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यसको साथै उहाँले हामीलाई पिह यै दइस  नुभएका सवकाइह  हामीलै िच  नैपछ। 
आफूमा भएका र अ  मािनसह मा भएका य ता सेवकाइह  हामीले िच  नैपछ। 

सायद तपा  सुसमाचारक नु छ होला। तपा ले उ  सेवकाइलाई िचनेर यसलाई 
िवकास गनपछ अिन यो सेवकाइ ारा अ ह ले तपा लाई िच  नैपछ। तपा ले च गाइ गन 
वरदानह  खोजी गनपछ जसले गदा अिव  वासीह को िनि त तपा को स दशे साँचो हो भ  ने 

माण नेछ। 

सायद तपा  िश क नु छ होला। यसो हो भने परमे  वरबाट काश पाउनको िनि त 
तपा ले उहाँमा भरोसा गरी ित ा गनपछ। बाइबल कलेज र तािलम के ह मा गएर 
मािनसह बाट िस  नु रा ै हो, तर यो पया  त दँनै। असल िश क नको िनि त पिव  
आ माले नै तपा लाई िसकाउनुपछ। अिन अ ह ले तपा को वरदान िचनेर िसकाउनको िनि त 
तपा लाई मौका दनैपछ। 

सायद तपा  गोठालो नु छ होला। यसो हो भने तपा  परमे  वरले दनुभएको उ  
सेवकाइको िनि त उहाँ ित िव  वासयो य नैपछ। येशूले प ुसलाई “मेरा भेडाह लाई 

खुवाऊ” भनेर दनुभएको आ ालाई तपा ले बुझेर यस ित आ ाकारी नैपछ। 

सायद परमे  वरले तपा लाई अगमवाणीको सेवकाइ ददँै नु छ होला। यसो हो भन े
तपा ले परमे  वरको आवाज सु  न िस  नैपछ र उहाँ दनुभएको स दशेलाई उहाँका 
मािनसह कहाँ लैजानैपछ। 

सायद तपा सँग यीम ये केही सेवकाइह  नस छन्। तपा लाई परमे  वरले े रत 
नको िनि त बोलानुभएको पिन नस छ। यसो हो भने आ नो बोलावट ित तपा  

िव  वासयो य नैपछ। 
तपा को म डलीह मा यी पाँचै वटा सेवकाइह ले रा ोसँग काम गदछन् भने नया ँ

मािनसह ले येशूमा िव  वास गनछन् र ितनीह ले नयाँ ज म पाउनेछन्। यसपिछ ितनीह  
आि मक पमा िशश-ुअव था, बालक-अव था र कशोर-अव थालाई सुरि तसाथ पार गद 

ी को शरीरको बिलयो अिन बय  क (प रप  व) सद य नेछन्। 
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िस ा  तको  येक बतासले र मािनसह का जालझेल, धूतता र फ ाइँले यताउता उड़ाइएका 

बालकह ज  ता नहो ” (ए फसी ४:११-१४)। 

अगमव ासँग आ माह  छु ाउने वरदान नेछ। साँचो अगमव ाले झूटो 
अगमव ालाई िच  नेछ। झूटो अगमव ाले धमशा  बाट थु ै ख डह  उ रण गरे तापिन, 
उ  झूटो अवमव ा परमे  वरबाट आएको होइन भनी उसले आ नो दयमा जा  नेछ। 

साँचो िश कले झूटो िश कलाई िच  नेछ। साँचो िश कले धमशा  को साँचो अथ बु  नेछ 
र यसलाई कसैले गलत किसमले ा या गछ भने उसले थाहा पाउनेछ। झूटा िश ा कन र 
कसरी गलत हो भनी उसले ( माणसिहत) बताउन स  नेछ। 

गोठालो आ नो भेडालाई सुर ा दन र खुवाउन इ छुक नेछ। झूटा िश कह  भेडाको 
भेषमा आएका वाँसाह  न्। असल गोठालोले आ नो बगालको सुर ा गन य ता 
वाँसाह लाई धपाउनेछ। उसले आ नो बगाललाई आि मक प रप  वतामा याउन पौि क 

