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( Seventh-Day Adventists an introduction: This
booklet introduces who Seventh Day Adventists
are containing brief history of SDA church,
Seventh-Day Adventist's affirmation to join
SDA church, its major tool the Bible, Jesus as
its Head, fundamental beliefs in short revised by
2015 General Conference, steps to accept Jesus,
Ten Commandments: the code of conduct for
the believers, three angels message, official
statement of SDA church on EG White, Sunday
texts in the New Testament, information on
change of Sabbath to Sunday, what it means to
remain in the circle of Christ, what is Jesus
love, baptism vow, some vital promises in the
Bible, conclusion and three songs, of which two
are translated by Bhaju Ram Shrestha: Lift up
the trumpet and Don't forget the Sabbath.
Besides the well known pictures, there is an
additional picture in which the late President of
India, Abdul Kalam receiving the Ten
Commandments and him making the statement
that if the world follows it, there would not be a
war)
४
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सेभेन्थडे एडभेन्न्िस्ि चचचलाई परमेश्sरको अsशेष चचच
भनेर यस मतका बिश्sासरूलेले मानेतापबन रभुभु येशैक

बनर्दे शन अनुसार उूााँरभुबत भन्ि र्दे खाउने र चल्ने सम्पैर्च
इसाई बिश्sासरूलेलाई परमेश्sरको सन्तानको लेपमा

मान्र्दछन्। येशैरभुबत आस्था र िाइिलको न्शक्षार्दीक्षालाई
व्याख्या गनच सं सारमा एक लाख भन्र्दा िेसर इसाई

सम्रभुर्दाय अथाचत ् बडनोबमनेसनूले छन्। यसलाई आत्मसात्
गरर सेभेन्थडे एडभेन्न्िस्ि मतका वsश्sासरूलेले कुन पबन
सम्रभुर्दाय अथाचत ् बडनोबमनेशनका वsश्sासरूलेरभुबत पैsाचरू
् यथाथचमा
नराखर येशैको रभुेम रभुsाू गनच रभुयास गछचन।
सेभेन्थ-डे

एडभेन्न्िस्ि

चचचको

सुलेsात

न

वsबभन्न

सम्रभुर्दायूलेको सबमश्रर्िाि भएको र पबछ गएर अले
आस्थाका माबनसूले पबन यसमा समाsेश भएको ूुनाले
यस

चचचलाई

लाखौँको

सम्रभुर्दाय

sा

बडनोबमनेशनको

सैचरमा राख्नुभन्र्दा रीएरएक परमेश्sरमाबथ हृर्दयर्दे न्ख पाको
तररकाले वsश्sास गनच र त्यस अनुसार जरsन यापन गनच
न्शक्षार्दीक्षा

दर्दने

एक

सं योजन

५

थलोको

लेपमा

बलाँर्दा

मनाबसs र्दे न्खन्छ। येशै र िाइिललाई सsोच्च स्थानमा
राखेर, यसको बनर्दे शन पालन गनच यस थलोको सं स्थापक
खम्िा दर्दर्दी एलेन जर ह्वाइि र परमेश्sरमा भय राख्ने

अनबगन्न्त वsद्वान तथा अगुsाूलेले सघाएका कारर्ले यस
ु ा आलैलाई
चचचका वsश्sासरूले यस चचचको सर्दस्य ूुनम

सौभाग्यशाली ठान्छन्। कोूी यस चचचको सर्दस्य भयो

भन्र्दमा उसले मुन्ि पाउन इजाजत पाउाँछ भनेर यस
चचचका बिश्sासरूलेले र्दाsर गर्दन नन्। मुन्िको बनन्म्त

येशैलाई वsश्sास गनुच र उूााँसाँग वूाँड्नु (कलस्सर २:६,
१ यैून्ना २:६) जरुरी छ। यस चचचले यस चचचका
वsश्sासरलाई येशैरभुबत आस्थामा जिर िनाउने रभुबतsधताता
गरे को कारर् यस चचचमा आउने भिजनूलेले यो चचचको
सर्दस्य ूुन पाउनु अबिकार ूोइन अsसरको लेपमा बलन
यस चचचले अपेक्षा गर्दचछ। यस चचचले "को"मा मारीए
ूोइन, "के"मा पबन बिश्sास गनुप
च छच भनेर जोड गर्दचछ।

"को"मा वsश्sास गनुच भनेको येशैमा बिश्sास गरे र अनन्त
जरsनलाई सुरन्क्षत राख्नु ूो भने "के"मा भन्र्दा यस
सं सारमा

भएका

अनबगन्तर

आsाजूलेलाई

िाइिलको

आत्मज्ञानद्वारा सम्रभुेषर् गरे र आफ्नो जरsनलाई अथचमैलक
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िनाउनु ूो। ूाम्रो आत्मज्ञानको केन्र िाइिल ूो।
यसले माबनसूलेलाई ूे पाउन ूोइन तर रभुेमको पारीए
िनाउने अबिकारलाई उत्कृष्ट स्थान दर्दाँर्दछ।
"सेभेन्थ-डे"को

अथच यस

सं सारमा

बिकासिार्दको

ु न्ु छ
न्शक्षासाँग मुकाबिला गनच र परमेश्sर न सृवष्टकताच ूुनू
जसको रभुमार् ूप्ताको सातौँ दर्दन शबनिार ूो र यसलाई

र्दश आज्ञा अनुसार पवsरीए दर्दन मानेर पालना गनुप
च छच भनेर

न्जवकर गर्दचछ। येशै यस सं सारमा ूुाँर्दा रभुत्येक शबनsार
आरािना

स्थलाम

जाने

उूााँको

चलन

बथयो। मृत्यु

भएपबछ पबन सब्िथको बनरन्तर गररमालाई आर्दर गरर
त्यस दर्दन िौरर उठ्नुभएको बथएन। शब्र्दकोष अनुसार

"एडभेन्न्िस्ि"को अथच येशै ख्ररष्टको र्दोस्रो आमगनलाई
पखे र िसेका समैूलाई िताउाँछ।

त्यसकारर् िाइिलको

अनुसार पवूलो एडभेन्न्िस्ि ूनोक ूुन ् भन्र्दा अत्युन्ि
नूोला वकनवक आर्दमर्दे न्ख सातौँ पुस्ताका ूनोकले रभुभुका
आगमनको बनन्म्त रभुबतक्षा गनेूलेको िारे मा भनेका बथए
"ूे र,

परमरभुभु

आफ्ना

आउनुभयो।"यूै र्दा
रभुकारको

वsश्sास

असङ्खख्य

१४।
बलइराख्ने
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पवsरीए

पुरानो
अययैि,

जनूलेसाँग

करारमा
राजा

यस्तो
र्दाऊर्द,

अगमsिाूलेमा यबमचया, इजवकएल, र्दाबनएल, योएल र
मलाकी आदर्द बथए। नयााँ करारमा

येशै आल पबन

उूााँको र्दोस्रो आगमनको घोषर्ा िरािर गनुभ
च एको बथयो
भने त्यस रभुबतक्षा गरे का बिश्sासरूलेमा सन्त पाsल
िरोूरको लेपमा खडा भएको पाइन्छ। "परमेश्sर आल
ु न्ु छ" (१ थेस्सोलोबनकी ४:१६) भनेर
स्sगचिाि ओलचनू

ठोकुsा गर्दन उनले लेख्र्दछन्। बततसलाई लेखेको परीएमा

पबन उनले यसरी उल्लेख गर्दचछन् "ूाम्रो िन्यको आशा,
ूाम्रो मूान् परमेश्sर र मुन्िर्दाता येशै ख्ररष्टको मवूमाको
आगमनको ूामर रभुबतक्षामा छौँ।" बततस २:१३।
त्यसरभुकारले

यैून्ना

एडभेन्न्िस्ि

१४:१३मा

आिारशरला

मानेर

येशैले

एकमत

मतका

येशैभिूले

गनुभ
च एको

भएर

उूााँको

पबन

रभुबतज्ञालाई

आगमनको

रभुबतक्षामा छन्। उूााँले भन्नुभएको बथयो ×बतमरूलेको

हृर्दय व्याकुल नूोस्। बतमरूले परमेश्sरमाबथ वsश्sास
गर्दचछौ। ममाबथ पबन बिश्sास गर। मेरा वपताका घरमा

िेर िस्ने ठाउाँूले छन्। त्यसो नभए म बतमरूलेलाई भन्ने
ाँ म बतमरूलेको बनन्म्त ठाउाँ तयार गनच गएरूे को
बथए।
छु । अबन गएर बतमरूलेका बनन्म्त ठाउाँ तयार पारे पबछ म
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लेरर आउनेछु र बतमरूलेलाई मकूााँ लजानेछु र म जूााँ
छु त्यूााँ बतमरूले पबन ूुनेछौ।"

येशैलाई स्sगचमा उठाइ लगेपबछ अचम्म परे र ूे रररूे का

चेलाूलेलाई स्sगचर्दैतूलेले यो सन्र्दे श दर्दएका बथए "ूे

“गालीलका माबनसूले ूो, बतमरूले वकन आकाशबतर ूे र्दन
उबभरूे का छौ? यूी येशै, जो बतमरूलेिाि स्sगचमा

लबगनुभयो, अवूले जसरी बतमरूलेले उूााँलाई स्sगचमा
जानुभएको र्दे ख्यौ, त्यसरी न उूााँ लेरर आउनुून
ु ेछ।”

एडभेन्न्िस्ि चचच अबडग रूे को िाइिलको न्शक्षा

येशैको र्दोस्रो आगमनको िारे मा र माबनसूलेको पापको

बनन्म्त उूााँ िबल ूुनपु ने ठोकुsा गर्दन वूब्रै ९:२३-२८मा
पबन यसरी लेन्खएको छ "२३ यदर्द स्sगीय कुराूलेका

नमैनालाई शुधता पानच यर वsबिूले (पशुिबल आदर्द) चावूए
भने स्sगचक कुराूलेलाई शुधता पानुच त अझ उत्तम िबलको
आsश्यकता
पवsरीएस्थानबभरीए

परयो।
रभुsेश

२४

ख्ररष्ि

गनुभ
च एन,

ूातले

जोचावूाँ

िनाएको
सााँचो

पवsरीएस्थानको नकल मारीए ूो, तर उूााँ स्sगचबभरीए रभुsेश
गनुभ
च यो, र उूााँ ूाम्रो पक्षमा परमेश्sरको सामु उपन्स्थत
ु एको छ। २५ येशै आललाई िारम्िार िबल चढाउन
ूुनभ
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स्sयम् पस्नुभएको ूोइन, जसरी रभुिान पैजाूारी साबलन्र्दा
आफ्न रगत ूोइन, तर अकाचको रगत बलएर मूापवsरीए

स्थानबभरीए रभुsेश गने गर्दचछन्। २६ नरीएता सं सारको
उत्पन्त्तर्दे न्ख न उूााँले िारम्िार र्दु:ख भोग्नुपनेबथयो। तर

यस युगको अन्त्यमा आफ्न िबलद्वारा पाप ूिाउनलाई
ु एको छ। २७
उूााँ सिैँ को बनन्म्त एक पल्ि रभुकि ूुनभ
जसरी माबनसको बनन्म्त एक पिक मनुच बनन्श्चत छ, र
त्यसपबछ इन्साल, २८ त्यसरी ख्ररष्ि पबन िेर जनाका

ु यो, र उूााँ र्दोस्रो
पाप िोक्नलाई एक पल्ि िबल ूुनभ
पल्ि र्दे खा पनुू
च न
ु ेछ, पाप िोक्नका बनन्म्त ूोइन, तर
उत्सुकतापैsक
च

उूााँको

रभुतरक्षा

गनेूलेका

उधताारको

बनन्म्त।" अथाचत ् परमेश्sरको मुन्िको योजना अनुसार

येशै ूाम्रो बनन्म्त मनुभ
च यो र उूााँसाँग ूामर रून उूााँ
आउनुभएर ूामरलाई लजानुून
ु ेछ।
मत्तर

२४:१४

र

रभुेररत

१:९११क

आिारमा

एडेन्न्िस्ि चचच रतु गबतमा सं सारमा लबलरूे को छ। मत्तर

२४:१४मा भबनएको छ "राज्यको यो सुमाचार सारा
सं सारमा सि जाबतूलेमा गsाूीको बनन्म्त रभुचार गररनेछ।
त्यसपबछ

यस

सं सारको

अन्त्य
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ूुनेछ।"

र

रभुेररत

१:९११मा

लेन्खएको

छ

" 9

उूााँले

यो

कुरा

भन्नुभएपबछ, बतनरूलेले ूे र्दाचूेर्दन उूााँ उाँभो उचाबलनुभयो,

ु यो।
र िार्दलमा उूााँ बतनरूलेका दृन्ष्ििाि लोप ूुनभ
10

जि

बतनरूलेले

उूााँ

जााँर्दगनुभ
च एको

एकिक

आकाशबतर ूे रररूे का बथए, ति अचानक सेतो पोशाक

लाएका र्दुई जना माबनस बतनरूलेका नन्जक खडा भए।

11 बतनरूलेले भने, “गालीलका माबनस ूो, बतमरूले
वकन आकाशबतर ूे र्दन उबभरूे का छौ? यूी येशै, जो
बतमरूलेिाि स्sगचमा लबगनुभयो, अवूले जसरी बतमरूलेले

उूााँलाई स्sगचमा जानुभएको र्दे ख्यौ, त्यसरी न उूााँ लेरर
आउनुून
ु ेछ।”सुसमाचार सुनाउने काम एडभेन्न्िस्िूलेले

बतब्र गबतमा गरररूे को छ। यो पुबनत कामलाई अझ राम्रो
तररकाले ललाउनको बनन्म्त ूामरलाई दर्दइएको अबभभारा
पैरा गनचका बनन्म्त कररि एस सय साबथ िषच अन्घ
एडभेन्न्िस्ि चचच सं स्थागत लेपमा शुभारम्भ भएको बथयो।

सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि चचचको लक्ष्य के ूो भनेर जनरल

कन्लरे न्सले आफ्नो कायचपरीएमा यसरी जनाएको छ "सि
थररका माबनसूलेलाई चेला sा येशैको साथर िनाउन, सारा
सं सारलाई अनन्तको सुसमाचारको सन्र्दे श सुनाउन (मत्तर
२४:१४),

बतन

स्sगचर्दैतूलेले

11

दर्दएका

सन्र्दे शूलेको

रभुचाररभुसार
मुन्िर्दाता

गनच

ु न्ु छ
ूुनू

(रभुकाश
भनेर

१४:६-१२,

येशै

आभास् दर्दाँर्द अलेले

व्यन्िगत

उूााँलाई

स्sरकार गराउन र अन्न्तम समयको चचचमा बतनरूलेलाई
समाsेश

गराउन, रभुभ ु येशै बतनरूलेको रभुभ ु ूुन ् भनेर

बसकाउाँर्द बतनरूलेलाई उूााँको सेsा गराउन र येशैको बसघ्र

आगमनको बनन्म्त तयार भएर िस्न सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि
चचच स्थापना भएको ूो" (लेपान्तररत)।

माबनसूलेलाई आरोग्य अथाचत ् स्sस्थ िनाउने बनबतको िारे मा

अको कायचपरीएले यसरी रभुस्तुत गर्दचछ: ×माबनस पैर्ले
च पमा
अथाचत ्

मानबसक, शारीररक र आन्त्मकलेपमा स्sस्थ

ूुनपु छच भन्ने िाइिलको बनबतलाई ूामर पैर्च समथचन गर्दचछौँ।
त्यसलाई मध्यनजरमा राखेर माबनसको स्sास््यलाई सुरन्क्षत
गने र बिरामरूलेलाई बनको पाने कामूले ूामरूलेको

कामको एक रभुमैख भाग रूे को साsचजबनकलेपमा जनाउन

चाून्छौँ। गररि र बनमुखा तथा आsश्यक परे काूलेको सेsा
गर्दाच ूामरले करुर्ामय सृवष्टकताच परमेश्sरको अबभरभुायलाई

साथ दर्दएर अन्घ िविरूे काछौँ भन्ने कुरामा ूामर वsश्sस्त
छौँ।

भन्त्करूे को

मानs

जरsनलाई

पुनस्थाचपना

गने

परमेश्sरको लक्ष्य न ूामरूलेको पबन लक्ष्य ूो भनेर
स्sरकार्दचछौँ" (लेपान्तररत)।
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सेभेन्थडे एडभेन्न्िस्ि चचचको सं न्क्षप्त इबतूास
(सेभेन्थडे एडभेन्न्िस्ि भन्ने शब्र्द उन्नाइसौँ शताब्िरको बनन्म्त

नौलो भएतापबन िाइिलका वsद्याथीूलेलाई त्यो कुन नौलो
ूोइन वकनवक सेभेन्थडे भन्ने शब्र्दले ूप्ताको सातौँ दर्दन
सिाथलाई मान्ने समैू र एडभेन्न्िस्ि भन्नाले येशैको र्दोस्रो

आगमनलाई वsश्sास गनेलाई जनाउाँछ। यसमा येशै आल
पबन

अरपन्थरमा

ु एतापबन
ूुनभ

यूै र्दी

जात

sा

राष्ट्रको

ु न्र्दा अन्घ न सृवष्टको सुलेम सृवष्टको सम्झनाको
अन्स्तत्s ूुनभ

बनन्म्त ूप्ताको सातौँ दर्दन सिाथलाई मान्न परमेश्sरले मानs
जगतलाई बनर्दे शन दर्दनुभएको बथयो भने येशै मसरूको र्दोस्रो
आगमनको

रभुबतक्षा

ूनोकले

गरे का

बथए

जसले

गर्दाच

सेभेन्थडे एडभेन्न्िस्िको अsिारर्ा िाइिलको बनन्म्त कुन
नौलो नभएको र्दे न्खन्छ।

यद्यवप उन्नाइसौँ शताब्िरको सुलेमा उर्दय भएको सेभेन्थडे

एडभेन्न्िस्ि चचच लाखौँ इसाई सम्रभुर्दायूलेको िरचमा छु ट
पवूचान र्दे खाएर उबभरूे को छ। वsबभन्न साम्रभुर्दायर sा
बडनोबमनेशनूलेको सं बमश्रर्िाि सं योजन भएको यो चचचको
इबतूास पाठकsगचूलेको बनन्म्त सं न्क्षप्तलेपमा यूााँ रभुस्तुत
गररएको छ)।
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कररि एक सय साठ्ठर sषच अन्घ अमेररकामा एक मुदठ
माबनसूले सत्यको खोन्ज गर्दन गन्म्भरलेपमा िाइिल पिे का
बथए।

िन्प्िस्ि

चचचको

सिचसािारर्

वsश्sासर

बिबलयम

बमलरले सन् १८४०मा आफ्नो िाइिल अध्ययनिाि येशै

यस सं सारमा आउनुूाँर्द
ु छ भनेर समय तोवक वsबभन्न इसाई
बडनोबमनेशन sा सं म्रभुर्दायूलेलाई एकबरीएत पारे र उूााँको

आगमनको बनन्म्त तयार ूुन अबभयान चलाएका बथए। सन्
१८१२मा अमेररकाको सबनक कप्िान भएर युधता गरे का
वsबलयम

बमलर

पुनआचगमनको

सन्

सन्र्दे शले

१८३१
इसाई

र

येशैको

१८४४मा

जगतमा

मूान्

जागरर्

ल्याएका बथए। र्दाबनएल ८:१४मा आिाररत भवsष्यsार्रको
अथचलाई

व्याख्या

गर्दन

येशैको

आगमन

अक्िोिर

२२,

१८४४मा ूुन्छ भनेर उनले ठोकुsा गरे का बथए। जि

उनले तोकेको समयमा येशै यस सं सारमा आउनुभएन ति
उनको sचन सुनेर उनरसाँग बमल्न गएका ूजारौँ इसाईूलेमा

मूान् बनराशाको अनुभs गनुप
च रे को बथयो। आफ्नो वsश्sासमा

रनभ ुल्ल भएर कबतले येशैमाबथको वsश्sास पबन छोडेका
बथए। तर केूी वsश्sासरूले लेरर गन्म्भर लेपमा िाइिल
अध्ययन गनच थाले। वsबलयम बमलेरले तोकेको अक्िोिर
२२, १८४४ दठक बथयो भनेर बतनरूलेले बनश्कषच बनकाले
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तर उनले िुझेको येशै यस सं सारमा आउने भवsष्यsार्र

गलत भएको बतनरूलेले भेटाए। बतनरूलेको अनुसार त्यस

दर्दन येशै स्sगचमा रूे को पवsरीए मन्न्र्दरको मूा पवsरीए स्थानमा
छानबिनको न्यायको बनन्म्त वsशेष सेsाकायच गनच पस्नुभएको
ठूर गरे । जि उूााँले न्यावयक छानबिनको रभुविया पैरा
गररसक्नुून
ु ेछ ति येशै र्दोस्रो पल्ि आफ्ना स्sगचर्दैतूलेको

साथमा आउनुून
ु ेछ। त्यसिेला िमीूले स्sगचमा जानेछन् र
पापर तथा र्दुष्टूले यस सं सारमा ूजार sषचसम्म न्चूानलेपर
पृ्sरमा जावकरूनेछन्। येशै कुन पबन समयमा आफ्नो काम
ु न
सम्पन्न गरे पबछ यस सं सारमा ओलचनू
ु ेछ भनेर सेभेन्थडे
एडभेन्न्िस्िूले आज पबन पखे र िसेका छन्।

मूान् बनराशको घट्नाले येशैमाबथ आफ्नो आस्था त्यस

सानो झुण्डले त्यागेनन् िले त्यूााँिाि िेर अगुsाूलेको

उर्दयभयो जसले सेभेन्थडे एडभेन्न्िस्ि चचचको जग िसाल्न
उल्लेखनरय भैबमका खेले। बतनरूलेको िरचमा एलेन जर
ह्वाइि, उूााँको श्ररमान जेम्स ह्वाइि र अsकाश रभुाप्त

जूाजको कप्िान sा माबलक जोसेल िेिस् िरोूरको लेपमा
खडा भएका छन्।
अमेररकाको न्यु इङ्गलान्ड रभुान्तमा बमलरको अबभयानिाि
सुले गरे को सानो झुण्ड िढ्र्द िढ्र्द गयो। मूान बनराशमा
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सूभाबगभएकी युsतर एलेन जर ह्वाइि एक रभुबतभाशाली
लेखक, रभुखर sिा, रभुशासक िन्न पुबगन्। सन् १९१५मा
उनको मृत्यु नूुञ्जल
उनर एडभेन्न्िस्ि पररsारको बनन्म्त
े

भरपर्दो आन्त्मक सल्लाूकार िन्न पुगेकी बथइन्। ूुकँर्द र

सं ख्यात्मक लेपमा िढ्र्द गरे को एडभेन्न्िस्िूलेले उनमा
भएको बिलक्षर् रभुबतभाले उनर परमेश्sरिाि बिशेष अगुsा
पाएको बिश्sास गर्दचथे र अवूले पबन गर्दचछन्। उनको थुरभुो

आन्त्मक सामररूलेले येशैको चरररीए न्शखरमा पुरयाएको
ूुनाले तर सामररूले असािारर् माबनन्छ।
सन्

१८६०मा

केूी

लेपमा

बततर

बितर

भएका

एडभेन्न्िस्िूले एक भएर अमेररकाको बमन्शगन राज्यको
िािल िीकमा आफ्नो झुण्डलाई सेभेन्थडे एडभेन्न्िस्ि भनेर
नामङ्करर् गररयो। सन् १८६३मा ३,५०० सर्दस्यूले भएको
त्यस चचचलाई आबिकाररकलेपमा सं गदठत गररयो। सुलेमा
सेभेन्थडे

एडभेन्न्िस्िको

काम

अमेररकामा

मारीए

बसबमत

बथयो। सन् १८७४मा जे. एन. आन््यु न्स्sिजरलाण्डमा
एडभेन्न्िस्िको रभुथम् सुसमाचार रभुचारक अथाचत ् बमबसनेरर
भएर

गए।

इिालीमा

येशैलाई

वsश्sास

गनच

पुगेका

न्चवकत्सक एच.वप. ररििन् अविका मूार्दे शको इन्जप्िमा
स्कुल खोल्न पुगेका बथए। तर उनर रूे को क्षेरीएमा ूुलर्दङ्गा
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भएपबछ त्यो स्कुलको काम रोकेको बथयो।
समैूभएको

कठ्ठरिार्दी

लेसमा

आफ्न इसाई

एडभेन्न्िस्ि

पास्िर

सन्

१८८६मा पसेका बथए। उनर रभुथम् सुिारsार्दी sा रभुोिे स्िे न्ि
इसाई बथए जो रुसमा पस्न सलल भएका बथए। अक्िोिर
२०,१८९०मा पाबसवलक सागरमा रूे का िापुूलेमा पुग्न
अमेररकाको सान् िान्न्सस्कोमा वपिकारन जूाजको शुभारम्भ
भयो।

इसाईूले

मिे िेलेललान्ड

र

नभएको
साउथ

sेस्ि

अविका,

अविकामा

सन्

घाना,

१८९४मा

एडभेन्न्िस्ि कमचचारीूले पसेका बथए भने सन् १८९६मा
जापान र र्दन्क्षर् अमेररकामा एडभेन्न्िस्िूलेको उपन्स्थत ूुन
पुगेका बथए।

सन् १८९३मा वsबलयम लेन्कर र एिी स्ुपले मरासमा

एडभेन्न्िस्ि पुस्तकूले िेचेर यस चचचको उपन्स्थबत भारतमा

गराएका बथए भने सन् १९१९मा २६ चचचूलेलाई बमलाएर
साउथरन एन्शया बडबभजन खडा गरे का बथए। त्यसको रभुथम्
अध्यक्ष जे.इ. लुल्िन बथए। त्यसिेला सम्पैर्च भारतमा
केsल

९७८

चचचका

सर्दस्यूले

बथए।

अमेररकाको

न्चवकत्सक स्िाबलन स्िजे ज र उूााँको पररsारसवूत नेपालमा
सन् १९५८मा आएर िनेपामा न्क्लबलक खोलेका बथए।
त्यस पबछ िनेपाको समाजसेsरूले
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र वsर्दे शर र्दाताूलेको

सूयोगले न्शर मेमोररयल अस्पतालको स्थापना गरे जसको
उर्दघािन नेपालको रभुथम् बनsाचन्चत रभुिानमन्रीएर श्रर बिसेश्sर
कोइरालाले सन् १९६०मा गनुभ
च एको बथयो।
राष्ट्रसं घले
एडभेन्न्िस्ि

मान्यतारभुाप्त
चचचको

२३७

उपन्स्थबत

र्दे शूलेमा

२१६

र्दे शूलेमा

सेभेन्थडे

वsबभन्न

वियाकलापूले जस्त अस्पताल, स्कुल, सामान्जक सं स्था

आड्रा, रे बडयो, िे बलबभजनका साथ उपन्स्थत छन्। वsश्sभरर
ितचमान चचचको सर्दस्यता २ करोडभन्र्दा िेबस छन्।
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सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्िको मैल औजार: िाइिल
"िाइिल अचैक sा भैलरवूत परमेश्sरको रभुेररत sचन
ूो। यसमा परमेश्sरको दर्दमाग अथाचत ् ूाम्रो बनन्म्त

उूााँको िारे मा आत्मज्ञान समाsेश गररएको छ। यसमा
माबनसको यथाथचलाई न्चरीएर् गररएको छ। पापको भ्रष्ट

ु र
खाल्डोमा परे कोलाई मुन्िको योजना र माबनसको सं तष्ट
sा खुशर ूुने शरल िाइिलमा छ। यसमा भएका वsद्या
sा न्शक्षादर्दक्षाूले पवsरीए छन्, यसमा भएका बनबत sा

व्यsस्थाले सिलाई िााँबिएको छ, र यसको ऐबतूासरक
त्यूले

सत्य

सावsत

भएको

छ।

यसमा

गररएका

कबतपय भवsष्यsार्रूले दठक दठक पैरा भएका छन् भने
कबतपय पैरा ूुन िााँवक न छन्। यसमा भएका बनर्ाचयक
त्यूले अिल छन्। यो पवियो भने माबनसलाई ज्ञानर र

िुवधतामानर िनाउाँर्दछ। यसलाई वsश्वास गररयो भने माबनस
सुरन्क्षत ूुन्छ। त्यस अनुसार माबनस चबलयो भने उसलाई

बसधता sा पवsरीए िनाउाँछ। यसमा कुन िािोमा वूाँड्ने ूो

भनेर माबनसलाई ित्तर जस्तो गरे र र्दे खाउाँछ, यसमा
आत्मज्ञानका पौवष्टक तत्sूले छन्, न्खन्न भएको िेलामा
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यो पवियो भने मनलाई चकमक पाररदर्दन्छ। जरsन
यारीएाको बनन्म्त यो नक्सा ूो, बतथच यारीएुको बनन्म्त लौरो
ूो। जरsनको जूाजको बनन्म्त कम्पासको बसयो ूो।

शतानसाँग युधता गनच यो ूबतयार ूो। येशैभिको चरररीए
बनमाचर् गनच यो चरररीए वsज्ञान ूो। गुमाइएको स्sगचको
आनन्र्दलाई

