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यी पाठह@लाई Bयोग गनE सFकG तFरकाह@

बाइबल तािलमको पाठ,-मको .पमा

बाइबल इि/0टट,2टको एक पाठ,प40तकको .पमा

कारागार वा अ/य ठाउ;मा <सकाइ> पाठह.को .पमा

नया; AीिCयनह.को <निDत Eलापनका पाठह.को .पमा

Fवचनका .पHखाका .पमा
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यस प,-तकलाई कसरी 3योग गन7?

1. यस प40तकबाट बाइबल कJास वा अ/य साव$ज&नक )चार काय$मा <सकाइ;दा उLचतम उपलMधी हा<सल गनO 
स<कयोस् भ/> Rत4S <नDन स4झावह. <दइ/छ:

1) यसबाट <सकाउन4भ/दा अिघ FWXक िशZकS आफ]लाई सDबि/धत साम_ी<सत प2र` प<रिचत गराउन4 
आवaयक छ।  बाइबल िशZकको cतयारीS AीCको dवाको मयeदामा fास gयाउ;दछ, मhडलीको 
dवकाइलाई कमजोर त4gयाउ;दछ, र Eलाह.को kदयह.लाई <नराश बनाउ;दछ। िशZकको kदय 
पाठका ग<ह<कला सWयताह.S उWसा<हत र ताजा lन4पदOछ। पाठलाई mवल पढoर स4नाइयो भ> 
नतीजा <नराशाजनक l>छ। बाइबल त परpqरको जी<वत र अन/त वचन हो र बाइबल कJासह. 
धार नभएको ह<तयारज0तो र “यो क<हS स<कएला”  भ/> ज0तो पrयारलाsदो lन4l;द̀न। Wयस`S 
सवOFथम त सही िशZकह. <नय4uत ग<रन4 क<त महvवप2णO कxरा हो। एकजना पा0टरS  भ/न4भएको 
कxरा उgSखनीय छ, “हाyो लzय एउटा पाठ <सकाउन4 होइन तर परpqरको वचन <सकाउन4 हो।” 
पाठ त िशZकका ला<ग उuत कxरा हा<सल गनO म{त गन| mवल एउटा साधन मा} हो।

2) प4नरावलोकन Faनो~रका ला<ग िशZकS अ/य Faनह.को प<न <वचार गनO खो�न4पछO जसS 
<व�ाथ�ह.लाई यी पाठह. आ�ना द̀<नक जीवनमा लाग4 गनO सहायता गन|छ।

3) कhठ गनO <दइएका पदह.लाई Fयोग ग<रन4पछO। ती �यानप2वOक छा<नएका पदह. lन् र पाठ,-मको 
महvवप2णO भाग lन्।

4) यी पाठह. mवल .पHखाह. मा} नभई FWXक ब4;दा <वकास ग<रएको l;दा, िशZकS पाठका 
F<तिल<प <व�ाथ�ह.लाई पिछबाट अ�ययन गनOलाई उपलMध गराउन4 राyो l/छ। कxन ̀प<न बाइबल 
कJासको एउटा लzय भ>को <व�ाथ�ह.S उuत साम_ी अ.लाई <सकाउन सकोस ्भ/> l/छ (<ह�2 
५:१२)। परpqरको वचन <सकाउनलाई म{त होस ्भ/> Rत4S यी पाठ रचना ग<रएका छन्। कJासको 
अ/तमा पाठको एक-एक F<तिलपीह. बा;ड्न4 प<न राyो l/छ य<द िशZकS सब ̀ ब4;दा <सकाउन 
सuद̀नन् भ> र कJासमा हHक पदलाई सpट्न �याइ;द̀न भ>। घर गएर आफ� उuत साम_ीलाई अ�ययन 
गनOलाई हौसला <दन स<क/छ।

5) हHक ह�ता पा0टरह.S िशZकह.<सत ज4�र साम_ीका म4�य-म4�य ब4;दालाई Fकाश पान4O राyो l/छ। 
यसरी िशZकह. सब ̀ एउट` धारामा ब<गरRका l>छन ् र जोड <दइन4पन| म4�य ब4;दालाई ब4झoका 
l/छन्। साथ̀, पा0टरS साम_ीसDब/धी िशZकका कxन` Faन भए <तनका जवाफ <दन सu>छन्। 
पा0टरS िशZकह.लाई <सकाउ> त<रका सDब/धी <नद|शन <द> यो राyो अवसर प<न l>छ।

2. यो साम_ी .यि0तगत अ4ययनमा Fयोग गदe सpत Fभावकारी l> ढ�गS रचना ग<रएको छ:

1) अ�XताS FWXक पदलाई बाइबलमा पgटाएर पढ्न4 आवaयक छ। कxन` प<न <ट�पणीभ/दा परpqरको 
वचन सध� बढी महvवप2णO l/छ।

2) कhठ गनOलाई <दइएका पदह. यस पाठ,-मको �याद̀ महvवप2णO भाग lन्। कस`लाई आफ]S कhठ 
गHको पद स4नाउन4 र जा;च गराउन4 राyो l/छ।

3) प4नरावलोकन Faनह. प<न यस पाठ,-मको �याद̀ महvवप2णO भाग lन्। FWXक Faनको जवाफ 
<दनलाई समय <दन4होस्।
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प"ा$ाप

क5ठ गन7$पन9 पदह<: ल>का १३:३; )A&रत १७:३०; २०:२१

प<हलो र दो¤ो पाठमा हामी म4िuत पाउ> सवालमा मा/¥को आ�नो भाग m हो भ/> <वषयमा Rन|छ¦। 
यसअ/तगOत �ईटा कxरा छन्: प�ा~ाप र <वqास। पावलS यी �इट`लाई Fo<रत २०:२१ मा �या�या गछOन्। Wयहा; 
उनS प�ा~ापलाई प<हला उgSख गछOन्, Wयस`S हामी यस`बाट श4§ गन|छ¦।

प�ा~ाप सDब/धी mही महvवप2णO Faनका जवाफ यस Fकार छन्:

I म1िJत पाउनलाई पLाMाप आव>यक पछE?

