव पानर् सक्छ  होला? हेन ुर्होस ् मािनसह लाई 
िमलाउने येशूको सजृनात्मक चाल र समाजमा हामीह ले िनभाउनपुन भिूमका 
"१४ भीं टको ूमेले हामीलाई बाध् य गराउँछ, िकनभने हामीलाई यो िनँ चय छ, 
िक सबैका िनिम् त एक जना मनुर्भएको हनुाले सबै मरे। १५ उहाँ सबैका िनिम् त 
मनुर्भयो, तािक बाँच् नेह  अब उसो आफ् नै िनिम् त बाँच् ने होइन, तर उहाँको िनिम् त 
बाँचनू ्, जो ितनीह का खाितर मनुर्भयो, र फेिर जीिवत पारी उठाइनभुयो। १६ 
यसरी अब उूान् त हामी कसैलाई मािनसको िं टकोणले हेदन । हामीले 
भीं टलाई एक समय मािनसको िं टकोणले हेरेका िथय ,  तर अब उूान् त 
उहाँलाई त् यसरी हेनछैन । १७ यसकारण कोही भीं टमा छ भने त् यो नयाँ सिृं ट 
हो। परुानो िबितगएको छ,  हेर, नयाँ आएको छ। १८ यो सब परमेँ वरबाट 
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भएको हो, जसले हामीलाई भीं ट ारा आफूसँग िमलापमा ल् याउनभुयो, र हामीलाई 
िमलापको सेवा िदनभुयो,  १९ अथार्त ् ः वयम ् भीं टमा हनुभुएर परमेँ वरले 
संसारलाई आफूसँग िमलापमा ल् याउँदैहनुहुनु् थ् यो। ितनीह का अपराधका लेखा 
निलएर िमलाप गराउने कामको सन् देश उहाँले हामीलाई सिुम् पिदनभुएको छ। 
२० यसकारण हामी भीं टका राजदूतह  ह ,  र परमेँ वरले हामी ारा अनरुोध 
गिररहनभुएको छ। भीं टकै पक्षमा हामी ितमीह लाई िबन् ती गदर्छ ,  िक 
ितमीह  परमेँ वरसँग िमलापमा आओ। २१ िकनिक हामी उहाँमा परमेँ वरको 
धािमर्कता बन् न सक  भनेर पाप निचन् नहुनेुलाई परमेँ वरले हाॆा खाितर पाप 
बनाउनभुयो।" (२ कोिरन्थी ५:१४-२१)। 
    परमेँ वरका नयाँ सिृ  वा पनुजीर्वन पाएको हैिसयतले यस संसारमा 
िवँ वासीह ले आपसी िमलाप गराउन तीन िनणर्यात्म सेवाकायर्को कदम चाल्ने 
अवसर पाउँदछन:् (१) हामीह को चचर्मा ती मािनसह  समावेश भएका छन ्
जो एफ पटक परमेँ वरबाट टाढा भएका िथए। तर येशूको त्याग र बिलको 
अनमुहले हामीले मिुक्त पाएका छ  र पिवऽ आत्मा ारा हामी परमेँ वरमा एक 
हनु पगेुका छ । हामीह  अवशेष चचर्का सदःयह  ह । सारा संसारलाई 
केवल येशूले मिुक्त िदने सन्देशमाऽ होइन यस संसारको अन्त्य कसरी हनु्छ, 
िकन हनु्छ भ े सन्देशह  सनुाउन हामीह लाई बोलाउनभुएको छ। जो 
मािनसह  परमेँ वरबाट टाढा वा अलग भएका छन ्ितनीह लाई परमेँ वरसँग 
िमल्न र हामीह को लआयमा सामेल हनु आ ान गन काम हामीह को हो। 
(२) परमेँ वरका जनह को बीचमा मेलिमलाप भएको थलो चचर् हो। आित्मक 
पमा येशूसँग हामी िमल्न गएको हुँदा ूत्यक्ष पमा एक आपसमा पिन हामी 

िमलेको देखाउँछ । येशूमा सबै िवँ वासीह  एकताको शऽुमा बाँिधएका हनु्छन ्
वा हनुपुछर्। यो कुनै आदशर्का भाषणह  होइनन ्तर सबैले देख् ने वाःतिवकता 
हो र हनुपुछर् (नऽ भने हामी इसाई वा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह  भनेर दावी 
गदार् संसारलाई र परमेँ वरलाई धोखा िदइरहेका हनु्छ -अनवुादकको 
ूितिबया)। ूभ ु येशू भी  हामीह को उ ारकतार् र मिुक्तदाता हनुहुनु्छ भ े 
सबैको साम ुअचकु वा कसैले वहस गनर् नसक्ने साक्षी नै िवँ वासी दाजभुाइ 
िददी बिहनीह को बीचमा मेल र शािन्त हनु ु हो। "यिद ितमीह  एक 
आपसको बीचमा ूमे भयो भने सारा संसारले यो थाहा पाउनेछ िक ितमीह  
मेरा चेला वा भक्तह  हौ" (यूह ा १३:३५)। र (३) चचर्ले गन 
मेलिमलापको सेवाकायर्ले सारा जगतलाई यो देखाउँदछ िक परमेँ वरको मिुक्त 
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िदने योजना सत्य र ूभावकारी वा शिक्तशाली छ।यो अ  कुनै इसाई 
सम्ूदायले जनसमक्ष ल्याएको नदेिखएको िवशेष िशक्षा हो, परमेँ वर र 
शैतानको बीचमा भएको र भइरहेको महान ् न्द वा िववाद वा मटे 
कन्ऽोभसीर्।। यो महान िववाद भनेकै शैतानले परमेँ वरको ःवभाव र 
चिरऽमािथ हमला गदार् िनिःकरहेको नितजा। जब चचर्ले एकता र 
मेलिमलापको बातावरण सजृना गदर्छ र त्यस अनसुार चिलहरन्छ तब 
परमेँ वरको अनन्तको ानबिु ले काम गिररहेकोछ भनेर सारा जगतले 
हेिररहेको हनु्छ ("६ ससुमाचार ारा नै अन् यजाितह  सह-उ रािधकारीह  हनु ्, 
एउटै शरीरका अ ह  र भीं ट येशूमा रहेको ूित ाका साझेदार हनु ्। ७ 
उहाँका शिक्तको कायर्अनसुार मलाई िदइएका परमेँ वरको त् यस अनमुहको 
वरदानबमोिजम यस ससुमाचारको म सेवक बनाइएको िथए।ँ ८ सबै 
सन् तह मा म अत् यन् त तचु् छ भए तापिन भीं टको अगम् य सम् पि को ससुमाचार 
अन् यजाितह लाई ूचार ग ँ भनेर मलाई यो अनमुह िदइयो। ९ सबै कुरा 
सजृनहुनेु परमेँ वरमा यगु-यगुदेिख लपु् त रहेका रहः यको योजना के हो, सो सबै 
मािनसलाई खलुः त गराउने अनमुह मलाई िदइयो, १० तािक यसरी मण् डली ारा 
परमेँ वरका िविभन् न िकिसमका ान ः वगर्मा रहेका ः थानह मा शासकह  र 
अिख् तयारवालाह का माझमा ूकट गिरओस ्। ११ योचािहँ भीं ट येशू हाॆा 
ूभमुा उहाँले पूरा गनुर्भएको अनन् त उ ेँ यअनसुार िथयो। १२ उहाँमािथ 
रािखएको हाॆो िवँ वास ारा साहस र ढ़ भरोसामा हामी परमेँ वरमा ूवेश 
पाउँछ ।" (एिफसी ३:६-१२)। 
 