खानेकुरा दन चाहनेछ। 

नयाँ िव  वासीह लाई आि मक प रप  वतामा याउनको िनि त अगमव ाह , 
िश कह  र गोठालाह  एकसाथ िमलेर काम गनपछ। 

िन कषिन कषिन कषिन कष    

हरेक म डलीमा अगमव ाह , गोठालाह , िश कह  र सुसमाचारकह  खाँचो 
पदछन्। फरा कलो सेवकाइ गन म डलीलाई े रतह को खाँचो पदछ। य ता सेवकाइह  िबना 
भखरका नयाँ िव  वासीह  आि मक प रप  वतामा आउनेछैनन्। ितनीह  आि मक पमा 
बालक अथवा िशशु अव थामा नै रहनेछन्। यित मा  होइन, ितनीह  सिजलै आि मक 
वाँसाह को िशकार ब  नेछन्। 

अगमव ाह , गोठालाह  र िश कह  भनेको िव  वासीह लाई आि मक पमा 
लालन-पोषण गन र िश ा दने आमा-बुबाह ज ता न्। उनीह ले बालक अव थाका 
िव  वासीह लाई काएर जवान अव थामा पु  याउँछन्। यसको साथै उनीह ले 
िव  वासीह को मागमा (जीवनमा) आइपन थु ै खतराह बाट पिन सुर ा द छन्। 
सुमाचारकह चा ह ँसुँडेनीह ज ता न्, जसले बालकलाई संसारमा आउन मदत गदछन्। 

यी सेवकाइह  म डलीको िनि त परमे  वर र येशूबाट आउने वरदानह  (उपहारह ) 
न्। ती वरदानह  दनुहोस् भनी हामीले ाथानमा परमे  वरसँग मा  नैपछ। 
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प ुसले चा ह ँ झूटा िश कह को बारेमा लेखे, “जसरी इ ाएलीह का माझमा झूटा 

अगमव ाह  पिन िथए,  यसरी ितमीह का माझमा झूटा िश कह  खड़ा नेछन् । 

ियनीह ले गु  त पले िवनाशकारी झूटा िश ाह   याउनेछन्, यहाँस  म क ितनीह लाई 

उ ार गनु ने  वामीलाई पिन ितनीह ले इ  कार गनछन्, र आफैमािथ चाँड़ै िवनाश 

 याउनेछन्” (२ प ुस २:१)। 

य मया र इज कएलले झूटा गोठालाह को बारेमा बताए (इज कएल ३४ अ याय 
हनेुहोस्)। 

झूटा े रतह ले साँचो े रतह को अनुकरण (न  कल) गनछन्। झूटा अमगव ाह ले 
साँचो अगमव ाह को अनुकरण गनछन्। झूटा िश कह ले साँचो िश ह को अनुकरण 
गनछन्। झूटा गोठालाह ले साँचो गोठालाह को अनुकरण गनछन्। 

के नेपालमा झूटा िश कह  छन्? हो, प  कै छन्! अ  मुलुकह बाट आउने मािनसह ले 
नयाँ िश ाह  याउँछन्। य ता िश ाह म ये केही साँचो छन् र केहीचा ह ँ झूटा छन्। 
यसरी बािहरबाट आउने मािनसह ले गोजीमा (ख तीमा) ट  न पैसा बोकेका छन्। थानीय 

मािनसह  पिन झूटा िश क, झूटा गोठालो र झूटा अगमव ा न स छन्। 

नयाँ िव  वासीह  िनकै जोिखमा छन् (असुरि त छन्)। सानो बालकले जे भे ायो, यही 
मुखमा हा ने गछ। उसले के असल अिन के खराब हो भनी छु ाउन स दनै। उसले के खानु ने 
र के खानु न ने हो जा दनै। नयाँ िव  वासी पिन य तै छ। उसले कुन आि मक खाना हो अिन 
कुन आि मक िवष हो छु ाउन स दनै। 

नयाँ िव  वासीह लाई हामीले कसरी झूटा सेवकाइह बाट बचाउन स छौ?ँ साँचो 
सेवकाइह  नै यसको उ र (समाधान) हो। साँचो सेवकाइह ले नयाँ अिन कद ै गरेका 
िव  वासीह लाई झूटा सेवकाइह बाट सुर ा गनछ। 