पुनस्थाचपना

गररने

sचन

यसमा

छ

भने

स्sगचको िोका यसमा खोबलदर्दएको छ। पापर sा र्दुष्टलाई
सर्दाको बनन्म्त नाश गररने आगोको ज्sालाको पबन खुलासा
गररएको

ु न्ु छ।
ूुनू

छ।

यसको

ूामरूलेको

मूान्

वsषयsस्तु

यथोन्चत

ख्ररष्ट

र

येशै

न्यायोन्चत

जरsनशलीको िााँचा यसमा काँ ु दर्दएको छ भने परमेश्sरको
मवूमालाई sर्चन गररएर यसको अन्त गररएको छ।
ूामरूलेको

दर्दमागमा

परमेश्sरको

sचनले

खचाखच

भनुप
च र्दचछ। यसले न ूाम्रो हृर्दयलाई सम्ूाल्नु पर्दचछ।
कर्दम

कर्दममा

ूामर

वूाँड्न

यसलाई

अगुsाई

गनच

दर्दनुपर्दचछ। वsस्तार, रभुाथचनापैsक
च , श्रधताापैsक
च
र बनयबमत
लेपमा यो पढ्नुपर्दचछ। यसमा खजानाको खानर छ,
स्sबगचय मवूमालाई छलचङ्ग पार्दचछ। आनन्र्दको खोलो
यसमा िबगएको छ। यस जरsनमा यो तपाईँलाई दर्दइएको
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छ, न्यायको दर्दनमा यसलाई खोबलनेछ, अबन सर्दासsचर्दा
यो सम्झनाको बनन्म्त रवूरून्छ। यसमा माबनसको बनन्म्त

अबत मूान् न्जम्मेsारीलाई रभुकि गररएको छ, जबतसुक
परमेश्sरको बनन्म्त कडा पररश्रम गनुच परे पबन यसमा
पररश्रम गनेको बनन्म्त इनाम तोवकएको छ। यसको

पवsरीएतासाँग खेलsार्द गनेलाई र्दोषर ठूारयाएको छ।"

(पेन्सन्ल्भबनया, मोमेन्ि वsथ र्द िुकिाि लेपान्तररत÷
भजुराम श्रे ष्ठ)
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सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्िको न्शर: येशै ख्ररष्ट
येशैलाई बिबभन्न माबनसूलेले बिबभन्न दृवष्टकोर्ले ूे र्दचछन्।

ु न्ु छ। जसरी वूरालाई बिबभन्न
ूुन त उूााँ वूरा जस्तो ूुनू
मोूडािाि ूे र्दाच आआफ्न दृवष्टकोर्लाई त्यसले रभुबतबिम्ि
गर्दचछ त्यसरी न येशैलाई पबन ूे ररन्छ। येशैलाई कसले

मूामानs भन्छ भने कसले मूान् गुले भन्छ, कसले
परोपकारीय काम गरे र भगsान ूुन पुग्नुभएको व्यन्ि

ु न्ु छ भने कसले मूान् त्यागर भनेर उूााँलाई सम्िोिन
ूुनू

ु न्ु छ भनेर
गररन्छ। स्sामर रभुपन्नाचायचले उूााँ वून्र्दु ूुनू
आफ्नो

पुस्तकमा

सन्च्चर्दानन्र्दज्युले

लेख्नुभएको

यस

पुस्तकका

छ

भने

स्sामर

अsिारकलाई

"येशै

ु न्ु छ" भनेर उूााँको गररमालाई मुिकंठले
ज्योबत ूुनू
रभुशंसा

गनुभ
च एको

बथयो।

येशैको

िारे मा

कसले

के

भन्नुभयो भनेर पुस्तक लेख्न गइयो भने अत्यन्त ठै लो ठे ली
ूुन जान्छ। यस पुन्स्तकाको उद्देष्य त्यो पबन ूोइन तर

सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्िले येशैलाई कसरी ठोकुsा गरे र

आत्मसात् गररएको छ भनेर सम्पैर्च एडेन्न्िस्िले पिे का
बनयबमत िाइिल अध्ययन पुस्तक लैकाको एक अंश
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तस्sरर वssरर्ः येशै ूाम्रो बनन्म्त न्चन्न्तत ूुनूु न्ु छ ।

लेपान्तररत गररएर यूााँ उदृि गररएको छ। पैsाचरू sा
अल्पज्ञानले गर्दाच सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्िूले इसाई ूोइनन्
ँ
ाँ छन्। ूुन त
भनेर कबतपय इसाई सम्रभुर्दायूलेले औल्याउ

येशैलाई रभुबतबिम्ि गनच नसक्ने जो कोूी पबन विन्श्चयन
sा

इशाई

एडभेन्न्िस्िले

भन्ने

येशै

अबिकार

छन।

कुन्

ख्ररष्टलाई

यद्यवप,

सेभेन्थ-डे

दृवष्टकोर्ले

ूे रेर

आलैलाई उूााँको उपासक भनेर न्चनाउाँछ सो पाठकले न
मैल्याङ्कन गरुन् भनेर यस पुन्स्तकाको रचवयताको चाूना
छ।

येशै

यस

सं सारमा

ूुाँर्दा

बिबभन्न

माबनसूलेले

उूााँरभुबत बिबभन्न िारर्ाूले राखेका बथए तर आलैसाँग
रूे का, खाएका, वूाँडडुल गरे का र आफ्ना sचनूले
सुनेका

चेलाूलेलाई

एक

दर्दनसोध्नुभयो,

×बतमरूलेले

मलाई के भन्छौँ त? परीएुसले तुरन्त उत्तर दर्दए, ×तपाईँ
ु न्ु छ।" (लैका ९:२० लेपान्तररत)
परमेश्sरको ख्ररष्ट ूुनू

ु न्ु छ त? यो कसलाई छक्काउन
ूो, येशै को ूुनू

सोबिएको रभुश्न ूोइन। त्यो रभुश्नले यथाथचमा मानs जाबत

को ूो भनेर थाूा पाउन खोन्जएको ूो। अझ त्यो भन्र्दा
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िेसर मह्त्त्sपैर्च वsषय त मानs जातको भवsष्य के ूो
भन्ने त्यस रभुश्नले उत्तर खोजेको पाइन्छ।

येशैलाई मूामानs, बसधता आदर्द भनेर उूााँको रभुशंसा

तथा सराूना माबनसूलेले गनच सक्छन्, उूााँको कामले

ु न्ु ्यो भन्न सक्छन्,
गर्दाच उूााँ सम्माननरय व्यन्ि ूुनू
उूााँको ियचतारभुबत छक्क पनच सक्छन्, उूााँको शान्न्त

सन्र्दे शलाई दर्दल खोलेर समथचन गनच सक्छन्, बनडर तथा
ु , राजा र रोमर िडा ूावकमको
सुरो भएर उूााँ िमचगले

सामु खडा भएकोमा उूााँको सराूना गनच सक्छन्, उूााँको
बनश्sाथचरभुबत अत्यन्त रभुभावsत ूुन सक्छन्, साथ उूााँको
जरsन बनष्ठुर तररकाले अन्त भएकोमा अत्यन्त र्दुन्खत र
उूााँलाई िुसमा चिाउनेरभुबत िोबित पबन ूुनसक्छन्।

समानता, न्यायोन्चत र उन्चतकाममा उूााँ िुलन्र्द आsाज
बनकाल्नुभएकोमा उूााँ कस्तो असल मूापुरुष भनेर मान्न
पबन सक्छन्, बिमारीूलेलाई रोगिाि मुि गनुभ
च एकोमा
उूााँको अलौवकक बनको पाने शन्िको मुि कण्ठले
आभाररत पबन ूुन सक्छन् र र्दु:ख कष्ट पाइरूे का
माबनसूलेलाई केsल भाषर् sा अतीलेमारीए सान्त्sना

नदर्दएर बतनरूलेक माझमा उबभएर करुर्ाको रभुर्दशचन
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गरे कोमा उूााँको व्ssूाररक र्दयालाई अनुकरर्रय भनेर
उूााँलाई ूे न च पबन सक्छन्।

ूो, युsाअsस्थामा उूााँले रभुर्दन्शचत गनुभ
च एको अत्यन्त

उत्तम गुले तथा स्sाबमत्s, वsरोूीपना, कुशल तथा
अत्यन्त सक्षम् अगुsा र मानs हृर्दयलाई बभरीएर्दे न्ख न्चन्न
सक्ने

मनोsज्ञाबनक

यस

सं सारमा

व्यन्ित्sले

गर्दाच

उूााँको

नाउाँ

लक्ष्य

तर

ु न्ु ्यो तर
अरपन्थरमा ूुनसक्छ। ूो, उूााँ तर सि ूुनू
उूााँ

आउनुको

मूानकायचूलेमामारीए बसबमत भएको बथएन।

तर येशैले सोध्नुभएको ×म कोूुाँ भनेर बतमरूलेले

भन्छौ?" भन्ने रभुश्नको उत्तरमा माबथका उूााँका गुर्ूलेमा
असली न्चत्तिुझ्र्दो जsाल पाउन खोजेको पाइन्न।

येशैको रभुश्नको जsाल रभुत्येक मानs रभुार्रले दर्दनु

आsश्यक छ वकनभने रभुत्येक माबनसको भवsष्य त्यस
रभुश्नको जsालमा छ।
अ.

येशैको िारे मा तत्काबलन इस्रायलका माबनसूलेको

अनुभs (लैका ४:१६-३०)

ु न्ु छ र उूााँले के गनुभ
येशै को ूुनू
च यो

अचम्म साथ ठोकुsा गर्दन

भनेर

लेन्खएका वssरर्ूले नयााँ
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करारमा पढ्नुूोस्। (येशैले के गनचभयो भन्ने कामलाई

ु न्ु छ गााँबसएको बथयो)। येशैको
जनाउन उूााँ को साँग ूुनू
िारे मा िेर र्दाsरूले सुसमाचारको पुस्तकूले सवूत नयााँ

ु न्ु छ, उूााँ
करारमा कोररएका छन्। उूााँ परमेश्sर ूुनू
ु न्ु छ र अनन्त
ूाम्रो उधताारकताच तथा मुन्िर्दाता ूुनू
ु न्ु छ भन्ने केूी र्दाsरूले तर
जरsनको िािो उूााँमारीए ूुनू
पुस्तकूलेमा छन्। तर र्दाsरूलेलाई ूामरले

एकर्दम

नन्जकिाि

रभुत्येक

ध्यान

दर्दएर

पढ्नुपछच

वकनभने

माबनसको अनन्त जरsन sा मरर्को सsाल तर र्दाsरूलेमा
छन्।
एक

ूप्ताको

सब्िथ

सातौँ

अथाचत ् िाइिलले

दर्दन

जसलाई

अनुमोर्दन

शबनsार

भबनन्छ,

गरे को

येशै

बनयबमत लेपमा यूै र्दी िमचस्थल बसबनगगमा जाने िममा
उूााँलाई पुरानो करारको पुस्तक पढ्न दर्दइएको बथयो।
उूााँले

यशयाको

पुस्तक

पल्िाउनुभयो

त्यसिाि

पढ्नुभयो। त्यसमा आफ्नो आउनुको लक्ष्य sा बमशन
स्िे िमेन्िको खुलासा गनुभ
च एको बथयो। यो लैका ४:१६३०मा यसरी लेन्खएको छ: "उूााँ नासरतमा आउनुभयो,
जूााँ उूााँ ूुकचनुभएको बथयो। उूााँ आल्नो आर्दतअनुसार
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शिाथ-दर्दनमा

सभाघरमा

जानुभयो, र

पढ्नलाई

खडा

ु यो। १७ उूााँलाई यशया अगमsिाको पुसतक
्
ूुनभ

्
दर्दइयो। उूााँले त्यो पुसतक
खोल्नुभयो, र यो कुरो
लेन्खएको खर््ड बनकाल्नुभयो: १८ “परमरभुभुका आत्मा

ममाबथ छ, वकनभने गरीिूलेलाई सुसमाचार सुनाउनका
बनम्बत

उूााँले

मलाई

अबभषेक

गनुभ
च एको

कर्दीूलेलाई छु िकाराको घोषर्ा गनच,

छ।

र अन्िाूलेलाई

दृष्वि दर्दन, बथचोबमचोमा परे काूलेलाई स्sतन्रीए गराउनका
बनम्बत, १९ र परमरभुभुका रभुसन्नताको sषच घोषर्ा गनचका
बनम्बत उूााँले मलाई पठाउनुभएको छ।”

२० उूााँले

्
पुसतक
िन्र्द गनुभ
च यो, र एक जना सेsकलाई दर्दएर उूााँ
िस्नुभयो। सभाघरमा भएकाूले सिको नजर उूााँमाबथ
्
परयो।
२१ ति उूााँले बतनरूलेलाई भन्नुभयो, “आज

् नर्द
् पैरा भएको
िमचशास्रीएको यो sचन बतमरूलेले सुनर्दासु
छ।” २२ सिले उूााँको सराूना गरे , र उूााँको मुखिाि
बनस्केका कृपापैर्च sचनमा छक्क परे , र बतनरूलेले भने,
“वयनर

योसेलका

छोरा

ूोइनन्

र?”

२३

उूााँले

बतनरूलेलाई भन्नुभयो, “बन:सन्र्दे ू, बतमरूलेले मलाई यो
उखान

भन्नेछौ,

‘ए

sद्य,
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आललाई

बनको

पार।

् भनर ूामरले सुनेका
कलनचूम
ु मा बतमरले जे जबत गरयौ
बथयौं, तर यूााँ आल्नो शूरमा पबन गर’।”२४ अबन

् म बतमरूलेलाई भन्र्दछु , कुन
उूााँले भन्नुभयो, “सााँचच
पबन

अगमsिालाई

आल्नो

उनको

र्दे शमा

स्sागत

ूुाँर्दन। २५ तर sास्तsमा म बतमरूलेलाई भन्र्दछु ,
इस्राएलमा एबलयाको समयमा िेर वsिsाूले बथए, त्यस

् रोवकयो, यूााँसम्म वक सारा
िेला जि साढे तरन sषच sृषवि
र्दे शमा ठै लो अबनकाल परे को बथयो। २६ तर एबलया
सरर्दोन र्दे शको सारपतमा भएकी एउिी वsिsाकूााँ मारीए
पठाइए,

अले

कसकूााँ

पठाइएनन्।

२७

एलीशा

अगमsिाको िेलामा इस्राएलमा िेर कुष्ठरोगरूले भए

तापबन बसररयाली नामान मारीए बनको पाररए, अले कोूी
बनको पाररएनन्।” २८ यर कुरा सुनेर सभाघरमा भएका

सि जना रीसले चैर भए। २९ बतनरूले उठे र उूााँलाई
शूरिाि िावूर बनकाबल जुन पूाडमा बतनरूलेको शूर
िनाइएको

बथयो, त्यसको

िाकुरामा

लगेर

उूााँलाई

तलबतर खसाबलदर्दन खोजे। ३० तर उूााँ बतनरूलेका
िरचिाि बछरे र बनस्वकजानुभयो।"
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येशैलाई र्दे खेपबछ उूााँका गाउाँका माबनसूले पवूला त

अत्यन्त

खुशर

भएका

बथए।

उूााँले

अन्त

अनेकन्

अलौवकक कामूले अचम्म तररकाले गनुभ
च एको बथयो।

अि उूााँ आलै ूुकेको नाजरथमा आउनुभएको बथयो।
जि

उूााँले

बतनरूले

अचम्मका

अत्यन्त

छक्क

sचन

परे का

पढ्नुभयो
बथए

र

(लैका

िोल्नुभयो

४:२२

लेपान्तररत)। जि बतनरूलेको गलत भाsनालाई येशैले

सच्याउनुभयो ति बतनरूलेमा नकारात्मक जोशले भररएको

बथयो। बतनरूले उूााँरभुबत आिामक भएर ूत्या गनच
खोन्जएको बथयो तर उूााँ अचम्म तररकाले उनरूलेक
ाँ िाि उम्कनुभयो। बभडको ून्ल्लखन्ल्लमा उूााँलाई
बभड

न्चन्न सवकएन वकनभने उूााँले आलैलाई न्चनाउन कुन
अलग रङ्ग sा खालको पोशाक पवूरनुभएको बथएन।

येशैको िारे मा जेलमा जावकएर िसेका िबप्तस्मा दर्दने

यैून्नाले पबन सोिेका बथए। त्यो कुन् पररsेशमा सोध्न

उनलाई sाध्य भएको बथयो? ूे नू
चु ोस्, लैका ७:१७-२२
×उूााँको वsषयको यो चचाच सारा यूै दर्दया र छे उछाउका
समस्त न्जल्लाूलेमा वलाँन्जयो। 18 यैून्नाका चेलाूलेले
यर सि कुराको समाचार बतनलाई भबनदर्दए। 19 आफ्ना

चेलाूलेमध्ये र्दुई जनालाई यैून्नाले रभुभुकूााँ यो सोध्न
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ु न्ु छ? वक
पठाए, “जो आउनुून
ु ेछ, के तपाईं उूााँ न ूुनू

ूामर अले कसको रभुतरक्षा गरौं?” 20 जि तर माबनसूले
येशैकूााँ आए, ति बतनरूलेले भने, “िन्प्तस्मा-दर्दने यैून्नाले
ूामरलाई

यो

सोध्न

तपाईंकूााँ

पठाएका

छन्, ‘जो

ु न्ु छ? वक ूामर अले
आउनुून
ु ेछ, के तपाईं उूााँ न ूुनू

कसको रभुतरक्षा गरौं?” ‘ 21 त्यस िेला येशैले िेरलाई
रोग, व्यथा

र

र्दुष्िात्माूलेिाि

छु िाउनुभयो, र

िेर

अन्िाूलेलाई दृन्ष्ि रभुर्दान गनुभ
च यो। 22 ति उूााँले
बतनरूलेलाई भन्नुभयो, “जाओ, र जे बतमरूलेले र्दे ख्यौ र
सुन्यौ, गएर यैून्नालाई भबनर्दे ओ, अथाचत ् अन्िाूलेले दृन्ष्ि

पाउाँछन्, लङ्गडाूले वूाँडछन्, कुष्ठरोगरूले बनको ूुन्छन्,
िवूराूले

सुन्छन्,

मृतकूले

जरवsत

गरीिूलेलाई सुसमाचार सुनाइन्छ।

भई

उठछन्,

आलै ूे रोर्द राजाको आतङ्कको न्शकार भएर जेलमा

िस्नुपर्दाच यैून्नाको बभरीएर हृर्दयमा पबन येशैको िारे मा शङ्का
उन्ब्जएको बथयो। त्यूी युून्ना बथयो जसले येशैको बनन्म्त

िािो तयार पारे का बथए र परमेश्sरको थुमा भनेर
साsचजबनक लेपमा घोषर्ा गरे का बथए। उनले अपेक्षा

गरे को अनुसार येशैले यूै र्दी शासनको भार नबलनुभएकोमा

३0

उूााँरभुबत गन्म्भर शङ्का गरे र यो रभुश्न गरे का बथए ×के
तपाईँ न आउनुभएको ख्ररष्ट ूो sा ूामर अलेको बनन्म्त
पखौँ?" (लैका ७:१९ लेपान्तररत)।

यैून्नाको रभुश्नलाई येशैले बसि जsाल दर्दनुभएन तर

उूााँका कामूलेले न उूााँ को ूुन ् भनेर साछी दर्दउन्
भनेर उूााँले भन्नुून्ु छ ×लङ्गडाूले वूाँड्न पाएका छन्,
कोिी रोग लागेकाूले बनको भएका छन्, िवूराले सुन्न
पाएका

छन्,

मरे का

माबनसूले

िौररउठे का

छन्

र

गररिूलेले सुसमाचार सुन्न पाएका छन्।" (लैका ७:२२

लेपान्तररत)। यैून्नाले गरे का रभुश्नको जsाल येशैले बसि
् उूााँक
दर्दन आsश्यक बथएन भनेर कसले तकच गलाचन।
ु न्ु ्यो भनेर रभुशस्त जsाल बथयो।
काममा उूााँ को ूुनू

झट ूे र्दाच येशैले यैून्नालाई दर्दएर पठाएको जsालले

उनलाई झन न्चन्न्तत िनाउन सवकन््यो। उनले यो पबन

सोध्न सवकन्थे ×यदर्द येशैले तर सि अलौवकक कामूले
गनच सक्नु भएको बथयो भने म यस कालकोठरीमा वकन
जावकएर

िसेको

छु

त?"

समय

समयमा

यस्ता

भाsनाूलेले ूामरलाई वपरोलेको छन र? यदर्द परमेश्sरमा
सि शन्ि छ भने यो र्दुगत
च र मलाई वकन भइरूे को छ?
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तर यथाथचमा येशैले भन्नुभएको यैून्ना ३:१९,२०मा पबन

यो लेन्खएको छ "लसलाचावूाँ यूी ूो: ज्योबत सं सारमा
आएको छ, र माबनसूलेले ज्योबतभन्र्दा िरु अन्िकारलाई
रुचाए, वकनवक

बतनरूलेका

काम

्
र्दुषि

बथए।

२०

् काम गने ूरे कले ज्योबतलाई घृर्ा गछच, र
वकनभने र्दुषि

ज्योबतमा आउाँर्दन, नरीएता त्यसका काम रभुकि ूुनेछन्।"
जसरी अन्िकार र ज्योबत बमबसन्र्दन त्यसरी न येशै र
उूााँरभुबत शङ्का गनेूले बमबसन सवकन्र्दन।

ु न्ु छ
सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्िको लाबग उूााँ ज्योबत ूुनू

जसले अन्िकारमय मानs हृर्दयलाई उज्यालो दर्दन्छ र
उसमा

भएका

गररदर्दन्छ।

पापमय

कचरमचरलाई

बिस्थावपत

आ. परमेश्sरको पुरीए

ु न्ु छ भनेर सेभेन्थ-डे
येशै परमेश्sरको पुरीए ूुनू

एडन्न्िस्िूलेले न्जवकर गर्दाच उूााँ रीएर-एक परमेश्sरको
र्दोस्रो

व्यन्ित्sको

लेपमा

स्sरकार

गर्दचछ।

येशैको

मानsत्s र र्दवsत्sको रूस्यतालाई मानs मन्ष्तश्कले

ु एको येशैको
िुझ्न नभ्याएतापबन परमेश्sर माबनस ूुनभ
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अचम्मको सत्यता र उूााँले रभुर्दान गने मूान् आशाको
गररमा ूविन्र्दन। यो पबन ख्याल गनुच जरुरी छ वक येशै

माबनस भएर कुन मूान् ज्ञानर sा व्यन्ित्sभएर, तपस्या
गरे र sा अनेकौँ अलौवकक काम गरे र भगsान sा ईश्sर

ु एको ूोइन तर ईश्sर न माबनस भएर आउनुभएको
ूुनभ
बथयो।

येशैको परमेश्sररय व्यन्ित्sलाई र्दे ूायका पर्दूलेले

यसरी व्यि गर्दचछन्: स्sगचर्दैत र्दे खा पर्दाच भयबभत भएकी
मररयमलाई उनले भने "नडराऊ मररयम, वकनभने बतमरले
परमेश्sरिाि

कृपा

पाएकी

छौ।

अि

ूे र,

बतमरले

गभचिारर् गनेछौ र एउिा छोरो जन्माउनेछौ र बतमरले

ु न
उूााँको नाउाँ येशै राख्नेछौ। उूााँ मूान् ूुनू
ु ेछ र
परमरभुिानका पुरीए कूलाइनुून
ु ेछ परमरभुभु परमेश्sरले
उूााँका

पुखाच

र्दाऊर्दको

बसूााँसन

दर्दनुून
ु ेछ।

उूााँले

याकैिको sंशमाबथ सर्दासsचर्दा राज्यगनुू
च न
ु ेछ र उूााँको

राज्यको अन्त्य ूुनेछन।मररयमले स्sगचर्दैतलाई भबनन्, 'यो
कसरी ूुनसक्छ र, वकनवक म एक कन्या ूुाँ।' स्sगचर्दैतले
बतनलाई

जsाल

दर्दएर

भने,

'पवsरीए

आत्मा

बतमरमा

आउनुून
ु ेछ, सsोच्चका शन्िको छााँया बतमरमाबथ पनेछ।
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यसकारर् जो जन्मनुून
ु ेछ उूााँ पवsरीए अथाचत ् परमेश्sरको

पुरीए कूलाइनुून
ु ेछ।" (लैका १:३०-३५)। त्यसरी न
गोठालाूलेलाई स्sगचर्दैतूलेले यो सन्र्दे श दर्दएका बथए

'आज र्दाऊर्दको सूरमा बतमरूलेका बनन्म्त एक जना

ु न्ु छ।"
मुन्िर्दाताको जन्म भएको छ जो ख्ररष्ट रभुभु ूुनू
(लैका २:११)।

परमेश्sरलाई मारीए दर्दइने िोग उूााँले रूर् गनुू
च ाँर्द
ु ा

(यैून्ना९:३८), "वपता र म एक ूुाँ" भनेर र्दाsर गनुू
च ाँर्द
ु ा
(यैून्ना १०:३०) र उत्पन्त्त १साँग र यैून्ना १ तुलना
ु न्ु छ भनेर ठोकुsा गनच पुग्र्दा र
गर्दाच उूााँ सृवष्टकताच न ूुनू
नयााँ

करारमा

परमेश्sर

उल्लेन्खत

ु न्ु छ
ूुनू

एडभेन्न्िस्िले

भनेर

उूााँको

अले

िेर

रभुमान्र्त

अंशूलेिाि

गररन्र्दा

परमेश्sररयतालाई

येशै

सेभेन्थ-डे

सूस्रलेपमा

स्sरकार गर्दचछ।
इ. माबनसको पुरीए

आलै माबनसको पुरीए र परमेश्sरको पुरीए ूुाँ भनेर

येशैलाई स्पष्टलेपमा थाूा बथयो (लैका २२:६७-७०)।
यद्यवप, आलैलाई ×माबनसको पुरीए" भनेर कूलाएको उूााँ
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चाूना

कुन

गनुू
च न्ु ्यो।

माबनसलाई

यसरी

सम्िोिन

कवूल्य पबन गररएको बथएन न त गनुप
च ने आsश्यकता न
बथयो। येशैले आलैलाई ×माबनसको पुरीए" भनेर आलले

सम्िोिन गनुभ
च एको िाूे क न्स्िलनसको भाषर् (रभुेररत
७:५६) र रभुकाश १:१३ र १४:१४मा मारीए उपरोि

नाउाँले उूााँलाई सम्िोिन गररएको पाइन्छ। यो सम्रीएोिन

सुसमाचारको पुस्तकमा ८० पल्ि भन्र्दा पबन िेसर उल्लेख
गररएको छ भने लैकाको पुस्तकमा मारीए २५ पल्ि
उल्लेख

गररएको

छ।

लैकाको

पुस्तकमा

येशैलाई

उपरोि नाउाँले िेर पल्ि सम्िोिन गररएको कारर्चावूाँ

लैकाले येशैको मानवsय स्sभाsरभुबत अत्यन्त गवूरो चासो
राखेकाले ूो। मुन्िको सुसमाचार सुनाउन परमेश्sरले
उूााँलाई

माबनसको

चोला

िनाएर

पठाउनुभएको

परमेश्sरको कामलाई उनले केलाएर लेख्न पुग्र्दा लैकाको
रभुयासलाई सराूनरय न मान्नुपछच।
×परमेश्sरको

पुरीएलाई

मानs

चोला

बलएर

यस

सं सारमा आउनुभनेको ूामरूलेको बनन्म्त उूााँ सि थोक

ु एको ूामर मान्नुपछच। उूााँ ूाम्रो बनन्म्त सुनको बसिी
ूुनभ
ु एको
ूुनभ

छ

जसले

ूामरूलेको
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रभुार्लाई

उूााँमा

गााँबसएको

ूुन्छ र

ख्ररष्टद्वारा

परमेश्sरमा। माबनसको

अsतार बलएर आउनुूाँर्द
ु ा माबनसको वूतको बनन्म्त आलै
ु एको बथयो भनेर रभुमान्र्त
कबतको ूोन्चन राजर ूुनभ
गर्दचछ। तर यो पबन ूामर नबिसौँ उूााँ ूाड र छालामा

ु न्ु ्यो।"-सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्िको सं स्थापक
परमेश्sर ूुनू

ँ
सर्दस्य तथा िाइिललाई उत्कृष्टतासाथ औल्याउने
लेन्खका
एलेन जर ह्वाइिद्वारा बलन्खत सेलेक्िे ड मेसेजेज, िुक १,
पृ. २४४िाि लेपान्तररत।

सुसमाचारको लेखक तथा न्चवकत्सक लैकाले येशैलाई

×माबनसको पुरीए" भनेर सम्िोिन गरे र लेन्खएका बथए।
त्यसको अथच येशै मानवsय स्sभाs बलएर आउनुभएको
उूााँको

स्sभाs,

लक्ष्य

र

भवsष्यको

िारे मा

िारर्ाूले लैकाले रभुस्तुत गनच चाूे का र्दे ूायका छन्:

केूी

ु न्ु छ भनेर
रभुथमत: त्यस न्शषचकले येशै माबनस न ूुनू

ठोकुsा गरे को पाइन्छ (लैका ७:३४) तर उूााँले सं सारले
दर्दने

कुन

मान

नरूनुभएको
सं सारका

बथयो

पर्दsर

भनेर

माबनसूलेले

आदर्द

रूर्

िताउाँछ

आफ्नो

गने

(लैका

भाऊ

बसमामा

९:५८)।

खोजेर

आलै

अलेभन्र्दा ठै लो कूलाइएर अलेलाई बनम्न माबनसको सरू
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ूे न च चाून्छ तर येशैले आलैलाई माबनसको पुरीए भनेर

कूालाउाँर्दा आलैलाई सsचसािारर् माबनससरू आलैलाई
गबनएको चाूनुभएको र्दे खाउाँछ।

र्दोस्रोमा, त्यूी sाक्यांसलाई रभुयोग गरे र परमेश्sरको

ु एको लैकाले र्दे खाउन चाूे का बथए
स्थानमा ख्ररष्ट ूुनभ

भनेर जनाउाँछ (लैका ९:५८)। ×माबनसको पुरीए सब्िथको

पबन स्sामर ूो" भनेर येशैले नरबतकुतरमा लागेर सब्िथ
दर्दनलाई िोन्झलो िनाउने यूै र्दी पन्ण्डतूलेलाई सम्िोिन

गर्दाच (लैका ६:५ लेपान्तररत) येशै सं सारको सृवष्टकताच
भनेर आलैलाई स्sरकानुभ
च एको र त्यो सृवष्टलाई सर्दासिचर्दा

सम्झना राख्न अलग गररएको ूप्ताको सातौँ दर्दन सब्िथ
ु न्ु छ भनेर पन्ण्डतूलेलाई छक्क
दर्दनको स्sामर आल ूुनू

पानुभ
च एको बथयो। क्षमा दर्दने अबिकार तथा शन्ि भएको

ु न्ु छ भनेर सब्िथ दर्दनले पुवष्ट
येशै सर्दाशयर सृवष्टकताच ूुनू
गर्दचछ (लैका ५:२४)।

तेस्रोमा, सं सारको सृवष्ट भन्र्दा पवूले रीएर-एक परमेश्sरले

बनिाचरर् गरे को माबनसलाई उधताार गने काममा सम्पन्न गनच
(एवलसर १:३-५) योजना िनाइएको बथयो। त्यसकारर्

माबनसको पुरीए पापको भुमरीमा ूराएकाूलेलाई खोज्न र
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उधताार

गनच

आउनुभएको

बथयो

(लैका

९:५६,लैका

१९:१०)। तर त्यो उधताार गने काम तिसम्म पैरा ूुाँर्दन
जिसम्म ×माबनसको पुरीएले िेर र्दु:ख, कष्ट सूे र उूााँको

मृत्यु ूुाँर्दन र तेस्रो दर्दनमा पुनरुत्थान ूुाँर्दन" (लैका
९:२२ लेपान्तररत)। माबनसलाई पापिाि उधताार गराउन
आलै कुन् िािोमा वूाँड्नुपछच र कुन् मोल च ुकाउनुपछच

भनेर येशैलाई थाूा बथयो। त्यसले मुन्िको योजनामा
परमेश्sरको

सं लघ्नता

र

त्यस

योजनामा

आत्मसमपचर्तालाई खुलासा गररएको पाउाँछौँ।
चौथोमा,

र्दे ूायका

पर्दूलेले

मसरूको

ख्ररष्टको

मूान् कष्टको

पैर्त
च ालाई कसरी न्चरीएर् गरे को छ, ूे नू
चु ोस्: आलैलाई
िुसमा चिाइएर माररने कुराको अबरम ज्ञान उूााँमा बथयो

(लैका १८:३१-३३), उूााँरभुबत गररने अन्तघाचत, (लैका
९:४४),

उूााँको

मृत्युले

उूााँको

िारे मा

गरे को

भवsष्यsार्र भएको (लैका २२:२२), उूााँको िुसको
मृत्यु र पुनरुत्थान (लैका २४:७, लैका ११:३०),

परमेश्sर वपता र माबनसको िरचमा उूााँले गररने परsर
अथाचत ् सूजकताच (लैका १२:८)।

पााँचौ, लैकाले माबनसको पुरीएलाई सं सारको अन्न्तम

दर्दनमा आउने त्यस्तो व्यन्ित्sको लेपमा ूे रेका बथए
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जसले यस सं सारमा आएर उूााँको सन्तूलेलाई इनाम

दर्दनुून
ु ेछ र येशै र शतानको िरचमा भइरूे को मूान्
वssार्द sा सं घषचलाई बनर्ाचयक बिन्र्दुमा पुरयाउनुून
ु ेछ
(लैका ९:२६,, लैका १२:४, लैका १७:२४,२६,३०,
लैका २१:३६, लैका २२:६९)।
सं क्षेप्तमा,

×माबनसको पुरीए" भनेर दर्दइएको न्शषचकमा

ख्ररष्टका वsबभन्न पक्षूले समाsेश भएका छन्। त्यसमा

ु न्ु ्यो, उूााँ के गनच आउनुभयो, उूााँले ूाम्रो
उूााँ को ूुनू
बनन्म्त के गनुभ
च यो र मुन्िको योजनामा उूााँले के
गनुू
च न
े आदर्द समाsेश भएका छन्।
ु छ

वsश्sको इबतूासलाई र्दुई भागमा बिभान्जत गने येशै

कुन पौरान्र्क sा काल्पबनक नभएर इबतूासलाई ई.पै र
ईश्sर सन् भन्ने यथाथचतालाई पुवष्ट गराउने येशै sास्तवsक

माबनस न ूुनूुन््यो भनेर सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्िले न्जवकर
गर्दचछ।

ई. ×परमेश्sरको ख्ररष्ट sा मसरू"

लैका ९:२८-२७मा येशैले उूााँका चेलाूलेलाई

एक बनर्ाचयक रभुश्न गनुभ
च एको बथयो जुन उूााँलाई थाूा
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बथयो। त्यो रभुश्न उूााँले वकन गनुभ
च यो? उूााँको िारे मा
बतनरूलेलाई के बसकाउनु खोज्नुभएको बथयो र उूााँलाई

पछ्याउनु भनेको के ूो भन्ने अथच बतनरूलेलाई िुझाउन
चाूनुभएको बथयो ूे नू
चु ोस्: 18 एक पल्ि येशै एक्ल

रभुाथचना गरररूनुभएको बथयो, चेलाूले उूााँसाँग बथए, र
उूााँले बतनरूलेलाई सोध्नुभयो, “माबनसूलेले मलाई को ूो
भन्छन्?”
यैून्ना

19 बतनरूलेले भने, “कसले

भन्छन्, कसले

एबलया, र

िन्प्तस्मा-दर्दने

अलेूलेले

भन्छन्,

पवूलेका कोूी अगमsिाूलेमध्ये एक जना लेरर उठे का
छन्।”

20

उूााँले

बतनरूलेलाई

भन्नुभयो, “तर

बतमरूलेचावूाँ के भन्छौ? म को ूुाँ?” ति परीएुसले जsाल
दर्दएर

भने, “परमेश्sरका

ख्ररष्ि!”

21

ति

उूााँले

बतनरूलेलाई आज्ञा दर्दनुभयो, र साथ चेताउनर दर्दनुभयो, वक

् 22 अबन उूााँले
बतनरूलेले यो कुरा कसलाई नभनैन।
भन्नुभयो, “माबनसको पुरीएले िेर र्दु:ख उठाउनुपछच, र उनर

िमच-गुरुूले, मुख्य पैजाूारीूले र शास्रीएरूलेिाि िवूष्कृत
ूुनेछ, माररनेछ र तेस्रो दर्दनमा मृतकिाि जरवsत भई

उठनेछ।” 23 ति उूााँले सिलाई भन्नुभयो, “कोूी
मपबछ आउने इच्छा गछच भने त्यसले आलैलाई इन्कार
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गरोस्, र दर्दनूुाँ आफ्नो िैस िोकेर मेरो पबछ लागोस्।

24 वकनवक जसले आफ्नो रभुार् िचाउने इच्छा गछच,
त्यसले त्यो गुमाउनेछ। तर जसले मेरो खाबतर आफ्नो

रभुार् गुमाउाँछ, त्यसले त्यो िचाउनेछ। 25 वकनवक सारा

जगत् रभुाप्त गरे र आललाई चावूाँ नाश पाछच sा गुमाउाँछ
भने माबनसलाई के लाभ ूुन्छ र? 26 तर कोूी मर्दे न्ख र
मेरा sचनर्दे न्ख शमाचउाँछ भने माबनसको पुरीए पबन आफ्नो

मवूमामा, र वपताको र पवsरीए र्दै तगर्को मवूमामा आउाँर्दा

त्यससाँग शमाचउनेछ। 27 तर सााँच्च म बतमरूलेलाई
भन्र्दछु ,

यूााँ

उबभनेूले

कोूी-कोूी

छन्,

जसले

परमेश्sरको राज्य र्दे ख्न अन्घ मृत्यु चाख्नेछनन्।”

अलेले जे भने पबन ×बतमरूलेलेचावूाँ मलाई के

भन्छौ?" (लैका ९:२० लेपान्तररत)। २,००० sषच अन्घ
येशैले सोध्नुभएको रभुश्न अवूले पबन समय सापेन्क्षक छ र
मानs इबतूासभरर त्यो रभुश्नको जsालको माग गर्दचछ।

येशैको िारे मा वsबभन्न माबनसूलेले वsबभन्न जsाल दर्दएका

ु न्ु ्यो, समाज सुिारको नरबत
छन्:: उूााँ मूान् गुले ूुनू
तय गने

एक

वsशेषज्ञ,

एक सत्यsार्दी

र

सत्यलाई

रभुबतबनबित्s गने एक मूामानs, िबलर्दान तथा स्sाथच-
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त्यागको

एक

अगमsिा

अनुकरर्रय

तथा

आर्दशच

परमेश्sरको

उर्दाूरर्,

सन्र्दे शsाूक,

बनडर
समाज

सुिारको आन्र्दोलनकताच, यस सं सारमा जन्न्मएपबछ कस्तो

माबनस ूुनपु छच भनेर र्दे खाउने एक उत्कृष्ठ आर्दशच पुरुष
आदर्द। तर ×तपाईँ परमेश्sरको ख्ररष्ट" भन्ने परीएुसको

ओठूलेिाि आएको जsालमारीए येशैको रभुश्नको सूी तथा
उपयुि जsाल ूो।

येशै ख्ररष्टले रभुकृबतमाबथ आफ्नो आबिपत्य कबतको बथयो

भनेर उूााँले रभुमान्र्त गरे र र्दे खाउनुभएको बथयो (लैका
८:२२-२५),

शतानका

मबतयार

sा

उसका

राक्षसर

र्दै तूलेमाबथ उूााँको बनयन्रीएर् गने शन्ि बथयो (लैका
८:४३-३५), रोगव्यािरलाई ूिाउन उूााँको अलौवकक

शन्िलाई रभुर्दन्शचत गरे र र्दे खाइएको बथयो (लैका ५:१२१५,

लैका

८:४३-४८),

झण्ड

केूी

थोक

शन्ि

पबन

बिनान

५,००० जना भन्र्दा ििीलाई खाना ख्sाएर भोकमरीको
समस्यालाई

समािान

गनच सक्ने

उूााँमा

र्दे न्खएको बथयो (लैका ९:१३-१७), त्यबतमारीए नभएर
कुन पबन मूुाँ भन्ने sज्ञाबनकले माथ गनच नसक्ने मृत्युमाबथ
पबन वsजय ूाबसल गने उूााँको अबिकार र शन्िलाई
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पबन तत्काबलन आम जनताले र्दे खेका बथए (लैका ८:५१५६)।

पाएपबछ

अलेले आफ्नो िारे मा के भन्छ भन्ने जsाल
ूाकाूाकी

च ुनौतर

दर्दएर

येशैले

आफ्ना

चेलाूलेलाई आफ्नो िारे मा बतनरूलेको के बिचार छ
भनेर सोध्नुभएको बथयो। त्यो रभुश्नको जsालिाि आलैले

बसक्न उूााँले रभुश्न गनुभ
च एको बथएन न त उूााँलाई थाूा
नभएको कुरो थाूा पाउन। तर त्यो रभुश्नको सूी
जsालमा

उूााँरभुबत

बतनरूलेको

पैर्च

समपचर्ताको

आsश्यकता बतनरूलेले मूसुस गलेन् भन्ने उूााँको चाूना
बथयो। त्यस समपचर्तामा बतनरूलेले च ुकाउनुपने सि
मोल गााँबसएको बथयो।

×येशैको िारे मा अलेले के भन्छ के भनेका बथए भनेर

अलेको अनुभsमा उूााँरभुबत ूामरूलेको ज्ञान तथा आस्था
ु न्ु र्दन। येशैको िारे मा व्यि
कवूल्य पबन आिाररत ूुनू

गरे का वsबभन्न िारर्ाूलेको िारे मा ूामरलाई राम्रोसाँग

थाूा ूुन सक्छ। माबनसको दर्दमागले रचेका sा सोचेका
विन्श्चयन िमचको िारे मा थाूा पाउने वsशेषज्ञ sा वsधताान
ूामर ूुनसक्छौँ ूोला। वsश्sका वsबभन्न मूान न्चन्तक

sा र्दाशचबनक तथा वsद्वानूलेले येशैको िारे मा बसकाएका
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न्शक्षार्दीक्षाको सार ूामर भन्न सकौँला। तर त्यो खुिर

ूामरमा भयो भन्र्दमा ूामर इसाई अथाचत ् येशैभि ूुन्छौँ
भन्ने छन। इसाई िमच sा आस्था भनेको केsल येशैको
िारे मा थाूा पाउनुमारीए ूोइन। येशैलाई व्यन्िगत लेपमा

न्चन्ने खुिर ूुन ु न येशैरभुबतको आस्थाको मौबलकता ूो
भनेर सिले सिैँ थाूा पाउनु बनतान्त जरुरी छ। येशैरभुबत

व्यन्िगत आत्मबनर्चयको अपेक्षा उूााँले गनुू
च न्ु छ। केsल
परीएुस sा तर चेलाूलेलाई मारीए ूोइन ूामर रभुत्येकलाई
त्यूी रभुश्न उूााँले ूाम्रो सामु तेस्याचउनुून्ु छ: बतमर आलले

मेरो िारे मा के सोच्र्दछौ?"-वsबलयम िाक्ले , र्द गस्पल
अभ मा्यु, (िं गलोर, बथयोलोन्जकल पन्ब्लकेशनस् इन
इन्न्डया,२००९), ठे ली २, पृ. १६१िाि लेपान्तररत।

येशैले आलै ×को ूुाँ भनेर बतमरूलेले सोच्र्दछौँ?"

भन्ने रभुश्नको जsाल जुन ् परीएुसले दर्दए त्यूी ूामरिाि
उूााँले

पाउनुपने

पबन

जsालको

बिकल्प

अले

केूी

ु न्ु र्दन यदर्द ूामरले येशैरभुबत आस्था, भरोसा र अगाि
ूुनू

श्रधताा राख्र्दछौँ भने। परीएुसको जsाल "तपााँई परमेश्sरको
ु न्ु छ" (लैका ९:२० लेपान्तररत)
ख्ररष्ट अथाचत ् मसरू ूुनू

युगौँ युगको समय सापेन्क्षत जsाल ूो। ख्ररष्टको अथच
अबभवषत व्यन्ि, मसरू, उधताारकताच ूो जसले शतान र
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पापको

पकडिाि

माबनसूलेलाई

मुि

गनुू
च न्ु छ

र

िाबमचकताको राज्य अथाचत ् असल, सूी िािो वूाँड्ने र
असली रभुेममा सिलाई पबस्रन बनम्तो दर्दनुून्ु छ।

ु अथाचत ् स्sामर, बनको पाने डाक्िर,
येशै कुन िमचगले

करुर्ामय
आsाज

व्यन्ित्s,

उठाउने,

समाज

र्दाशचबनक,

सुिारको

वsबभन्न

बनन्म्त

कथा

िुलन्र्द

तथा

उपमाूलेद्वारा अतीिुवधता दर्दने मूान् न्चन्तक आदर्द ूुन ्
भनेरमारीए पुग्र्दन अथाचत ् उूााँको िारे मा थाूा पाएरमारीए
पुग्र्दन। येशैलाई परमेश्sर भनेर स्sरकार गरे र त्यूी
गररमामय रभुबतष्ठामा उूााँलाई स्तुबत मवूमा र रभुशंसा
गनुप
च छच भन्ने सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्िको रभुबतsधताता छ।

ु एर यस सं सारमा कुन स्sामर
परमेश्sर माबनस ूुनभ

आदर्द भनेर ठै लो सम्मान अथाचत ् भाऊ नखोन्ज सि
ु यो। उूााँको त्यस
माबनसको उधताारको बनन्म्त िबल ूुनभ
मूान्

रभुेमलाई

स्sरकार

गरे र

उूााँको

मसरूत्sलाई

सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्िले हृर्दयर्दे न्ख न उूााँलाई आफ्नो रभुभु
भनेर मान्र्दछ।

×येशैको िारे मा गलत सोच बभरीएाउने कुन पबन मानवsय

रभुश्नूलेिाि

पन्न्छएर

िस्नु पछच।

ूो,

सत्य

भनेको

अनुमानको िोकमा पबन ूुनसक्छ। ख्ररष्ट माबनस ूुनूु न्ु ्यो
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भने चचाच गर्दाच तपाईँ िेर ूोन्शयार ूुनपु छच वकनभने
तपाईँको न्जज्ञासामा ख्ररष्ट परमेश्sर ूो वक माबनस ूो भन्ने

कुरामा अलमबलएर उूााँरभुबत गलत िारर्मा तपाईँ डुब्न
ूुन्न।

उर्दाूरर्मा

येशैको

मानs

अsतारी

जन्म

परमेश्sरको अलौवकक sा आश्चयच रभुवियािाि भएको

बथयो। तर कवूल्य पबन यो मनमा ूामरले राख्नु ूुाँर्दन वक
उूााँमा कुन पाप बथयो sा उूााँ पापमा लस्नु भएको
बथयो। ूो, ूामर रभुलोभनमा लसेको जस्त सि रभुलोभनको

सामना उूााँले गनुभ
च एको बथयो। तर उूााँलाई पवsरीए व्यन्ि
भनेर कूलाइएको बथयो। ख्ररष्ट ूामर जस्त सि कुराको
ु एको बथयो भन्ने
रभुलोभनमा पनुभ
च एपबन उूााँ पापरवूत ूुनभ

व्याख्या रूस्यमा न छोबडएको छ। ख्ररष्ट मानs स्sलेप
ूुनूु न्ु ्यो र त्यूी स्sलेपमा उूााँ सर्दा रवूरूनुून
े । यो
ु छ

कसरी सम्भs छ भन्ने ज्ञान सिैँ रूस्यमय न रान्खनेछ।"एलेन जर ह्वाइि, र्द एसबडए िाइिल कमेन्िरी, ठे ली ५, पृ.
११२८,११२९िाि लेपान्तररत।

एक ताका येशैको बिरोि गने तर उूााँको ज्ञानमा

पोख्त

ूुनगएको

अङ्खरेजर

रभुख्यात

सावूत्यकार

सरएस

बलवsसले येशैको िारे मा आफ्नो मनतव्य यसरी पोखेका
बथए: "जुन कुराूलेलाई र्दाsर गरे र येशैले भन्नुभयो, त्यस्तो
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व्यन्ित्s केsल मूान् नबतक गुले ूुन सक्र्दनन्। वक त

उूााँ मगज खुस्केको पागल sा नकचको शतान ूुनपु छच।
तपाईँले उूााँको िारे मा आफ्नो िारर्ा राख्नपछच। वक त
उूााँले र्दाsर गरे को अनुसार उूााँ परमेश्sरको पुरीए, sा

पागल अथsा कुन त्यो भन्र्दा खन्स्कएको व्यन्ि ूुनपु छच।
तपाईँले उूााँलाई मैखक
च ो सं ज्ञा दर्दएर उूााँलाई थुबनदर्दन
सक्नुून्ु छ; यो त शतान ूो भनेर थुकेर मानच सक्नुून्ु छ;

sा पाऊमा परे र मेरा रभुभु परमेश्sर भनेर स्sरकार गनच
ु
सक्नुून्ु छ। तर उूााँलाई कुन मूामानs sा मूान् िमचगले
भनेर अनथचको बिल्ला लगाउन दर्दएर उूााँलाई ूाम्रो
सं रक्षक

ँ
निनाऔ।

उूााँले

र्दाsर

गनुभ
च एको

अनुसार

उूााँलाई मान्ने sा नमान्ने अबिकार ूामरलाई खुला गरे र

छोड्नुभएको छन न त उूााँको त्यो चाूना न बथयो।"- र्द

मेर विन्श्चयाबनिीको पृ. ५६को "र्द शवकङ्ग अल्िरनेविभ"
िाि लेपान्तररत।
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सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि चचचका मौबलक न्शक्षाूलेको सार
सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि चचचको सम्पैर्च वsश्sासको आिार
पवsरीए शास्त्र िाइिल न ूो। सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्िले

तयार पारे को मौबलक न्शक्षाूले चचचले िुझेसम्म पवsरीए

िाइिलमा र्दशाचइएका न्शक्षाूलेमा आिाररत छन्। यदर्द

र्दे ूायका कुन पबन न्शक्षालाई पररमान्जचत sा थपघि
गनुप
च रे मा पवsरीए आत्माको अगुsाई अनुसार िाइिलक
पररबिबभरीए रूे र परमेश्sरिाि आउने अझ िवि ज्ञानको
आिारमा गररनेछ। यो थपघि गने रभुविया सेभेन्थ-डे
एडभेन्न्िस्ि

चचचको

िृूत

सािारर्सभा

(जनरल

कन्लरे न्स) जूााँ वsश्sका रभुबतबनबिूले पााँचपााँच sषचमा

भेला ूुन्छन् त्यूााँ पवsरीए आत्माको अगुsाईमा गररनेछ।
परमेश्sरको पवsरीए sचनमा बसकाइएका

न्शक्षाूलेलाई

असल, सरल तथा पररमान्जचत भाषामा

कसरी व्यि

गनुप
च र्दचछ भनेर त्यूी सभाले छललल गरर अनुमोर्दन
गर्दचछ। एडभेन्न्िस्ि चचचका मौबलक न्शक्षाूले सं क्षेप्तमा
यस रभुकारका छन् जुन ् येशैलाई रभुेम गने र उूााँको
नरबतमा चल्न चाूनेूलेले आत्मसात् गनच अपेक्षा गररन्छ:
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afOan
1
gofF / k'/fgf] s/f/ wd{zf:q k/d]Zj/sf] lnlvt jrg
xf] . oL k/d]Zj/sf kljq hgx¿nfO{ k]|/0ff lbP/, kljq
cfTdfn] g} pgLx¿åf/f af]n]sf jf n]v]sf jrgx¿ x'g\ .
dflg;nfO{ cfjZos /x]sf] d'lQmsf] 1fgnfO{
k/d]Zj/n] oL jrgx¿åf/f ;'Dkg' ePsf] 5 .
k/d]Zj/sf] OR5fnfO{ k|s6 u/fpg] kljq wd{zf:q
afOan lgisnÍ 5 . dflg;sf] cfbz{ rl/qnfO{
b]vfpg, dflg;sf] cg'ejnfO{ s'g dfkb08df x]g'{k5{
eg]/ b]vfpg, s'g}klg lzIff bLIff jf wd{bz{gsf]
cflwsfl/s ¿kdf k|:t't ug{ / Oltxf;df k/d]Zj/sf
lqmofsnfkx¿sf ljZj;gLo n]vfhf]vf /fVg of] kljq
zf:q afOan xfdLnfO{ lbOPsf] xf] .
(भजन ११९:१०५, वूतोपर्दे श ३०:५,६, यशया ८:२०,
यैून्ना १७:१७, १ थेस्सोबलबनकी २:१३, २ बतमोथर
३:१६,१७, वूब्रै ४:१२ र २ परीएुस १:२०,२१)।

2

qL Ps k/d]Zj/

qL–Ps k/d]Zj/ lktf, k'q / kljq cfTdf
x'g'x'G5 .
pxfFx¿ ;gftgb]lv g} tLg JolQmx¿ Ps eP/
/xg'ePsf] 5 . k/d]Zj/ cd/, ;j{zlQmdfg\, ;j{1fgL,
४9

;jf]{kl/, ;j{JofkL, ;b}j ljBdfg\ x'g'x'G5 . pxfF cgGt
x'g'x'G5 / dfgjLo af]weGbf cyfx eP tfklg :j]R5fn]
k|s6 eP/ dflg;sf] ;fd' lrlgg'ePsf] 5 . pxfF ;f/f
;[li6af6 ;bf;j{bf pkf;gf, cf/fwgf, :t"lt, k|z+;f,
>4f / ;]jfsf] of]Uo x'g'x'G5 .
(उत्पन्त्त १:२६, व्यsस्था ६:४, यशया ६:८, मत्तर
१८:१९, यैून्ना ३:१६, २ कोरन्थर १:२१,२२,
१३:१४, एवलसर ४:४-६ र १ परीएुस १:२)।

3

;GFFtg k/d]Zj/ lktf

k/dk|e' k/d]Zj/, lktf ;[li6stf{, ;a}sf >f]t,
;+ef/stf{ / ;f/f ;[li6sf ;fj{ef}lds dflns x'g'x'G5 .
pxfF GofoL, kljq, bofn', ;bfzoL, cg'u|xL, s¿0ffdoL,
c6n k|]dn] k"0f{, ljZjfl;nf] / l/; ug{ l9nf] x'g'x'G5 .
h'g u'0fx¿ / zlQmx¿ k'q / kljq cfTdfdf kfOPsf
5g\, tL ;a} k/d]Zj/ lktfaf6 k|s6 ePsf 5g\ .
उत्पन्त्त १:१, व्यsस्था ४:३५, भजन ११०:१,

४, यैून्ना ३:१६, १४:९, १ कोरन्थर १५:२८, १
बतमोथर १:१७, १ यैून्ना ४:८ र रभुकाश ४:११)
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4

o]z"

;gftg k/d]Zj/, cgGt k'q o]z"sf] ¿kdf cjtf/
x'g'eof] . pxfFåf/f ;a}yf]s ;[li6 eP, pxfFn] g} k/dk|e'
k/dlktfsf] rl/qnfO{ k|bz{g ug{'eof], dfgj p4f/sf]
sfo{nfO{ ;DkGg ug'{eof] / pxfFn] g} ;+;f/sf] Gofo
ug'{x'G5 . ;bf;j{bf ;t\ k/d]Zj/ eP/ klg o]z" v|Li6
jf:tljs dflg; x'g'ePsf] lyof] . kljq cfTdf, sGof
dl/oddf cfP/ pgn] ue{wf/0f ul/g\ / ltgaf6 o]z"sf]
hGd eof] . dfgj hfltnfO{ cfOkg]{ ;a} k/LIff /
df]xsf] ;fdgf pxfFn] ug'{eof] . t/, k/d]Zj/sf l;4
wfld{stf / ljz'4 k|]dnfO{ cfTd;ft\ u/L cg's/0fLo
cfbz{ gd"gf eP/ pxfF lhpg'eof] . ljleGg cfZro{
sfdx¿åf/f pxfFn] k/d]Zj/sf] zlQm k|bz{g ug'{eof] /
pxfF g} k|lt1f ul/Psf k/d]Zj/sf] d;Lx x'g'x'G5 eg]/
cfkm"nfO{ kl/lrt u/fpg'eof] . pxfFsf] cfkm\g} ;bLIffn]
xfd|f] kfksf nflu xfd|f] ;§fdf qm";df aln x'g'eof] /
ufl8Psf] tLg lbgkl5 af}/L p7\g'eof] / :ju{sf] kljq
:yfgdf pxfFdf lgi7f /fVg]x¿sf nflu clkn ug{
pSng'eof] . cfˆgf] dlxdfdf cfˆgf eQmhgx¿nfO{
clGtd p4f/ ug{ pxfF km]/L cfpg'x'g]5 / ;f/f ;[li6sf]
k'g{:yfkgf x'g]5 .
५1

(यशया ५३:४-६, र्दाबनएल ९:२५-२७, लैका
१:३५, यैून्ना १:१-३, १४, ५:२२, १०:३०, १४:१३,९, रोमर ६:२३, १ कोरन्थर १५:३,४, २ कोरन्थर
३:१८, ५:१७-१९, वलबलप्पर २:५-११, कलस्सर १:१५१९, वूब्रै २:९-१८, ८:१,२)।

5

kljq cfTdf

kljq / cgGt cfTdf k/d]Zj/, lktf / k'q;Fu ;[li6df,
o]z"sf] cjtf/df / dfgj p4f/df lqmofzLn x'g'x'GYof] .
ु न्ु छ। wd{zf:q
उूााँ व्यन्ित्sमा वपता र पुरीए समान ूुनू
afOansf n]vsx¿nfO{ pxfFn] k|]l/t ug'{eof] . o]z"sf]
hLjgsfn e/L pxfFsf sfdsf nflu pxfFnfO{ phf{ k|bfg
ug'{eof] . pxfFn] g} dflg;sf] r]tgfnfO{ hufP/ kfkk|lt
;hu u/fO{ k/d]Zj/lt/ kZrfQfksf nflu cu'jfO
ug'{x'G5 / pxfFsf] cfXjfgnfO{ :jLsfg{ ck]Iff ug'{x'G5 .
pxfFn] dflg;sf] hLjgdf kl/jt{g NofP/ k/d]Zj/sf]
:j¿kdf ¿kfGt/ ug'{x'G5 . k/dlktf k/d]Zj/ / o]z"n]
cfˆgf ljZjf;Lhgx¿sf ;fydf x/bd /xg kljq
cfTdfnfO{ v6fpg'ePsf] 5 . pxfFn] d08nLdf cflTds
५2

j/bfgx¿ k|jfx ug'{x'G5 . o]z"sf nflu ujfxL x'g
;fdYo{ agfpg'x'G5, afOandf cfwfl/t ;a} ;Tokydf
lxF8\g cu'jfO ug'{x'G5 .
(उत्पन्त्त १:१,२, १ शमैएल २३:२, भजन

५१:११, यशया ६१:१, लैका १:३५, ४:१८, यैून्ना

१४:१६-१८,२६, १५:२६, १६:७-१३, रभुेररत १:८,

५:३, १०:३८, रोमर ५:५, १ कोरन्थर १२:७-११, २
कोरन्थर ३:१८, २ परीएुस १:२१))।

6

;[li^

k/d]Zj/ ofjt yf]ssf ;[li6stf{ x'g'x'G5 /
pxfFsf] ;[li6sf] cflwsfl/s र ऐबतूाबसक j[QfGt kljq
afOandf k|s6 ul/Psf] 5 . आिुबनक युगको ^ lbgdf
:ju{, k[YjL, समुर / त्यसमा ePsf ;a}yf]s ;[li6 ug'{eof]
. clg k|yd xKtfsf] klxnf] ;ftf}F lbgdf lj>fd lng'eof]
. o;/L zjfy lbgnfO{ pxfFsf] ;[li6sf] rL/:yfoL
;Demgfsf] w/f]x/sf] ¿kdf k/d]Zj/n] :yfkgf ug'{ePsf]
5 lsgeg] pxfFn] k|yd ^ अक्षरस lbgx¿df ;a}
;[li6sf sfdx¿ ;DkGg ug{'ePsf] lyof] . पवsरीए शsाथ
५3

दर्दन समाsेश भएका दर्दनूलेलाई ूामर आज पबन ूप्ता
भनेर सम्िोिन गर्दचछौँ। शिाथ दर्दन ूप्ताको सातौँ दर्दन

अथाचत ् शबनsार पर्दचछ। िमचशास्त्र िाइिलले अले कुन
दर्दन चाूे आइतिार न वकन नूोस् त्यसलाई शिाथ भनेर
अनुमोर्दन गररएको छन। त्यसकारर् िाइिल अनुसार

चल्न चाूने कोूी पबन येशैभिले परमरभुभु परमेश्sर तथा
येशै न

सृवष्टकताच

त्यसलाई

साकार

ु न्ु छ भनेर
ूुनू

दर्दन

ूप्ताको

स्sरकार गछच
सातौँ

दर्दन

भने

अथाचत ्

शबनsारलाई मारीए पवsरीए मानेर पालन गनुक
च ो वsकल्प
छन।k|yd

g/ / gf/L k/d]Zj/sf] :j¿kdf ;[li6
ul/Psfn] ltgLx¿ ;[li6sf d's'6 dflgG5g\ . pgLx¿nfO{
k[YjLdf cflwkTo hdfpg / ;DxfNg] cleef/f lbOPsf]
lyof] . ha ;[li6 ;DkGg eof] ta k/d]Zj/n] Tof] clt
pQd lyof] eg]/ pRrf/0f u/L pxfFsf] dlxdfsf] 3f]if0ff
ug'{ePsf] lyof] .