३. हामी येशूका भक्त ह  भनेर देखाउने तत्व: हामीह को व्यवहारमा चचर्को 
एकता कायम गिरराख् न ु
      सन ्१९०२मा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्को संःथापक सदःयले यो 
लेख् नभुएको िथयो: "यस संसारमा येशू रहनहुुँदा उहाँको जीवन कःतो िथयो, 
त्यही जीवन ूत्येक इसाईको हनुपुछर्। उहा ँ नै हामीह को अनकुरणीय 
उदाहरण हनुहुनु्छ। उहाँको चिरऽ िनंकल माऽ िथएन तर उहाँको ःवभावमा 
धैयर्ता, भिपन र सबैको मन िजत् ने िमजािसलो व्यिक्त हनुहुनु्थ्यो।"- साइनस ्
अभ टाइमस,् जलुाई  १६, १९०२बाट पान्तिरत। एलेन जी ाइटले व्यक्त 
गनुर्भएको वचनह  पावलले िफिलप्पीह लाई सम्बोधन गरे जःतै गरेकी 
िथइन:् "जनु िदमाग वा ःवभाव येशू भी मा िथयो त्यही िदमाग वा ःवभाव 
ितमीह मा पिन होस"् (िफिलप्पी २:५ पान्तिरत)। 
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   देहायका पनह  पढेर दईु ूँ नह को उ र िदनहुोस:् हामीह को 
जीवनका कुन पक्षह मा हामी येशूूित बफादारी छ  भनेर देखाउन आवँयक 
छ? हामीह को सावर्जिनक जीवनमा येशूको ससुमाचारलाई कसरी व्यवहारबाट 
देखाउने? हेन ुर्होस:् एिफसी ४:१७-३२ "१७ अब म (पावल) यो जोड िदएर 
ूभमुा भन् दछु र ूभमुा गवाही िदँदछु,  िक अन् यजाितह  (ूभ ु येशूलाई महण 
नगनह ) जसरी ितनीह का िवचारको व् यथर्तामा िजउँदछन ् त् यसरी ितमीह  
अबदेिख उसो निजओ। १८ ितनीह का दयको कठोरताले ल् याएको 
ितनीह का अ ानताको कारणले ितनीह  परमेँ वरको जीवनदेिख िबराना भएका 
छन ्, र ितनीह को समझ अन् धकारले भिरएको छ। १९ ितनीह  कठोर भएका 
छन ्,  र हरिकिसमका अशु  काम गन लालचमा परेर ितनीह  छाडा भएका 
छन ्। २० तर भीं टलाई त ितमीह ले यसरी जानेका छैनौ। २१ येशूमा 
भएको सत् यताअनसुार उहाँको िवषयमा ितमीह ले सनेुका र िसकाइएका छौ भनी 
म ठान् छु। २२ छली लालसाह ारा ॅं ट भएका ितमीह को अगािडको 
जीवनको ढाँचासँग सम् बिन् धत ितमीह को परुानो ः वभाव त् याग। २३ र आफ् नो 
िभऽी वतार्वमा नयाँ होओ,  २४ र परमेँ वरको ः व पमा साँचो धािमर्कता र 
पिवऽतामा सिृं ट भएको नयाँ ः वभावलाई धारण गर। २५ यसकारण झूट 
त् यागेर हरेकले आ-आफ् नो िछमेकीसँग सत् य बोल,  िकनिक हामी एउटै शरीरमा 
एक-अकार्का अ ह  ह । २६ बोध गर, तर पाप नगर। घाम अः ताउन अिघ 
नै ितमीह को रीस मरोस ्, २७ र िदयाबलसलाई मौका नदेओ। २८ चोनले अब 
उसो नचोरोस ्। ब  उसले पिरौम गरोस ्। उसले आफ् नो हातले ईमानदारीसाथ 
पिरौम गरोस ्,  र खाँचोमा परेकाह लाई िदन सकोस ्।  २९ ितमीह का 
मखुबाट कुवाक् य निनः कोस ्, तर समय सहुाउँदो र सधुार गन मीठो वचन माऽ 
बोल् ने गर, जसबाट सनु् नेह लाई अनमुह िमलोस ्। ३० अिन परमेँ वरका पिवऽ 
आत् मालाई द:ुिखत नतलु् याओ,  जसमा उ ारका िदनको िनिम् त ितमीह  छाप 
लगाइएका छौ। ३१ सबै तीतोपना,  बोध र रीस,  होहल् ला र िनन् दा,  सबै 
िकिसमका डाहसमेत ितमीह ले त् यािगदेओ। ३२ जसरी परमेँ वरले भीं टमा 
ितमीह लाई क्षमा गनुर्भयो,  त् यसरी नै एउटाले अकार्लाई क्षमा गरेर ितमीह  
एक-अकारू् ित कोमल मनका र दयाल ुहोओ।, एफसी ५:१-५ "१ यसकारण 
ितमीह  िूय बालकह झ परमेँ वरको देखािसकी गनह  होओ। २ ितमीह  
ूमेमा चल, जसरी भीं टले पिन हामीह सगँ ूमे गनुर्भयो, र परमेँ वरको िनिम् त 
सगुिन् धत भेटी र बिलदान भएर आफैलाई हाॆा िनिम् त अपर्ण गनुर्भयो। ३ तर 
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ितमीह का बीचमा व् यिभचार र सारा अशु ता अथवा लोभको नाउँसमेत 
निलइओस ्, जो सन् तह का बीचमा हनु सहुाउँदैन। ४ कुनै अँ लील कुरा,  मूखर् 
बातिचत अथवा बेफाइदाको ठ ौली नगनूर्, यी सहुाउन ेकुरा होइनन ्। तर ब  
धन् यवाद िदने काम होस ्। ५ िकनिक यो त ितमीह  िनँ चय नै जान, िक कुनै 
व् यिभचारी िक अशु  मािनस अथवा लोभी मािनसलाई (जो मूितर्पूजक हो) भीं ट 
र परमेँ वरको राज् यमा कुनै उ रािधकार छैन।" र कलःसी ३:१-१७ "१ 
यसकारण यिद ितमीह  भीं टसँग िजइउठाइएका छौ भने मािथका कुराह को 
खोजी गर, जहाँ भीं ट हनुहुनु् छ, र परमेँ वरको दािहने बाहलुीपि  बः नभुएको छ। 
२ मािथका कुरामा मन लगाओ। पथृ् वीमा भएका कुरामा होइन। ३ िकनभने 
ितमीह  मरेका छौ, र ितमीह को जीवन परमेँ वरमा भीं टसँग लकुाइएको छ। 
४ भीं ट, जो हाॆो जीवन हनुहुनु् छ, उहाँ ूकट हनुहुुँदा ितमीह  पिन उहाँसँगै 
मिहमामा ूकट हनेुछौ। ५ यसकारण ितमीह मा जो सांसािरक ः वभावका 
कुराह  छन ् ितनलाई मार: व् यिभचार, अशु ता, कामकुता, खराब इच् छा र लोभ, 
जो मूितर्पूजा हो। ६ ियनै कुराह का खाितर परमेँ वरको बोध आ ा 
नमान् नेह मािथ आउँदछ। ७ ितमीह  पिन यी कुरामा रहँदा अिघ एक समय 
यः तै कुरामा चल् दथ् यौ। ८ तर अब ितमीह ले पिन यी सबै कुरा त् याग: रीस, 
बोध, डाह, िनन् दा, आफ् नो मखुबाट िनः कने फोहोर बोली। ९ एउटाले अकार्लाई 
नढाँट,  िकनिक परुानो ः वभाव त ्यसका चलनसमेत ितमीह ले त् यागेका छौ, १० 
र नयाँ ः वभाव धारण गरेका छौ, जो आफ् नो सिृं टकतार्को पअनसुार ानमा 
नयाँ भइरहेको छ। ११ यहाँ मीक र यहूदी, खतनाका र बेखतनाका, अिशिक्षत, 
असभ् य, कमारा र फुक् काको भेद रहनेछैन, तर भीं ट नै सबै कुरा र सबै कुरामा 
हनुहुनु् छ।   
  १२ यसकारण परमेँ वरका चिुनएकाह , पिवऽ र िूय भएर ितमीह ले 
क णा, दया, दीनता, नॆता र धैयर् धारण गर। १३ एउटाले अकार्लाई सहने गर, 
कुनै मािनसको िव मा केही दोषको कारण छ भने, एक-अकार्लाई क्षमा गन 
गर। जसरी ूभलेु ितमीह लाई क्षमा गनुर्भएको छ, त् यसरी ितमीह ले पिन क्षमा 
गनुर्पछर्। १४ यी सबैभन् दा बढ़ी ब  ूमे धारण गर,  जसले सबै थोकलाई 
सम् पूणर् एकतामा एकसाथ बाँध् छ। १५ भीं टको शािन् तले ितमीह का दयमा 
राज् य गरोस ्। साँच् चै, ितमीह  त् यसको िनिम् त एउटै शरीरमा बोलाइएका िथयौ। 
ितमीह  धन् यवादी होओ। १६ भीं टको वचन ितमीह मा ूशः ततासगँ वास 
गरोस ्। पूरा बिु मानीसाथ एउटाले अकार्लाई िसकाओ र अतीर् देओ,  र 
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परमेँ वरूित आफ् नो दयमा रहेको कृत तासाथ भजन, ः तिुत र आित् मक गान 
गाओ। १७ कुरा वा काममा जे-जे गछ ,  सबै कुरा उहाँ ारा नै परमेँ वर 
िपतालाई धन् यवाद चढ़ाउँदै ूभ ुयेशूको नाउँमा गर।" 
    इसाई हुँ भनेर केवल मखुलेमाऽ दावी गन नभएर वा आदशर्का 
कुराह  गन माऽ नभएर येशूको उदाहरणमा चल्न र अ ह को साम ु
परमेँ वरको अनमुहको जीिवत गवाही ब  बाइबलका िविभ  खण्डह ले 
इसाईह लाई आ ान गदर्छ। अ ह को उपकार र कल्याण गनर् ख्याल गनुर् 
भनेर येशूले म ी ७:१२मा यसरी भ ुभएको छ "मािनसह ले ितमीह सँग 
जः तो व् यवहार ग न ् भन् ने ितमीह  चाहन् छौ,  ितमीह ले पिन ितनीह सँग 
त् यः तै व् यवहार गर, िकनभने यही नै व् यवः था र अगमवक्ताका िशक्षाको सारांश 