पावलले यो कुरा ए फसीका िव  वासीह लाई ा या गरे। ितनले लेखेका कुराह लाई 
हामी फे र हरेौ:ँ “अिन उहाँका वरदानह चा ह ँ यी नै िथए, क कोही े रतह , कोही 

अगमव ाह , कोही चारकह , कोही म  डलीका पा  टरह  र कोही िश कह  बनून,् क 

ी  टको शरीर िनमाण होस् र सेवाको काम गन स  तह  सुसि  जत होऊन्, जबस  म हामी 

सबैले िव  वासको र परमे  वरका पु को ानको एकता ा  त गदन , र प रप  व मािनस बनी 

ी  टका पूणताको नापस  म पु  दनै । यसरी हामी छालले अिग-पिछ याइएका, धा मक-
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प रचयप रचयप रचयप रचय    
ए फसीह को प मा पावलले पाँच वटा फरक सेवकाइह बारे ले दछन्। ती पाँच 

सेवकाइह  येशूले आ नो म डलीलाई दनुभएको वरदानह  न्। 

ए फसी ४:८ मा पावलले यसरी लेखे: “उहाँ उ  चमा च ढ़जानु दँा ... मािनसह लाई 
वरदानह  दनुभयो।” 

ती वरदानह  के-के न् भनी पावलले ए फसी ४:११ मा ले दछन्: 

• े रतह  
• अगमव ाह  
• सुसमाचारकह  ( चारकह ) 
• गोठालाह  (पा टरह ) 
• िश कह  

यी पाँच सेवकाइह  के-के न?् यी सेवकाइह  हा ो नेपालको म डलीमा छन् त? ाय: 

म डलीह मा अगुवालाई पा टर भिन छ तर अ  चार वटा वरदानह का बारेमा चा हँ के हो? 
े रतह , अगमव ाह , िश कह  र चारकह का बारेमा के भ  न?े के हा ो म डलीह मा 

य ता मािनसह  छन्? 

य ता सेवकाइह म ये येक पिव  आ माको शि मा िनभर छ। बाइबल कलेज 
अथवा सेिमनारीमा गएर हामीले य ता सेवकाइह  िस  न स दनैौ।ँ परमे  वरबाट पिव  
आ माको शि मा मा  हामीले य ता वरदानह  ा  त गन स छौ।ँ 

१ को र थी १२:८-१० मा पावलले पिव  आ माको ९ वटा वरदानह  लेखेका छन्, जुन 
यस कारका छन्: 

• ानको कुरा 
• बुि को कुरा 
• िव ास 
• रोग िनको पान 
• अ यकम गन 
• अगमवाणी बो  न े
• आ माह  छु ाउने 
• भाषाह  बो ने 
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• भाषाह  अनुवाद गन 

फरक-फरक सेवकाइह का िनि त फरक-फरक वरदानह  आव यक पदछन्। उदाहरणको 
लािग चारकसँग िनको पान वरदान नु रा ो हो। अगमव ासँग अगमवाणी गन वरदान 
नैपछ। यसैगरी गोठालोसँग बुि को वरदान नुपछ। 

हामीसँग अक  सम या छ। मेरो िवचारमा यी पाँच सेवकाइह म ये दईु अथवा तीन वटा 
नामह लाई (श दह लाई) अ ेजीबाट अथवा ीकबाट नेपालीमा ठकसँग अनुवाद ग रएको 
छैन। मैले यहाँ तपा लाई अ ेजी पाठ दन खोजेकोमा मा गनुहोस।् 

तर पिहले हामी येशूलाई हनेछौ।ँ 

यशेूयशेूयशेूयशेू    

के येशूले ती पाँच सेवकाइह  अ यास गनुभयो? कृपया यी पदह  प नुहोस्। 

“यसकारण  वग य बोलावटमा सहभागी भएका पिव  भाइ हो, हामीले दढ़ृ  वीकार 

गरेका े रते रते रते रत तथा धान पूजाहारी येशूलाई िवचार गर” (िह ू ३:१)। येशू े रत नु यो। 