प�ा~ाप परpqरS आ�ा न ̀गन4Oभएको छ। नया; <नयममा यो ६० पटक उgSख भएको छ। यसको Fचार बि�त0मा 
<द> य2ह/नाS गH (म~ी ३:१-२), AीCS गन4Oभयो (ल2का १३:३), प}4सS गH (२ प}4स ३:९) र पावलS गH 
(Fo<रत १७:३०)। म4िuत पाउनलाई प�ा~ाप र <वqास �व` आवaयक छन्, र पावल Fo<रतS �इट`को Fचार गH 
(Fo<रत २०:२१)। 

पLाMाप स8ब:धी =यहाQ I क2ता गलत धारणाह@ छन्?

प�ा~ापको मा> जीवन बदgन4 होइन, स4ि¨न4 होइन। म4िuत मा<नसका कामS पाइ> होइन; कामह. म4िuत 
पाइसmपिछ आउ> Wयसका F<तफल lन् (एफ©सी २:८-१०)। जीवन स4ि¨न4 भ>को त mवल मा<नस<सतको र यस 
जीवन<सतको सDब/ध रा�> कxरा हो, तर प�ा~ाप भ>को परpqरस<तको र अन/त कxराह.<सतको सDब/ध रा�> 
कxरा हो। म4िuत पाउनलाई मा/¥S आ�नो जीवन बदgन4पछO र आ�नो पाप छाड्न4पछO भ/> आभास मा<नसह.लाई 
<दन4 गलत l/छ - Wयसो नगनOलाई हामी हो<सयार lन4पछO। म4िuतको सवालमा जीवन प<रवतOन गराउ> भाग 
परpqरको हो, मा/¥को होइन।

प�ा~ापको मा> तप0या गन4O होइन। क<तपय uयाथोिलक बाइबलह.मा “प�ा~ाप”  लाई “तप0या 
गन4O”  (penance) भ>र अन4वाद ग<रएको छ। Wयसअ/~गOत प2रोहीतलाई पाप 0वीकार गन4O, पछ4ताउन4, पापमोचन 
(Zमा भएको भनी प2रोहीतS घोषणा गन4O), Fायि�त पदOछन्। uयाथोिलकको तप0या कामS कमाउ> म4िuत हो 
जसलाई बाइबलS र{ गदOछ।

प�ा~ापको मा> गgती गHकोमा पछ4तो लाª4 मा} होइन। मा<नसS गgती गHकोमा पछ4तो मा> ताप<न म4िuत 
gयाउ> सा;चो प�ा~ाप उसS नगनO सuछ भ/> कxरा बाइबलS बताउ;छ। यसलाई २ को<र/थी ७:१० मा 
“स«सा<रक शोक”  भ>र बयान ग<रएको छ। प4रानो र नया; <नयममा यसका उgSखनीय उदाहरणह. छन्। प4रानो 
<नयमको Fम4ख उदाहरण शाऊल राजा हो। <विभ/न पापकमOमा उनी प-ाउ पHकोमा उनी �ःिखत <थए तर 
प�ा~ाप गHर उनS क<हgय ̀खाएनन ् <कन<क उनको �यवहारमा कxन` प<रवतOन िखएन (१ शम2एल १५:२४; 
२४:१७; २६:२१)। नया; <नयममा पछ4तो मा/> तर परpqरतफ® प�ा~ाप नगन| मा/¥को उदाहरण चा<ह; य¯दा 
हो (म~ी २७:३-४)।

प�ा~ापको मा> Xश2मा <वqास गन4O मा} होइन। क<तS प�ा~ापलाई <वqास गन4O भ/> अथOमा न` प<रभा<षत 
गHका छन्। एकजना प<रिचत FचारकS यसलाई “अ<वqासबाट <वqासमा फक®न4”  भ/> प<रभाषा <दएका छन्। 
तर य<द यो सWय l;दो हो ता, बाइबलमा उgSिखत Fचारकह.S प�ा~ापको Fचार गन| <थएनन्। पावलS 
“परpqरतफ® मन <फराउन4पछO”  अथeत ्प�ा~ाप गन4OपछO र “Fभ4 Xश2 AीCमा <वqास गन4OपछO”  भनी Fचार गथ| 
भ>र हामीS R<रसuय¦ (Fo<रत २०:२१)। Fo<रत २६:२० लाई <वचार गन4Oहोस्; Wयहा; पावलS <वqासीह.लाई 
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“प�ा~ाप लायकका कामह. गर”  भ/द̀ अ<धकार<सत माग रा°। यसको मतलब प�ा~ापको मा> असल कामह. 
गन4O होइन तर मनको एउटा Fभावशाली प<रवतOन हो जसको फल0व.प असल कामह. उWप/न l/छन्।

बाइबलीय पLाMाप I हो?

प�ा~ापको मा> ±S परpqरको <व§�मा पाप गHको छ4 भ/> कxराको 0वीकार गन4O र Wयसका <निDत �ःिखत ब/न4 
हो (Fo<रत २०:२१)। प�ा~ाप “परpqरतफ®”  ग<रन4पन| कxरा हो <कन<क ±S अFस/न त4gयाएको परpqरलाई हो। 
उहा;S मा<नसलाई आ�नो <निDत बनाउन4भएको <थयो, अ<न उहा;S मा<नसलाई आ�ना <नयमह. पालन गनOलाई 
बनाउन4भयो। तर हामीS उहा;लाई हाyा पीठ फकeएका छ¦ र उहा;का <नयमह. उgल�घन गHका छ¦ र हामीS 
यसको प�ा~ाप गन4OपछO भ/> माग उहा;S रा�न4l/छ। प�ा~ापको मा> म असल छ̀न भ>र 0वीकार गन4O हो, 
यहा;सDम <क pरो आ�न ̀धा²मकता त प<व} परpqरका साम4 फोहोर झ4}ाझ� छन् भनी मानी िलन4 हो (यश`या 
६४:६)।

प�ा~ापको मा> फनuक फक®न4 हो, <दशा बदgन4 हो (Fo<रत २६:२०)। यो एक �यिuतS आ�नो kदयिभ} गन| 
काम हो।

प�ा~ापको मा> परpqरको शासनम4<न आफ]लाई आWमसमपOण गन4O हो (यश`या ४५:२२-२३)। प�ा~ापको मा> 
AीCलाई आ�नो Fभ4को .पमा _हण गन4O हो (रोमी १०:९-१३)। <वqास गन4Oको मा> Xश2 AीCलाई आ�नो 
एकमा} म4िuतदाताको .पमा _हण गन4O हो र प�ा~ाप गन4Oको मा> उहा;लाई आ�नो एकमा} Fभ4को .पमा _हण 
गन4O हो। हामी यस कxरालाई नया; <नयमभ<र �न सuछ¦। Xश2लाई सा;Lच̀ न ̀_हण गन|ह.S उहा;लाई Fभ4 भनी 
प4काHका l/छन् (ल2का २३:४२)।