हो।" (अथार्त ् मािनसह लाई उिचत पमा सम्मान गनर् असफल भए कुनै 
िकिसमको धमर्को कायर् व बाइबलका अगमवक्ता वा लेखकह ले िदएका 
धािमर्क सन्देशह को भाषण छाँट्नकुो कुनै औिचत्य छैन-अनवुादकको 
िटप्पणी)। िवँ वासीह मा एक आपसको भार हलकुो पानर् हामीलाई बताइएको 
छ (२ एउटाले अकार्को भार उठाओ,  र यसरी भीं टको व् यवः था पूरा गर" 
गलाती ६:२), सरल जीवन िजउन ुर बािहरी देखावटी पमा आफू अ भन्दा 
धमार्त्मा छु भनेर नदेखाई िभिऽ पमा अध्याित्मक जीवन िबताउन हामीलाई 
आ ान गिरएको छ (म ी १६:२४-२६ "२४ तब येशूले आफ् ना चेलाह लाई 
भ ुभयो,  “कोही मेरो पिछ आउने इच् छा गदर्छ भने, उसले आफूलाई इन् कार 
गरोस ् र आफ् नो बूस उठाएर मेरो पिछ लागोस ्। २५ िकनिक जसले आफ् नो 
ूाण बचाउन चाहन् छ, उसले त् यो गमुाउनेछ, तर जसले आफ् नो ूाण मेरो िनिम् त 
गमुाउँछ, त् यसले त् यो पाउनेछ। २६ सारा जगत ् ूाप् त गरेर पिन आफ् नो ूाण 
गमुायो भने, मािनसलाई के लाभ हनु् छ? अथवा मािनसले आफ् नो ूाणको स ामा 
के िदन सक् छ? र १ पऽसु ३:३,४ "३ केशको िस ार, सनुको गहनापात र 
दामी वः ऽ ितमीह को बािहरी िस ारपटार नहोस ्। ४ ितमीह का िभऽी 
दयलाई भलो र शान् त आत् माको अिवनाशी रत् नले सजाओ, जो परमेँ वरको 
िं टमा सा॑ै मूल् यवान ् छ") र ःवःथ जीवन शैली अपनाउन पावलले िनदशन 
िदन्छ (१ कोरन्थी १०:३१ "यसकारण चाहे ितमीह  खाओ, अथवा िपओ, वा 
ितमीह  जेसकैु गर, सबै परमेँ वरका मिहमाको िनिम् त गर")।   
  पऽसु िबनॆ भएर येशूका िवँ वासीह ले परमेँ वरको चालमा िहँड्न 
यसरी अनरुोध गदर्छन:् "११ िूय हो,म ितमीह लाई आमहपूवर्क िबन् ती गदर्छु, 
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िक िवदेशी र ूवासीह  हौ भनी जानेर ितमीह का आत् माको िव मा लड़ाइँ 
गन शारीिरक अिभलाषाह बाट अलग रहो। १२ अन् यजाितह का बीचमा 
ितमीह को चालचलन असल होस ्। कसैले ितमीह लाई कुकमीर् भनी 
ितमीह का िव मा बोले तापिन ितनीह ले ितमीह का असल कामह  
देखून ्,  र आगमनको िदनमा ितनीह ले परमेँ वरको मिहमा ग न ्।" हामी 
इसाई भनेर दावी गनह ले हामीह को बोिलचाली र चिरऽ वा ःवभावलाई 
हेिररहने मािनसह ूित संवेदनशील नहुँदा वा वेवाःता गदार् हामीह ले 
ितनीह लाई कःतो ूभाव पाछ  भनेर सजग रहनपुछर्। िरस उठ्दा वा अ ले 
हामीह ले भनेको अनसुार नचल्दा धैयर्ता देखाउँदा, तनाव र न्  बीचमा 
अनशुािसत जीवन, कसैले हामीलाई कठोर वा खो वचन बोलेर हामीलाई िच  
दखुाउँदा र हामीलाई कसैले िरस देखाएर बोल्दा नॆ र भि आत्माले उ र 
िदँदा हामीह ले येशूको ःवभाव देखाइरहेकाछ  भनेर सम्झनपुछर्। परमेँ वरको 
चिरऽलाई गलत पमा व्याख्या गन र देख् ने संसारमा उहाँको मिहमाको िनिम्त 
हामीह ले  शिक्तशाली वा ूभावकारी असली र सकक्ली सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट भएर देखाउने ज री छ। येशू भी का ूितिनिधह  भएर 
िवँ वासीह  केवल नैितकवान बनेर देखाउनमुाऽ होइन आफ्नो व्यवाहािरक 
जीवनमा अ को कल्याण हनेु कुराह मा चासो देखाउन ुपिन आवँयक छ। 
यिद हामीह को आित्मक तथा धािमर्क अनभुवह  असल छ, केवल इसाई 
नामधारीमाऽ नभएर व्यवहारमै उतारेर देखाउन सक्य  भने सारा संसारमा हामी 
ूभाव पानर् सक्दछ । जब िवँ वासीह ले एक भएर येशूको चिरऽ तथा 
ःवभावलाई यस संसारमा देखाउन सके भने येशू तथा उहाँका अनयुायीह को  
िब मा कसैले पिन नकारात्मक सोच्न ठाउँ पिन पाउँदैन् न। हो, येशूको 
ःवभाव िलएर एक बनेर नै संसारको िनिम्त हामी ूभावकारी गवाही ब  
सक्दछ । 
    तपाईँ सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट हनुभुएको छ। हनुसक्छ तपाईँ 
िनयिमत पमा चचर् पिन जानहुनु्छ होला व दसांश भेटी पिन िदनहुोला तर 
येशूलाई निच  े संसारको साम ुतपाईँ कःतो गवाही भएर देखाइरहनभुएको छ? 
तपाईँको जीवनमा यःतो के छ जसले गदार् अ ले पिन तपाईँको अनसुरण 
ग न?् 
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४. अनेकतामा एकता   
           ूिेरत पावलकै पालामा पिन रोमका चचर्ह  िछया िछया भइरहेका 
िथए। चचर्मा एकता िथएन। इसाईह  िविभ  मतभेदमा लािगरहेका िथए। 
त्यहाँ एकता िथएन। िविभ  िवषयबःतहु ले गदार् िवभािजत चचर्लाई पावलले 
कसरी सम्बोधन गरे भनेर रोमी १४ र १५ अध्यायमा हामी पाउँछ । 
इसाईह मा भएका िविभ  मतभेद अथार्त ् आआफ्नै धारणाह ले गदार् 
ितनीह मा बैमनँयता भएको िथयो। जनुसकैु िवषयले आपसमा निमिलरहेको 
भएतापिन एक आपसमा सिहंणतुा र धैयर्ता देखाउन पावलले आ ान गरेका 
िथए। रोमीह लाई पावलले िदएका सरसल्लाहबाट हामी पिन के िसक्नसक्छ ? 
    रोममा रहेका इसाईह ले एक आपसमा आलोचना र औलँा ठड् याउने 
काम गिररहेका िथए। त्यसले गदार् ितनीह को बीचमा हनुपुन िमठो स ित 
भएको िथएन। ितनीह को िबबेकमा के चिलरहेको िथयो जसले गदार् इसाई ह  
भनेर दावी गरेतापिन येशूको नीितमा चल्न सकेका िथएनन?् हेन ुर्होस ् रोमी 
१४:१-९ "१ िवँ वासमा कमजोर हनेु मािनसलाई महण गर,  तर उसको 
मतसम् बन् धी कुरामा वाद-िववाद गनर्लाई होइन। २ कसैले सबै थोक खान हनु् छ 
भनी िवँ वास गछर्, तर िवँ वासमा कमजोर हनेुले चािहँ सागसब् जी माऽ खान् छ। 
३ खानेले नखाने मािनसलाई तचु् छ नठानोस ्,  र नखानेले खानेलाई दोष 
नलगाओस ्। िकनभने परमेँ वरले त् यसलाई महण गनुर्भएको छ। ४ अकार्को 
चाकरलाई इन् साफ गन ितमी को हौ? त् यो त आफ् नै मािलकको साम ुखड़ा हनु् छ 
वा पितत हनु् छ। त् यो खड़ा गराइनेछ, िकनभने, त् यसका मािलकले त् यसलाई खड़ा 
गराउन सक् छ। ५ कुनै मािनसले एउटा िदनलाई अक  िदनभन् दा बढ़ी मह वको 
मान् छ, अक  मािनसले सबै िदनलाई समान ठान् छ। हरेक मािनस आफ् नै मनमा 
पूणर् पले िनिँ चत हनुपुछर्। ६ जनु व् यिक्तले कुनै िदनलाई िवशेष पले पालन 
गछर्,  त् यसले ूभकुो आदरको िनिम् त पालन गछर्। जनु व् यिक्तले खान् छ,  त् यसले 
ूभकुो िनम ् ित खान् छ,  िकनिक त् यसले परमेँ वरलाई धन् यवाद िदन् छ। जनु 
व् यिक्तले खाँदैन,  त् यसले परमेँ वरको आदरको िनिम् त खाँदैन र परमेँ वरलाई 
धन् यवाद िदन् छ। ७ हामी कोही पिन आफ् नै िनिम् त बाँच् दैन  र कोही पिन आफ् नै 
िनिम् त मदन । ८ यिद हामी बाँच् छ  भने ूभकैु िनिम् त बाँच् छ , र मछ  भने ूभकैु 
िनिम् त मछ। ९ चाहे हामी बाँच , चाहे मर , हामी ूभकैु ह। यसैको िनिम् त 
भीं ट मनुर्भयो र फेिर जीिवत हनुभुयो,  िक उहाँ मरेकाह  र जीिवतह  दवैुका 
ूभ ुहोऊन ्।" 
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    वाःतिवक पमा हेन हो भने इसाईह को बीचमा यहदुी धमर्ले 
अपनाएका शु  अशु  िविधह को बारेमा मतभेद भएको देिखन्छ। यी 
"श ाःपद िवषयह मा मतभेदह  भएको" पावलले बताउँछन ् (रोमी १४:१ 
पान्तिरत)। ती मतभेदह  मिुक्तको िनिम्त मह वपूणर् नभएको तर आआफ्नो 