(उत्पन्त्त १-२; ५;११; रभुस्थान २०:८-११;

भजन १९:१-६,९,१०४; यशया ४५:१२,१८; रभुेररत

१७:२४, कलस्सर १:१६, वूब्रै १:२, ११:३ र
रभुकाश १०:६, १४:७)।

५4

7

dflg;sf] :jefj

k/d]Zj/n] cfkm\g} :j¿kdf g/ / gf/L ;[li6
ug'{ePsf] lyof] . pgLx¿मा आआफ्न JolQmTj बथए।
उनरूलेलाई सोच्न तथा वssेकको :jtGqtf दर्दइएको
बथयो / sfo{;Dkfbg ug]{ clwsf/ / ;fdYo{n] ;';DkGg
u/fPsf lyP . JolQmut :jtGqtfn] ;';lHht eP/
;[li6 eP tfklg k|To]s dflg; z/L/, dl:tis /
cfTdfsf] cljeflht cË xf] / hLjg, ;f; / ofjt
s'/fdf k/d]Zj/df e/ kg'{ kb{5 . ha xfd|f k|yd
dftflktfn] k/d]Zj/sf] cf1fnfO{, eË u/] ta ltgLx¿
k/d]Zj/df e/ kg{ c:jLsf/ u/] / k/d]Zj/n]
/fVg'ePsf] dxfg\ txaf6 tn v;] . ltgLx¿sf kfkn]
ubf{ dflg;df ePsf] k/d]Zj/sf] :j¿k cke|+z eof] /
pm d[To'df ;xefuL x'g k'Uof] . ltgLx¿sf j+z To;
kltt :jefjdf ;+nUg x'g'k¥of] / To;sf] kl/0ffd
ef]Ug'k¥of] . dflg;x¿ cg]s sdhf]/Lx¿;lxt :jefjn]
g} cwdL{ k|j[lQ lnP/ hGd]sf x'G5g\ . t/ k/d]Zj/n]
;+;f/nfO{ o]z"åf/f cfkm";Fu d]nldnfk ug'{ePsf] 5 /
pxfFsf] cfTdfåf/f, vl:sPsf gfzjfg dflg;x¿nfO{
pgLx¿sf ;[li6stf{sf] :j¿kdf o]z"sf] sfo{n]
dflg;nfO{ klxn]s} :yfgdf पुनिचूाली ug{;S5 ।
५5

jt{dfg gZj/ z/L/

परमेश्sरको मवूमाको बनन्म्त सृवष्ट

गररएको ूो। उूााँलाई रभुेम गनच र एक आपसमा रभुेमाभाs
राख्न र बतनरूलेको sाताsरर्को ूे रचाू गनच मानs
रभुार्रलाई सृवष्ट गररएको ूो।

o]z"sf] k'g/fudgdf slxNo}
gfz gx'g] cj:yfdf माबनसलाई k'ghL{वित पारिनेछ .
(उत्पन्त्त

१:२६-२८;

२:७,

१५;३;

भजन

८:४-८; ५१:५,१०; ५८:३, यबमचया १७:९, रभुेररत
१७:२४-२८, रोमर ५:१२-१७, २ कोरन्थर ५:१९,२०;
एवलसर २:३; १ थेस्सोबलबनकी ५:२३, १ यैून्ना ३:४;
४:७,८,११,२०)।

8

dxfg\ dte]b

;f/f dfgj cfh, k/d]Zj/sf] rl/q, cf1fx¿ / hut\df
pxfFsf] ;fj{ef}dsf] ljifonfO{ lnP/ eO/x]sf] o]z" /
z}tfg aLrsf] dxfg\ cGt/åGåsf] rk]6fdf k/]sf 5g\ .
of] åGå :ju{af6 ;'¿ ePsf] xf] lsgls ;[li6 ul/Psf]
Ps d"n :ju{b"tn] cfkm"n] kfPsf] :jljj]snfO{ b'¿kof]u
u/L k/d]Zj/;Fu ljb|f]x u¥of] / cfkm" k/d]Zj/;/x x'g]
clwsf/ vf]Hof] h;n] ubf{ :ju{df o'4 eof] . o;sf]
kmn:j¿k p;nfO{ p;sf] kIfdf nfu]sf PsltxfO
५6

:ju{b"tx¿;lxt :ju{af6 tn ˆofFlsof] . pm hf] z}tfg
eof] / p;n] ev{/ ;[li6 u/]sf cfbd / xJjfnfO{ kfksf]
vfN8f]df /fVg ;kmn eof] . p;n] ljb|f]xsf] efjgf
u/]sf sf/0f k/d]Zj/sf] :j¿kdf agfOPsf] dfgj
:jefj cke|+; eof], ;[li6sf] ;+/rgf c:tJo:t eof],
clg cflv/df ljZjJofkL hnk|no lgDTofpg' k¥of]
जसको ऐबतूाबसक sृतान्त उत्पन्त्त १-११मा उल्लेख
गररएको छ।

;f/f hut\sf cufl8 of] ;+;f/ o'4:ynsf]
¿kdf v8f eof] t/ o;} :yfgaf6 k/d]Zj/sf] k|]dsf]
ljho ePsf] 3f]if0ff klg x'g]5 . o; afbljjfbdf
;xfotf ug{ o]z"n] pxfFsf lgi7fjfg\ hgx¿sf lglDt
cu'jfO ug{, /Iff ug{, ;Def/ ug{ / d'lQmsf] kydf
lxF8\g kljq cfTdf / pxfFsf jkmfbf/ b]jb"tx¿nfO{
v6fpg'x'G5 .
(उत्पन्त्त ३; ६-८; अययैि १:६-१२; यशया

१४:१२-१४; इन्जवकएल २८:१२-१८; रोमर १:१९-

३२; ३:४; ५:१२-२१; ८:१९-२२; १ कोरन्थर ४:९;
वूब्रै १:१४; १ परीएुस ५:८; २ परीएुस ३:६ र रभुकाश
१२:४-९)।

५7

९

o]z"sf] hLjg d[To' / k'g?Tyfg

o]z"sf] hLjgn] k/d]Zj/sf] OR5f l;4 ¿kdf
kfng u/]sf] kfOG5 . pxfFn] ef]Ug'ePsf si6, d[To' /
k'g¿Tyfg g} k|folZrQsf] ljlwåf/f dflg;sf] kfk
x6fpg] Ps dfq pkfo k/d]Zj/sf] of]hgfleq kb{5 .
;f/f ;[li6n] ;[li6stf{ k/d]Zj/sf] cgGt / kljq k|]dsf]
ljifodf cem /fd|/L a'e"mg\ eg]/ of] hf]lvdk"0f{ k|lqmof
pxfFn] ckgfpg'ePsf lyP . o]z"sf] o; l;4
k|folZrQsf] ljlw cyf{t\ xfd|f] ;§fdf o]z" aln x'g'ePsf]
sfo{n] k/d]Zj/sf] wfld{s cf1f / pxfFsf] cg'u|xk"0f{
;bf;oL rl/qnfO{ k'li6 ub{5 lsgls o;n] k/d]Zj/sf]
cf1f pNnª\3g ubf{ kfkdf ;xefuL x'G5f}F eg]/ b]vfpF5
eg], k/d]Zj/sf] k|]dn] Ifdf kfpg ;Sb5f}F eg]/ :ki6
ub{5 . o]z"sf] d[To'n] pxfF xfd|f] ;§f dg'{ePsf] / xfd|f]
k|folZrQ pxfFn] ug'{ePsf] b]vfOPsf] 5 . of] sfo{n]
xfdLnfO{ k/d]Zj/;Fu d]nldnfk u/fpFb5 / xfd|f]
hLjgnfO{ ¿kfGtl/t ub{5 . o]z"sf] k'g¿Tyfgn] b'i6
cwdL{x¿sf] zlQmdfly ljho k|fKt u/]sf] b]vfpF5 /
h;n] pxfFsf] k|folZrQsf] ljlwnfO{ :jLsfb{5 To;n]
klg cGTodf kfk / d[To'dfly ljho k|fKt ug]{5 eg]/
cfZjf;g lbnfpFb5 . o;n] o]z"sf] :jfldTjsf] 3f]if0ff
५8

ub{5, h;sf] cufl8 ;f/f :ju{b"t / k[YjLsf x/]s
k|f0fLn] 3'F8f 6]Sg]5g\ .

(उत्पन्त्त ३:१५; भजन २२:१; यशया ५३;

यैून्ना ३:१६; १४:३०; रोमर १:४;३:२५; ४:२५;

८:३,४; १ कोरन्थर १५:३,४,२०-२२; २ कोरन्थर
५:१४,१५, १९-२१; वलबलप्पर २:६-११; कलस्सर

२:१५; १ परीएुस २:२१,२२; र १ यैून्ना २:२;
४:१०)।
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d'lQmsf] cg'ej

k/d]Zj/sf] cgGt tyf c6n k|]d, bof /
;bfzotfsf] sf/0f kfk/lxt o]z"n] xfd|f] kfksf] ef/
af]Sg'eof] dfgf}F ls pxfF xfd|f] lglDt kfk x'g'eof] clg
qm';df dg'{eof] h;n] ubf{ pxfFsf] wfld{s :jefjdf g}
xfdL k/d]Zj/sf] cufl8 wdL{ 7xl/of}+ . kljq cfTdfsf]
cu'jfOdf xfdL ck"0f{tfsf] cg'ej ub{5f}F, pxfFn]
xfdLnfO{ xfd|f] kfkk|lt af]41fg u/fpg'x'G5 . cwd{sf]
vfN8f]df kbf{ kZrfQfklt/ 8f]¥ofpg'x'G5 / o]z" g} xfd|f]
abnfdf dg'{ePsf] / pbfx/0f x'g'ePsf] egL
b]vfpg'x'G5, h;n] xfdLnfO{ o]z"k|ltsf] cf:yf /
ljZjf;sf] ;fwgfdf kl/kSj agfpF5 . of] d'lQm lbnfpg]
५9

cf:yf k/d]Zj/sf] jrgsf] zlQmaf6 k|fKt x'G5 / of]
k/d]Zj/sf] cg'u|xsf] pkxf/ xf] . o]z"åf/f xfdL
bf]ifd'Qm ePsf 5f}F . k/d]Zj/sf ;Gtfg x'g] xs kfPsf
5f}F / kfksf] :jfldTjaf6 :jtGq ePsf 5f}F .
k/d]Zj/sf] kljq cfTdfåf/f xfdL gjhLjg kfpF5f}F /
kljq x'G5f}F . kljq cfTdfn] xfd|f] dgdl:tisdf
dgf]qmflGt u/fO{ gjLs/0f u/fpg'x'G5, k/d]Zj/sf]
k|]dsf] cf1fnfO{ -cyf{t\ bz zLn jf cf1fx¿_ xfd|f]
x[bodf n]Vg'x'G5 / xfdLnfO{ kljq hLjg latfpg zlQm
lbg'x'G5 . pxfFdf g} /lx/x\of}F eg] xfdL pxfFsf] b}ljs
:jefjdf ;xefuL x'g]5f}F / clxn] / Gofosf] lbgdf
d'lQmsf] k|Tofe"lt kfpF5f}F .

(उत्पन्त्त ३:१५, यशया ४५:२२; ५३; यबमचया

३१:३१-३४,

इन्जवकएल

३३:११;

३६:२५-२७;

ूिकुक २:४; मकैचस ९:२३,,२४; यैून्ना ३:३-८,

१६:८; रोमर ३:२१-२६, ८:१-४, १४-१७, ५:६-१०,
१०:१७, १२:२; २ कोरन्थर ५:१७-२१; गलातर १:४,
३:१३,१४, २६, ४:४-७, एवलसर २:४-१०, कलस्सर
१:१३,१४; बततस ३:३-७; वूब्रै ८:७-१२; १ परीएुस
१:२३,

१३:८)।

२:२१,२२,

२

परीएुस
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१:३,४

र

रभुकाश

11

o]z"df a(\g'

qm";df cfˆgf] d[To'af6 kfksf zlQmx¿dfly
o]z"n] ljho k|fKt ug'{eof] . o]z"n] cfˆgf] ;f+;fl/s
hLjgsf] ;]jfsfo{sf] bf}/fgdf g} z}tfgsf] bfgjLo
cflTds zlQmnfO{ eË ug'{eof] / ltgLx¿nfO{ cfˆgf]
clwgdf /fVg'eof] / ltgLx¿sf] clGtd ljgfznfO{
lglZrt lgisif{df k'¥ofpg'eof] . olb xfdL o]z"df
cfgGb, zflGt / k|]dk"j{s lgi7fjfg\ eP/ lxF8\of}F eg]
pxfFsf] ljhon] xfdL klg z}tfgsf zlQmx¿af6 ljho
k|fKt ug{ ;Sb5f}F lsgeg] z}tfgn] xfdLnfO{ cfˆgf]
clwgdf /fVg x/bd k|of; ul//xG5 . kljq cfTdf
xfdLdf /xg'x'G5 / To; cGwsf/sf] zlQm;Fu d'sflanf
ug{ zlQm;DkGg u/fpg'x'G5 . olb xfdL o]z"df ;dlk{t
hLjg latfO/x\of}F eg] ljutsf kfksf] af]emaf6 5'6\sf/f
kfpg ;Sb5f}F . xfdL cGwsf/df xf]Og, b'i6fTdfsf]
zlQmsf] 8/df klg xf]Og, g t c1fgtfdf, g t lat]sf]
hLjgsf] clwgdf x'G5f}F . o]z"df gofF lsl;dsf]
:jtGqtfsf] sf/0fn] pxfFsf] rl/qsf] cg'z/0f ug{
xfdLnfO{ af]nfOPsf] 5 . b}lgs hLjgdf pxfF;Fu
k|fy{gfåf/f cfbfgk|bfg ug{, k/d]Zj/sf] jrgdf tNnLg
x'g, pxfFdfly e/f];f /fVg, v';LofnL;fy pxfFsf]
pkf;gf / ehg ufpg, d08nLdf k/d]Zj/sf] a[xt\
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sfo{sf nflu ;xefuL x'g xfdLnfO{ r'g]/ cj;/ k|bfg
ul/Psf] 5 egL 7fGg'kb{5 . ha xfdL :j]R5fn] k|]defj
/fv]/ c¿sf] ;]jf ub{5f}F, pxfFsf] p4f/sf] vfsfsf nflu
ujfxL aGb5f}F, ta xfdL pxfFsf] pkl:yltsf] cg'ej
ug]{5f}F / b}lgs hLjgdf cflTds hfu[lQsf] cg'ej
ug]{5f}F . ta xfdL cflTds ?kdf hfu?s x'Fb5f}F .

(१ इबतूास २९:११; भजन १:१,२, २३:४,

७७:११, १२; मत्तर २०:२५-२८, २५:३१-४६; लैका
१०:१७-२०, यैून्ना २०:२१; रोमर ८:३८,३९; २
कोरन्थर

३:१७,१८;

गलातर

५:२२-२५,

एवलसर

५:१९,२०, ६:१२-१८, वलबलप्पर ३:७-१४; कलस्सर
१:१३,१४, २:६,१४,१५; १ थेस्सोबलबनकी ५:१६-

१८,२३; वूब्रै १०:२५, याकैि १:२७; २ परीएुस २:९,
३:१८ र १ यैून्ना ४:४)।

12

d)*nL cyf{t\ rr{

o]z" g} k|e' / d'lQmbftf x'g'x'G5 eg]/ :jLsf/
ug]{ / pxfFdf cf:yf /fVg] ;d'bfonfO{ d08nL elgG5 .
k'/fgf] s/f/sf k/dk|e' k/d]Zj/sf hgx¿;Fu ePsf
lgi7fnfO{ lg/Gt/tf lbFb} xfdLnfO{ cnu x'g af]nfOPsf]
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5 . ;T;Ë ug{, cf/fwgf tyf :t"lt ug{, k/d]Zj/sf]
jrg l;Sg jf l;sfpg, k|e'ef]hdf ;xefuL x'g,
dfjgsNof0fsf nflu cu|;/ eO/xg / ljZjJofkL
¿kdf ;';dfrf/ km}nfpg rr{nfO{ v6fOPsf] xf] .
rr{sf] cflwsfl/s ;|f]t o]z" x'g'xG5 hf] jrg b]xwf/L
x'g'ePsf] lyof] Tof] kljq wd{zf:q afOan xf] . afOan
k/d]Zj/sf] lnlvt jrg xf] . rr{ k/d]Zj/sf] kl/jf/
xf] . k/d]Zj/n] To; rr{sf ;GtfgnfO{ cfkm\g} 5f]/f5f]/L
eg]/ cFufNg'x'G5 . o;sf ;b:ox¿ gofF s/f/sf]
cfwf/df /xG5g\ . rr{ o]z"sf] z/L/ xf] . of] o]z"df
cf:yf /fVg]x¿sf] ;d'bfo xf] h;sf] lz/ jf k|d'v pxfF
g} x'g'x'G5 . rr{ Tof] b'nxL xf] h;sf] lglDt o]z"
dg'{eof] tfls pxfFn] pgnfO{ z'4 / kljq agfpg ;s"g\
. ha pxfF ljhof]Nnf;;fy o; ;+;f/df kms{g'x'G5,
To;a]nf Ps dlxldt, o'uo'u;Dd cf:yfjfg ePsf],
pxfFsf] /utn] lslgPsf], a]bfu / lgisnÍ ;fy} kljq /
bf]if/lxt ePsf] Tof] rr{ cfkm}FnfO{ ;'Dkg'x'g]5 .
(उत्पन्त्त १२:१-३; रभुस्थान १९-३-७; मत्तर

१६:१३-२०, १८:१८, २८:१९,२०; रभुेररत २:३८-१२
,७;३८; १ कोरन्थर १:२, एवलसर १:२२,२३, २:१९२२, ३:८-११, ५:२३-२७; कलस्सर १:१७,१८ र १
परीएुस २:९)।
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13

clGtd d)*nL / To;sf] p@]Zo

tL JolQmx¿ h;n] ;t\?kdf o]z"dfly
k/dlgi7f /fVb5g\, ltgLx¿ g} ldn]/ ljZjJofkL rr{
aGb5 . t/ hut\sf] clGtd ;F3f/df dflg;x¿
ljZjJofkL ¿kd} k/d]Zj/af6 e8\lsP/ hfg] k|an
;Defjgf ePsf]n] To;a]nf cjlzi6 jf ar]v'r]sf
em'08nfO{ cf:yf / k/d]Zj/sf bzcf1fx¿ kfng ug{
af]nfOPsf] x'G5 . To; cjz]if rr{n], o]z"af6 g} d'lQm
kfOG5 eg]/ 3f]if0ff ub{5 / pxfFsf] bf];|f] cfudgsf]
;Gb]znfO{ km}nfpFb5 . o;sf sfdx¿ k|sfz !$
cWofodf pNn]v ul/Psf tLg :ju{b"tx¿sf] k|tLsåf/f
3f]if0ff ul/Psf x'G5g\ . :ju{df Gofosf] sfdsf] yfngL
/ o; k[YjLdf kZrfQfk tyf ;'wf/sf sfo{;Fu
pgLx¿sf] Tof] 3f]if0ff ufFl;Psf] x'G5 . x/]s o]z"eQmnfO{
o; ljZjJofkL ujfxLsf] lglDt JolQmut ¿kdf
;xefuL x'g cfXjfg ul/Psf] 5 .

(र्दाबनएल ७:९-१४; यशया १:९, ११:११;

यबमचया २३:३; मरका २:१२; २ कोरन्थर ५:१०, १
परीएुस १:१६-१९, ४:१७, २ परीएुस ३:१०-१४; यूै र्दा

३,१४; रभुकाश १२:१७, १४:६-१२ र १८:१-४)।
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14

o]z"sf] b]x?kL d)*nLdf Pstf

w]/} ljZjf;Lx¿ ldn]/ b]x¿kL d08nL aGb5,
h;df x/]s b]z, efiffefifL, /Ë / hfltsf
dflg;x¿nfO{ cfXjfg u/]/ ;dfj]z ul/Psf] 5 . o]z"df
xfdL ;a}hgf gofF ;[li6 xf,}F h;n] ubf{ ljleGg
hfltx¿, ;+:s[ltx¿, 1fg jf c1fgtfx¿, /fli6«otf,
wgL jf u/La, g/ jf gf/L / 7"nf;fgf] cflbn] d08nLdf
ljefhgsf] :yfg kfpg] 5}g . o]z"df xfdL ;a} ;dfg
5f}F . Tof] ;dfgtf s'g} dfgj xltof/n] geP/ pxfFsf]
d[To'n] u/]sf] xf] . o]z"sf] Ps} cfTdfn] xfdLnfO{ pxfF;Fu
/ Pscfk;sf] ;T;Ëdf afFw]sf] 5 . ljgf kIfkft /
;ª\sf]r ;]jf lng'lbg' xfd|f] wd{ xf] . kljq afOann]
k|s6 u/]sf] ;Totf cg';f/ o]z"åf/f xfdL Pp6} ljZjf;
/ cfzfsf] ;"qdf /xG5f}F, / Psh'6 eP/ ;a}sf] cufl8
ujfxL lbg km}lnG5f}F . of] P]Soj4tf jf PsfTdtfsf] ;|f]t
tL qL–Ps k/d]Zj/ x'g'x'G5 h;n] xfdLnfO{ pxfFsf
;Gtfg x'g clËsf/ ug'{ePsf] 5 .