प�ा~ापको मा> जीवनको प<रवतOन होइन; प�ा~ापको मा> परpqरको बाHमा र पापको बाHमा मनको य0तो 
प<रवतOन हो जसको फल0व.प जीवनमा प<रवतOन आउ;छ। “±S <वqास गH;”  वा “±S _हण गH;”  भ/> धoर`जना 
l/छन् जसका मनमा नया; जीवन िजउ> कxन ̀स�कgप न ̀l;द̀न। उनीह. AीCको Eला ब/न इLछ4क छ̀नन्। उनीह. 
0वगO जा> <टकट चाह/छन्, नरकबाट जो<गन चाह/छन्, तर उनीह. आफ]ख4सी जीवन <बताउन चाह/छन्। उनीह. 
Xश2मा <वqास गनO त चाह/छन ्तर उहा;को आ�ा भ> मा/न चाह;द̀नन्। बाइबलS बताएको म4िuत यो होइन। सWय 
परpqरको उपासना गनO र उहा;को dवा गनO सuनलाई एउटा पापी आ�ना झ2टा व-वीह.िख र 0वप2जािख 
सpत फक®न तयार lन4पछO।

बाइबलमा पLाMापको I क2ता उदाहरणह@ छन्?

प�ा~ापलाई ब4³> सव´~म उपाय बाइबलमा पाइ> यसका उदाहरणह.लाई Rन4O हो।

उडाउ प7G “होशमा आयो”  (ल2का १५:१७-२०)। यसको ताWपयO उसलाई प<व} आWमाS कायल पान4Oभयो र Fकाश 
<दन4भयो। उसS आफ]लाई नy त4gयायो, परpqरको <व§�मा र आ�नो ब4बाको <व§�मा उसS गHको आ�नो 
पापलाई 0वीकार ग�यो; अ<न आ�नो <दशा बदSर ऊ फनuक� फuय´। प�ा~ाप भ>को य0तो l/छ। उसS 
प�ा~ाप गHको <थयो भ/> कxराको Fमाण यस`मा िख/छ <क ऊ घर फuय´ र ब4बा<सतको आ�नो सDब/धलाई 
ठीक-ठाक पा�यो; उसS आफ]लाई नy त4gयायो र ब4बाको घरमा नोकर भएर काम गनO तWपर भयो।

ज0कHS प�ा~ाप ग�यो र ऊ य0तो FकारS बदिलयो <क आफ]S ठµकाह.लाई सrाभनe <तन| खालको एउटा 
इमानदार मा/¥ ब/यो (ल2का १९:८)।

IJसलो&नकीह< “जी<वत र सWय परpqरको dवा गनeका <निDत...म2¶तह.बाट परpqरतफ®”  फक· (१ 
¸0सलो<नकी १:९)। बाइबलीय प�ा~ाप य0तो l/छ। उनीह. mवल म2¶तह.बाट फक·का होइनन्; उनीह. 
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परpqरतफ® म2¶तह.बाट फक·का lन ्[अ�_oजी: “turned from idols to God”  होइन तर “turned to God from 
idols”]। यो िभ/नता महvवप2णO छ। य<द एउटा मा/¥ परpqरतफ® न ̀फक·को छ भ> उसका प<हSका व-वीह. 
र उसको प4रानो जीवन उसको पीठको पछा<ड l/छ। सा;चो प�ा~ाप य0तो l/छ।

एउटा �यिuतS आ�ना झ2टा वताह. र झ2टा धमOह.लाई इ/कार नगHसDम र आफ]लाई AीCको Fभ4Wवम4<न 
आWमसमपOण नगHसDम उसS म4िuत पाउन सuद̀न। 

MीNलाई Jवीकार गन9P MीNलाई )ाQत नगRको Sन स0छ भVर बाइबलP Yताउनी &दZछ। यी जोडदार 
वचनह.लाई <वचार गन4Oहोस् जसS बाइबल <वqास गन| मhडलीह.क� बीचमा भएका �यिuतह.को सpत बयान 
गदOछ: तीतस १:१६; १ य2ह/ना २:४।

“Xश2मा <वqास गन4O”  न ̀ पयe�त होइन। �CाWमाह.S सpत <वqास गछOन् (याक]ब २:१९)। भ/> हो भ>, 
�CाWमाह. थरथर काDछन्; अथeत् सामा/य “AीिCयन”  ह. भ/दा त उनीह. पो बढी परpqरको डर मा/दा 
रRछन्!

बाइबलअन4सार धoर`S Xश2मा <वqास गH ताप<न उहा;S आफ]लाई उनीह.को भरोसामा छोड्न4भएन, <कनभ> 
उनीह.S उहा;मा<थ ठीकस;ग <वqास ग<ररRका <थएनन् भनी उहा; जा/न4l/ºयो (य2ह/ना २:२३-२५)। उनीह.S 
उहा;लाई म4िuतदाता र Fभ4को .पमा <वqास गHनन्; mवल उनीह.का खा;चोह. प2रा ग<र<द>, श}4िख रZा गन| 
�यिuतको .पमा मा} <वqास गH (य2ह/ना ६:२६)। उहा;लाई उनीह.S एक महान ्अगमवuताको .पमा <वqास 
गH तर आ�नो एकमा} परpqर र म4िuतदाताको .पमा भ> <वqास गHनन्।