िवचारलाई व्यिक्तगत िववेकमै छोड्नपुन पावलको सोच िथयो (रोमी १४:५ 
"कुनै मािनसले एउटा िदनलाई अक  िदनभन् दा बढ़ी मह वको मान् छ, अक  
मािनसले सबै िदनलाई समान ठान् छ। हरेक मािनस आफ् नै मनमा पूणर् पले 
िनिँ चत हनुपुछर्)। 
    ितनीह मा एक आफसमा कुरा निमलेको पिहलो कारण त कुन खाना 
खानहुनु्छ कुन खाना खानहुु  भ े िवषयमा िथयो। लेबी ११मा शु  र अशु  
मासहु को िवषयमा लेिखएको बारेमा ती इसाईह को बीचमा समःया भएको 
देिखदैन। पावलको समयमा इसाईह ले बगँरुको मास ु वा अ  अशु  
जनावरको मास ुखाएको ूमाण छैन। पऽसुले त झन खाएकै िथएनन ् (ूिेरत 
१०:१४)। फेिर िवँ वासमा कमजोर भएकाह  साकाहारी भएका िथए (रोमी 
१४:२)  साथै िपउने कुराह मा पिन िववाद चलेको िथयो ("१५ यिद ितमीले 
जे खान् छौ त् यस कुराले ितॆो भाइलाई चोट पाछर् भने,  ितमी ूमेमा चलेका 
हुँदैनौ। जनु भाइको िनिम् त भीं ट मनुर्भयो,  ितमीले खाएको कुराबाट उसको 
नाश नहोस ्। १६ यसैकारण ितमीलाई जे असल लाग् छ त् यसलाई अ ले 
खराब भन् न नदेओ। १७ िकनभने परमेँ वरको राज् य भनेको खान ु र िपउन ु
होइन, तर पिवऽ आत् मामा धािमर्कता, शािन् त र आनन् द हो। १८ जसले यस 
िकिसमले भीं टको सेवा गदर्छ,  त् यो परमेँ वरलाई मन पन र मािनसह बाट 
असल ठहिरएको हनु् छ।" रोमी १४:१५-१८)। ती िपउने वा खाने कुरा शु  
र अशु  िरितिरवाजको मािमलामा सम्बोधन गिरएको देिखन्छ। पावलले रोमी 
१४:१४मा अशु  (koinos)  भ े शब्द ूयोग गदर्छन।् यसको अथर् फोहर 
पशहु  भिनएको हो भनेर पौरािणक मीक भाषामा अनवुाद गिरएको परुानो 
करारमा ूयोग गरेको अनसुार हो तर लेबी ११ अनसुार अशु  पशहु को 
बारेमा सम्बोधन गिरएको होइन। रोमको समाजमा कितपय मािनसह  िथए जो 
िवँ वासीह सँग िमिलजलुी खाँदैनथे, िकनभने ितनीह ले पकाएको खाना 
िच बझु्दो पमा नपकाएको वा मूितर्लाई नचढाएको भनेर पिन्छन्थे। 
    त्यसरी नै कुन िदन मा े कुन िदन नमा े भ े िवषयमा पिन 
इसाईह को बीचमा िववाद चलेको िथयो। यो हप् ताको सात  िदन साबथको 
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बारेमा िववाद भएको िथएन िकनभने पावलले िनयिमत पमा साबथ पालन 
गदर्थे (ूिेरत १३:१४, १६:१४,१७:२)। तर यहूदी धमर् तथा संःकारमा 
भएका िविभ  चाडका िदनह  र उपबास बःने िदनह लाई मा े वा नमा ेको 
बारेमा िववाद भएको िथयो। िविभ  मािनसह  आआफ्नै िववेक र सत्य मन 
अनसुार िरितह  पालन गछर्न ्भने ितनीह लाई पालनाूित सिहंणतुा देखाउन 
पावलले आमह गदर्छन।् तर ती रीितिथितह  पालन गनर्ह ले आफ्नो 
मिुक्तको लािग पालन गिरएको भनेर सोच्नहुु  भनेर पिन पावलले िसकाउन 
चाहन्छन।् कुनै िवषयमा हामी सहमत नभएतापिन एक आपसमा धैयर्ता र 
सहने बानी बसालेर ूभमुा एक हनुपुछर् भ े पावलको भनाइ हो। यिद िवशेष 
गरेर कुनै िवषय हामीह को मिुक्त वा िवँ वासको िनिम्त अपिरहायर् छैन वा 
नभैनहनेु कुरो होइन भने त्यसको िनिम्त हामी िकन िववाद गन भनेर पावलले 
िजिकर गदर्छन।्  
   हामी सबै सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह  ह  भनेर दावी गदर्छ  तर सबै 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह  एकै नासको संःकार वा चलनमा चल्नपुछर् भनेर के 
हामी िढपी गदर्छ  त? 
 