(भजन १३३:१; मत्तर २८:१९,२०; यैून्ना

१७:२०-२३, रभुेररत १७:२६,२७; रोमर १२:४,५; १

कोरन्थर १२:१२-१४; २ कोरन्थर ५:१६,१७; गलातर
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३:२७-२९; एवलसर २:१३-१६, ४:३-६,११-१६ र
कलस्सर ३:१०-१५)

alKt:df

15

alKt:dfåf/f o]z"sf] d[To' / k'g¿Tyfgdfly
ljZjf; ul/Psf] 7xl/G5 . kfk xfd|f] nflu dl/;s]sf]
5 / o]z"df gofF hLjg kfP/ To;df k|j]z u/]sf 5f}F
eg]/ o;n] k|dfl0ft ub{5 . o;/L xfdL o]z"nfO{ xfd|f]
k/dk|e' / d'lQmbftf dfG5f}F, pxfFsf hg x'g]5f}F /
d08nLsf kl/jf/sf ;b:o eP/ pxfFsf] kydf lxF8\5f}F .
xfdL o]z"df Ps ePsf 5f}F, xfd|f kfkx¿af6 xfdLn]
Ifdf kfPsf 5f}F / pxfFsf] kljq cfTdfnfO{ ;Tsf/ ub{5f}F
eg]/ alKt:dfsf] k|lqmofn] ;ª\s]t ub{5 . o; k|lqmofdf
xfdLnfO{ kfgLdf r'n'{Dd 8'afOG5 . o;n] xfdL o]z"df
cf:yf /fv]sf 5f}F eg]/ ;fj{hlgs ¿kdf b]vfpFb5 .
alKt:df lng] JolQmn] kljq wd{zf:q afOann] b]vfPsf]
af6f]nfO{ cFufNg]5' / o;sf] lzIffbLIff cg';f/ rNg]5'
eg]/ ;ky vfG5 .
(मत्तर २८:१९,२०; रभुेररत २:३८; १६:३०-

३३, २२:१६; रोमर ६:१-६, गलातर ३:२७ र कलस्सर
२:१२,१३)।
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उल्लेन्खत मुतीको व्याख्या
छैँ ठौ शताव्िरमा िेबिलोन अथाचत आिुबनक इराकका

ु र्दनेजारले एक भव्य मुतीको सपना र्दे खेका
सम्रात नेिक
बथए । त्यस मुतीको sर्चन भवsष्यsिा र्दाबनयलले सम्राि

ु र्दनेजारलाई चरर्sधता रुपमा दर्दएको सं न्क्षप्त वssरर्
नेिक
यस रभुकार छ ।
१. त्यस

मुतीको

शरर

सुनको

बथयो,

सम्राि

ु र्दनेजार जसको शासनकाल ई.पै. 605
नेिक
र्दे न्ख 539 सम्म बथयो ।

२. राजा

ु र्दनेजार
नेिक

पबछ

आउने

उनरभन्र्दा

कमसल राज्यलाई चााँर्दीका छातर र पाखुराूरुको
जुन बमड-पबसचयाको युग ई.पै. 539 र्दे न्ख 331
सम्म बथयो ।
३. िलौििाि िबनएको कम्मर र पेि, बमड-पबसचया
पबछ

अको

अलेक्जान्डरले

राज्य

नेतत्ृ s

मूान्

वsश्s

वsजेता

गरे को

ररक

साम्राज्य

ईसापैs च 331 र्दे न्ख 168 सम्म चलेको बथयो ।
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४. मुतीको चौथो अङ्ग ललामले िनेको खुटाूरुको
रभुबतक रोमर सम्राज्य ई.पै. 168 र्दे न्ख ईस्sर
सं म्sत 476 सम्म चलेको बथयो ।

ँ ाूरुचावूाँ ललाम र
५. पाइताला र त्यसका औल
मािोले बमसेका बथए (र्दाबनयल 2:३३) रोमर
साम्रज्यको पतनपबछ जसरी ललाम र मािो
बमल्र्दन त्यसरी न वsश्sका र्दे शूरु अि कुन
सम्राि sा बनकायले एकबरीएत पानच सक्र्दन भनेर

ँ ाूरुले र्दे खाउाँछन् (र्दाबनयल
तर पाइताला र औल
2:40-42) त्यसपबछ ठै लो पट्ठर आकाशिाि
आएर

त्यस

मुती

िालेर

वsशाल

भएर

यस

सं सारलाई िाकेका बथए । परमेश्sरले आफ्नो
राज्यको

पुनस्च थापना

गने

कायचलाई

त्यसले

र्दे खाउाँर्दछ (र्दाबनयल 2:44-45) । यो येशैको
र्दोस्रो आगमनमा सम्पन्न ूुनेछ ।
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16

k|e'ef]h

k|e' o]z"df xfd|f] cf:yf b]vfpg, pxfFg} xfd|f
k|e' / d'lQmbftf x'g'x'G5 eg]/ ;fj{hlgs ¿kdf k|s6
ug{ k|e'ef]hsf] cfof]hgf o; rr{df ul/G5 . ha
k|e'ef]hdf ljZjf;Lx¿ ;xefuL x'G5g\, To;a]nf lnOg]
/f]6L k|e'sf] z/L/ / cË'/sf] /ftf] /; pxfFsf] /ut xf]
eg]/ ltgLx¿nfO{ k|tLssf ¿kdf xfdL lnG5f}F . o]z"
xfd|f] ;fydf tTsfn pkl:yt x'g'x'G5 / pxfFsf
hgx¿nfO{ pxfFn] ;fdy{jfg\ agfpg'x'G5 eg]/ o;
k|e'ef]hsf] ljlwn] cge"lt lbG5 . ha xfdL o; ljlwdf
;xefuL x'G5f}F ta xfdLn] pxfFsf] k'g/fudg gx'Gh]n
pxfFsf] d[To'sf] 3f]if0ff xif{;fy ul//x]sf x'G5f}F .
cfTdfnf]rgf, kZrfQfk / e"n :jLsf/nfO{ ;dfj]z u/L
k|e'ef]hsf] nflu ljZjf;Lx¿ tof/ x'G5g\ . xfd|f
:jfdLn] of] ljlwdf Pscfk;sf] uf]8f klg w'g lgb]{zg
lbg'ePsf] 5 . o;n] Pscfk;df o]z"sf] h:t}
ljgd|tfsf] u'0fn] ;]jf ug'{kb{5 eg]/ b]vfpFb5, / ;fy}
k|]dn] cf]tk|f]t eP/ x[bonfO{ Pstfsf] ;"qdf afFWg
xfdLn] gjhLjg kfPsf xf}F eg]/ o; ljlwn] k|bz{g
ub{5 . o]z"df sf]xL klg ;fgf7"nf 5}gg\, ;a}hgf ;dfg
5g\, Psn] csf{nfO{ ;Ddfg ug{'kb{5 / Pscfk;df
dgd'6fj 5}g eg]/ o; k|e'ef]hsf] ljlwn] b]vfpg]
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k|ToIf k|df0f xf] . o; rr{df o]z"nfO{ ljZjf; ug]{
hf];'s}nfO{ klg k|e'ef]hdf ;l/s x'g v'Nnf ul/Psf] 5 .
k|e' ef]hsf] cl3 P;=l8=P= rr{n] Ps cfk;sf] v'§f w'g]
ljlwsf] rngnfO{ o]z"sf] cf1f cg';f/ lg/Gt/tf lbPsf]
5.
(मत्तर

२६:१७-३०;

यैून्ना

६:४८-६३,

१३:१-१७; १ कोरन्थर १०:१६,१७, ११:२३-३० र
रभुकाश ३:२०)।
17

cflTds j/bfg / ;]jfsfo{

k/d]Zj/n] ;a} o'udf pxfFsf] rr{sf x/]s
ljZjf;Lx¿nfO{ cflTds j/bfg lbg'ePsf] 5 . rr{sf]
;femf lxtsf] nflu, k|]dk"j{s ;]jfsfo{ ug{ /
dfgjsNof0fsf nflu pkof]u ug{ tL cflTds j/bfgx¿
ljZjf;Lx¿nfO{ lbOPsf x'g\ . rr{sf x/]s ;b:ox¿nfO{
k/d]Zj/sf] OR5f cg';f/ kljq cfTdfn] tL j/bfgx¿
ljt/0f ug'{ePsf] 5 . k/d]Zj/n] v6fpg'ePsf] nIosf]
kl/k"lt{ ug{ rr{sf] cfjZostf cg';f/ tL ljljw
j/bfgx¿ o]z"eQmx¿nfO{ k|bfg ul/Psf 5g\ h;n] ubf{
ltgLx¿ ;]jfsfo{ ug{ ;a} lsl;dsf bIf jf snfx¿df
lgk'0f xf]pmg\ . wd{zf:q afOan cg';f/ tL j/bfgx¿
ljleGg k|sf/sf 5g\ M h:t} ljZjf;df dha't x'g, /f]u
lgsf] kfg]{ u'0f, eljiojf0fL af]Ng] cj;/, ;';dfrf/
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k|rf/ ug{] bIftf, lzIffbLIff lbg] snf, s'zn k|zf;s
x'g] 1fg, d]nldnfk u/fpg ;Sg] k|ltef, s¿0ffdoL jf
;bf;otf b]vfpg ;Sg] cfr/0f, k|e' / c¿sf]
;]jfsfo{sf nflu TofuL aGg ;Sg] x[bo / c¿sf] lxtsf]
nflu k/f]ksf/ b]vfpg / pT;fx k|bfg ug{ ;Sg] j/bfg
x'g\ . kf:6/ eP/ ;]jfsfo{ ug{, k|rf/ ug{, k|]l/t x'g /
lzIffbLIff lbg] sfo{x¿ ;DkGg ug{ sltko
;b:ox¿nfO{ k/d]Zj/n] cfXjfg ug'{ePsf] x'G5, / To;
cfXjfgnfO{ :jLsf/ ug]{x¿nfO{ dfq pxfFn] kljq
cfTdfåf/f u'0fo'Qm agfpg'x'G5 . rr{n] tL ;b:ox¿sf
k|ltefnfO{ dfGotf lbPsf] x'G5 tfls ltgLx¿ ;]jfsfo{
ug{ rr{nfO{ cflTds pTyfgdf cu|;/ agfpg /
;b:ox¿nfO{ kl/kSj agfpg, pxfFk|lt cf:yfdf /
k/d]Zj/sf] 1fgdf P]Soj4tf agfpg cufl8 a9"g\ .
ha rr{sf ;b:ox¿n] k/d]Zj/n] lbg'ePsf] cfu|x
cg';f/ tL cflTds a/bfgx¿nfO{ OdfGbf/Lk"j{s k|of]u
ub{5g\ ta ljleGg em"7flzIff jf bz{gx¿af6 rr{nfO{
;'/lIft /fVb5g\, k/d]Zj/n] lbg'x'g] ljZjf;Lx¿sf]
a[l4nfO{ ;Dj4{g ub{5g\ / cf:yf / To;af6 k|]dsf]
;+/r0ffsf] lgdf{0f x'G5 .
(रभुेररत ६:१-७, रोमर १२:४-८, १ कोरन्थर

१२:७-११,२७,२८; एवलसर ४:८, ११-१६, १ बतमोथर
३:१-१४ र १ परीएुस ४:१०,११)।
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18

eljiojf)fLsf] j/bfg

kljq cfTdfsf] Pp6f j/bfg eljiojf0fL af]Ng ;Sg]
Ifdtf xf] . of] clGtd cjz]if d08nLsf] lrgf/L xf] /
of] j/bfg Pn]g hL XjfO6nfO{ k|fKt ePsf] lyof] eGg]
P8e]lG6:6 d08nLn] bfaL ub{5 . k/d]Zj/sf
;Gb]zjfxssf x}l;otn] pgsf n]vx¿ lg/Gt/ ¿kdf
;Tolt/ 8f]¥ofpg] cflwsfl/s ;|f]tx¿ x'g\ . pgsf
n]vx¿ d08nLnfO{ ;fGTjgf lbg, cu'jfO ug{, lgb]{zg
lbg / af6f] la/fPsfx¿nfO{ k/d]Zj/lt/ 9Nsfpg
pkof]u ul//xG5g\ . ;a} lzIffbLIffx¿ / dflg;sf]
JolQmut cg'ejnfO{ hf]Vg] dfkb08 wd{zf:q afOan g}
xf] eg]/ pgsf n]vx¿n] :ki6 ¿kdf cf}+NofpF5g\ .
Pn]g hL XjfO6sf cfkm\g} zAbx¿df pgsf n]vx¿
afOansf] ;§fdf xf]Og dxfg\ Hof]lt kljq wd{zf:q
afOanlt/ 8f]¥ofpg] ;fgf] Hof]lt dfq x'g\ . To;sf/0f
;]eG] y–8] P8e]lG6:6 rr{n] pgsf ;fdfu|Lx¿nfO{
afOansf] txdf /fVb}g . t/ pgsf k|]/0ffbfoL
n]vx¿sf] cWofkg ubf{ x/]s ljZjf;Lx¿ o]z"sf] glhs
cfpg cu|h e"ldsf v]Nb5g\ eg]/ ;]e]Gy–8]
P8e]lG6:6x¿ bfaL ub{5g\ .
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(गन्तर १२:६; २ इबतूास २०:२०; आमोस

३:७; योयल २:१४-२१; २ बतमोथर ३:१६,१७, वूब्रै
१:१-३; रभुकाश १२:१७, १९:१० र २२:८,९)।
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k/d]Zj/sf] cf!f

k/d]Zj/sf dxfg\ l;4fGtx¿, bz cf1fx¿df ;dfj]z
ul/Psf 5g\ / o]z"n] cfˆgf] hLjgdf To;nfO{ kfng
ug'{ePsf] lyof] eg]/ v'n:t ¿kdf afOandf emNsfPsf]
kfOG5 . tL bz zLnx¿n] k/d]Zj/sf] k|]d, ;lbR5f,
dfgjsf nflu cfrf/;+lxtf / Pscfk;df
s;/L
;DaGw /fVg'kb{5 eg]/ b]vfpFb5g\ . ;[li6sf] ;'¿b]lv
;a} o'ux¿df ;a} dflg;n] oL cf1fx¿ kfng u¿g\
eg]/ k/d]Zj/n] ck]Iff ug'{ePsf] 5 . oL s'g} ljwfg /
lglZrt hfltsf nflu geP/ ;bfsf nflu / ;a}n]
kfng ug'kg]{ ;"qx¿ x'g\ . k/d]Zj/sf oL g}lts
cfb]zx¿ pxfFn] cfˆgf dflg;x¿;Fu ug{'ePsf] s/f/
x'g / oL g} k/d]Zj/sf] Gofosf] dfkb08 x'g\ . kljq
cfTdfsf] dfWodaf6 tL bzcf1fx¿n] dflg;sf] kfknfO{
cf}FNofpF5g\ / d'lQmbftfsf] cfjZostfnfO{ dx;';
u/fpF5g\ . मुन्ि भनेको परमेश्sरको अनुरूलेमारीए रभुाप्त
ूुन्छ, तर उूााँका यर आज्ञाूले पालन गनुच भनेक पापिाि
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स्sतन्रीए भएको र्दे खाउनु

xf] . k/d]Zj/sf oL cf1fx¿nfO{
kfng ubf{ O;fO{ rl/qsf] ljsf; x'G5 / o;sf]
kmn:j¿k cfkm"nfO{ lxt ePsf] cfef; x'G5 . xfdLn]
k/d]Zj/nfO{ ;f/f x[bon] k|]d u/]sf 5f}F eg]/ o;sf]
kfngfn] b]vfpF5 / ;a} dflg;k|lt xfd|f] ;/f]sf/ s;/L
/fV5 eg]/ oL cf1fx¿sf lgb]{zgsf] kfngfn] k|dfl0ft
ub{5 . k|e' o]z"n] xfd|f] hLjgnfO{ kl/jt{g ug'{ePsf] 5
eg]/ k|bz{g ug]{ g} ljZjf;åf/f cf1fkfngn] b]vfpF5 .
o;n] ubf{ o]z"sf] ujfxL lbg xfdL dha't x'G5f}F .
भजन

(रभुस्थान

२०:१-१७;

१९:७-१४,

२२:३६-४०,

यैून्ना

४०:७,८,

व्यsस्था

१४:१५,

मत्तर

२८:१-१४;
५:१७-२०,

१५:७-१०;

रोमर

८:३,४; एवलसर २:८-१०; वूब्रै ८:८-१०, १ यैून्ना
२::३,,५:३; रभुकाश १२:१७ र १४:१२)।
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zafy jf lj>fdaf/

lxtsf/L ;[li6stf{n] ^ lbgsf] ;[li6sf] sfo{
;DkGg ul/;Sg'ePkl5 ;ftfF} lbgdf lj>fd lng'eof] /
;a} dflg;sf lglDt o; lbgnfO{ ;[li6sf] sLlt{–:tDesf]
¿kdf :yfkgf ug'{eof] . ckl/jt{gLo rf}yf] cf1fn]
;ftf}F lbgdf -ljZjJofkL zlgaf/_ dflg;x¿n] lj>fd
74

u¿g\ eg]/ k/d]Zj/n] ck]Iff ug'{x'G5 . ^ lbgdf ug]{
;Dk"0f{ Joj;foaf6 o; lbg lj>fd lng'kb{5,
k/d]Zj/sf] cf/fwgf ug'{kb{5 / zafysf] k|e', o]z"sf]
cg's/0fLo pbfx/0fnfO{ cfTd;ft\ ub}{ ;]jfsfo{df
tNnLg x'g'kb{5 . zafy lbgnfO{ s;/L kfng ug]{ eg]/
pxfFn] cfˆgf lzIffbLIff / Jojxf/n] b]vfpg'ePsf] 5 .
k/d]Zj/ / Pscfk;df xiff]{Nnf;;Fu ;Dks{ /fVg] lbg
zafy xf] . o; lbgdf sfd gug"{ eGg] lgb]{zgn] xfdL
xfd|f] sfdåf/f xf]Og t/ o]z"åf/f d'lQm kfpF5f}F eg]/
b]vfpF5 . o; lbgn] o]z"n] g} xfdLnfO{ kljq
t'Nofpg'x'G5 eg]/ ;ª\s]t ub{5 / pxfFdf xfdL ;dlk{t
5f}F eg]/ b]vfpF5 . xfd|f] cgGt eljio, ;[li6stf{
k/d]Zj/sf] /fHodf x'G5 eGg] cfef;\ lbg] g} zafy lbg
xf] . k/d]Zj/ / pxfFsf hgx¿sf aLrdf ePsf]
cgGtsf] s/f/sf] ;ª\s]t rL/:d/0fLo ¿kdf zafyn]
b]vfpF5 . pxfFsf] kljq ;do cyf{t\ z'qmaf/ 3fd
c:tfPb]lv zlgaf/ 3fd gc:tfP;Dd cfgGb;fy
dgfpg' kb{5 . o; lbgnfO{ k/d]Zj/sf] ;[hgfTds /
p4f/ ug]{ sfdsf] pT;jsf] ¿kdf dgfpg' kb{5 .
१७,

(उत्पन्त्त २:१-३; रभुस्थान २०:८-११; ३१:१३-

लव्य

२३:३२,

व्यsस्था

५:१२-१५,

यशय

५६:५,६, ५८:१३,१४; इन्जवकयल २०:१२,२०; मत्तर

75

१२:१-१२; मकैचस १:३२, लैका ४:१६ र वूब्रै ४:१११)।
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k/d]Zj/sf] s'zn e)*f/]

xfdL k/d]Zj/sf e08f/] jf :6'jf8{ xf}F . pxfFn]
;do, cj;/x?, k|ltefx?, ef}lts ;fwgx? / k[YjLsf
cfzLif / o;sf ljleGg ;|f]tx?nfO{ xfd|f] lhDdfdf
5f]8\g'ePsf] 5 . ltgLx?nfO{ plrt ?kdf kl/rfng
u/]/ pxfFn] lbg'ePsf] pQ/bfloTjnfO{ axg ug'{kb{5 .
lgi7fk"j{s k/d]Zj/sf] / xfd|f aGw'x?sf] ;]jf u/]/
xfdL pxfFsf xf}F eg]/ b]vfpFb5f}F . xfd|f] bzf+z / e]6Ln]
;';dfrf/ k|rf/ ug{ / d08nLsf] pTyfgsf nflu
pkof]u ug]{ ePsf]n] k/d]Zj/n] lbg'ePsf oL cfzLifx?
pxfFnfO{ kmsf{pg' x/]s ljZjf;Lsf] bfloTj xf] . k|]dsf]
;Da4{g ug{, :jfy{dfly ljho k|fKt ug{ / nf]esf]
bfzTjaf6 5'6\sf/f kfpg xfdLnfO{ k/d]Zj/n] cfly{s
tyf c? ef}lts ;|f]tx?nfO{ ;'Jojl:yt 9Ën] kl/rfng
ug{ lgb]{zg lbg'ePsf] 5 . o;sf] kfngf ug'{ xfd|f]
cj;/ xf] . o;n] xfd|f] hLjgsf] k|e' k/d]Zj/ g} x'g'x'G5
eg]/ :jLsf/ u/]sf] k|df0f lbG5 . k/d]Zj/sf] s'zn
tyf OdfGbf/ e08f/]n] c?sf] lxt ;f]Rbf xif{n] ljef]/
x'g] cj;/ kfpFb5 .
76

-pTklQ !M@^–@*, @M!%, ! Oltxf; @(M!$,
xfUu} !M#–!!, dnfsL #M*–!@, ! sf]/GyL (M(–!$, dlQ
@#M@#, @ sf]/GyL *M!–!%, /f]dL !%M@^,@&_
22

O;fO{ jf o]z"eQmsf] cfr/)f

xfdLnfO{ k/d]Zj/eQm / wdL{ x'g af]nfOPsf]
5 . o;sf] dtna xfdLn] xfd|f] ;f]rfOdf, efjgfdf /
x/]s lqmofsnfkdf :juL{o gLltlgod;Fu tfnd]n u/L
To;sf] k|ltlaDa ug'{kb{5 . xfd|f] rl/qdf kljq
cfTdfåf/f gjhLjg k|bfg ul/Psf] 5 eg]/ bzf{pg
o]z"sf] z'4tf, :jf:Yo, zflGt / cfgGb hufpg]
lqmofsnfkdf dfq xfdL ;xefuL x'G5f}F . o;sf] cy{
xfdLn] ckgfpg] dgf]/~hg / pT;jx? pTs[i6 O;fO{
k|efj / zf]efsf] x'g'kb{5 . ;fdflhs leGgtfx?nfO{
:jLsf/ ub}{ xfd|f klx/g ;fwf/0f, ;/n / ;kmf x'g'kb{5
. o;n] xfd|f] ;To ;f}Gbo{ eg]sf] xfd|f] t8se8s
cfsi{fs n'ufdf xf]Og a? cfGtl/s zxgzLn, zfGt
:jefj, gd| / eb| ggflzg] uxgf nufP/ k|bz{g ug'{ xf]
eg]/ b]vfpF5 . o;sf] cy{ xfd|f] z/L/ kljq cfTdfsf]
dlGb/ ePsf] sf/0fn] o;nfO{ a'l4dtfk"j{s lxkmfht
ug'{ klg xf] . zf/Ll/s rfxgf cg';f/ k|z:t Jofofd
u/]/ ;s];Dd cToGt :j:ys/ ef]hg vfP/ o;
77

k/d]Zj/sf] dlGb/?kL z/L/nfO{ htg ug'{kb{5 .
afOandf b]vfOPsf ;a} cz'4 vfg]s'/fx? TofUg'kb{5 .
w'd|kfg, dBkfg, v}gL, ;"tL{ / nfu'cf}iflw jf n¶ kf/L
z/L/nfO{ xfgL ug]{ kbfy{x?af6 cnu x'g'kb{5 . a?
xfd|f] ljrf/ / z/L/nfO{ To; sfo{df ;+nUg u/fpg'
kb{5 h;n] o]z"sf] cg'zf;gdf /xg pT;flxt ub{5,
h;sf] kmn:j?k xfd|f] OR5fnfO{ s]jn k"0f{ :jf:Yodo,
cfgGb / lxtsf/L x'g'df dfq tlNng u/fpF5 .

(उत्पन्त्त ७:२; रभुस्थान २०:१५; लव्य ११:१-

४७; भजन १०६:३; रोमर १२:१,२; १ कोरन्थर
६:१९,२०, १०:३१; २ कोरन्थर ६:१४-७:१, १०:५;
एवलसर ५:१-२१; वलबलप्परूलेलाई २:४, ४:८, १

बतमोथर २:९,१०; बततस २:११,१२; १ परीएुस ३:१-४,
१ यैून्ना २:६ र ३ यैून्ना २)।
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o]z"eQmsf] kfl/jf/Ls hLjg

bfDkTo hLjg k/d]Zj/n] cbgsf] au}Frfdf
:yfkgf ug'{ePsf] lyof] / o]z"n] To;k|lt 9[9tfk"j{s
;dy{g hgfpg'ePsf] lyof] . of], hLjge/ :qL /
k'¿ifaLr k|]ddf Ps eP/ Ps csf{nfO{ ;fy lbg
k/d]Zj/n] :yfkgf ug'{ePsf] k|yf xf] . O;fO{ ljZjf;Lsf
78

nflu j}jflxs jrgaåtfdf /xg] k/d]Zj/ tyf klt /
kTGfLaLrsf] ;Demf}tf xf] . of] bfDkTo hLjg o:tf k'¿if
tyf :qLsf aLrdf x'g'kb{5 h;sf] cf:yf ;dfg 5 .
o;n] o]z" / pxfFsf] rr{sf] aLrdf /x]sf] k|]d, kljqtf,
lgs6tf / :yfloTjnfO{ k|ltlaDa ub{5 . kf/kfr's]sf]
xsdf o]z"n] o;f] eGg'ePsf] 5, æk/k'¿if jf k/:qL
udgsf] sf/0f afx]s c¿ sf/0faf6 ;DaGw ljR5]b u/]/
csf]{;Fu j}jflxs ;DaGw /fV5 eg] To; :qL jf k'¿ifn]
Jolerf/ u/]sf] 7x5{ .Æ sltko bfDkTo hLjg
k/d]Zj/n] c¥xfpg'ePsf] cfbz{df rNg c;kmn ePsf]
xfdLn] :jLsfg'{ kb{5 . t/ Tof] bDklt hf] k|e' o]z"k|lt
jrga4 / k|lta4 eP/ rNb5 To;df k|e'n] cg'u|x
k|jfx ug'{x'G5 h;n] ubf{ >Ldfg\ / >LdtLsf aLr
Ps¿ktf / d]nldnfksf nIf0fx¿n] :yfloTj kfpFb5g\
. kljq cfTdfsf] cu'jfOdf / s'zn rr{sf] ;Da4{gdf
o]z"eQmsf] bfDkTo hLjgn] o; ;+;f/df ;fgf] :ju{sf]
k|ltlaDa ug{;Sb5 . k/d]Zj/n] g} kl/jf/nfO{ cfzLif
lbg'x'G5 / pxfFsf] rfxgf xf], >Ldfg\ / >LdtL aLr
c:j:Yo k|lt:k|wf{ geP/ Pscfk;df kl/k"/s eP/
hLjgsf] k"0f{ kl/kSjtfdf a9\b} hfpmg\ . cfˆgf
;Gtfgx¿nfO{ k/d]Zj/k|lt >4fsf] cfef;\ lbP/ x'sf{pg'
k|To]s cfdfa'afsf] wd{ tyf st{Jo xf] . cfdfa'afn]
cfˆgf ;GtltnfO{ k/d]Zj/k|lt k|]d / pxfFsf] cf1f
79

kfng ug{ l;sfpg' kb{5 . cfhsf] ;+;f/df
afnaflnsfx¿n] cg'z/0f ug'{kg]{ s'g} ;sf/fTds
jL/x¿ jf cfbz{ JolQmx¿sf] cefjdf cfdfafa' g}
pgLx¿sf nflu cfbz{ gd"gf x'g\ . cfkm\g} cg's/0fLo
pbfx/0fåf/f, k|e' o]z" k|]ldnf], lxt}ifL / cg'zf;glk|o
x'g'x'G5 eg]/ pgLx¿nfO{ l;sfpg' kb{5 . o]z" k|]ldnf],
d[b' efifL / dfofn' k|e' x'g'x'G5 h;n] cfˆgf
ljZjf;Lx¿ pxfFsf] z/L/ ¿kL kl/jf/sf cË xf]pmg\
egL rfxgf ug'{x'G5 . of] k|Tofe"lt cfdfa'afsf] pbfx/0f
/ sf]dn jrgn] dfq 5f]/f5f]/Lx¿n] kfpg ;Sb5g\ .
cfˆgf ;Gtltx¿sf aLrdf k|]eefjdf ;dlk{t x'g',
;Da4{g k|a4{gsf] lglDt dfq cys k|of;df h'6\g' /
;fldKotfsf] ;"qdf tNnLg x'g' g} clGtd ;';dfrf/df
k|lta4tf b]vfPsf kl/jf/sf s0f{lrGx jf ljz]if nIf0f
x'g\ .
६:५-९;

(उत्पन्त्त २:१८-२५; रभुस्थान २०:१२, व्यsस्था
वूतोपर्दे श

२२:६;

मलाकी

४:५,६;

मत्तर

५:३१,३२, १९:३-९,१२, मकैचस १०:११,१२; यैून्ना
२:१-११,

१

कोरन्थर

७:७,१०,११;

६:१४; एवलसर ५:२१-३३ र ६:१-४)।
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२

कोरन्थर
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:ju{df /x]sf] kljq :yfgdf
o]z" v|Li^sf] ;]jfsfo{

:ju{df kljq :yfg 5 h'g dflg;n] agfPsf]
xf]Og t/ k/d]Zj/ cfkm}Fn] :yfkgf ug'{ePsf] jf:tljs
af;:yfg xf] . To; kljq :yfgdf /x]/ o]z"n] x/]s
ljZjf;Lsf nflu ck{0f ug'{ePsf] qm";sf] alnbfgsf]
kmfObf k|bfg ug{ pxfFn] ;lqmo ;]jfd"ns e"ldsf
;DkGg ul//xg'ePsf] 5 . xfd|f dxfg\ d"n k'/f]lxtsf]
sfdsf] z'ef/De o]z" k'g¿Tyfg ePkl5 ha pxfF
:ju{df hfg'eof] To;a]nf ;'¿ ePsf] lyof] . k/d]Zj/ /
xfd|f aLrdf pxfF ;xhstf{ eP/ /xg'ePsf] 5 .
bflgon eljiojQmfsf] eljiojf0fL cg';f/ @#))
lbgsf] eljiojf0fL ;g\ !*$$ df cGTo ePsf] lyof] .
To; ;do o]z" kljq:yfgaf6 dxfkljq :yfgdf k;]/
xfd|f] lglDt clGtd k|folZrQsf] ljlw ;'¿ ug'{ePsf]
lyof] . o; sfo{sf] p2]Zo, dflg;x¿sf] hLjgnfO{
5fgljg u/]/ Gofo lbnfpg' xf] . of] sfo{n]
ljgfzsf/Ltfsf] clGtd zlQmnfO{ cGTo ub{5 . k|frLg
ox'bLx¿n] kljq dlGb/df ljleGg alnk|yfåf/f
dflg;x¿sf] k|folZrQsf] ljlw ;DkGg ub{y] . t/ jif{sf]
Pslbg d"n k'hf/Ln] ;f/f O;|fonLhgsf lglDt aln
lbOPsf] kz'sf] /ut lnP/ dlGb/sf] dxfkljq :yfgdf
uO{ To; /utnfO{ kbf{ / kljq ;Gb'ssf ljleGg
81

efux¿df 5s{Gy] . o; k'lgt sfo{nfO{ dlGb/sf]
z'4Ls/0f ul/Psf] cyf{t\ jflif{s k|folZrQ sfo{ ;DkGg
ePsf] eg]/ elgG5 . t/ :ju{df /x]sf] jf:tljs
dxfkljq :yfg o]z"sf] l;4 alnsf] /utn] dfq z'4
x'G5 . o]z"df d[To' x'g]x¿sf] Goflos 5fgljg u/]/ Gofo
lbnfpg'sf] cy{ hut\sf ;f/f hLjx¿ / z}tfgsf]
kf;f]df gk/]sf :ju{b"tx¿nfO{ k/d]Zj/ GofoL, k|]ldnf],
wd{k/fo0f, :g]xL / c;n x'g'x'G5 egL 5n{Ë ug'{ xf] /
o;n] o]z"df dg]{x¿ k|yd k'g¿Tyfgdf ;xefuL x'g
kfpF5g\ eg]/ km};nf ub{5 . tL o]z"eQmx¿ hf] k|e'
o]z"df hLljt ;DaGw /flv/xG5g\, k/d]Zj/sf
cf1fx¿nfO{ lz/f]k/ u/L kfng ub{5g\ / o]z"sf]
ljZjf;df /xG5g\, / pxfFdf g} gofF hLjgdf ¿kfGtl/t
eP/ hLpFb5g\ eg] pxfFsf] cgGt /fHodf k;]/ df]Ifsf]
hLjgnfO{ pkef]u ug{ tof/ x'G5g\ eg]/ o]z"sf] Goflos
5fgljgsf] sfdn] k|s6 ub{5 . hf] dflg;x¿ o]z"df
ljZjf; ub{5g\, ltgLx¿ df]Ifsf] efuL xG5 eg]/ o;
Goflos 5fgljgn] k/d]Zj/ GofoL x'g'x'G5 eg]/ k'li6
ub{5 . hf] dflg; k/d]Zj/df dfq akmfbf/ eP/ a:b5,
pm k/d]Zj/sf] /fHodf k:g of]Uosf] x'G5 eg]/ o;
Goflos 5fgljgsf] sfo{n] 3f]if0ff ub{5 . ha o]z"sf]
o; 5fgljgsf] sfo{ k"0f{¿kdf ;DkGg x'g]5 ta dfgj
Oltxf;sf] cGTo x'g]5 / dflg;x¿n] df]Ifsf] lglDt
82

bf];|f] cj;/ kfpg]5}gg\ . o;n] o]z"sf] bf];|f] dlxldt
cfudgnfO{ lgDTofp]5 .
र्दाबनएल

(लब्य १६; गन्तर १४:३४; इजवकएल ४:६;
७:९-२७,

१:३,२:१६,१७,

८:१३,१४,

४:१४-१६,

९:२४-२७;

८:१-५,

वूब्रै

९:११-२८,

१०:१९-२२, रभुकाश ८:३-५, ११:१९, १४:६-७,
२०:१२,१४:१२, र २२:११,१२)।
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o]z"sf] bf];|f] cfudg

o]z"sf] k'gcf{udg rr{sf] lglDt k/dfgGb lbg]
dxfg\ k|tLIffsf] k'lgt cfzf xf] . of] g} ;';dfrf/sf]
r/d;Ldf xf] . pxfFsf] cfudg cb[io geP/ cIf/;,
JolQmljz]ifsf] ¿kdf ;f/f ;+;f/n] k|ToIf ¿kdf b]Vg]
u/L x'g]5 . ha pxfF dlxdfdf kms{g'x'g]5 ta d/]sf
wdL{hgx¿sf] k'g¿Tyfg x'g]5 / hLljt wdL{x¿;Fu g}
¿kfGt/ jf gofF hLjgdf kl/jlt{t eP/ uf}/j;fy
:ju{df nlug]5g\ . t/ cwdL{ / kfksf] df]xdf cfgGb
lng]x¿ rflxF dg]{5g\ . afOandf lbOPsf ;a}
eljiojf0fLx¿ k"/f x'g nfu]sf] jt{dfg ;Gbe{df /
jt{dfg ;+;f/sf] b'/fj:yfn] o]z"sf] cfudg ;+3f/d} 5
egL b]vfpF5 . pxfFsf] bf];|f] cfudg ePg eg] xfd|f]
83

ljZjf;sf] cf}lrTo xF'b}g . afOandf s'g} klg :yfgdf
o]z"sf] cfudgsf] 7Ls ;do tf]lsPsf] 5}g, To;sf/0f
x/]s o]z"eQmnfO{ pxfFsf] cfudgsf] nflu x/bd tof/
eP/ a:g o]z" cfkm}F / pxfFsf k|]l/t r]nfx¿n] cXjfg
ub{5g\ .