थ7)] नामधारी MीिNयनह<को जीवनह<मा _ल$भ त`व न] पaाbाप हो। म lक·को मhडली Fायःजसो अ/य सदनO 
Mयाि�ट0ट मhडली (Southern Baptist Church) ज0त ̀<थयो। थोर ̀य4वाह. मा} पिछसDम मhडलीमा <टuन सm। 
धoर`जसो भ> <कशोराव0था प4µपिछ मhडली छोडo। पिछिgतर फक·र Rदe म ब4³छ4 <क म2ल सम0या म4िuतको अभाव 
<थयो। pरो अन4भव अ.को ज0त ̀ <थयो। ११ वषOको उpरमा गम� <वदाको अवसरमा आयोजना ग<रएको बाल 
स�ग<त (Vacation Bible School) मा ±S <वqासको 0वीकार ग», तर Wयसमा कxन` आिWमक वा0त<वकता 
<थएन। pरो जीवनमा कxन ̀प<रवतOन <थएन। AीCको <निDत कxन ̀जोश <थएन, बाइबलF<त कxन ̀Foम <थएन, आ�नो 
जीवनको ला<ग परpqरको इLछा खो�> कxन` उWस4कता <थएन। pरो जोश मोजम�जाको <निDत <थयो र pरो 
परpqर 0वयम् आफ¼ <थए;। सकभर चा;डो ±S मhडली छाडo;। <कन? म नया; गरी ज/pक� <थइन;, र य4वा सम2हका 
सब`जसोको अव0था य0त` <थयो। परpqरका कxराह.का <निDत गDभीर िख> एउट` य4वा उuत मhडलीमा भएको 
मलाई सDझना छ̀न।

pरा परमिम}ह. स«सा<रक <थए अ<न एक <दनको कxरा हो, मhडलीका हामी तीनजना साथीह. मhडली नजा> 
अक´ साथीस;ग̀ स4/तला बारीमा <ह;ड्द̀ <थय¦। ऊचा<ह; हाyो “नाइm”  <थयो। हामी हाहाl¯ गद½ लहडबाजीमा स;ग̀ 
दग4ºय¾ र क�य¦ बदमाशीमा स;ग̀ फ0ºय¦, तर <कन हो कx/नी हामीS मhडलीको एउटा <व¿ष सभामा आउनलाई 
उसलाई मनाउन खो�द̀<थय¦। फक·र उसS हामीलाई हका�यो, “म Wयहा; <कन जा>? <तमीह.को जीवन pरोभ/दा 
अिलक<त प<न फरक छ̀न।” हाyो म4ख ब/द भयो, <कन<क उसको कxरा शतF<तशत सही <थयो!

अभाव भ>को प�ा~ापको <थयो। म Xश2मा “<वqास गथ|ँ”  जसरी �CाWमाह.S प<न परpqरमा <वqास गछOन्, 
तर Wयोचा<ह; म4िuत <दलाउ> <वqास <थएन <कन<क Wयो प�ा~ापर<हत <थयो। 

म7ि0त भVको MीN&सतको एउटा .यि0तगत सeबZध हो। म4िuत भ>को धमO होइन। यो अथवा Wयो <वqास गन4O, यो 
अथवा Wयो गन4O न ̀म4िuत होइन। यो त Xश2<सतको �यिuतगत सDब/ध हो। हHकलाई न` म यो Faन सो�न चाह/छ4: m 
तपाइÁ Xश2लाई आ�नो �यिuतगत Fभ4 र म4िuतदाताको .पमा िच/न4l/छ? m उहा;स;ग तपाइÁको वा0त<वक सDब/ध 
छ? m तपाइÁ उहा;स;ग̀ <ह;ड्न4l/छ र उहा;स;ग कxरा गन4Ol/छ? यसलाई पो भ<न/छ म4िuत! य2ह/ना १७:३ मा Rन4Oहोस्।
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पaाbाप सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. कxन पदमा आफ]S प�ा~ाप र <वqास �व` Fचार गHको कxरा पावलS बताएका छन्?

2. नया; <नयममा प�ा~ाप क<तपटक उgSख भएको छ?

3. नया; <नयमका कxन-कxन Fचारकह.S प�ा~ापको Fचार गH?

4. प�ा~ाप गHनौ भ> नाश l>छौ भ/> कxरा Xश2S कxन पदमा भ/न4भयो?

5. परpqरS सब` मा<नसह.लाई प�ाताप गन2O भ/> आ�ा गन4Ol/छ भ/> कxरा पावलS कxन पदमा बताएका छन्?

6. परpqरS सब` मा<नसह. प�ा~ापमा आएको चाहन4l/छ भ/> कxरा प}4सS कxन पदमा बताएका छन्?

7. प�ा~ाप सDब/धी ४ ओटा गलत धारणाह. m-m lन्?

8. “सÂसारको शोक” भ>को m हो?

9. शाऊलS प�ा~ाप गHका <थएनन् भ>र हामी कसरी जा/दछ¦?

10. “प�ा~ाप लायकका कामह. गर” भ>र <वqासीलाई पावलS कxन पदमा माग गHका छन्?

11. प�ा~ापको मा> परpqरको बाHमा र पापको बाHमा ___________________________________ जसको फल0व.प 

____________________________________।

12. प�ा~ापको मा> _________________________ हो।

13. प�ा~ापको मा> __________ बदgन4 हो।

14. प�ा~ापको मा> परpqरको शासनम4<न _________________________ गन4O हो।

15. प�ातापको मा> ____________को प<रवतOन होइन; तर _____________को प<रवतOन हो।

16. प�ा~ापको तीनओटा बाइबलीय उदाहरणह. m-m lन्?

17. ¸0सलो<नकीह. म2¶तह.__________ परpqरतफ® _____________।

18. AीCलाई _______________ गHर प<न AीCलाई _____________ नगHको lन सuछ भ>र बाइबलS Eताउनी <द/छ।

19. परpqरलाई िच/छ¦ भ/> तर उहा;को आ�ापालन नगन|ह. झ2टा lन् भ>र बाइबलको कxन पदS बताउ;छ?

20. �CाWमाह.S प<न <वqास गछOन् भ>र कxन पदS बताउ;छ?

21. म4िuत भ>को AीC<सतको एक __________________ ___________________ हो।
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%व'ास

क5ठ गन7$पन9 पदह<: य>हZना ३:१६; ६:२८-२९; १४:६; )A&रत १६:३०; एफlसी २:८-९

यी श4§का �ई पाठह.मा हामी म4िuतको सवालमा मा<नसको भाग m हो भ/> <वषयमा अ�ययन गद½छ¦। हाyा 
साम4 �ईटा कxरा छन्: प�ा~ाप र <वqास। प<हलो पाठमा हामीS प�ा~ापको बाHमा अ�ययन ग�य¦, अब हामी 
<वqासको बाHमा अ�ययन गन|छ¦।

BVFरत २०:२१

प<हलो पाठमा हामीS जसरी अ�ययन गHका <थय¦, पावलS आ�ना Fचारह.मा मा<नसह.लाई परpqरतफ® मन 
<फराउन4पछO र Xश2 AीCमा<थ <वqास गन4OपछO भ>र आ�ा गदO¸। पापीS परpqरतफ® प�ा~ाप गन4OपछO <कन<क 
उसS आ�नो 0�Lछाचारी जीवन र अना�ाकारीताÃारा आघात प4�याएको परpqरलाई हो। पापीS आ�नो <वqास 
Xश2मा<थ रा�न4पछO <कन<क उहा; न` हाyा पापका ला<ग मन4Oभएको हो।

म4िuत पाउ> <वqासका बाHमा <नDन तीनओटा महvवप2णO Faनह.लाई <वचार गन4Oहोस्:

म1िJत पाउV FवZास क2तो [:छ?