५. चचर्को लआयमा एकता   
     ूभ ु भोजको बेलामा चेलाह को मनिःथित र पेिन्टकोःटको समयमा 
पिवऽ आत्मा आउनभुन्दा अिघको मनिःथित कःतो फरक िथयो? ितनीह को 
जीवनमा त्यःतो भारी पिरवतर्न केले गदार् भयो? हेन ुर्होस:् लूका २२:२४ "अब 
ितनीह मध् ये सबैभन् दा ूमखु को गिनने हो भनी चेलाह का बीचमा वाद-िववाद 
हनु लाग् यो।" ("त् यस बेला ितनीह मध् ये (चेलाह ) ठूलो को हो भन् ने िवषयमा 
आपसमा बहस चल् यो" लूका ९:४६)।, ूिेरत १:१३,१४ "१३ सहर िभऽ 
पसेपिछ ितनीह  मािथल् लो तलाको आफू बः ने कोठामा उक् ले। ितनीह चािहँ 
पऽसु,  यूहन् ना,  याकूब,  अिन् ियास,  िफिलप र थोमा,  बारथोलोमाइ र म ी, 
अल् फयसको छोरो याकूब र उमपन् थी दलको िसमोन र याकूबको छोरो यहूदा 
िथए। १४ कित जना ः ऽीह  र येशूकी आमा मिरयम अिन उहाँका भाइह का 
साथ ियनीह  सबै एक मनका भएर िनरन् तर ूाथर्ना गिररहन् थे।" र ूिेरत 
२:१,४६ "१ जब पेिन् तकोसको िदन आयो,  ितनीह  सबै एकै ठाउँमा भेला 
भएका िथए।...४६ ितनीह  एकै मनका भई मिन् दरमा एकसाथ उपिः थत हनु् थे, 
र घर-घरमा रोटी भाँच् थे, र ितनीह  खशुी र शु  दयले िमलीजलुी खान् थे।" 
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    दवैु ूिेरत १:१४ र २:४६मा चेलाह  एकै मनका भएर बसेका िथए 
भनेर उल्लेख गिरएको छ। त्यसको अथर् ितनीह  एकै मनिःथितमा जिुटरहेका 
िथए। केही समय अिघ तँछाडमछाड वा को भन्दा को ठूलो भ े मनिःथितले 
िपरोलेका चेलाह मा िकन भारी पिरवतर्न भयो जसले गदार् ितनीह  एकै मनका 
र एकै लआयमा पगेु? िकनभने ितनीह  एकै ठाउँमा िथए र पिवऽ आत्मा 
पठाउने येशूको ूित ा पूरा गराउन ितनीह  ूाथर्नामा लािगरहेका िथए।  जब 
ितनीह  पखर बिसरहेका िथए ितनीह ले एक आपसमा आलोचना गरेर समय 
िबताउन सक्थे। कितपयले त पऽसुले येशूलाई इन्कार गरेको कुरामा 
औलँ्याउन सक्थ्ये (यूह ा १८:१५-१८) र येशूको पनु त्थानको बारेमा श ा 
गन थोमालाई कोट् याउन सक्थ्ये (यूह ा २०:२५)। येशूको राज्यमा सबभन्दा 
उच्च पद ओग ्टन उहाँसँग अनरुोध गरेको पिन ितनीह ले सिम्झन (मकूर् स 
१०:३५-३६) र सबैले हेिपएका वा िबदेशीलाई पोःने भनेर भतूपूवर् कर िलने 
म ीलाई पिन आलोचनात्मक पमा हेिररहेका हनुसक्थ्ये (म ी ९:९)। 
    तर, "पिवऽ आत्माको िनिम्त तयार भइरहेको िदनह  अत्यन्त गम्भीर 
िदनह  िथए। ितनीह ले आआफ्नो दयह  खोतिलरहेका िथए। चेलाह ले 
आफूह लाई आित्मक आवँयकताको महससु गरेका िथए र मािनसह लाई 
मिुक्तको ससुमाचार सनुाउने पिवऽ काममा योग्य बनाउन परमेँ वरसँग ँदै 
ूाथर्ना गिररहेका िथए। ितनीह ले केवल आफूह को िनिम्तमाऽ आिशष 
मागेनन।् आफूले पाएका मिुक्तको ससुमाचार अ लाई पिन कसरी सनुाउने 
भ े सोचको भारीले ितनीह लाई िथिचरहेको िथयो। ससुमाचार सारा संसारमा 
फैलाउनपुछर् भ े कुरा ितनीह ले महससु गरेका िथए र येशूले गनुर्भएको 
शिक्तको ूित ालाई ितनीह ले दावी गरेर ूाथर्नामा तल्लीन भइरहेका िथए।"-
एलेन जी ाइट, द आक्टस ्अभ आपोःटलस,् प.ृ ३७बाट पान्तिरत। 
   चेलाह को बीचमा समुधरु सम्बन्ध, आित्मयतामा एक भएर गरेको 
स ित र जोडदार ूाथर्नाले गदार् पेिन्टकोःटको अितमह वपूणर् अनभुव गनर् ती 
चेलाह  तयार भएका िथए। जब ितनीह ले परमेँ वरको निजक आफूह लाई 
ल्याए तब ितनीह ले आफूह मा भएका व्यिक्तगत मतभेद, िभ ता वा भाऊ 
खोज्ने ूविृ लाई पन्छाएका िथए। त्यसले गदार् पिवऽ आत्मा ितनीह मा 
खिनएर येशूको पनु त्थानको बारेमा नडमगी र िनडर भएर गवाही िदन तयार 
भएका िथए। आफूह को किमकमजोरी र भलूह  येशूले क्षमा गनुर्भयो भनेर 
ितनीह लाई थाहा िथयो। त्यसले गदार् एक लआयमा अगािड बढ्ने साहस 
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पाए। ितनीह को जीवनमा येशूले पल्टाउनभुएको काया वा पिरवतर्न 
ितनीह लाई थाहा िथयो। येशूमा माऽ मिुक्त पाइन्छ भ े कुरामा ितनीह  
अिडग भएका िथए। त्यसकारण "ती चेलाह को उच्च लआय नै आफूह मा 
येशूको चिरऽ देखाउन ु र उहाँको राज्यको िबःतार गनर्" ितनीह  एक जटु 
भएका िथए"- एलेन जी ाइट, द आक्टस ् अभ आपोःटलस,् प.ृ ३८बाट 
पान्तिरत। ितनीह मा भएको एकताको मनिःथितले गदार् ूभलेु ितनीह ारा 