“...येशू नासरीको बारेमा, उहाँ एक जना अगमव ा नु   यो, र परमे  वर र सबै 

मािनसह का सामु  ने काम र वचनमा शि शाली नु यो” (लूका २४:१९)। येशू अगमव ा 
नु यो। 

“म असल गोठालो ”ँ (यूह  ना १०:११)। येशू गोठालो नु यो। 

“गु  यू, हामी जा  दछ  तपा  परमे  वरबाट आउनुभएको िश क नु  छ” (यूह  ना 
३:२)। येशू िश क नु यो। 

“परम भुका आ  मा ममािथ छ, कनभने गरीबह लाई सुसमाचार सुनाउनका िनि  त 

उहाँले मलाई अिभषेक गनुभएको छ” (लूका ४:१८) येशू सुसमाचारक नु यो। 

येशूले ती पाँचै वटा सेवकाइह  अ यास गनुभएको िथयो भ  ने त य हामी यी ख डह मा 
प सँग दे दछौ।ँ 

अब हामी ती सेवकाइह  येकलाई पालैपालो एक-एक गरी हेनछौ ँ र ितनीह का 
बारेमा अझ बढी िस  न कोिसस गनछौ।ँ 
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पुरानो करारमा परमे  वर अगमव ाह ारा आ ना मािनसह सँग (य दीह सँग) 
बो  नुभयो। नयाँ करारमा उहाँ येक िव  वासीसँग य  अिन ि गत पमा बो  नु छ। 
िव  वास गन हरेक ि  चाह े यो जवान होस् अथवा बूढा, पु ष होस् अथवा  ी, िशि त 

होस् अथवा अिशि त, ितनीह  सबैले परमे  वरबाट श दह  (वचनह ) र दशनह  ा  त गन 
स छन्। 

यसको मतलब के हरेक िव  वासी अगमव ा हो त? होइन! ाय: मािनसह ले आ नो 
अिन आ नो प रवार र िम ह को खाँचो पूरा गनको िनि त परमे  वरबाट सामा य स दशेह  

ा  त गनछन्। थोरै मािनसह ले चा ह ँिनकै शि शाली र मह वपूण स दशेह  ा  त गनछन्; 
जुन ितनीह ले अ  धेरै मािनसह कहाँ लैजानेछन्। य ता मािनसह  अगमव ाह  नेछन्। 

अगमव ाह ले उ साह अथवा सुधारको स दशेह  याउनेछन् ( याय गन र दोष 
लगाउने होइन); र ती स दशेह  ितनीह का म डलीको लािग मा  नस छन् अथवा 
नेपालको सबै म डलीह का िनि त पिन न स छन्। 

अगमव ाह ले भिव यको बारेमा पिन स दशेह  याउन स छन्। परमे  वरले नेपाल 
अिन अ  सबै दशेह को भिव य जा  नु छ। हामी य ता कुराह  जा दनैौ।ँ तर मािनसह ले 
के जा  नुपन हो सो कुरा बताउन अगमव ाह सँग बो  न परमे  वर स म नु छ। 

झटूा सवेकाइहझटूा सवेकाइहझटूा सवेकाइहझटूा सवेकाइह     
साँचो सेवकाइह को साथै बाइबलले प सँग झूटा सेवकाइह को बारेमा पिन बताउँछ। 

झूटा अगमव ाह को बारेमा येशूले भ  नुभयो, “...झूटा ी  टह , र झूटा अगमव ाह  

खड़ा नेछन्, र न सके चुिनएकाह लाई पिन भड् काउनलाई ठूला-ठूला िच  हह  र 

आ  चयका कामह  दखेाउनेछन्” (म ी २४:२४)। 

यूह  नाले यसबारेमा यसरी लेखे, “ि य हो, जुनसुकै आ  मालाई िव  वास नगर, तर 
आ  माह  परमे  वरबाट आएका न् क होइनन् भनेर ितनको जाँच गर। कनभने धेरै झूटा 
अगमव ाह  यस संसारमा िनि  कआएका छन्” (१ यूह  ना ४:१)। 