म4िuत पाउ> <वqास भ>को mही ऐ<तहा<सक तºयह.लाई <दमागS <वqास गन4O मा} होइन भ/> कxरा ब4³न4 
अWयावaयक छ। ज0त`, पÅºवीनारायण शाह ए<ककÆत >पालका प<हलो राजा <थए वा महाWमा गा/धी भारतका >ता 
<थए वा दो¤ो <वqय4�को समयमा जमOनीका शासक <हटलर <थए भ>र हामी <वqास त गछ¾। तर य0ता 
<वqासह.S जीवन प<रवतOन गराउ;द̀नन्। Wयही <क<समS, Xश2 AीC प<न धoर ̀ वषO अिघ सÂसारमा lन4l/ºयो र 
उहा;S थ4F̀ अचDमका काम गन4Oभयो भ>र क<तS <वqास त गछOन् तर Wय0तो <वqासS उनीह.को जीवनलाई 
प<रवतOन गराउ;द̀न। म4िuत पाउ> <वqास Wयोभ/दा cगJ` l/छ।

म4िuत पाउ> <वqास एकिच~ <वqास हो

Xश2 न ̀एक मा} Fभ4 र म4िuतदाता lन4l/छ भ>र बाइबलS बताउ;छ: य2ह/ना १४:६, Fo<रत ४:१२ मा Rन4Oहोस्। 
म4िuत पाउनलाई बाइबलS बताएज0त ̀ ±S Xश2 AीC न ̀ एक मा} Fभ4 र म4िuतदाता lन4l/छ भ>र <वqास 
गन½पछO। क<तS आफ]S मा>का वताका साथसाथ̀ Xश2लाई प<न रा�न खो�छन्। उनीह. अ/य Fभ4ह.लाई प<न 
<वqास गद½ Xश2मा सpत <वqास गनO चाह/छन्। य0तो <वqासS कस`S म4िuत पाउन सuद̀न।

म4िuत पाउ> <वqास भरोसाप2णO <वqास हो

बाइबलमा “<वqास”  शMदको मा> भरोसा गन4O, भर पन4O, कस`मा आि�त ब/न4 भ/> l/छ। म4िuत पाउनलाई <नजS 
प2णO .पS आ�नो Fाणका ला<ग र आ�नो अन/त भ<वÇयका ला<ग Fभ4 Xश2मा आि�त ब/न`पछO। <नजS पापह.को 
Zमा पाउनका ला<ग र परpqरका साम4 धम� ठहराइनका ला<ग र 0वगOमा प4�याइनका ला<ग mवल Xश2मा भर 
पन4OपछO।

Xश2मा भरोसा गन4O भ>को नदी तनOलाई ड4�गामा भरोसा गन4O ज0त` हो। ड4�गालाई राyरी अवलोकन गद½मा 
त<र;द̀न, Wयसको ता<रफ गद½मा त<र;द̀न। तपाइÁ ड4�गामा नचढी l/न अ<न स4रZासाथ पारीपrी प4�याइनलाई 
Wयसमा<थ भरोसा नगरी l/न। तपाइÁका पापह. हरण ग<रन तपाइÁS Xश2मा <वqास गन4Oभएको छ <क छ̀न? 
क<तजनाS Xश2मा <वqास गHको छ4 भ/छन ्तर प<न उनीह. प<हSका धा²मक री<तह. गनO छाड्द̀नन्। उनीह.S 
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Xश2मा खास भरोसा ग<ररRका छ̀नन ्भ/> कxराको Fमाण <द;द̀छन्। म4िuत पाउन कxन ̀प<न Wय0ता �यथOका री<तह. 
चा<ह;द̀नन् भ/> कxरा Xश2मा भरोसा गHपिछ हामीS महस4स गHका l/छ¦।

म4िuत पाउ> <वqास पuका <वqास हो

म4िuत पाउनलाई Xश2 न ̀Fभ4 र म4िuतदाता lन4l/छ र उहा;S आ�ना F<त�ाह. pरा <निDत प2रा गन4Ol>छ भ>र म 
प2णO .पS <वq0त lन`पछO। सा;चो म4िuत भ>को “म-<नि�त-छ4”  भ/> खालको <वqास हो। Xश2का श4§का 
Eलाह.को <वqास य0त ̀ <क<समको <थयो। य2ह/ना ६:६६-६९ ना प}4सको गवाही क0तो <थयो Rन4Oहोस्। सा;चो 
.पमा म4िuत पाएको �यिuतको गवाही य0तो l/छ। हामी पuका lन सu> कारण परpqरका F<त�ाह.S गदe न` 
हो (१ य2ह/ना ५:११-१३)। तर अकe<तर “±S म4िuत पाऊ;ला <क भ/> आशा गHको छ4”  भ/> “<वqास” 
गHकाह.को कxरालाई त4लना गन4Oहोस्; उनीह.को भनाइको ताWपयO यो हो <क उनीह. पuका छ̀नन्। एकपटक ±S 
एकजनालाई È�; जसS मलाई आफ]लाई Xश2मा ९९% <वqास लाµको कxरा बताए। तर कxरा m भ>, Wय<तS 
प4sद̀न! ड4�गाको उदाहरणलाई <वचार गन4Oहोस्: तपाइÁS आ�नो शरीरको १०० F<तशत वजनलाई न` ड4�गामा 
स4Dपन4पछO, ९९ F<तशत स4Dप/छ4 भ/न िमgद̀न!