(मत्तर २४; मकैचस १३; लैका २१; यैून्ना

१४:१-३, रभुेररत १:९-११; १ कोरन्थर १५:५१-५४;
१ थेस्सोबलबनकी ४:१३-१८, ५:१-६; २ थेस्सोबलबनकी

१:७-१०,२:८; २ बतमोथर ३:१-५, बततस २:१३, वूब्रै
९:२८, रभुकाश १:७, १४:१४-२० र १९:११-२१)।
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d[To' / k'g?Tyfg

kfksf] Hofnf d[To' xf] . k/d]Zj/ dfq cd/
x'g'x'G5 / pxfFn] dfq d'lQm kfPsfx¿nfO{ cgGt hLjg
lbg ;Sg'x'G5 . ha;Dd o]z"sf] cfudgdf k'g¿Tyfg
x'Fb}g ta;Dd dflg;sf] d[To' cr]t cj:yfdf
rL/lgGb|fdf g} /xG5 / r]tgf ;'if'Kt cj:yfdf /x]sf]n]
To;sf] cfTdf lhpFbf] 5 / pm e"tk|]t eof] h:tf
wf/0ffx¿sf] afOandf s'g} :yfg 5}g . ha dlxdfdf
k|e' o]z" bf];|f] k6s :ju{af6 o; wtL{df cfpg'x'g]5 ta
To;a]nf k'g¿Tyfg ul/Psf wdL{hgx¿ / hLljt
84

wdL{hgx¿ :juL{o j}ejL ¿kdf ablng]5g\ / cfsfzdf
pxfF;Fu e]6\g p8]/ hfg]5g\ . o]z"sf] k'g/fudgsf]
Psxhf/ jif{kl5 cwdL{ tyf b'i6x¿sf] k'g¿Tyfg x'g]5
.
उपर्दे शक

(अययुि

१९:२५-२७;

९:५,६,१०;

र्दाबनएल

भजन

१४६:३,४;

१२:२,१३;

यशया

२५:८; यैून्ना ५:२८,२९, ११:११-१४; रोमर ६:२३;

रोमर १६; १ कोरन्थर १५:५१-५४; कलस्सर ३:४; १
थेस्सोबलबनकी ४:१३-१७; १ बतमोथर ६:१५ र रभुकाश
२०:१-१०)।
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;x;| jf Psxhf/ jif{ / kfksf]
cGTo

k|yd / bf];|f] k'g¿Tyfgsf] aLrdf ljZjf;L
;Gtx¿ Psxhf/ jif{;Dd :ju{df o]z";Fu /hfO{F
ug]{5g\ . o;nfO{ ;x;|jif{ elgg]5 . o; Psxhf/ jif{sf]
bf}/fgdf b'i6x¿sf] Gofo lg;fkm x'g]5 / ltgLx¿sf]
km};nf ul/g]5 . ;+;f/ k"0f{¿kdf phf8 x'g]5 / ToxfF
s'g} klg k|sf/sf] hLjhLjft x'g]5}g t/ z}tfg / p;sf
kltt b"tx¿ dfq x'g]5g\ . o; ;x;|jif{kl5 o]z" v|Li6,
pxfFsf ;Gtx¿ / kljq zx/ ;lxt :ju{af6 o; wtL{df
cjt/0f x'g]5 . cwdL{sf], hgdfg;df cftÍ km}nfP/
85

/hfO{F ug]{x¿sf] tyf b'i6sf] k'g¿Tyfg x'g]5 / ltgLx¿
z}tfg / To;sf kltt b"tx¿sf ;fy To; kljq
zx/nfO{ 3]g]{5g\ . ltgLx¿ cfkm";Fu ePsf ;a} z:qf:q
k|of]u u/L To; zx/nfO{ Wj:t agfpg k|of; ug]{5g\ .
To;a]nf k/d]Zj/n] :ju{af6 cfuf] k7fpg'x'g]5 /
ltgLx¿nfO{ eid kfg'{x'g]5 / kfkn] k|b"lift ePsf] o;
k[YjLnfO{ cfuf]n] z'4 ug'{x'g]5 . ta of] wtL{ dfq xf]Og,
;f/f hut\ kfksf] ;Gqfzaf6 ;bfsf nflu :jtGq x'g]5
/ ToxfF kfk / kfkLsf] s'g} klg lgzfg afFsL /xg]5}g .

(यबमचया ४:२३-२६; इजवकएल २८:१८,१९;

मलाकी ४:१, १ कोरन्थर ६:२,३; रभुकाश २० र
२१:१-५)।
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gof¤ k[YjL

Psxhf/ jif{kl5 of] k[YjLnfO{ gofF ;+/rgfdf k'g:yf{kgf
ul/g]5 / ToxfF wdL{x¿ dfq /xg]5g\ . d'lQm
kfPsfx¿nfO{ k/d]Zj/n] ToxfF cf>o lbg'x'g]5, hxfF
z'4 jftfj/0fdf chDa/L hLjg kfP/ k|]d, cfgGb /
pxfFsf] pkl:yltsf] cg'e"lt ltgLx¿n] ug]{5g\ . ToxfF
dflg;x¿ k/dfgGb k|fKt ub}{ k/d]Zj/sf] ;Dd'vdf
lg/Gt/ ljBf xfl;n ul//xg]5g\ . ToxfF k/d]Zj/ cfkm}F
cfˆgf hgx¿sf dfemdf /xg'x'g]5 . To; ;do b'Mv,
86

si6, d[To' / kfksf] lgzfg klg afFsL /xg]5}g .

ख्ररष्ट र

शतानको िरचमा भइरूे को मूान् िचाररक युधता sा र्द रेि
कन्रीएोभसी सर्दाको बनन्म्त अन्त्य ूुनेछ।

To;avt ;f/f
;[li6 rfx] hLj xf];\ jf lghL{j xf];\, ltgLx¿n]
k/d]Zj/sf] k|]dsf] 3f]if0ff ug]{5g\ . clg lge{o tyf
k|]ldnf] jftfj/0fdf ;gftg k/dlktf k/d]Zj/n] v|Li6
o]z"åf/f o; k[YjLdf ;bf;j{bf /fh ug'{x'g]5 . पृ्sरका
ु न्ु छ भनेर
सारा जरs र अजरsूलेले परमेश्sर रभुेबमलो ूुनू
घोषर्ा गनेछ।

clg lge{o tyf k|]ldnf] jftfj/0fdf
;gftg k/dlktf k/d]Zj/n] v|Li6 o]zå" f/f o; k[YjLdf
;bf;j{bf /fh ug'{x'g]5 . आमेन।

(यशया ३५, ६५:१७-२५; मत्तर ५:५; २

परीएुस ३:१३; रभुकाश ११:१५, २१:१-७ र २२:१५)।
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सनातनको परमेश्sरले येशैद्वारा माबनसलाई दर्दनुून
ु े
ितचमान र अनन्त मुन्िका कर्दमूले

कर्दम १. सsचरभुथम् ूामर पापर छौँ भनेर परमेश्sरले

ँ
औल्याउनु
भएको
सिले

पाप

यथाथचलाई

गरे का

छन्,

स्sरकार
र

गनुप
च छच।"वकनवक

परमेश्sरको

पुग्निाि सि च ुकेका छन्।" रोमर ३:२३।
कर्दम २. आफ्नो

पापलाई

स्sरकार

मवूमासम्म

गरे र

पश्चाताप

गनुप
च छच र पापमा नलस्न रभुर् गनुप
च र्दचछ। "यदर्द बतमरूलेले
पश्चाताप गरे नौँ भने बतमरूले सि त्यसरी न नाश
ूुनेछौ।" लैका १३:३। परीएुसले यरुशलेममा जम्मा
भएका सारा जनसमैूलाई यसरी सम्िोिन गरे का बथए
"यसकारर्

पश्चाताप

गनुू
च ोस्

पापूलेिाि

लकचनुूोस् तावक

र

तपाईँका

आफ्ना
सारा

सारा

पापूले

मेविऊन्।" रभुेररत ३:१९।
कर्दम ३. परमेश्sर समक्ष आफ्ना पाप तथा अिमी
मनोsृन्त्त sा बनयतलाई स्sरकानुप
च र्दचछ: "यदर्द ूामरले ूाम्रा
पापूले स्sरकार गरयौँ भने उूााँले ूाम्रा पापूलेलाई क्षमा

गनुू
च न्ु छ, र सि अिमचिाि ूामरलाई शुधता पानुू
च न्ु छ,
ु न्ु छ।" १ यैून्ना
वकनवक उूााँ वsश्sासयोग्य र िमी ूुनू
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१:९। "वकनवक यदर्द तपाईँले येशैलाई रभुभु ूो भनर
आफ्नो मुखले स्sरकार गनुभ
च यो भने, र परमेश्sरले उूााँ
येशैलाई
हृर्दयमा

मरे काूलेिाि
वsश्sास

जरवsत

गनुभ
च यो

पानुभ
च यो

भने

भनर

आफ्नो

तपाईँले

मुन्ि

पाउनुून
ु ेछ।" रोमर १०:९।

कर्दम ४. वsगतका अsि तथा अव्यsन्स्थत जरsनलाई

येशैको शन्िद्वारा त्याग्नुूोस्: "र्दुष्टले आफ्नो िािो र
अिमीले आफ्नो बिचार त्यागोस् र परमरभुतुबतर लकोस् र
उूााँले त्यसमाबथ कृपा गनुू
च न
ु ेछ। ूाम्रा परमेश्sरतलच त्यो

लकोस् र उूााँले त्यसलाई बसत्तमा क्षमा दर्दनुून
ु ेछ।"
यशया ५५:७।

कर्दम ५. परमेश्sरको अतुलनरय रभुेममाबथ वsश्sास तथा
आस्था राख्नुूोस्: "वकनभने परमेश्sरले सं सारलाई यस्तो
रभुेम गनुभ
च यो वक उूााँले आफ्नो एकमारीए पुरीएलाई दर्दनुभयो

तावक उूााँमाबथ वsश्sास गने कोूी पबन नाश नूोस् तर
त्यसले

अनन्त

जरsन

पाओस्।"

यैून्ना

३:१६।

"वsश्sास गने र िन्प्तस्मा बलनेले मुन्ि पाउनेछ तर
वsश्sास नगने र्दोषर ठूररनेछ।" मकैचस १६:१६।
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कर्दम ६. येशैलाई वsश्sास गरी उूााँलाई आफ्नो जरsनमा

रूर् गनुू
च ोस्: "उूााँ (येशै) आफ्न माबनसकूााँ आउनुभयो
तर आफ्न माबनसूलेले उूााँलाई रूर् गरे नन्। तर जबत

िेरले उूााँलाई स्sरकार गरे र उूााँको नाउाँलाई वsश्sास
गरे त्यबत िेरलाई उूााँले सनातन परमेश्sरको सन्तान ूुन

अबिकार दर्दनुभयो। बतनरूले रगतद्वारा, शारीररक इच्छा
(sा

कमच)

र

कुन

माबनसको

इच्छाद्वारा

ूोइन

तर

परमेश्sरिाि जन्न्मएका ूुन्छन्।" यैून्ना १:११-१३।

कर्दम ७. येशैलाई आफ्नो जरsनको रभुभु भनेर वsश्sास
गरे पबछ

यो

बनर्ाचयक

रभुाथचना

गनुू
च ोस्:

"ूे

स्sगचमा

ु न
बिराजमा ूुनू
ु े सनातन परमरभुभु परमेश्sर वपता, म
तपाईँकूााँ रभुभु येशैको नाउाँमा आउाँर्दछु । म पापर ूुाँ भनेर

स्sरकार गर्दचछु र मले गरे का कायचूले र व्यबतत गरे को
अिमी

जरsनरभुबत

म

र्दु:खर

छु ।

मलाई

तपाईँको

सर्दाशयता र क्षमाको आsश्यकता छ। तपाईँको एकमारीए

पुरीए येशै ख्ररष्ट मेरो सटामा र मेरो पापको बनन्म्त कलभरी
डााँडाको िुसमा उूााँको आफ्नो अमैल्य रगत िगाएर िबल

ु न
ु यो भनर म स्sरकार गर्दचछु। अि म मेरो अिमी र
ूुनू
ु भ

पापर जरsनिाि तपाईँबतर लकचने आत्मबनर्चय गर्दचछु। यदर्द
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कसले तपाईँलाई मेरो रभुभु भनर स्sरकार गरयो र तपाईँ
परमेश्sरले येशैलाई मृत्युिाि िौरी उठाउनुभयो भनर

हृर्दयर्दे न्ख न वsश्sास गरयो भने मुन्ि पाउनेछ भनर
तपाईँको पवsरीए sचन िाइिलको रोमर १०:९मा तपाईँको

किुल लेन्खएको छ। अवूले न येशैलाई मेरो जरsनको
स्sामर र रभुभु भनर स्sरकार गर्दचछु। मेरो हृर्दयर्दे न्ख न
परमेश्sरले

येशैलाई मृत्युिाि बिउाँताउनुभयो भनर म

वsश्sास गर्दचछु। अवूले यस समय मले येशैलाई मेरो

व्यन्िगत मुन्िर्दाता भनर रूर् गर्दचछु। यैून्ना ३:१६मा
उल्लेख गररएको उूााँको sचन अनुसार मले अवूले न
मुन्ि पाएको र्दाsर गर्दचछु। रभुभु येशै, तपाईँको अपार तथा
अबसबमत अनुरूको बनन्म्त तपाईँलाई सूस्र िन्यsार्द
दर्दन्छु वकनभने तपाईँको त्यो सर्दाशयताले गर्दाच आज मले

मुन्िको आभास् पाएको छु । रभुभु येशै, तपाईँको अनुरू
भनेको मेरो बनन्म्त पापमय जरsन बिताउने इजाजत ूोइन
िले यसले ूरर्दम पापको सजगता र्दे खाइ पश्चाताप गनच
डोरयाउाँछ। त्यसकारर् ूे मेरा रभुभु येशै, मेरो जरsनलाई
लेपान्तर गनुू
च ोस् जसले गर्दाच यसले मेरो ूोइन तर

तपाईँको मारीए मवूमा र गौरि ूोस्। ूे यशस्sर येशै,
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मेरो

सटामा

र

मेरो

बनन्म्त

िबलको

ु एर
ूुनभ

थुमा

सन्रीएासपैर्च पापिाि मलाई मुन्ि दर्दनुभएकोमा तपाईँलाई

िन्यsार्दसाथ आभार व्यि गर्दचछु। यो रभुाथचना परमरभुभु
वपता तपाईँक वरभुय पुरीए येशैको नाउाँमा िक्र्याउाँछु।
् "
आमेन।

र्दश आज्ञाूले अथाचत ् येशैभिको बनन्म्त
नबतक आचारसं वूता

ूामर पापर छौँ भनेर र्दे खाउने ऐना परमेश्sरका र्दश

् परमेश्sरले दर्दनुभएका यर र्दश
आज्ञाूले sा सैरीएूले ूुन।
सैरीएूले सं सारको उत्पन्त्तर्दे न्ख न बथए र उूााँले सरनको
पsचतमा

आफ्न

ूातले

न्शलापािीमा

काँ ु र्दे र

मोशालाई

दर्दनुभएको बथयो। माबनसको जरsनमा यर बनर्दे शनूलेको
अपररूायचतालाई र्दे खेर न यो आचार सवूाँता उूााँले बतन

पिक दर्दनुभएको बथयो। पबछ आएर येशै र उूााँका
चेलाूलेले िेर पिक यसको मू्sको िारे मा रभुकाश
पानुभ
च एको बथयो। माबनसूलेले यूी न आज्ञाूले उलं घन
गरे काले

येशै

िबल

ूुनपु रे को

बथयो।

सम्पैर्च

मानs

जगतलाई दर्दइएका परमेश्sरका तर र्दश आज्ञाूले sा
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नबतक

नरबतबनर्दे शनूले

रभुस्थान

२०:१-१७मा

यसरी

उल्लेख गरे का छन्:

१. मेरो सामु बतमरूलेले अले कुन र्दे sरर्दे sताूले नमान्नु।

२. आफ्ना बनन्म्त खोपेर कुन वकबसमको मैबतच निनाउनु,
माबथ आकाश पृ्sर र पृ्sर मुबन पाबनमा भएका कुन
जरs

sा

िस्तुको

आकारको

मैबतच

निनाउनु,

बतनरूलेका सामु नबनूुररनु, बतनरूलेको पैजा नगनै च
वकनवक म परमरभुभु परमेश्sर डाू गने परमेश्sर ूुाँ।
मलाई

अिूे लना गने

बतनरूलेका

वपतापैखाचका अिमचको

सन्तानूलेलाई

बतनरूलेको

र्दण्ड
चौथो

पुस्तासम्म दर्दनेछु तर मलाई रभुेम गने र मेरा आज्ञाूले
पालन गनेूलेका ूजारौँ पुस्तामाबथ कृपा गने परमेश्sर
म ूुाँ।

३. परमरभुभु आफ्नो परमेश्sरको नाउाँ व्यथचमा नबलनु,
वकनवक उूााँको नाउाँ व्यथनमा बलनेलाई परमरभुभुले
बनरअपराि ठूरयाउनुून
ु ेछन।

४. बिश्रामको दर्दन (शब्िथ दर्दन जुन ् शबनsारको दर्दन ूो)
पवsरीए मान्नुपछच भनर यार्द राख्नु। छ दर्दनसम्म पररश्रम
गनु,च तर सातौँ दर्दन चाूी ँ परमरभुभु परमेश्sरको बनन्म्त
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बिश्रामको दर्दन ूो। त्यसमा केूी काम नगनुच नता
आफ्नो छोराले न छोरीले, न घरमा काम गने चाकर

sा चाकनीले न गाईsस्तुले, न मुल िोका बभरीए भएको
परर्दे शरले केूी काम गरोस्। वकनवक छ दर्दनमा

परमरभुभुले आकाश, पृ्sर, समुर र त्यसमा भएका
सिथोक

िनाउनुभयो

तर

सातौँ

दर्दनमा

वsश्राम

गनुभ
च यो। त्यसकारर् परमरभुभुले वsश्रामको दर्दनलाई
आन्शष दर्दनुभयो र त्यसलाई पवsरीए गनुभ
च यो।

५. आफ्ना िािु र आमालाई आर्दर गनुच तावक जुन ् र्दे श
परमरभुभु परमेश्sरले बतमरलाई रून दर्दनुून्ु छ त्यूााँ
बतमरूलेको आयु लामो ूोस्।

६. बतमरले ूत्या नगनु।
च

७. बतमरले व्यबभचार नगनु।
च
८. बतमरले चोरी नगनु।
च

९. आफ्नो बछमेकीको बिरुधतामा झुठो गsाूी नदर्दनु अथाचत ्
झुठो निोल्नु।
१०.

आफ्नो बछमेकीको घरको लालच नगनु,च आफ्नो

बछमेकीकी श्ररमतरको लालच नगनु,च बछमेकीका कमारा
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कमारी, गोरु, गिा sा त्यसको कुन पबन थोकको
लालच नगनु।
च

बतन स्sगचर्दैतूलेका समासामयरक सन्र्दे श

रभुकाशको पुस्तकमा उल्लेख गररएको बतन स्sगचर्दैतूलेका
सन्र्दे श रभुत्येक सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि तथा येशैरभुबत बनष्ठा

राख्नेूलेलाई सं सारमा सुनाउन न्जम्मेsारी दर्दइएको छ।
सृवष्टकताच परमेश्sरको मवूमा गनच, पाप गनच लगाउने
ँ
ाँ र्द बतन
तत्sको पतन र न्यायको समयलाई औल्याउ
स्sगचर्दैतूले

आकाशमा

उबडरूे का

बथए।

sतचमान

परररभुेक्ष्यमा तर स्sगचर्दैतूलेका सन्र्दे श सुनाउने रभुत्येक

जनलाई स्sगचर्दैतको रभुबतक माबनएको छ।रभुकाश १४:६१२:
"6

अबन

अको

स्sगचर्दैतलाई

मध्य

आकाशमा

उबडरूे का मले र्दे खें। पृ्sरमा रूने ूरे क जाबत, कुल,
भाषा र माबनसलाई घोषर्ा गने अनन्त सुसमाचार बतनरसाँग

बथयो। 7 बतनले चको स्sरमा भने, “परमेश्sरसाँग डराओ,
र उूााँलाई मवूमा र्दे ओ। वकनवक उूााँका इन्सालको
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घडर आएको छ। स्sगच, पृ्sर, समुर र पानरका मैलूले
िनाउनुून
ु ेलाई र्दण्डsत् गर।”

8 अबन एउिा अको स्sगचर्दैत, अथाचत ् र्दोस्राचावूाँ यसो भन्र्द
पबछपबछ

लागे,

“पतन

भयो!

जाबत-जाबतलाई

आफ्नो

व्यबभचारका िोिको मद्य वपउन लाउने मूान् िेबिलोनको
पतन भयो।”

9 त्यसपबछ तेस्रा स्sगचर्दैत चको स्sरले यसो भन्र्द
बतनरूलेका पबछ आए, “यदर्द कुन माबनसले त्यो पशु र

त्यसको मैबतचलाई पुज्यो र बनिार sा ूातमा त्यसको छाप
बलयो भने, 10 त्यसले पबन उूााँका िोिको कचौरामा
केूी नबमसाई तयार गररएको परमेश्sरका िोिको कडा

मद्य वपउनेछ, र पवsरीए स्sगचर्दैतूले र थुमाको सामुन्ने
आगो र गन्िकमा त्यसलाई यातना दर्दइनेछ। 11
बतनरूलेका यातनाको िै sााँ सर्दासsचर्दा मान्स्तर गइरूनेछ।

बतनरूले यर न ूुन ् जसले त्यो पशु र त्यसको मैबतचलाई
पैजा गछचन,् र त्यसका नाउाँको छाप बलन्छन्। बतनरूलेले
दर्दनरात

कवूल्य

पबन

आराम

पाउनेछनन्।”

12

परमेश्sरका आज्ञाूले पालन गने र येशैमाबथ वsश्sास
राख्ने सन्तूलेको ियच िारर् यसमा छ।"
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िाइिल र सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि चचचको श्रधताेय

सर्दस्य एलेन जर ह्वाइिरभुबत सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि
चचचको आबिकाररक िारर्ा

सन् १८८२मा जनरल कन्लरे न्सको एउिा सबमबतले
िाइिल र एलेन जर ह्वाइिको िरचको सम्sन्िलाई बलएर
sिव्य बनकालेको बथयो। त्यसको सैचर यस्तो छ: १.
िाइिल

परमेश्sरको

sचन

ूो

भनर

ूामर

वsश्sास

गर्दचछौँ। यो पवsरीए आत्माको रभुेरर्ािाि लेन्खएको ूो।
२. िाइिलका

६६sिा पुस्तकूलेमारीए क्यानन् अथाचत ्

िमचशास्त्रका पुस्तकूलेलाई छानबिन गरर परमेश्sरको
िारे मा एउि िारर्ा राख्ने

शास्त्रलाई सं गदठत गनच

खविएका िोलीको मान्यतारभुाप्त िमचरन्थ ूो भनर वsश्sास
गर्दचछौँ। िाइिल न वsश्sास sा आस्थाको जग ूो भनर
ूामर

वsश्sास

गर्दचछौँ।

सि

न्शक्षार्दीक्षा

र

व्यsूार

िाइिलक आिारमा न्चन्नुपछच भनर वsश्sास गर्दचछौँ। सि
कुराको अन्न्तम बनर्चय र अबिकार िाइिलमारीए ूो भनर

ूामर पैर्च सूमत छौँ। ४. िाइिल, परमेश्sरको sचन
मानवsय भाषामा उपलब्ि गराइएको भनर ूामर बिश्sास
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गर्दचछौँ। ५. नयााँ करारको समयपबछ इसाई चचचमा

भवsष्यsार्र िोल्ने sरर्दान ूुन्छ भनेर िाइिलले बसकाउाँछ
भनर वsश्sास
परमेश्sरका

गर्दचछौँ। ६. एलेन जर ह्वाइिले गरे की

सेsाकायचूले

र

लेखूलेिाि

उनरसाँग

भवsष्यsार्र िोल्ने िरर्दान बथयो भनेर स्पष्ट गछच भनर
ूामर

वsश्sास

एडभेन्न्िस्िका

गर्दचछौँ।
बनन्म्त

उनका

अत्यन्त

कृबतूले

उपयोगर

र

सेभेन्थ-डे

रभुेरर्ार्दायर

छन। ८. ूाम्रो आध्यान्त्मक जरsन र उत्थानकोलाबग
िाइिलका

न्शक्षार्दीक्षाूलेलाई

उपलन्ब्िमैलक

िनाउनुपर्दचछ भनर बसकाउने एलेन जर ह्वाइिका लेखलेको
उद्देष्य ूो भनर ूामर बिश्sास गर्दचछौँ। ९. सेभेन्थ-डे

एडभेन्न्िस्िको उत्थान र एकताको बनन्म्त एलेन जर
ह्वाइिको भवsष्यsार्र िोल्ने िरर्दानलाई बिश्sास गनुच
अपररूायच छ भनर ूामर वsश्sास गर्दचछौँ। १०. जसरी
िाइिलका लेखूलेले िाइिल र अले श्रोतूलेलाई उधताृत
गरे का बथए त्यसरी न एलेन जर ह्वाइिले पबन आलैले
पाएका

सन्र्दे शूलेलाई

पुवष्ट

गनच

िाइिल

र

अले

स्रोतूलेलाई उधताृत गरे की बथइन् भनर ूामर वsश्sास
गर्दचछौँ।
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एलेन जर ह्वाइिको माबमलामा ूामर के वsश्sास गर्दन नौँ

भने र्दे ूायका सैचरले रभुस्तुत गर्दचछन्: १. एलेन जर
ह्वाइिका लेखूलेका गुर्स्तर sा रभुेरर्ा िाइिलभन्र्दा

लरक छन् भनर ूामर वsश्sास गर्दन नौँ। २. एलेन जर
ह्वाइिका

लेखूले

पवsरीए

िाइिलको

क्यउान्

sा

मान्यतारभुाप्त िमचरन्थमा समाsेश ूुनपु र्दचछ भनर ूामर र्दाsर
गर्दन नौँ। ३. इसाई आस्थाको बनन्म्त िाइिल जस्त एलेन
जर

ह्वाइिका

लेखूले

अन्न्तम

आबिकाररक

sचन

आस्थाको जग ूो भनर ूामर वsश्sास गर्दचनौँ। ४. एलेन
जर

ह्वाइिका

अपररूायच

माबनसूलेले

ूुन ्

लेखूले
भनेर

एलेन

जर

इसाई
ूामर

न्शक्षार्दीक्षाको
वsश्sास

ह्वाइिका

बनन्म्त

गर्दन नौँ।

लेखूले

५.