शिक्तशाली कामह  गनर् सक्नभुएको िथयो। यो पाठ अिहले हामीह को चचर्मा 
पिन दोहोिरन आवँयक छ अथार्त ्हाॆो चचर्मा सबै सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह  
एक हनुपुन पाठ ती चेलाह बाट िसक्न ुआवँयक छ। 
    अ  मािनसह को किमकमजोिरह  भे ाउन धेरै सिजलो छ। तर 
अ ह को किमकमजोरीह लाई पन्छाउन हामीह ले कसरी िसक्ने? 
परमेँ वरको महान ् कामको िनिम्त हामीमा जनुसकैु िभ ता वा िभ  धारणा 
भएतापिन हामीले एक हनु कसरी िसक्ने? 
 

उपसंहार:  
थप जानकारी: पढ्नहुोस,् एलेन जी ाइट ारा िलिखत इभान्जिलजम को प.ृ 
९८-१०३को "यिुनटी इन डाइभरिसटी।" 
    देहायको भनाइमा सु का चचर् एक भएर ूभकुो िनिम्त कसरी 
शिक्तशाली गवाही भए भनेर ूकट गिरएको छ। चचर्का िवँ वासीह  सबै एक 
कुराह मा एक मत त िथएनन।् ितनीह मा कुनै न कुनै कुरामा मतभेत त 
िथयो। तर ूभ ुू ितको ूमेले ितनीह ले ती मतभेदह  थन्क्याएका िथए। 
“सु को चचर्मा चचर्िभऽ िनणर्य गन ूिबयामा पिवऽ आत्माले कसरी सहयोग 
गरे भनेर बाइबलमा िचऽण गिरएको छ। कमसेकम ितनवटा ूिबया ारा 
सु का चचर्का िवँ वासीह लाई पिवऽ आत्माले अगवुाई गनुर्भएको िथयो: 
दशर्नह ारा (मािनसह ले के गनुर्पछर् भनेर दशर्न िदएर जःतै कणिलयस, 
हनिनया, िफिलप र गोला हालेर चेल च ु े), धमर्शा ारा (धमर्शा मतुािवक 
चचर् िनंकषर्मा पगेुका िथए) र सवर्सम्मितको आधारमा (अूत्यक्ष पमा पिवऽ 
आत्माले चचर्को समदुायमा काम गनुर्भएको िथयो। िवँ वासीह ले एक 
आपसमा छलफल गरेर र अध्ययन गरेर सबैले मा े िनँकषर्मा आउँदा पिवऽ 
आत्माले काम गिररहनभुएको आभास ् ितनीह ले पाएका िथए। जब संःकार, 
संःकृित, िविभ  रहनसहन, सै ािन्तक र धािमर्क िववादमा िवँ वासीका 
समूहह  फिसरहेका िथए तब सवर्सम्मितको आधारमा िनणर्य गन ूिबयामा 
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पिवऽ आत्माले काम गिररहनभुएको िथए। यस ूिबयामा केवल 
अगवुाह लेमाऽ िनणार्यक भिूमका खेलेका िथएनन ्तर िवँ वासीह को सिबयता 
र ठीक मह वपूणर् िनणर्य गनर् सहयोगको लािग ूाथर्नाले पिन भिूमका खेलेको 
िथयो। सु का इसाईह को समदुायमा पिवऽ आत्माको अगवुाईको आभास 
यसरी पाएका िथए: परमेँ वरको वचन बझु्न र बझुाउन, िवँ वासीह को 
अनभुव र ितनीह को आवँयकतामा र अगवुाह ले गरेको समिपर्त 
सेवाकायर्को अनभुव गरेर। पिवऽ आत्माको सिबय अगवुाईले चचर्ले िविभ  
िनणर्य गरेका िथए। त्यसको साथै पिवऽ धमर्शा को अध्ययन, ूाथर्ना र 
िविभ  धािमर्क ानह मा छलफल गरेर िविभ  िवषयह मा चचर्ले िनणर्य 
गरेको िथयो।"-डेिनस फोिटर्न, “द होली िःपिरत एण्ड द चचर्" लेख जनु 
आन्जल म्यानयुल रोिसगे ारा सम्पािदन मेसेज, िमसन र यिुनटी अभ द चचर्को 
पृ  ३२१,३२२बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
अ)   चौथो भागमा गिरएको ूँ नमा सोच्नहुोस।् हामी सेभेन्थ-डे 