म4िuत पाउ> <वqास <वश4� <वqास हो

म4िuत पाउ> <वqासलाई मानवीय धमOकमOस;ग िमसाउन स<क/न। एफसी २:८-१० लाई Rन4Oहोस्। बाइबलको 
सब`भ/दा महvवप2णO खhडह.म�Xमा पछO यो। यसS <सकाउ;छ, AीCबाटको म4िuतलाई एक �यिuतS <स~�को 
उपहारको .पमा िलन4पछO, असल काम बापत पाइ> इनामको .पमा होइन। अ<न परpqरबाटको <स~�को म4िuतको 
उपहारलाई _हण गHपिछ हामी उहा;लाई कÆत� kदयS dवा गदOछ¦। म4िuत पाउनलाई म उहा;को dवा ग¶दन;, ब§ 
±S म4िuत पाइसmको lनाS म उहा;को dवा गदOछ4। उपहार Wय0तो चीज हो ज4नचा<ह; अ. कस`S <क/छ र मलाई 
<स~�मा <द/छ। हाyो म4िuत <क<न<दन4l> Xश2 lन4l/छ जसS Wयसका ला<ग आ�न ̀मÅWय4Ãारा, रगत बहाईकन म2gय 
<त<र<दन4भयो। तपाइÁ Xश2 AीCमा पाइ> परpqरबाटको <स~�को म4िuतमा आज रमाहट गद½ िजउ;द̀lन4l/छ <क 
तपाइÁ अझ` प<न म4िuतलाई कमाउन खो�द̀ lन4l/छ?

म4िuत पाउ> <वqास _हण गन| <वqास हो

म4िuत पाउ>पाउ> <वqासS Xश2लाई Fभ4 र म4िuतदाताको .पमा _हण गदOछ। म4िuत पाउ> <वqासS Xश2लाई 
mवल ऐ<तहा<सक �यिuतको .पमा <वqास गन| काम मा} गद½न; WयसS उहा;लाई प4कादOछ र म4िuतका <निDत 
उहा;लाई <व/ती गदOछ। य2ह/ना १:११-१२ र रोमी १०:१३ लाई Rन4Oहोस्। म4िuत AीC<सतको एउटा �यिuतगत 
सDब/ध हो।

3ीि5य जीवनमा असल-असल कामह@को I क2तो 2थान छ त?

m AीCमा <वqास गन4O भ>को pरो AीिCय जीवनमा ±S कxन` प<न असल-असल कामह. गन4O पद½न भ/> हो? 
असल-असल कामह.को m क0तो 0थान छ?

फ©<र हामी एफ©सी २:८-१० लाई <वचार गर¦।

हामीS आ�ाकारी तथा प<व} जीवनह. <बताएको परpqर चाहन4l/छ, तर यो चा<ह; म4िuत पाइसmपिछ आउ> 
कxरा हो। असल कामह. म4िuतका F<तफल lन्, म4िuत पाउ> उपाय होइनन्। असल कामह. <वqासीमा प<व} 
आWमाÃारा आउ> कxरा lन्।

एफ©सीको प}मा <वqासीS पालन गन4Oपन| झhड̀ ९० ओटा आ�ाह. पाइ/छन्। यसमा पदOछन् नy lन4 (एफ©सी 
४:१), सहनशील lन4 (एफसी ४:१), झ2टलाई फाgन4 (एफ©सी ४:२५), <रसलाई हटाउन4 (एफ©सी ४:२६), नचोन4O 
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(एफ©सी ४:२८), कxन ̀ कxवचन नबोgन4 (एफ©सी ४:२९), दयाल4 lन4 (एफ©सी ४:३२), Zमाशील lन4 (एफ©सी 
४:३२), �यिभचार र अश4�ता हटाउन4 (एफ©सी ५:३), अ/धकारका कामह.स;ग कxन ̀ स�ग<त नगन4O (एफ©सी 
५:११), समयलाई °र जान न<दन4 (एफ©सी ५:१६), परpqरको इLछा ब4³न4 (एफ©सी ५:१७), दाखम�S नमा<तन4 
(एफ©सी ५:१८), प<व} आWमाS भरप2र lन4 (एफ©सी ५:१८), पWनीह. आ�ना प<तह.का अधीनमा स4िDपइन4 
(एफ©सी ५:२२), प<तह. आ�ना पWनीह.लाई Foम गन4O (एफ©सी ५:२५), नानीह. आ�ना बाब4आमाको आ�ाकारी 
lन4 (एफ©सी ६:१-३), बाब4आमाह.S आ�ना नानीह.लाई तािलम <दन4 र उनीह.लाई <रस नउठाउन4 (एफ©सी 
६:४), नोकरह. आ�ना मािलकF<त आ�ाकारी lन4 (एफ©सी ६:५) र मािलकह. आ�ना नोकरह.F<त /यायोिचत 
�यवहार गन4O (एफ©सी ६:९)।

<वqासीह.S परpqरको इLछाअन4सार आ�ापालन गन4Oपन| mही असल कामह. यी न` lन् तर हामीS प<हS 
म4िuत नपाएसDम यी कxन ̀ प<न कामह. गनO सuद̀न¦। हामी प<हला Xश2 AीCÃारा परpqर<सत िमलापमा 
आउन4पछO, हामीS हाyा पापह.का Zमा पाउन4पछO र प<व} आWमा हामीिभ} अ/तरवास गनO आउन4पछO। Wयसपिछ 
मा} हामीS परpqरलाई _हणयोsय तवरS dवा गनO सuछ¦।

I म1िJत एक धा]मक BF^या हो?

म4िuत एक धा²मक F<-या अथeत् -िमक .पमा Fा�त ग<र> कxरा हो भ/> <स�ा/त एउटा �यापक फ�िलएको झ2टो 
िशZा हो, तर बाइबलS बताउ;छ यो त एउटा आ�यOकमO.पी प<रवतOनको अन4भव हो। Xश2S <सकाउन4भएको कxरा 
यही <थयो। Rन4Oहोस्, म~ी १८:३ र य2ह/ना ३:३।

नया; ज/मको प<रवतOन एउटा लामो F<-या होइन; यो अलौ<कक l/छ, यो जीवन-प<रवतOन गराउ> घटना हो! अ<न 
ज4न घडी एउटा पापीS आ�नो पापिख प�ा~ाप गछO र Xश2लाई आ�नो एकमा} म4िuतदाताको .पमा <वqास 
गदOछ Wयही न` घडी उसमा यो घटना घट्छ।

बाइबलमा हामीS यही कxरा पाउ;छ¦। Fo<रतको प40तकमा ज<त प<न �यिuतह.S म4िuत पाएका <थए उनीह.S 
AीCलाई _हण गHक� <दनमा म4िuत पाएका <थए। यसमा पदOछन्, Ê/�को0टको <दनमा <वqास गन| य¯दीह. 
(Fo<रत २:४१), इ<थयो<पयाइ नप4Âसक (Fo<रत ८:३६-३९), कन|िलयस र उनका घराना (Fo<रत १०:४४-४८), 
िल<डया (Fo<रत १६:१४-१५), र <फिल�पीको ³यालखानाको हा<कम र उनका घराना (Fo<रत १६:३०-३४)।

&वmाससeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. आफ]S �व` प�ा~ाप र <वqासलाई Fचार गन| गHको कxरा पावलS कxन पदमा बताएका छन्?