िाइिलको

सटामा अध्ययन गरुन् भनर ूामर वsश्sास गर्दन नौँ। ७.
िाइिलको

अथचलाई

ह्वाइिका

लेखूलेलाई

गर्दन नौँ।

८.

अन्न्तम

व्याख्या

बलनुपर्दचछ

सेभेन्थ-डे

भनर

गनच एलेन
ूामर

एडभेन्न्िस्िभन्र्दा

जर

वsश्sास
िावूरका

समैूलाई साबित गनच एलेन जर ह्वाइिका लेखूले न
समाsेश ूुनपछच भनर ूामर वsश्sास गर्दन नौँ। ९. एलेन जर
ह्वाइिका लेखूले उनले बसधता जरsन बिताएकोले ूाम्रो

99

माझमा आएका ूुन ् भनर ूामर वsश्sास गर्दन नौँ। अले
स्रोतूले उधताृत भयो भन्र्दमा उनका लेखूले कमसल sा
कम रभुेरर्ा भएका छन् भनेर ूामर वsश्sास गर्दन नौँ।

माबथ उल्लेख गररएका र्दुई sिव्यूलेले ूामरलाई
र्दुई

मू्sपैर्च

त्यूले

िुझाउाँछन्:

१.

एलेन

जर

ह्वाइिका लेखूले मान्यतारभुाप्त (क्यानन) िाइिल िमचशास्त्र
सरू छन। २. उनका लेखूले सािारर् इसाई रचनाूले
जस्ता ूोइनन्।–भवsष्यsार्र िोल्ने िरर्दान र एडभेन्न्िस्ि
अध्ययन पुन्स्तकाको पृष्ठ ९५,९६िाि उधताृत।

100

बिश्रामिारको वsषयमा केूी जानकारी

सृवष्टको सुलेमा परमेश्sरले सम्पैर्च मानsकल्यार्को बनन्म्त

दर्दनुभएको शब्िथ दर्दनलाई दर्दनुपने श्रधताालाई मू्sपैर्च
माबननुपर्दचछ।

यसको

गररमालाई

अझ

जोड

दर्दन

परमेश्sरले र्दश आज्ञाूलेमा समाsेश गनुभ
च एको बथयो।
यस दर्दनले भन्र्दछ वक ूामरूलेको वsश्sासको लल
कामिाि ूोइन िले परमेश्sरमाबथ पैर्च आस्था राखेमारीए

ाँ चामा न परमेश्sरले ूाम्रा पैखाच
पाइन्छ। अर्दनको िग
आर्दमलाई ूप्ताको बनन्श्चत सातौँ दर्दन जुन ् सारा वsश्sको
पारीएमा

शबनsार

पर्दचछ

जसलाई

बिश्रामिार

पबन

कूलाइन्छ पालन गनच आर्दे श दर्दनुभएको बथयो। केsल

ूप्ताको सात दर्दनूलेमा केsल यस दर्दनलाई मारीए अलग
गररएको र पवsरीए गररएको सन्र्दभचमा यसको गररमालाई

र्दशाचउाँछ। यस दर्दनले बिकासsार्दको बसधताान्तलाई सोझ

च ुनौबत दर्दाँर्द यो पृ्sर र जगत परमेश्sर न िनाउनुभएको
ूो र माबनसूले उूााँका सृवष्ट ूुन ् भनेर स्पष्ट पार्दचछ।

माबनसको अन्स्तत्s कुन शुक्ष्म जरsिाि बिकबसत ूुाँर्द
नरिााँर्दर भएर ितचमान लेप बलएको नभएर परमेश्sरले
सृवष्ट गनुभ
च एको उूााँको स्sरुप ूो भन्ने रभुमार् शब्िथ
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दर्दनले

गर्दचछ।

यस

दर्दनलाई

परमेश्sरले

पवsरीए

िनाउनुभयो र आन्शष दर्दनुभयो। ूामरलाई पवsरीए िनाउने

ु न्ु छ भनेर यस
र आन्शष दर्दने परमेश्sर उूााँ न ूुनू
दर्दनले

रभुमान्र्त

गर्दचछ।

कबतपय

इसाई

सम्रभुर्दायका

माबनसूलेले सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्िलाई शब्िथ दर्दन पालन

गरे र मुन्ि पाउन उक्साउाँछन् भनेर गलत रभुचार गरे को

पाउाँछौँ। जि यूी दर्दन ूो जसमा परमेश्sरले कुन काम
नगनुच भनेर बनर्दे शन दर्दनुभएको छ ति कसरी सेभेन्थ-डे

एडभेन्न्िस्िले काम गरे र मुन्ि खोज्छ भन्ने िारर्ालाई
सत्य मान्न सवकन्छ र?
शब्िथको दर्दनको गररमालाई पुवष्ट गनच बनम्न बलन्खत

केूी पर्दूलेले कसरी व्याख्या गर्दचछन् सो ूे न चु जरुरी छ:

रभुकाश १४:६,७ माबनस जाबतको बनन्म्त परमेश्sरको
अन्न्तम

सन्र्दे श

सृवष्टकताच

परमेश्sरलाई

मवूमा

दर्दन

आह्वान गररएको छ।
रभुकाश ४:११ परमेश्sरले ूामरलाई सृवष्ट गनुभ
च यो भन्ने
त्य न सि मवूमाको आिार ूो।
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रभुस्थान् २०:८-११ उूााँको बिश्राम दर्दनलाई पालन गरे र
ु न्ु छ भनेर ूामरले उूााँको मवूमा
उूााँमारीए सृवष्टकताच ूुनू
गर्दचछौँ।

उत्पन्त्त २:१-३ सृवष्टकालम वsश्राम दर्दन छु ट्याइएको
बथयो। आफ्ना सि काम सम्पन्न गररसकेपबछ परमेश्sरले

सातौँ दर्दनमा वsश्राम बलनुभयो, अबन यूी सातौँ दर्दनलाई
उूााँले आन्शष दर्दनुभयो र त्यसलाई पवsरीए तुल्याउनुभयो।

"मेरो सामु कुन र्दे sरर्दे sता नमान्नु" भन्ने परमेश्sरको
आर्दे शलाई सब्िथ दर्दनले न यस जगतको सृवष्टकताच
ु न्ु छ भन्ने पुवष्ट गर्दचछ र
सनातन परमेश्sर उूााँमारीए ूुनू

साथ डाू गने परमेश्sर ूुाँ भनेर उूााँले भन्नुूाँर्द
ु ा जसरी
कुन पबन घरमा एक श्ररमतरको र्दुई श्ररमान ूुन सक्र्दन

त्यसरी न यस जगतको सृवष्टमा र्दुई सृवष्टकताच ूुाँर्दन भन्ने
रभुमार् सब्िथ दर्दनले न दर्दाँर्दछ।
मकैचस २:२७,२८

वsश्राम दर्दन एक स्मारकको लेपमा

ु न्र्दा अन्घ न
मानsको बनन्म्त यूै र्दीूलेको अन्स्तत्s ूुनभ

दर्दइएको बथयो। यस दर्दनको स्sामर रभुभु येशै आल न
ु न्ु छ भनेर यूै र्दी िमचका िमचगले
ु ूलेलाई च ुनौतर दर्दाँर्द
ूुनू
उूााँले त्यो र्दाsर गनुभ
च एको बथयो।
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इजवकएल २०:१२,२० वsश्राम दर्दन सि जाबतका बनन्म्त
ूो र यो परमेश्sर र उूााँको जनको िरचमा भएको
सम्िन्िको स्मारक sा न्चन्ू ूो।

लैका ४:१६ येशैले आफ्नो कायचकालमा बनयबमत लेपमा
वsश्रामिार पालन गनुभ
च एको बथयो।
मत्तर २४:२०

येशैको मृत्युको पबतस sषचपबछ

यरुशलेम शूर नाश ूुन्छ भनेर उूााँले भवsष्यsार्र

गनुभ
च एको बथयो। यस दर्दनमा माबनसूले भाग्न नपरोस्
भनेर यो नाशको दर्दम बिश्रामिारको दर्दनमा नूोस् भनेर
उूााँले कामना गनुभ
च एको बथयो अथाचत ् उूााँको मृत्युपबछ

पबन उूााँका उपासकूलेले सब्िथ दर्दनलाई पालन गलेन्
भन्ने उूााँको चाूना बथयो।
रभुेररत

१६:४२-४४

पाsल

स्sयम्

बनयबमत

लेपमा शब्िथ दर्दनको दर्दन परमेश्sरको आरािाना गनच
यूै र्दी सभाघरूलेमा जान्थे।
रभुेररत १६:१३ वलबलप्परमा स्थावपत चचच भsन

नभएकोले शब्िथ दर्दनमा पाsलले वsश्sासरूलेसाँग रभुाथचना
र भेिघाि गरे का बथए।
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रभुकाश १:१० यैून्नाले उल्लेख गरे का रभुभुको दर्दन भनेको

शब्िथ दर्दन ूो भनर मत्तर १२:८, मकचु स २:२७,२८ र
लैका ६:५ले पुवष्ट गर्दचछन्।

लैका २३:५४-५६, २४:१ पर्दूलेले यर पुवष्ट

गर्दचछन्: येशै मनुभ
च एको र गाबडएको दर्दन शुिsार, येशै
न्चूानम रूनुभएको दर्दन शबनsार sा शब्िथ दर्दन र येशै

ु एको दर्दन ूप्ताको पवूलो दर्दन अथाचत ्
पुनरुत्थान ूुनभ
आइतिार जसलाई िाइिलले पवsरीए दर्दन र यसलाई
मान्नुपछच भनेर अनुमोर्दन गरे को छन।

वूब्रै १३:८ येशै, वूजो आज र सर्दासsचर्दा समान

ु न्ु छ।
ूुनू

यशया ६६:२२,२३ नयााँ स्sगच र नयााँ पृ्sरमा ूामरले
रभुत्येक शब्िथ दर्दन पालन गनेछौँ।

मत्तर ५:१७ येशै व्यsस्थालाई रद्द गनच आउनुभएको
ूोइन तर पैरा गनच अथाचत ् पालन गनच आउनुभएको बथयो।

ूप्ताको पवूलो दर्दन सम्िन्िर बनम्न बलन्खत
पर्दूलेलाई

उधताृत

गर्दन

कबतपय

इसाई

सम्रभुर्दाय

sा

बडनोबमनेशनूलेले शब्िथ दर्दन शबनsारिाि आइतsारमा
साररएको बथयो भनेर तकच सारे को पाइन्छ। तर यर
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पर्दूलेले वsश्रामिाि सातौँ दर्दनिाि सारे र रभुथम् दर्दनलाई
पवsरीए र आन्शवषत िनाइयो भनेर उल्लेख गरे का छनन्।
तलका पर्दूलेले केsल ूप्ताको पवूलो दर्दनमा के भयो
भनेर मारीए भनेको छ:
लैका

२४:१ मवूला

चेलाूले ूप्ताको

पवूलो

दर्दन

उूााँको मृत्त शरीरमा सुगन्न्ित रव्य लगाउनको बनन्म्त
न्चूानमा पुग्र्दछन्।
मत्तर

२८:१

केूी

स्त्ररूले

ूप्ताको

पवूलो

दर्दनमा

न्चूानमा जााँर्दछन्।

मकैचस १६:२ स्त्ररूले ूप्ताको पवूलो दर्दनमा न्चूानमा
जााँर्दछन्।

मकैचस १६:९

उूााँ ूप्ताको पवूलो दर्दन जरवsत भई

उठ्नुभयो।

यैून्ना २०:१ ूप्ताको पवूलो दर्दन अध्ाँ यारो छाँर्द मररयम
न्चूानमा

आइन्।

(नोि:

माबथ

उल्लेन्खत

पर्दूलेले

बनश्चय न सुलेका वsश्sासरूलेसाँग आइतsाररभुबत पवsरीए
सम्िन्ि बथयो ूोला भनर जनाउन सक्र्दनन् वकनवक

बतनरूलेलाई त्यस समयमा येशै जरवsत भई उठ्नुभयो
भनर थाूा पबन बथएन)।
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रोमर ६:३५ पुनरुत्थानको रभुबतक गाबडएर िन्प्तस्मा बलनु
ूो। आइतिारे आरािना स्तुबत ूोइन।

रभुेररत २०:७ शबनsार सााँझको भेिघािमा जुन ूप्ताको
पवूलो दर्दनको अन्िकारमय समयमा आयोजना गररएको
पाsलले

मध्यरातसम्म

रभुचार

गरररूे ।

भोलीपल्ि

आइतिार वूाँडेर उनर रीएाओस् जााँर्दछन् र एउिा डुङ्गामा

्
चवि यारीएा गछचन।
अsश्यपबन पाsलले आइतsारलाई
पवsरीए दर्दन मानेका बथएनन्।
१ कोरन्थर १६:२ "उूााँद्वारा"को अथच घरमा केsल
स्sयम् उूााँद्वारा भनर जनाउाँछ। मौबलक भाषा मुतावsक

त्यस दर्दन वूसािवकताs बमलाउनु भनर जनाउाँछ। शब्िथ
दर्दन अबतत् (भैत) छ। तर ूप्ताको पवूलो दर्दन रभुथम्
दर्दन ूो जुन दर्दन बिलूलेको वsषयमा बनिो गररने,
वूसाsवकताि बमलाउने र परमरभुभुको कामको बनन्म्त भेिी
छु ट्याउने उपयुि समय बथयो।
परमेश्sरले

दर्दनुभएको वsबि अथाचत ् र्दश आज्ञाको

एकभाग पवsरीए वsश्राम दर्दनको पररsतचन भएको छ भनेर
उपयुि
च
पर्दूलेले र्दे खाएको नूुाँर्दा सृवष्टर्दे न्ख अन्तसम्म
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उूााँको अतुलनरय वsबि पररsतचन गनच कसलाई पबन
अबिकार

दर्दइएको

छन।

यद्यवप,

तेस्रो

शतान्ब्िका

तत्काबलन् पाश्चात्य रोमर सम्रात् कन्स्िे िाइन र रोमको
क्याथोबलक चचच बमलेर परमेश्sरको दर्दनलाई सैयल
च ाई
पैजा गने दर्दन आइतिारलाई रभुभुको दर्दन भनेर मान्न
इसाईूलेलाई

अध्यार्दे श

जारी

गरे का

बथए।

यस

ु
पुन्स्तकाको अsिारकलाई नेपालको क्याथोबलक िमचगले
लार्दर न्जम ड्रेसमानले एकताका भन्नुभएको बथयो, "यदर्द
तपाईँूले िाइिल न पछ्याउन चाूनुून्ु छ भने शबनिार न
पवsरीए

दर्दन

ूो।

तर

ूामर

रोमन

क्याथोबलकले

परम्परालाई मान्र्दछौँ।" उपरोि भनाई र यस पबछको

अंशमा उल्लेन्खत ऐबतूाबसक व्यन्िूलेले परमेश्sरको

भाsनालाई कुन्ण्ठत गरे र सारा इसाई जगतलाई आइतsार
पालन गनच मानवsय इच्छा अनुसार पररsतचन गररएको
भनेर

स्पष्ट

पार्दचछ।

मुन्िर्दातामारीए
उूााँमारीए

ूोइन,

सृवष्टकताच

येशै

सोच्नुूोस्,
उूााँ

सृवष्टकताच

ु न्ु छ
ूुनू

भन्ने

चररस्मरर्रय शब्िथले मारीए िताउाँछ।
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ख्ररष्ट
पबन

केsल

ु न्ु छ।
ूुनू

रभुमार्

केsल

बिश्रामिार पररsतचन सम्िन्िर केूी ऐबतूाबसक कथाूले

१. "मण्डलीबसत आज्ञाको उत्सि स्थापना गने शन्ि छ

वक भन्ने कुरालाई रभुमान्र्त गनचका बनन्म्त तपाईँसाँग
अन्य केूी उपायूले छन् त?" भन्ने रभुश्नको जsाल
ु
स्sरुप रोमन क्याथोबलक िमचगले
कीननले यसरी
लेखे, " यदर्द बतनरबसत यस्तो शन्ि नभएको भए

बतनले त्यो काम गनच सक्ने बथएन जसरभुबत ितचमान
सि कठ्ठरपन्तर सनातनरूले सूमतर जनााँउछन्।
यदर्द रोमन क्याथोबलक चचचसाँग अबिकार नभएको
भए शबनsार sा ूप्ताको सातौँ दर्दनलाई पवsरीए
मान्नुको

बिकल्पमा

ूप्ताको

पवूलो

दर्दन

आइतिारलाई पवsरीए दर्दनको लेपमा िर्दल्न सक्ने

बथएनन्। तर त्यो शबनsारको दर्दनलाई पररsतचन गनच
पवsरीए िमचशास्त्र िाइिलमा कसलाई पबन अबिकार
रभुर्दान गररएको छन।" न्स्िलन वकनन्: ए डन्क्िनल
क्यातवकजम, पृ. १७४िाि लेपान्तररत।
२ "तपाईँले
पुस्तकसम्म

िाइिलको
पढ्न

उत्पन्त्तर्दे न्ख
सक्नुून
ु ेछ

तर

रभुकाशको
तपाईँले

आइतिारलाई पवsरीए दर्दन भनर रभुमान्र्त गनच एक
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शब्र्द

पबन

शास्त्रले

लेला

पानच

शबनिारलाई

सक्नुून
ु ेछन।

िाबमचक

पवsरीए

लेपमा

पवsरीए

माबननुपर्दचछ भनेर बसकाउाँर्दछ। एक यस्तो दर्दन
जसलाई ूामर चचचको ून्शयतले कर्दापर पवsरीए
तुल्याएनौँ।" काबडचनल बगब्िनस्, लेथ अभ आsर
लार्दसच पृ. १११, ११२िाि लेपान्तररत।

३ लेखक मेन्सग्गोर सेगरले यसरी लेखे, "यो त
क्याथोबलक

अबिकारद्वारा

चचच

येशै

ख्ररष्टको

वsश्रामदर्दनलाई

ूाम्रो

बथयो

यस

जसले

परमरभुभुको

पुनरुत्थानको

सम्झना

आइतिारमा

सारे को

यसरी

चचचूलेले

क्याथोबलक

आइतिार
चचचको

छ।

मान्नु

स्sरुप
रभुोिे स्िे न्ि

न

बतनरूलेले

अबिकारलाई

बतनरूलेको

तलचिाि दर्दने श्रधताा भन्ि ूो।" मन्सग्नोर बसगर,
प्लेन िक अिाउि र्द रभुोिे स्िे न्ि अभ िु डे, पृ.
२२५िाि लेपान्तररत।
४ "बतनरूलेले
आइतिारको

(पोपूले)
दर्दनलाई

बिश्राम
परमरभुभुको

दर्दनलाई
दर्दन

भनेर

पररsतचन गने रभुबतsधताता र्दे खाए जुन ् र्दश आज्ञाको
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वsरुधतामा र्दे न्खन्छ र

बिश्राम दर्दनको पररsतचन

बतनरूलेको मौन्खक राजर िाूे क अले रभुमार्
छन। तर पोपूले मूान् िन्नका बनन्म्त चचचको
शन्िको अबिकार ूुन ु आsश्यक छ वकनवक
यसले

र्दश

परररभुेक्षयमा

आज्ञाको
सं चालन

मयाचर्दालाई
गरे को

आफ्न

छ।"-वलबलप

स्काल, र्द विड अभ विस्िनडोम, ठे ली ३, पृ.
६४िाि लेपान्तररत।
५ रोमन

क्याथोबलक

चचचले

लाओबडबसयाको

पररषर्दलाई आबिकाररक आज्ञाको लेपमा मान्र्दछ
जसले पवsरीएता शबनिारिाि आइतिारमा सारयो।
एउिा

रभुश्नोत्तरद्वारा

दर्दइएको

न्शक्षामा

ध्यान

ूो।शबनिारको

सटा

दर्दनुूोस्:
रभुश्न: बिश्राम दर्दन कुन् ूो?"
उत्तर:

शबनsार

वsश्राम

दर्दन

आइतिालाई पवsरीए मान्छौँ वकनवक ईश्sर सन् ३३६मा
लाओबडबसयाको

पररषर्दद्वारा

अनुमोर्दन

गरे कोले

रोमन

क्याथोबलक चचचले शबनsारको पवsरीएतालाई आइतsारमा
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सारयो।"-रे भ वपिर न्जरमान, बसएसएसआर, र्द कनभेन्िस
क्यािवकजम अभ क्याथोबलक डन्क्िन्, पृ. ५० र्दोस्रो
सं स्करर् १९९० लेपान्तररत।

येशैले कोनुभ
च एको रे खा बभरीए पस्नु र त्यस बभरीए रवूरूनु

िेर माबनसूले परमेश्sरसाँग सम्िन्ि राख्न चाून्छन्। तर
वsशेष गरी उूााँसाँग कसरी दठक सम्sन्ि राख्ने भन्ने

कुरामा अन्यौल भएको पाइन्छ। उूााँको आन्त्मयतामा
ूाम्रो आन्त्मयता कसरी गााँस्ने? उूााँको हृर्दयबभरीए ूामर
कसरी पसेर िस्ने? तर न्जज्ञासाूलेले कबतपयको मगजमा
चक्कर खेबलरूे को ूामर पाउाँछौँ। येशैको पालामा ििे ििे

िाबमचक पन्ण्डतूले बथए। बतनरूलेलाई सर्दुकी र लररसर
भन्र्दथे,

बतनरूलेले

आलैलाई

अत्यन्त

िमाचत्मा

भनेर

गन्र्दथे। बतनरूले अले माबनसूले भन्र्दा आलै िमी छु
भनेर

िाबमचक

पोसाक

लगाउाँथे।

बनसन्र्दे ू,

बतनरूले

िमचकमचमा बनपुर् बथए। तर बतनरूले पाखण्डर र सेतो रङ्ग
लगाएका न्चूान जस्ता छन् भनेर बतनरूलेलाई येशैले

सम्िोिन गनुभ
च एको बथयो। (बतनरूलेको िाबमचक sस्त्र
सेतो बथयो)। िावूरिाि बतनरूले नम्र, भलार्दमर, िमाचत्मा
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र्दे ख्र्दथे। िेरले आलैूले िमी न छु भनेर िु क्क ूुन्थे। तर
बभरीए मनमा बतनरूले पापर, अशुधता र भ्रष्टले भररएका बथए
(मत्तर २३:२७)।

सतिमच येशैसाँगको सम्िन्िमा आिाररत ूुन्छ।

उूााँकूााँ ूामर ूाम्रो एकर्दम माया गने आन्त्मय बमरीए

भनेर आउाँछौँ। ूामरलाई तुरन्त न्याय गने, सजायाँ दर्दने,
कठोर

न्यायबिस

भन्ने

मनोभाsले

ूामर

येशैकूााँ

आउाँर्दनौँ। ूो, ूामरूलेको उन्चत आचरर्, जरsनशलीमा
उूााँले अत्यन्न चासो राख्नुून्ु छ। उूााँले न ूामरलाई र्दश

आज्ञाूरु दर्दनुभएको बथयो। तर आज्ञाूलेलाई आत्मसात्
गर्दाच माबनसूले अत्यन्त खुशर ूुन्छन्, मन रभुशन्न रून्छन्
भन्ने कुरा उूााँलाई थाूा भएर न बतनरूलेको ध्यान

त्यताबतर लकाचउनु भएको बथयो। माबनसूले सााँचोलेपमा
कसरी खुशर रूने भनेर उूााँले र्दे खाउनुभएको बथयो।

(यैून्ना १३:१७)। खुशर भएर पैर्ले
च पमा साथचक तथा
अथचमैलक

जरsन

माबनसूलेले

बिताओस्

भनेर

उूााँ

आउनुभएको बथयो (यैून्ना १०:१०)। तर कसरी येशैसाँग
सम्िन्ि राखेर उूााँले चाूनुभएको जरsनमा ूामर बभबरीएने?
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एउिा कुन घेरा sा रे खाको िारे मा सोच्नुूोस्।

त्यस घेरा sा रे खा बभरीए येशै आनन्र्दसाँग रूनुभएको छ
रे । त्यस बभरीए ूामर पस्न चाूे मा पााँचsिा श्रृङ्खलाsधता
कर्दमूले अपनाउनुपर्दचछ।

१॰ ूामरसाँग जे छ त्यो भन्र्दा अझ िवि असल

ूामरमा भएको चाूना ूुनपु र्दचछ। ूुनसक्छ कुन र्दु:ख,
तकबलल sा शङ्किको सामना ूामरले गर्दाच ूामरमा भएको
सि थोकले सन्तुष्ट sा खुशर निनाएको मूशैस गर्दचछौँ।
२॰ वsबभन्न आन्त्मक रभुsचन सुनेर, अलेको जरsन

ूे रेर, िाइिल अध्ययन गरे र ूामर यस्तो बनश्कषचमा पुग्न
सक्छौँ वक परमेश्sरले ूामरलाई ूामरले थाूा पाएका sा

जाने िुझेका भन्र्दा अझ असल जरsन सााँन्चराख्नुभएको
छ।

३॰ परमेश्sरले चाूे को अनुसार ूामर जरsन
बिताउनुपछच भनेर दृि रभुकि गनुप
च छच।
४॰ कबतपय समयमा ूामरूलेले आफ्न अथक
रभुयासमा sा ूामरूलेको दर्दमागलाई बनयन्रीएर् गरे र असल
जरsन बिताउन खोज्र्दछौँ। तर त्यो असलल भएको ूामर
िारम्िार मूशैस गर्दचछौँ, कारर् वकनभने ूामर कमजोर
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छौँ। ूामर पबन पाsलले गरे को सं घषच जस्त भोबगरूे का
ूुन्छौँ। जे असल sा दठक छ त्यो थाूा पाएर पबन गर्दन नौँ

sा जे असल sा दठक छन त्यो थाूा पाएर पबन त्यूी
गछौँ। पाsलले त्यो आन्तररक सं घषच रोमर ७ अध्यायमा
खुलासा गरे का छन्।
५॰ अन्तमा ूामरूले कबत बनररू sा वssश छौँ
भनेर स्sरकानुप
च छच। अबन ूामरले ूाम्रो बनन्म्त जे गनुप
च छच

सो गनच नसवकएकोले तर सो उूााँले गनच ूामर येशैमा
ूामरलाई सुम्पन्छौँ।

जि ूामरले उूााँलाई सुम्पेर ूामर उूााँको घेरा
sा रे खाबभरीए पस्छौँ ति ूामरमा एक वकबसमको अगाि
शान्न्त आउाँछ (रोमर ८, रोमर ५:१)। तर शतानले

ूामरलाई त्यस घेरािाि िावूर बनकाल्न ूरर्दम भरमग्र्दुर
रभुयास गर्दचछ। ूामरलाई येशैसाँग सम्िन्ि वsच्छे र्द गराउने

उसको िमच न ूो भने पबन ूुन्छ। सं सारका अनेकन्
लोभ, लालसा, सललता, मान, पर्द, आमोर्दरभुमोर्द आदर्द

ूामरलाई र्दे खाउाँछन्। कबतपय समयमा ूामर उसको
पासोमा लस्छौँ पबन। कुन न कुन वकबसमको पापमा ूामर

लस्न गएकोले ूामरले येशैलाई िोका दर्दयौँ भनेर र्दु:न्खत
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र ूतोत्साू ूुन्छौँ। अबन ूामर येशैको पक्षमा रून
असलल भएको पबन मूशैस गर्दचछौँ। तर परमेश्sरले

ूामरलाई यस्ता sाचाूले दर्दनुभएको छ जसिाि ूामर

सान्त्sना र आशा पाउाँछौँ। १ यैून्ना २:१÷२मा उूााँले
यस्तो शन्ि दर्दने sाचा गनुभ
च एको छ जसले गर्दाच शतानको
लोभलाई ूामर नाईँ भन्न सक्र्दछौँ। येशैभिूले त्यस

sचनमा रभुबतsधता भएर न िस्नेछन्। कबतपय यस्तो समय
पबन ूुन्छ असल र ूस्तर येशैभिूले पबन न्चप्लेर
शतानको