एडभेिन्टःट भएको हैिसयतले कुन िशक्षादीक्षा र व्यवहािरक 
नीितह  अित आवँयक छन ्र कुन छैनन?् 

आ)  हामीले जःतै येशूको मतृ्य ुर पनु त्थानमा अ  सम्ूदायका 
इसाईह ले िवँ वास गरेतापिन हामीह को कितपय 
िशक्षाह मा ितनीह  निमले पिन ितनीह सगँ सम्पकर्  कसरी 
जारी राख् ने? 

 

सारांश: जब येशूलाई िवँ वास गछुर् भनेर दावी गन दाजभुाइ िददीबिहनीह को 
बीचमा येशूको जःतै ूमे भएको देखाउँदछ तब त्यसले नै सबैमा पत्यार हनेु 
इसाई एकता देखाउँछ। परमेँ वरले हामीह को पाप क्षमा गनुर्भयो र मिुक्तको 
योजनामा समान धारणा भएकोले नै हामी एडभेिन्टःटह  एक आपसमा स ित 
गनर् गाँिसएका हनु्छ । येशू भी मा हामीले यसरी संसारलाई हामीह को 
एकतालाई देखाउँछ  र हामीह को िवँ वास साझा भनेर गवाही िदन्छ । यो 
भन्दा कमको िनिम्त हामीलाई परमेँ वरले बोलाउनभुएको छैन। 
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कथा ९ 
आफ्नै आमाले िवष ख्वाइन ्

डेसी नाटािलया आ ो, २१ इन्डोनेिसया  २० 
 

अठार ्वषर्की डेसी नाटािलया आ ो अत्यन्त खशुी भइन ्जब उनको 
स ी िव ाथीर् इन्डोनेिसयाको टापकुो दिक्षण भागमा रहेको सलुावेसीको िलम्बो  
सहरमा स ै एक वषर् ूभकुो लािग ःवयंसेवक भएर काम गनर् खटाइएको 
िथयो। 
   ठूलो सहरमा काम गनर् रमाइलै हनेुछ भनेर डेसीले सोचेकी िथइन।् 
तर जब उनी र उनकी साथी ःथानीय कन्फरेन्स कायार्लयमा पगेु तब 
ितनीह लाई कारमा राखेर ितन घन्टा लामो बाटोमा जान अर् हाइयो। ितन 
घन्टाको लामो कारको याऽा पिछ ितनीह लाई मोटर साइकलमा रािखयो र 
पहाडको गाउँमा पाँच घन्टा लामो याऽा लिगयो। बाटो एकदम िचप्लो िथयो र 
डेसी मोटरसाइकलबाट लिडरिहन।् 
  जब मोटर साइकलको बाटो सिकयो तब ितनीह  आठ घन्टा लामो 
बाटो िहँडेर अक  गाउँमा जानपुन भयो। 
   तर पहाडको गाउँमा जान ुभन्दा पिहले ितनीह ले ःथानीय सरकारी 
कायार्लयबाट त्यहाँ जाने अनमुित िलनपुथ्य । ती िव ाथीर्ह  जाने गाउँ 
िलम्बो का धेरै मािनसह  त्यस कायार्लयमा िथए।। जब ितनीह ले डेसी र 
उनका साथीलाई देखे तब ितनीह ले भव्य ताली बजाएर गाउमा लगे र 
गाउँलेह लाई ठूलो खबर सनुाए। जब ती यवुा ःवयम्सेवकह  गाउँमा आए 
तब ितनीह लाई परम्परागत पमा ठूलो समारोहसाथ ःवागत गरे। कालो 
प्वाँख भएका कुखरुाका चल्लाह लाई मारेर, पोले र उमालेर पाहनुाह लाई 
िदए। गाउँलेह  िनयिमत पमा कुखरुा खान्थे। 
   "ितनीह को भाषा हामीले बझेुन  र ितनीह ले के भिनरहेका िथए सो 
हामीले बझुन  र के गन भनेर पिन जानेन " डेसीले भिनन।् 
   अझ येशूको ूमे ितनीह लाई कसरी सनुाउने भ े कुरा त झन थाहै 
िथएन। उनी र उनकी साथी दईु िदनसम्म उपवास बसे र ूाथर्ना गरे। 

 