पावलले झूटा े रतह को बारेमा लेखे, “...  य  ता मािनसह  झूटा े रतह  र छली 

काम गनह  न्, र ी  टका े रतह को भेष लगाएर हँड् नेह  मा  न्” (२ को र थी 
११:१३)। 
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े रतको काम भनेको म डलीह  थापना गनु हो। 

अगमव ाअगमव ाअगमव ाअगमव ा    

पाँच वटा सेवकाइह म ये अगमव ा मा  य तो सेवकाइ हो, जुन पुरानो करारमा 
उ लेिखत छ। पुरानो करारको सु दिेख अ तस म हामी अगमव ाह लाई भे छौ।ँ पिहलो 
अगमव ा अ ाहाम न् भने अि तमचा ह ँ मलाक  न्। १००० वषभ दा लामो समयस म 
परमे  वर ती अगमव ाह ारा आ ना मािनसह सँग बो  नुभयो। 

परमे  वर मु य दईु त रकाले ती अगमव ाह सँग बो नुभयो। 

पिहलो, परमे  वर ितनीह सँग श दह मा बो  नु यो। पुरानो करारमा हामी १०० 

भ दा बढी य ता वा यह  प छौ:ँ “परमे  वरको वचन यशैयाकहाँ आयो”, “परमे  वरको वचन 

य मयाकहाँ आयो” आ द। आ ना मािनसह लाई बताउनुपन स दशेह  उहाँले 
अगमव ाह लाई दनु यो। 

दो ो, परमे  वर अगमव ाह सँग दशनह मा बो  नु यो। इज कएल, दािनएल र 
जक रयाले थु ै दशनह  दखेे। 

अगमव ा भनेको य तो ि  हो, जसले परमे  वरको आवाज सुनेर यो स दशे अ  
मािनसह मा सारण गछ। 

पुरानो करारको समयमा अगमव ाह  अित िवशेष मािनसह  िथए। थोरै स यामा 
भए तापिन ितनीह ले परमे  वरको आवाज सु  न स दथे र उहाँको स दशेह  मािनसह कहाँ 
पु  याउँथे। तर नयाँ करारमा आएपिछ पेि तकोसको दनमा अित अच मको कुरा भयो। 
परमे  वरले आ नो आ मा सबै शरीरह मा ख याउनुभयो: उहाँले यो केही िवशेष 
मािनसह मािथ मा  ख याउनुभएन, तर िव  वास गन हरेकमािथ ख याउनुभयो। 

योएल अगमव ाको यी श दह लाई प ुसले उ धृत गरे: “आिखरी दनह मा य  तो 

नेछ भनी परमे  वर भ  नु  छ, म सबै मािनसह मािथ मेरा आ  मा ख  याइ दनेछु, र 

ितमीह का छोराह , र ितमीह का छोरीह ले अगमवाणी बो  नेछन्, र ितमीह का 

युवकह ले दशन दे  नेछन्, र ितमीह का बूढ़ापाकाह   व  नदश  नेछन्” ( े रत 

२:१७,१८)। 
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चारक चारक चारक चारक ––––    ससुमाचारकससुमाचारकससुमाचारकससुमाचारक    
हामी पिहले चारकको बारेमा िवचार गनछौ।ँ 

नेपाली श द ‘ चारक’ अथवा अ ेजी श द ‘evangelist’ क रब उ तै अथ दने ीक 

श द ‘εὐαγγελιστης’ (एउअ गेिल ीज) बाट आएको हो। यसको अथ ‘असल समाचार 
याउने ि ’ हो। वा तवमा ‘ चारक’ यस श दको ठक अनुवाद होइन ब  यसको स ामा 

‘सुसमाचारक’ योग गनु रा ो नेछ। सुसमाचारकको काम भनेको सुसमाचार सु  न नपाएका 
मािनसह कहाँ गएर ितनीह लाई येशूको बारेमा बताउनु हो। 