पासोमा

पनच

सक्र्दछन्।

ूो,

बतनरूलेले

परमेश्sरलाई बनराश त पाछच न, तर उूााँले बतनरूलेलाई
मैल्यवून

भनेर

लेँक्नुून्न
ु ।

परमेश्sरले

बतनरूलेलाई

त्याग्नुून्न
ु । १ यैून्ना २:१÷२मा स्पष्ट भबनएको छ, ×
प्यारा

िालकूले

ूो, बतमरूलेले

पाप

नगर

भनेर

बतमरूलेलाई यो लेख्र्द छु । तर कसले पाप गररूाल्यो

भने पबन ूाम्रो पक्षमा परमेश्sरसाँग बिन्तर गररदर्दनुून
ु े एक
ु न्ु छ। उूााँ ूाम्रो
जना िाबमचक येशै ख्ररष्ि ूामरसाँग ूुनू

ु एको ूो। ूाम्रो लाबग मारीए
पाप मेट्न न िबलर्दान ूुनभ
ूोइन, तर

सि

माबनसका

लाबग

ूो।"

जि

ूामर

ूामरूलेको पापलाई न्स्sकाछौँ ति उूााँले ूामरलाई क्षमा
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दर्दनुून्ु छ (१ यैून्ना १:९)। अबन ूामरलाई लेरर शुधता
पानुू
च न्ु छ।

परमेश्sर

सर्दाशयर

ु न्ु छ
ूुनू

र

उूााँले

ूामरूलेलाई माली दर्दनुून्ु छ। उूााँले ूामरलाई उूााँको

शन्ि दर्दनुून्ु छ र उूााँको क्षमाले िल पाएर शतानको
आsाजलाई ूामर नाईँ भन्न सक्षम् ूुन जान्छौँ। अझ त्यो

भन्र्दा िेसर परमेश्sरले ूामरलाई sचन दर्दनुभएको छ।
ूामरले क्षमा पाएपबछ ूामर पाप नगरे को सरू न ूुन्छौँ र
उूााँको िाबमचक चरररीएले ूामरलाई ओिाई दर्दनुून्ु छ। यदर्द
ूामरले माग्यौँ भने त्यो मुफ्तम पाउाँछौँ। तर ूामरलाई
पवsरीए sा चोखो राख्ने रभुविया जरsनभरीको रभुविया ूो।

पापर र सन्त अथाचत ् िमाचत्माले पाप गर्दचछन्।

तर पापरले गने पाप र सन्तले गने पापमा लरक छ।
मानौँ कुन भेँडा र सुङ्गुर वूलोमा लस्छन् रे । भेँडाचावूाँ

तुरन्त त्यस वूलोिाि िावूर बनस्कन चाून्छ। तर सुङ्गरु
ाँ
भने त्यूााँ मजासग
िबसरून मनपराउाँछ र त्यसिाि

िावूर बनस्कन ूतारराँर्दन। जि परमेश्sरको घेरा sा
रे खामा िबसरूने उूााँको िालक पापमा लस्छ ति बतनर
र्दु:न्खत ूुन्छ र तुरन्त त्यूााँिाि बनस्कन चाून्छ। त्यसले
क्षमा चाून्छ र त्यस पापिाि शुधता ूुन चाून्छ।
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सर्दाशयर परमेश्sरले त्यो कायच उसको बनन्म्त सम्पन्न
गररदर्दनुून्ु छ। अबन उसमा भएको र्दोषर भाsना बिलाएर

जान्छ। उूााँको sचनको ज्योबतमा ूामर वूाँड्छौँ (१
यैून्ना १:७) र उूााँको सत्सङ्गमा लेरर पस्र्दछौँ। तर
पापम लाबगरूने पापर माबनसचावूाँ आलै जूााँ छ त्यवूाँ
रून

मनलाग्छ

र

पापको

वूलोिाि

आलै

बनस्कन

परमेश्sरको सूायता माग्र्दन।

जि ूामर परमेश्sरसाँग दठक र उन्चत सम्िन्िमा

रून्छौँ ति ूामर उूााँका इच्छा पालन गनच र उूााँका
सि

आज्ञाूले

पालन

गनच

उत्सुक

ूुन्छौँ।

यैून्ना

१४:१५मा येशैले यसरी सम्िोिन गनुभ
च एको छ, ×यदर्द

बतमरूलेले मलाई रभुेम गछौ भने, मेरा आज्ञाूले पालन
गर।" राजा र्दाउर्दले घोर पाप गर्दाच परमेश्sरिाि माली
पाएका बथए, त्यसको रभुत्युत्तरमा उनले यसरी भनेका बथए,
×मेरो परमेश्sर! म तपाईंको इच्छा पालन गनच कबत मन

पराउाँछु! तपाईंको व्यsस्था मेरो मनमा राख्छु ।” भजन
४०:८। त्यसरी न र्दाउर्दको रभुबतsधताता ूामर पबन जाूे र
गनुप
च छच। यदर्द ूामरूलेको हृर्दय दठक छ भने ूामरूलेको
आचरर् र जरsनशली पबन दठक ूुनेछ।
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यो मेरो रभुाथचना र आशा छ वक ूामर सि जना

परमेश्sरको रभुेमको घेरामा िसौँ र येशैसाँग आनन्र्दसाथ
सम्िन्ि राखेर वूाँडौँ। जि ूामर त्यस मागचमा वूाँड्छौँ ति

ूामरले पाएको आनन्र्द र शान्न्त ूाम्रा बमरीएूलेलाई पबन
िााँड्न उत्सुक ूुनेछौँ। ूामरूलेको बनन्म्त स्sगच अवूल न
ूाम्रो हृर्दयमा सुले ूुनेछ। यस सन्र्दभचमा येशैले भन्नुभएको

छ, ×अि म बतमरूलेलाई भन्छु , जसले मेरो कुरा सुन्छ र
मलाई पठाउनुून
ु ेलाई वsश्sास गछच, ऊसाँग अनन्त जरsन

ूुन्छ। उसलाई र्दोषर ठूराइनेछन, तर ऊ मृत्युर्देन्ख
जरsनमा सररसकेको ूुन्छ" ( यैून्ना ५:२४)।

परमेश्sरको रभुेमको पररबिबभरीए रूे र येशैसाँगको

सम्sन्िमा आनन्र्द पाउन् भन्ने ूामर सिलाई मेरो ूादर्दचक
कामना छ। जि ूामर उूााँमा रून्छौँ ति ूामरूलेले

ूाम्रा बमरीए तथा अले िन्िुूलेलाई उूााँको िारे मा भन्न
उत्सुक ूुन्छौँ। अबन ूामरूलेक हृर्दयिाि स्sगच सुले
ूुनसक्र्दछ (यैून्ना ५:२४)।

िलौतको िेर्दीर्दे न्ख मूा पवsरीए कोठामा भएका पवsि

मन्न्र्दरका सम्पैर्च सामररूलेको सजाsि िुसको आकारमा

बथयो। जि ूामर आध्यान्त्मक लेपमा परमेश्sरको पवsरीए
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मन्न्र्दरबभरीए पस्र्दछौँ ति गुबमएको अर्दनको मागचिाि ूामर
परमेश्sरको
सक्र्दछौँ।

बसूााँसनमा

रभुsेश

गरे को

आभास

पाउन

-पास्िर ग्लेन वूल सान्क्ट्युरीिाि लेपान्तररत
रभुेमको उत्कृष्ट पररभाषा
(रभुेमको

पररभाषामा

अनेकौँ

अन्यौलता

भएको

पररभाषालाई

सिले

परररभुेक्ष्यमा वsश्sको सावूत्य तथा र्दशचनूरुमा उत्कृष्ट
माबनएको

रभुेररत

पाsलको

रभुेमको

आत्मसात् गनुच जरुरी छ)।

मले माबनसूले र स्sगचर्दैतूलेको भाषामा िोलें

तापबन ममा रभुेम छन भने, म ूल्ला मचाउने घण्िा र

झ्याइाँ-झ्याइाँ गने झ्याली मारीए ूुन्छु । मसाँग अगमsार्र
िोल्ने शन्ि ूोला, र सि रूस्य र सि ज्ञानूले िुझ्न

सकैाँला, र पूाडूले ूिाउन सक्नेसम्मको सम्पैर्च वsश्sास
मबसत ूोला, तर ममा रभुेमचावूाँ छन भने म केूी पबन

ाँ यदर्द मले सारा सम्पन्त्त िााँबडदर्दए,ाँ र मेरो शरीर
ूोइन।
जलाउनलाई दर्दइूालें , तर मबसत रभुेम छन भने मलाई
केूी लाभ ूुाँर्दन।
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रभुेम सूनशरल ूुन्छ र र्दयालु ूुन्छ। रभुेमले डाू गर्दन न,

न शेखर गछच। रभुेम ूठी ूुाँर्दन, न िीि ूुन्छ। रभुेमले

आफ्न कुरामा न्जद्दर गर्दन न, झको मान्र्दन, खरािरको वूसाि
राख्र्दन। रभुेम खरािरमा रभुसन्न ूुाँर्दन, तर ठीक कुरामा
रमाउाँछ। रभुेमले सि कुरा सून्छ, सि कुराको पत्यार
गछच, सि कुरामा आशा राख्छ, सि कुरामा न्स्थर रून्छ।
रभुेमको

कवूल्य

अन्त्य

ूुाँर्दन।

अगमsार्रूले

बितेर

जानेछन्, भाषाूले िन्र्द ूुनेछन्, ज्ञान िबलजानेछ। ूाम्रो

ज्ञान अपैर्च छ, ूाम्रो अगमsार्र अपैर्च छ। तर जि
बसधताताचावूाँ आउनेछ, ति अपैर्त
च ा िबलजानेछ।

जि म िालक बथए ाँ ति िालकजस्त िोल्थें,

िालकले जस्तो वsचार गथे , िालकले जस्त तकच गथे, तर
ाँ अवूले
जि म जsान भए ाँ ति िालकको चाल छोबडदर्दए।

ूामर ऐनामा जस्त िबमलोसाँग र्दे ख्छौं, तर त्यस िेलाचावूाँ
छलचङ्ग र्दे ख्नेछौं। अवूले म थोर मारीए िुझ्र्दछु , त्यस

िेलाचावूाँ पैर िुझ्नेछु, जसरी म पबन पैर्च लेपले न्चबनएको
छु । अि वsश्sास, आशा, रभुेम, यर तरन रून्छन्, तर वयनमा
सsोत्तमचावूाँ रभुेम न ूो।(१ कोरन्थर १३)
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परमेश्sरका जनको बनन्म्त केूी जरsनउपयोगर रभुबतज्ञाूले
(रभुत्येक येशैभिको बनन्म्त िाइिलमा अनबगन्न्त रभुबतज्ञाूले
दर्दइएका

छन्।

तर

रभुबतज्ञाूले

अत्यन्त उपयोगर साबित ूुनेछ)।

मनमा

-र्दु:ख कष्टमा सूायता चावूएमा:

इबतूास २०:१२; यशया ४१:१०।

सााँचर

राखेमा

भजन ५०-१५; २

-पररक्षा sा रभुलोभनमा पर्दाच उम्कन चावूएमा: एवलसर
६:१०-१७; १ कोरन्थर १०:१३।
-उधताारको

१८:७,८।

बनन्म्त

पुकानुप
च र्दाच:

भजन

३४:६,७;

लैका

-भौबतक आsश्यकताको बनन्म्त: वलबलप्परूलेलाई ४:१९;
मत्तर ६:३१-३३, भजन ४:३।

-क्षमा चावूएमा: १ यैून्ना १:९; भजन १०३:१२;
यशया १:१८।

-िुवधताज्ञान चावूएमा: याकैि १:५; १ कोरन्थर १:३०;
एवलसर १:१७।
-बनर्दे शन

अथाचत ्

अगुsाई

चावूएमा:

वूतोपर्दे श ३:५; यशया ३०:२१।
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भजन

३२:८;

-शन्ि sा िल चावूएमा: यशया ४०:२९-३१; एवलसर
३:१६; २ कोरन्थर १२:९।
-पवsरीए

१:१३।

आत्माको

बनन्म्त:

लैका

११:१३;

एवलसर

-मुन्ि चावूएमा: रोमर १०:१३; रोमर ५:८; एवलसर
१:४।
-नयााँ

हृर्दय

चावूएमा:

इजवकएल

३:६; वलबलप्परूलेलाई २:१३।
-शारीररक

खानाको

बनन्म्त:

३४:८; भजन ३७:२५।

३६:२६;

यशया

व्यsस्था

३३:१६;

भजन

-आन्त्मक खुराकको बनन्म्त: भजन १:३; यैून्ना १५:४;
२ इबतूास १६:९।
-मुन्िको

सुसमाचार

सुनाउन

चावूएमा:

यूोशै १:३; २ परीएुस ३:९; योयल २।

भजन

२:८;

-आपर्दवsपर्द आउाँर्दा बिचबलत नभएर सूनेशन्ि चावूएमा:
मत्तर २४:१३; २ बतमोथर २:३; वूब्रै १०:३५।

-शान्न्त चावूएमा: यैून्ना १४:२७; यशया २६:३; भजन
४६; रभुस्थान १४:१४।

-आन्त्मक पुनजाचगरर्को बनन्म्त: भजन ८५:६; भजन
१३८:७; इजवकएल ३७:५; एवलसर ५:१४।
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वsश्sव्यापर सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि चचचको सर्दस्यताको
बनन्म्त साsचजबनक शपथ

सेभेन्थडे एडभेन्न्िस्ि चचचमा वक त वsश्sासको

आिारमा sा िन्प्तस्माद्वारा कोूी समाsेश ूुन चाून्छ भने
त्यस

व्यन्िले

चचचले

बसकाएको

मैल

न्शक्षाूलेलाई

न्स्sकार गनुच अबनsायच छ। चचचको सर्दस्य ूुन चाूने
रभुत्येक व्यन्िलाई चचचले बसकाउने न्शक्षाको िारे मा जान्ने
अबिकार छ। चचचले मानेका मैल न्शक्षालाई नजानर

केsल कुन आsेशको आिारमा चचचमा सर्दस्यता बलनु
िुवधतामानर माबनन्र्दन। आत्मबनर्चय गनच नदर्दइएर कसलाई
पबन करकाप sा ललाएर sा रभुलोभन दर्दएर चचचको

सर्दस्यता िनाउनु एडभेन्न्िस्ि चचचको गररमामय आर्दशच
बनबतको

बिपररत

ूो।

त्यसकारर्

कोूी

स्sइच्छाले

एडभेन्न्िस्ि चचचमा समाsेश ूुन चाून्छ भने उसले
िन्प्तस्माको शपथ खानु पछच। त्यस शपथमा र्दे ूायका
रभुश्नूले छन् र बतनरूलेलाई सकारे र मारीए आबिकाररक
लेपमा चचचको सर्दस्यता बलन सेभन्थडे एडभेन्न्िस्ि चचच
आह्वान गर्दचछ:
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१. के तपाईँले परमेश्sर वपता, उूााँको पुरीए येशै ख्ररष्ट र
पवsरीए आत्मामा वsश्sास गनुू
च न्ु छ?
२.

पापको

कारर्

माबनसूले

मनुप
च नेमा

बतनरूलेको

ठाउाँमा येशै ख्ररष्ट िुसमा मनुभ
च यो र माबनसूलेको बनन्म्त

उूााँले रगत िगाउनुभएकोले त्यसमाबथ वsश्sास गर्दाच

बतनरूले पाप र त्यसिाि ूुने र्दण्डिाि मुि ूुन्छ भन्नेमा
के तपाईँले यो वsश्sास गनुू
च न्ु छ?

३. सं सारको र्दुष्ट तथा पापर बनबतलाई त्याग्र्द के तपाईँले

येशै ख्ररष्टलाई आफ्नो व्यन्िगत मुन्िर्दाता भनेर रूर्
गनुू
च न्ु छ र येशैले गर्दाच परमेश्sरले तपाईँका पापूले क्षमा

भएका छन् र उूााँले तपाईँलाई नयााँ हृर्दय दर्दनुभएको छ
भनेर वsश्sास गनुू
च न्ु छ?

४. के तपाईँ वsश्sासद्वारा येशै ख्ररष्टको िाबमचकतालाई
रूर् गनुू
च न्ु छ? उूााँ तपाईँको बनन्म्त स्sगचको पवsरीए

मन्न्र्दरमा बिन्न्त चिाई रूनुभएको छ भन्ने के तपाईँ

स्sरकानुू
च न्ु छ? उूााँको आत्मा तपाईँमा रूे र तपाईँलाई
शन्ि सम्पन्न गराउनुून्ु छ तावक

उूााँको इच्छालाई

पालन गनच तपाईँ सक्षम् ूुन्छ भनेर के तपाईँ वsश्sास
गनुू
च न्ु छ?
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५. िाइिल परमेश्sरको रभुेरर्ािाि रभुाप्त भएको ूो भनेर
के

तपाईँ

वsश्sास

गनचून्ु छ

र

येशैभिलाई

चावूने

आस्थाको बनबत र आचारसं वूता िाइिलमा मारीए उपलब्ि
छ भनेर के तपाईँ वsश्sास गनुू
च न्ु छ?

६. र्दश आज्ञाूले रभुत्येक येशैभिलाई अझ पबन लागु
ूुन्छ भनेर के तपाईँ वsश्sास गनुू
च न्ु छ? ूप्ताको सातौँ
दर्दन सब्िथ समेत गरे र सि आज्ञाूले ख्ररष्टको शन्िले

पालन गने तपाईँको लक्ष्य ूो भनेर के तपाईँले स्sरकार
गनुू
च न्ु छ?

७. येशैको बसघ्र आगमनको आन्शषमय आशा के तपाईँको
हृर्दयमा रान्खछोड्नुभएको छ र रभुभुलाई भेट्न व्यन्िगत

लेपमा तयार ूुन के तपाईँले बनर्चय गनुभ
च एको छ? र
साथ

उूााँले

उपलब्ि

गराउनुभएको

मायालु मुन्िको

बनन्म्त गsाूी िन्न, त्यस अनुसार चल्न र अलेलाई पबन
उूााँको मवूबमत आगमनको बनन्म्त तयार पानच रभुयास गछु च
भनेर के तपाईँ किुल गनुू
च न्ु छ?

८. िाइिलले बसकाएको वsबभन्न आन्त्मक िरर्दानूलेलाई
के तपाईँ रूर् गनुू
च न्ु छ? एलेन जर ह्वाइिले पाउनुभएको
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भवsष्यsार्र

िोल्ने

िरर्दान

अन्न्तम

चचचलाई

न्चनाउने

न्चन्ूको लेपमा के तपाईँले वsश्sास गनुू
च न्ु छ?

९. के चचचको सं गठनलाई तपाईँले वsश्sास गनुू
च न्ु छ?
र्दशांस, भेिी दर्दएर, व्यन्िगत रभुयास र रभुभाsिाि यस
चचचको लक्ष्यलाई के तपाईँले सूयोग गनुू
च न्ु छ?

११. तपाईँको शरीर पवsरीए आत्माको मन्न्र्दर ूो भबन के

तपाईँ वsश्sास गनुू
च न्ु छ? कुन वकबसमका ूानरकारक र
अशुधता खानालाई रभुयोग नगरर आफ्नो शरीरलाई वूलाजत

गरर परमेश्sरको आर्दर गने के तपाईँले बनर्चय गनुभ
च एको

छ? शरीरलाई आतवङ्कत िनाउने कुन वकबसमको पेय
पर्दाथच, च ुरोि खनर र लागुपर्दाथच आदर्द रभुयोग नगनेमारीए

ूोइन त्यसलाई sसाररभुसार गनचिाि पबन आलै िािा रून
के तपाईँ रभुबतज्ञा गनुू
च न्ु छ?

११. कसको करकाप sा रभुलोभनमा नपरर सेभेन्थ-डे

एडभेन्न्िस्िले बसकाएको मौबलक न्शक्षार्दीक्षालाई जानेको र
िुझेको

आिारमा

चचचमा

सूभागर

ूुन

के

तपाईँले

स्sरकानुू
च न्ु छ? परमेश्sरको अनुरूिाि चचचको बनबतलाई
तपाईँको

जरsनमा

कायाचन्sन

गरर

चचचको

एकतामा

आलैलाई सं लघ्न गराउन के तपाईँले किुल गनुू
च न्ु छ?
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१२. नयााँ करारले बसकाएको अनुसार िन्प्तस्मा पानरमा
च ुलुम्च म

डुिेर

बिश्sासद्वारा

बलने

ख्ररष्टलाई

र

साsचजबनक

रूर्

गरर

लेपमा

उूााँले

आलैलाई

तपाईँका

पापूलेलाई क्षमा दर्दनुभएको छ भबन िन्प्तस्माद्वारा घोषर्ा
ु न्ु छ?
गनच के तपाईँ तयार ूुनू

१३. िाइिलमा भवsष्यsार्र गरे को अनुसार सेभेन्थ-डे

एडभेन्न्िस्ि चचच अन्न्तम चचच र रभुत्येक राष्ट्र, भाषा, जाबत
र रङ्गलाई यस चचचमा समाsेश गनच र सङ्गबत दर्दन यसले
आह्वान

गर्दचछ

वsश्sव्यापर

भबन

चचचको

के

एक

तपाईँ
भाग

आत्मसात्
भएर

ु न्ु छ?
सर्दस्यता बलन के तपाईँ राजर ूुनू
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गनुू
च न्ु छ?

स्थानरय

चचचमा

उपसं ूार
आफ्नो आत्मबनर्चय तथा स्sवssेकको अबिकारलाई रभुयोग
गरर

कोूी

माबनस

माबथ

उल्लेन्खत

िमचशास्त्रका

कुराूलेलाई अपनाई सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि चचचको सर्दस्य

ूुन चाूे मा नन्जकको सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि चचच sा
झुण्डको अगुsा तथा वsश्sासरलाई सम्पकच गनच अनुरोि
गररन्छ।उूााँूलेिाि यस चचचका बसधताान्तूलेका िारे मा
थप जानकारी बलएर िन्प्तस्माद्वारा यस चचचको सर्दस्यको
सर्दस्य

ूुन

सक्र्दछ।

यस

चचचको

सर्दस्य

भएर

परमेश्sरको मवूमाको लाबग सविय सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि
ूुन यस चचचले अनुरोि गर्दचछ। जो सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि
चचचमा समािेश भएर येशैरभुबत रभुबतsधताता व्यि गर्दन
येशैभि

जरsनमा

अन्घ

जान

चाून्छ

उनरूलेले

िाइिलको ज्ञानमा र्दक्षता ूाबसल गर्दन जाओस् भन्ने यस
चचचको

लक्ष्य

ूो।

यस

चचचले

वsश्sासरूले

केsल

श्रोताsगचमारीए ूोइन तर पाठक sगच र गsाूी sगच पबन

ूोओस् भन्ने अपेक्षा गर्दचछ। त्यसकारर् माबथ उल्लेन्खत
मौबलक बसधताान्तूले केsल वsषय रभुsेशमारीए ूुन ् भनर यस
पुन्स्तकाको अsिारर्कताचको ध्यानाकषचर् गनच चाून्छ।
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सेभेन्थ-डे

एडभेन्न्िस्ि

www.adventist.org
नेपालीमा

िाइिल

सम्िन्िर

अझ

जानकारी

ि वsवsि वsषयिस्तु बलएर

अध्ययन

गनच

चाूे मा

www.nepalworks.com/bhajupurna मा ूे न च अनुरोि
गररन्छ।
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s]lx ehgx?

;+;f/e/L kfksf] ef/L

?kfGt/ kf:6/ P=Pd= k'/L
! y]:nf]lgsL !!M!#–!$

lt/L/L t'/xL km'S5g\ cfsfzdf,
cfsfzdf, nf} o]z" cfpg]5g\====@
o]z"sf] ;Dem\gf d]/f] dg}df===@
dg}df nf} o]z" cfpg]5g\ .
!= ;+;f/e/L kfksf] ef/L z}tfg /dfof]
kfksf] bnbn dg}df vnan, kfk}n] ;tfof]
x'¿¿=== o]z" cfpg]5g\ afbndf
afbndf, nf} o]z" cfFpg]5g\======@
lt/L/L====
@= ljZjf;Lx¿ d/]tf klg af}/]/ p7\g]5g\
h–h;n] pgdfly ljZjf; ub}{gg\, tL gi6 x'g]5g\ .
x'¿¿=== o]z" cfpg]5g\ cfsfzdf
cfsfzdf, nf} o]z" cfFpg]5g\======@
lt/L/L====
#= o]z"sf] zlQmn] xfdLnfO{ tfG5g\ slt x} /dfOnf]
xfjfdf e]6\5g\, o]zs
" f];Fudf slt x} pHofnf]
x'¿¿=== o]z" cfpg]5g\ ;+;f/df
;+;f/df, nf} o]z" cfFpg]5g\======@
lt/L/L====
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o]z" cfpFb}5g (Lift Up the Trumpet)
cg'jfbs eh'/fd >]i7
zxgfO{ p7fp, 7"nf] :j/n] ahfpm o]z" km]/L cfpFb}5g\ .
xF l ;nf] eO{ 7" n f] :j/n] ufpm, o] z " km] / L cfpF b } 5 g\ .

cfpFb}5g\ ,cfpFb}5g\, o]z" km]/L cfpFb}5g\

t/fO{ / a]F;L ;a} 7fpFdf ;'gfpm o]z" km]/L cfpFb}5g\ .
alnsf] kf7f] pxfF s f] dlxdfdf o] z " km] / L cfpF b } 5 g\ .

cfpFb}5g\ ,cfpFb}5g\, o]z" km]/L cfpFb}5g\

lxdfn / kxf8 of] s'/f ;'gfpm, o]z" km]/L cfpFb5
} g\ .
gbL / gfnf ;a} e]un] eg, o]z" km]/L cfpFb}5g\ .

cfpFb}5g\ ,cfpFb}5g\, o]z" km]/L cfpFb}5g\

kfkL ;+;f/ ;a} hudufO/x]5g, o]z" km]/L cfpFb}5g\ .
/f] u / AofwL 5g\ cwd{ w] / } , o] z " km] / L cfpF b } 5 g\ .

cfpFb}5g\ ,cfpFb}5g\, o]z" km]/L cfpFb}5g\

b] z b] z aLr l/;n] of] eGb5, o] z " km] / L cfpF b } 5 g\ .
1fg j9]sf 5g\, dflg; bu'/]sf 5g\, o]z" km]/L cfpFb}5g\ .

cfpFb}5g\ ,cfpFb}5g\, o]z" km]/L cfpFb}5g\

1३2

:jfut zAafy (Don't Forget the Sabbath)
cg'jfbs M eh'/fd >]i7
k|e'n] lbPsf] zAafy gla;f}{F
;a} lbgeGbf pHofnf] / xKtfeGbf >]i7
o;n] cf/fd NofpF5, lbG5 lbAo cfgGb
p;n] Hof]lt ptf5{, :juL{o ;'Gb/ rDsfO{
:jfut, :jfut, ;w}F :jfut, wGo zafy lbg @
kljq lbg xf] of], cf/fwgf u/
o]z"n] eGg'eof], hLjgsf] af6f] d
;+;f/df ljgd|;fy, o]z"sf] kl5 nfu
hLjgsf] kfgL, kfpF5, hf] ;w}F alu/xG5 .
:jfut, :jfut, ;w}F :jfut, wGo zafy lbg @
z'4 sfdsf] lbg xf], latfpm ;'gf}nf] ;do
o]z"sf] :t"lt ufpFb}, hf] x'g\ afnssf] lk|o
x] bof ;fu/ o]z", 5f} czn / dfofn'
tkfO{+sf] dxfg\ jfrf, x/]ssf] x[bodf /xf];\ .
:jfut, :jfut, ;w}F :jfut, wGo zafy lbg @



133

मेरो रभुबतsधताता

मेरो इच्छाले उपलब्ि गराइएको यस पुस्तकमा भएका

सि सामररूले मले पिे को छु । मौबलक न्शक्षाूलेमा
उल्लेख गरे का िाइिलका पर्दूले पबन मले पिे को

ँ
छु । यस पुस्तकले औल्याएको
आत्मज्ञानूलेमा म

सूमत छु । मेरो व्यन्िगत चेतनाको स्sतन्रीएता रभुयोग
गरे र रभुभ ु येशैलाई मेरो मुन्िर्दाता भनेर रूर् गरे र मेरो
िााँवक जरsन िाइिलले बसकाएको मागचमा स्sेइच्छाले

वूाँड्न म रभुबतsधताता व्यि गरे को छु । िप्बतस्माको
बिबिद्वारा सेभेन्थ-डे एडभेन्न्िस्ि चचचमा सूभागर भएर

मौन्खक तथा जरsनिाि सुसमाचारको सौन्र्दयचतालई
रभुकि गनच चाून्छु

भनेर म व्यि गर्दचछु। येशै

ख्ररष्टद्वारा सनातन परम वपता सृवष्टकताच परमेश्sरले मेरो
सि मागचूलेको रखsाली गरुन्। आमेन।
..........................

नाम

........................

बमतर

..........................

स्थान

एडभेन्न्िस्ि चचचमा सर्दस्यताको बनन्म्त बलनुपने खुला
शपथ
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