2. बचाउ> <वqासको मा> mवल कxन` तºयलाई <दमागमा <वqास गन4O मा} हो?

3. बचाउ> <वqासको पा;चओटा च<र}ह. m-m lन्?

4. बाटो, सWय र जीवन म न` l; भ>र Xश2S कxन पदमा भ/न4भयो?

5. कxन पदS मा<नसह.S म4िuत पाउनलाई 0वगOको म4<न अ. कxन` नाम <दइएको छ̀न भ>र बताउ;छ?

6. Xश2लाई भरोसा गन4O नदी पारी जान ड4�गामा<थ भरोसा गरोसा गन4O ज0त` कसरी हो?

7. कxन पदमा प}4सS Xश2 परpqरको प4} lन4l/छ भ>र आफ] पuका भएको कxरा बताएका छन्?

8. कxन पदS हामीS अन/त जीवन पाएको कxरा जा/न सuछ¦ भनी बताएको छ?

9. कxन पदS AीCलाई _हण गन|ह. परpqरको स/तान ब/छन् भनी बताउ;छ?

10. कxन पदS “Fभ4को नाम प4कान| हHकS म4िuत पाउ>छ” भनी बताउ;छ?
11. कxन खhडS हामी कामह.<बना अन4_हS बचाइ/छ¦ साथ̀ असल कामह.का <निDत बचाइ/छ¦ भ/> कxरा 

बताउ;छ?
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12. कxन पदS हामी बदली lन4पछO भ/छ?

13. कxन पदS हामी नया; गरी ज/मन`पछO भ/छ?

14. Fo<रतको प40तकमा मा/¥ह.S म4िuत पाउन क<त समय लाsºयो?
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स)समाचार

क5ठ गन7$पन9 पदह<: १ को&रZथी १५:१-८

पFरचय

1. सार«शमा स4समाचार यही हो। प<व} शाËको अ/य कxन ̀प<न खhडमा य<त छोटकरीमा स4समाचारको सार«श 
<दइएको पाइ;द̀न। तसथO यो �याद̀ महvवप2णO खhड हो।

1) सही स4समाचार जा/न4 आवaयक छ <कन<क म4िuत पाउ> एउट ̀मा} उपाय यही हो (१ को<र/थी 
१५:२)।

2) सही स4समाचारलाई प-न4 आवaयक छ <कन<क हHक झ2टा स4समाचार परpqरको �ापम4<न छ भ>र 
पावलS Eताउनी <दएका छन् (गलाती १:६-९)।

3) हामीS सही स4समाचारलाई जा/न4 आवaयक छ <कन<क Xश2S हामीलाई हHक Fाणीलाई स4समाचार 
Fचार गन2O भ/> आ�ा <दन4भएको छ (मक]Oस १६:१५)।

2. स4समाचारको यो F0त4<तचा<ह; पावलS <वqासीह. समZ गHका lन् (१ को<र/थी १५:१)। यसS हामीलाई 
यो <सकाउ;छ <क नया; <वqासीह.S स4समाचार राyरी <सuन4पछO ता<क उनीह. यसका सWयताह.मा 
�यिuतगत .पमा जग बसािलएको lन सक]न ्र अ.ह.लाई Fचार गनO सक]न्। साथ̀ यसS यो प<न <सकाउ;छ 
<क प4राना <वqासीह.S स4समाचार झन ् झन् राyरी <सuन4पछO। हामीलाई स4समाचारको बाHमा <सmर 
क<हgय` प4ªoछ̀न।

स1समाचारको बा`मा महaवपbणE B>नह@को जवाफ

१ को<र/थी १५ को यस महvवप2णO खhडS स4समाचार सDब/धी एक-एक आधारभ2त सWयतालाई सpट्दछ।

स1समाचार I हो?

AीCको स4समाचारका म4�य तीन भाग छन्:

1. प<व} शाËम4ता<बक AीC हाyा पापह.का <निDत मन4Oभयो (१ को<र/थी १५:३)।

1) मन4Ol> को lन4l/ºयो भ/> कxरामा �यान <दन4होस्: मन4Ol> AीC lन4l/ºयो।  Xश2 न` प4रानो <नयममा 
F<त�ा ग<रन4भएको AीC lन4l/छ। “AीC”  भ/> उपनाम “अिभ<षuत जन”  भनी जनाउ> _ीक शMद 
हो। <ह�4को “मसीह”  भ/> शMदको उही अथO l/छ (भजनस�_ह २:२; १३२:१७)। Xश2 अिभ<षuत 
अथeत् च4<नएका जन lन4l/छ। मसीह सÂसारमा प<हलो पटक आउन4l;दा उहा; हटाइन4l>छ अथeत् 
मा<नसका पापका ला<ग मन4Ol>छ भ/> कxरा (द<नएल ९:२५-२६) अ<न उहा; पिछ फ©<र आउन4l>छ 
र दाऊदको Ìसहासनबाट शासन गन4Ol>छ र पÅºवीमा परpqरको रा�य 0थापना गन4Ol>छ (यश`या 
९:६-७) भ/> कxरा अगमवuताह.S बताएका <थए।

2) AीC <कन मन4Oभयो भ/> कxरालाई �यान <दन4होस्: हाyा पापह.का <निDत। मा/¥ पापी छ र उसS 
परpqरको �यव0थालाई भ�ग गHको छ। सब`S पाप गHका छन् र परpqरको म<हमार<हत lन 
गएका छन् (रोमी ३:२३), र पापको �याला मÅWय4 हो (रोमी ६:२३)। उuत म2gय हाyो <निDत AीCS 
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<त<र<दन4भयो। म4िuत सrापrाको एउटा कारोवार हो। AीCS हाyो पाप िल<दन4भयो र हामीS चा<ह; 
उहा;को धा²मकता िल/छ¦ (२ को<र/थी ५:२१)। बाइबलS भ> ज0त` गरी आफ] पापी l; भनी 0वीकार 
नगHसDम कस`S प<न म4िuत पाउन सuद̀न।