मकूसको सुसमाचारको अि तम ख डमा येशूले चेलाह लाई भ  नुभयो, “सारा संसारमा 

गएर सारा सृि  टलाई सुसमाचार चार गर।” के उहाँले यो कुरा सबै अनुयायीह लाई 

भ  नुभयो? होइन! उहाँले यो बाँक  रहेका ११ जना चेलाह लाई मा  यो कुरा भ  नुभयो। 
कनभने यो काम गनको िनि त ितनीह लाई तयार पा रएको िथयो। योभ दा पिहले येशूले 

ितनीह लाई यसो भनेर बािहर पठाउनुभएको िथयो, “रोगीह लाई िनको पार, मरेकाह लाई 

जीवनमा याऊ। कु  रोगीह को उपचार गर। मािनसह बाट भूतह  धपाऊ।” थु ै मािनसह  
िनको भएका र दु  आ माह बाट वत  भएका ितनीह ले पिहले नै दिेखसकेका िथए। 
यितबेला ितनीह ले उ  काम गन आव यक पन पिव  आ माको शि  ा  त गरेका िथए। 
यसको केही समयपिछ पेि तकोसको दनमा ितनीह ले पिव  आ माको पूण शि  पाए। 

सुसमाचारकह लाई िनको पान र दु  आ माह  भगाउने वरदानह  खाँचो पछ। 
कनभने अिव  वासीह ले य ता िच  हह  दखेेर येशूमा िव  वास गनछन्। 

आ नो जीवनमा परमे  वरले के गनुभएको छ भनी हरेक िव  वासीले गवाही दन स छन्; 
तर हरेक िव  वासीलाई चारक (सुसमाचारक) नको िनि त बोलाइएको छैन। 

गोठालोगोठालोगोठालोगोठालो    

येशूले भ  नुभयो, “म असल गोठालो ँ। असल गोठालाले आ  ना भेड़ाह का िनि  त 

आ  नो ाण अपण गछ।” उहाँले “म असल पा टर ”ँ भ  नुभएन। अ ेजीमा shepherd र 

pastor श दह ले गोठालोलाई बुझाउँछ। पुरानो अ ेजीमा यी दईु वटा श दह ले उही अथ 
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द छ। आधुिनक अ ेजीमा पा टर भ  ने श दले म डलीको अगुवालाई बुझाउँछ। बाइबलमा 
हने हो भने गोठालो भ  ने श दले कही ँपिन म डलीको अगुवालाई बुझाएको दे खँदनै। 

आ नो भेडाको वा ता (हरेचाहा) गन मािनस नै गोठालो हो। उसले ितनीह लाई सुर ा 
दने, डो  याउने र खुवाउने काम गछ। प रआएमा ितनीह को िनि त आ नो जीवन अपण गन 

पिन ऊ इ छुक छ (पिछ ह दनै)। मोशा र दाऊद दवुै जना गोठालाह  िथए। ितनीह ले धेरै 
वषस म भेडाह को हेरचाहा गरेपिछ परमे  वरले ितनीह लाई मािनसह को हरेचाहा गन 
काम गन बोलावट दनुभयो। 

गोठालोको सेवकाइ भनेको ि गत सेवकाइ हो। येशूले “आ ना भेडाह लाई नाउँ 

काढी-काढी बोलाउनु छ” भनेर हामी बाइबलमा प छौ ँ (यूह  ना १०:३)। असल गोठालोले 
आ नो भेडाह लाई एक-एक गरी ि गत पमा जा  नैपछ। उसले ितनीह लाई वा ता 
गनपछ। 

येक म डलीमा एउटा मा  गोठालो पया  त दँनै। केही मािनसह सँग गोठालोको 
बिलयो सेवकाइ छ र उनीह ले थु ै भेडाह को हरेचाहा गछन्। अ ह सँग चा हँ 
गोठालोको सानो सेवकाइ छ र सायद उनीह ले एक-दईु जना नयाँ िव  वासीह को हरेचाहा 
गनछन्। 

गोठालोसँग अ  मािनसह लाई स लाह-परामश र हौसला दने खुबी नैपछ र यसको 
िनि त उसलाई बुि को आि मक वरदान खाँचो पदछ। 