अगँार र मेवा 
दोॐो िदनमा एक जना गाउँले ीले ितनीह सँग सहायता मागी। 

उसले ती दईु ःवयं सेवकह लाई उनकी आमाकहाँ लगी। आमा इन्डो िरको 
िबरामी भएर ओ ानमा पिल्टरहेकी िथइन।् ितनी रगत बग्ने व्यथाले िबरामी 
भइरहेकी िथइन।् ितनीह ले येशूले रगत बग्ने व्यथा भएकी ीलाई िनको 
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पानुर्भएको मकूर् स ५:२५-३४मा लेिखएको कथा सम्झे। ती ःवयंसेवकह सँग 
िबरामीलाई उपचार गन अनभुव िथएन र के गन सो थाहा िथएन। तर 
ितनीह सँग केही अंगार वा औषधीको पमा ूयोग गिरने चारकोल िथयो। 
ितनीह ले चारकोललाई दईु चम्चा पानीसँग िमसाएर ती आमालाई ख्वाए। तर 
ख्वाउनभुन्दा अिघ ूाथर्ना गन अनमुित ती आमासँग मागे। 
   "हामीले ूाथर्ना गर् य  'हे ूभ ुतपाईँले यी आमालाई यस चारकोलबाट 
िनको पानर् सक्नहुनु्छ भनेर हामी िवँ वास गछ '" डेसी सम्झिन्छन।् "तर हामी 
अब के गनर् सक्छ  भनेर सोिचरहेका िथय " उनले भिनन।् 
    १००० िमिसनेरी मभुमेन्ट संःथाको क्याम्पसका मािनसह सँग 
सम्पकर्  राख् न ितनीह ले िनधो गरे। त्यसै संःथाबाट ितनीह लाई त्यस गाउँमा 
पठाइएको िथयो। तर मोबाइलबाट बोलाउन ितनीह  एक घन्टा लामो अक  
पहाडमा गएर चलाउनपुथ्य ।  िबऊसिहत सानो मेवालाई मछु्न ु र एउटा 
केरािसत इन्डोलाई खवुाउन ुभनेर  क्याम्पसको नसर्ले ितनीह लाई भिनन।् 
 इन्डोको घर पगेुपिछ डेसीले उनलाई भिनन,् "हामी इसाई ह । येशूले 
सहायता गनुर्हनु्छ भनेर हामी िवँ वास गछ । यिद तपाईँले यो खानभुयो भने 
तपाईँलाई सञ् चो हनु्छ।" 
   ती ःवयंसेवकह ले इन्डोलाई एक मिहनासम्म मेवा र केरा िमसाएर 
ख्वाए। सुँगरुको मास ुर अ  अशु  मासहु  नखान पिन ितनीह ले उनलाई 
भने। जब एक मिहना पूरा भयो तब इन्डोको रगत बग्ने व्यथा िनको भयो र 
उनी सािवकै पमा काम गनर् सक्ने भइन।् 
   गाउँलेह  ितनीह को काम देखेर सबै छक् क परे। ितनीह का 
बालबच्चा र अ  आफन्तह लाई पिन उपचार गनर् ती ःवयंसेवकह लाई 
अनरुोध गरे। ितनीह  आफूसँग भएको चारकोल र ूाथर्नामा भर परे 
गाउँलेह को उपचार गरे। 
    ती ःवयंसेवकह को कामलाई ती गाउँलेह ले सराहना गरे र 
ितनीह ले ती ःवयंसेवकह लाई आफ्नै केही सल्लाह पिन िदए। पालैपालो 
गरेर ती ःवयंसेवकह लाई गाउँमा रहेको एउटा घरमा नजान सल्लाह िदए। 
"त्यस घरमा नजान ुिकनभने त्यहाँ ितमीह लाई  िबष ख्वाउँलान"् गाउँलेह ले 
ितनीह लाई सतकर्  गराए। 
   तर सबै घरमा जानपुछर् भनेर ती ःवयंसेवकह लाई िसकाएको हनुाले 
ितनीह ले गाउँलेह को सल्लाहलाई वाःता गरेनन।् 
   जब ती ःवयंसेवकह  त्यही मनाही गिरएको घरमा गए र ढोका 
घचघचाए। त्यसबेला किरब ३० वषर्की मिहलाले ितनीह लाई खशुी भएर 
ःवागत गरे। उनले ितनीह लाई केही खाना र िपउने कुरा िदए। 
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    ःथानीय खाना क्यासाभा र रातो र को मकै ितनीह लाई उनलाई 
िदइयो। डेसीले त्यस क्यासाभा र रातो मकै देिखन ्र आफ्नो साथीलाई खान 
भिन अर् हाइन।् "पिहला ितमी खाऊ" भनेर उनले भिनन।्"अहँ, पिहला ितमी 
खाऊ" भनेर उनकी साथीले भिनन।् 
   डेसीले त्यस मिहला जसको नाउँ मामा वान्डी िथयो, उनलाई सोधे 
िक ितनीह ले खाना अिघ ूाथर्ना गनर् सक्छन ् िक सक्दैनन।् "ितमीह  िकन 
ूाथर्ना गनर् चाहन्छौ?" मामा वान्डीले सोिधन।्  "हामीह  इसाईह  ह । 
हामीले जे गरेपिन ूाथर्ना गनुर्पछर् भनेर हामी िवँ वास गछ " डेसीले भिनन।् 
ूाथर्ना गरेपिछ ितनीह ले खाना खाए। ितनीह लाई केही पिन भएन। 
  मामा वान्डीले अक  िदन  पिन खाना खान बोलाइन।् खाना 
खानभुन्दा अिघ ितनीह ले ूाथर्ना गरे। ितनीह लाई केही नराॆो भएन। दईु 
हप् तासम्म यो बम जारी रअ यो। गाउँका अ  मािनसह लाई मामा वान्डीले 
भने, "यी ःवयंसेवकह  साधारण होइनन।् मैले दईु हप् तासम्म िवष भएको 
खाना ख्याए।ँ ितनीह  किहल्यै पिन िबरामी भएनन।्" 
  यो कथा गाउँभरी फैिलयो। ती िमिसनेरीह लाई िबषले छुन नसकेको 
कथा सनेुर ितनीह ले अचम्म माने। धेरै मािनसह  ितनीह बाट परमेँ वरको 
बारेमा सु  आए। 
   "हामीह को कामलाई सकारात्मक िरपोटर् िदन परमेँ वरले मामा 
वान्डीलाई ूयोग गनुर्भयो" डेसीले भिनन।् 
   डेसी अिहले २१ वषर्की िछन ् र इन्डोनेिसयाको सलुावेसी टापकुो 
उ री छेऊमा रहेको एडभेिन्टःट यिुनभिसर्टासक्लाबाटमा िशक्षा र अङ्मजेी मूल 
िबषय िलएर अध्ययन गदिछन।् आफ्नो पढाइ िसध्याएपिछ त्यही गाउँमा गएर 
ूाथिमक ःकुल खोल्न चाहिन्छन।् त्यो कथा पिछ उनी त्यस गाउँमा धेरै पल्ट 
पिुगन।् अिहले ःथानीय िजल्लाको पाःटरसँग मामा वान्डीले बाइबल अध्ययन 
गिररहेकी कुरा थाहा पाउँदा उनी अत्यन्त खशुी िछन।् 
   डेसीले भिनन ् "बाइबलको अय्यूब ४२:२मा लेिखएको पदले त्यस 
वषर्ले हामीह लाई धेरै हौसला िदएको िथयो। त्यसमा लेिखएको छ 'मलाई 
थाहा छ िक तपाईँले जे पिन गनर् सक्नहुनु्छ। तपाईँको लआयलाई कसैले पिन 
तपाईँबाट रोक्न सक्दैन' हो परमेँ वरले जे पिन गनर् सक्नहुनु्छ।" 
   िवँ वको आित्मक ःवयंसेवकह लाई सहयोग गनर् तपाईँह ले 
िदनभुएको भेटीको िनिम्त तपाईँह लाई धन्यवाद। 

लेखक: आन्ड्र्य ुमेकचेसनी 
 

१60-३ 
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