िश किश किश किश क    

येशूकहाँ आएर िनकोदमेसले भने: “गु  यू, हामी जा  दछ  तपा  परमे  वरबाट 

आउनुभएको िश क नु  छ, कन क परमे  वर साथमा नुभएन भने तपा ले गनुभएका यी 

िच  हह  कसैले गन स  दनै।” तसथ येशू िश क नु यो, तर उहाँ बाइबल िश क नु थेन। 

येशूले धमशा   िसकाउनुभएन; उहाँले त धमशा  को अथ खोलेर ा या गनुभयो। 

पुन थानपिछ येशूले इ माउसको बाटोमा दईु जना चेलाह लाई भे नुभयो। यहाँ हामी 
यसरी प छौ:ँ “तब मोशा र सबै अगमव ाह बाट सु  गरेर उहाँले धमशा  मा आ  नो 

िवषयमा लेिखएका कुराह को अथ ितनीह लाई खोिल दनुभयो” (लूका २४:२७)। ती 

चेलाह ले धमशा  मा के लेिखएको िथयो भनी जा दथे, तर यसको गिहरो अथचा हँ 
जा दनैथे। आजभोिल अ  मुलुकह मा झै ँ नेपालका धेरै मािनसह ले धमशा  मा लेिखएका 
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कुराह  जा दछन्, तर ितनीह ले ती कुराह  बु दनैन्। धेरै बाइबल िश कह ले धमशा   

जा दछन,् तर ितनीह ले यसको सही अथ के हो भनी जा दनैन्। 

े रे रे रे रत त त त ––––    पठाइएकोपठाइएकोपठाइएकोपठाइएको    

े रतको अथ के हो? ेरणा पाएको मािनस नै े रत हो। मेरो िवचारमा ‘ े रत’ भ  ने 

श द अ ेजीको apostle श दको रा ो अनुवाद होइन। यो श द ीक भाषाको αποστολο
ς (आपो ोलोस) बाट आएको हो, जसको अथ ‘पठाइएको ि ’ छ। वा तवमा यसको 

िनि त अ ेजीको िमसेनरी (missionary) श द योग गनु असल छ कनभने यसको अथ 
‘पठाइएको ि ’ हो। 

पुन थानपिछ येशू आ ना चेलाह कहाँ दखेा पनुभएर भ  नुभयो, “ितमीह लाई शाि  त! 

जसरी िपताले मलाई पठाउनुभयो,  यसरी म पिन ितमीह लाई पठाउँदछु।” अिन यित भनेर 

उहाँले ितनीह मािथ  वास फुकेर भ  नुभयो, “पिव  आ  मा लेओ।” 

परमे  वर िपताले येशूलाई यस संसारमा पठाउनुभयो। 

पाँच वटा सेवकाइह म ये े रत अित मह वपूण हो। ाय: े रतलाई येशूको नाउँ सु  न 
नपाएको ठाउँह मा पठाइ छ। उसले यहाँ गएर अ य सेवकाइह  पिन अ यास गनछ। ऊ 
िन  चय नै सुसमाचारक नैपछ। येशूको बारेमा केही पिन नजा  ने मािनसह का बीचमा गएर 
उसले सुसमाचार चार गनपछ। 

बाइबलमा हने हो भने पावल े रत िथए; र यसैगरी ितनी िश क र सुसमाचारक पिन 
िथए। स भवत: ितनमा अगमव ा र गोठालोको वरदान पिन िथयो होला। 

प ुसचा ह ँ े रत अिन शि शाली सुसमाचारक न्। पेि तकोसको दनमा ितनले चार 
गदा ३००० मािनसह ले िव  वास गरे ( े रत २:४१)। पिछ गएर ितनी प  कै गोठालो भए 
कनभने ितनको िनि त येशूको अि तम श दह  य ता िथए, “मेरा भेडाह लाई 

खुवाऊ” (यूह  ना २१:१७)। 

हालसालैको कुरा गन हो भने, साधु सु दर संह े रत न्। सुसमाचार चार गन र 

म डलीह  थापना गनको िनि त परमे  वरले उहाँलाई भारत, नेपाल, ित बत अिन अ य 
मुलुकह मा पठाउनुभयो। उहाँसँग पिन प  कै सुसमाचारकको सेवकाइ िथयो। 