3) उहा; प<व} शाËह.म4ता<बक मन4Oभयो भ/> कxरालाई �यान <दन4होस्: यसS चा<ह; उहा;को मÅWय4लाई 
एकदम <व0तÅत.पमा बयान गन| ती अचDमका भ<वÇयवाणीह.लाई जनाउ;दछ। ती भ<वÇयवाणीह. 
Xश2 ज/मन4भ/दा सय¦ वषO अगा<ड Sिखएका <थए। तीम�X �ईचारओटालाई भजनस�_ह २२ बाट 
तल उgSख गदOछ¦:

Xश2 -]सीकरणÃारा मा<रन4l>छ भ>र प<व} शाËS भ<वÇयवाणी गHको <थयो (भजनस�_ह 
२२:१४-१६; य2ह/ना १९:१६-१८)। -]सीकरणको मÅWय4को यो l-बl बयान हो ज4नचा<ह; दाऊद 
अगमवuताS AीC ज/मन4भ/दा १००० वषOअिघ न` S° ज4नcला -]सीकरणको चलन आएक� 
<थएन! यो त रोमी साyा�य कालमा अथeत् Xश2 ज/मन4भ/दा mही वषO अगा<डिख मा} 
चलनमा आएको <थयो। हWयाराह. र डा;काह.लाई दhड <दन रोमी सरकारS <तनीह.का हात र 
पाउलाई काठको -]समा का;टीS ठोmर मनOलाई छा<ड<द/¸।

<सपाहीह. -]सको फ©दमा Xश2को वËका ला<ग िचठ्ठा °g>छन ्भ>र प<व} शाËS भ<वÇयवाणी 
गHको <थयो (भजनस�_ह २२:१८)। Xश2S पीडा भो<गरहन4l;दा <नदOयी <सपाहीह.S Wयस` गH 
(म~ी २७:३५)।

Xश2S -]सबाट उLचारण गन4Ol> शMदह.लाई प<व} शाËS भ<वÇयवाणी गHको <थयो (भजनस�_ह 
२२:१; म~ी २७:४६)।

Xश2 <तखeउन4l>छ भ>र प<व} शाËS भ<वÇयवाणी गHको <थयो (भजनस�_ह २२:१५; य2ह/ना 
१९:२८)।

उहा;लाई मा<नसह.S <गgला गन|छन ्भ>र प<व} शाËS भ<वÇयवाणी गHको <थयो (भजनस�_ह 
२२:६-८; म~ी २७:३९,४१-४३)।

मा<नसह. बdर उहा;लाई एकटक लाएर Rन|छन् भ>र प<व} शाËS भ<वÇयवाणी गHको <थयो 
(भजनस�_ह २२:१७; म~ी २७:३६)।

2. AीC गा<डन4भयो (१ को<र/थी १५:४)।

1) उहा;को गडाइS उहा; सा;Lच̀ मन4Oभयो भ>र Fमािणत गछO। उहा; कxन`-कxन` झ2टा िशZकह.S भ>ज0त` 
mवल म4छe खान4भएको वा मHको ज0त ̀मा} िखन4भएको <थएन। <सपाहीह.S Xश2का ख4rाह.लाई 
नभा;Lन4को कारण यही <थयो: उहा; म<रसuन4भएको <थयो (य2ह/ना १९:३१-३४)।

2) उहा; िचहानिभ} तीन <दन, तीन रात lन4l/ºयो (म~ी १२:४०)। यसकारण धoर ̀ मhडलीह.S 
<सकाएज0त` उहा; श4-बार गा<डन4भएको <थयो भ/> कxरा lन सuद̀न भ>र हामी जा/दछ¦। Xश2 
आइतबार <बहान सcर ̀ बौ<रउठ्न4भयो भ>र हामीलाई थाÍ छ (ल2का २४:१) र य<द उहा; 
िचहानिभ} तीन <दन, तीन रात lन4l/ºयो भ> उहा;को मÅWय4 ब4धवार वा <ब<हबार भएको lन4पछO।

3) उहा;को दफन ग<र;दा भ<वÇयवाणी प2रा lन गयो। यो “प<व} शाËह.म4ता<बक”  भएको <थयो। Xश2 
एकजना धनी मा<नसको िचहानिभ} गा<डन4l>छ भ>र बाइबलS भ<वÇयवाणी गHको <थयो (यश`या 
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५३:९)। Xश2 ज/मन4भ/दा ७१० वषO अगा<ड Sिखएको यो भ<वÇयवाणी Wयसcला प2रा भयो ज4नcला 
एकजना धनी Eला आएर Xश2लाई -]सबाट तल झाH र आ�न ̀िचहानमा गाडo (म~ी २७:५७-६०)।

3. AीC प<व} शाËह.म4ता<बक बौ<रउठ्न4भयो (१ को<र/थी १५:४)।

1) उहा;को बौ<रउठाइको भ<वÇयवाणी भजनस�_ह १६:१० मा ग<रएको <थयो। Xश2 आउन4भ/दा यो 
१००० वषO अगा<ड Sिखएको <थयो।

2) उहा;को बौ<रउठाइS उहा; परpqरको प4} lन4l/छ भ>र Fमािणत ग�यो (रोमी १:४)। Xश2S आफ] 
Î¤ो <दनमा बौHर उठ्> भ<वÇयवाणी गन4Oभएको <थयो (म~ी १६:२१) अ<न य<द उहा; बौHर 
नउठ्न4भएको भए उहा; एक झ2टा अगमवuता ठह<रन4l>ºयो र आफ] परpqरको प4} भएको उहा;को 
दावी झ2टा ठह<र> <थयो।

स1समाचार स=य छ भ:G =यहाQ I Bमाण छ?

स4समाचार सWय छ भ>र पावलS �ईटा ठ2ला Fमाणह. <द/छन्:

1. प4रानो <नयमका भ<वÇयवाणीह.S स4समाचार सWय छ भ>र Fमािणत गदOछन्। उहा; “प<व} 
शाËह.म4ता<बक” मन4Oभयो र बौ<रउठ्न4भयो। यी ब4;दाह.लाई हामीS R<रसuय¦।

2. FWयZ साZीका गवाहीह.S स4समाचार सWय छ भ>र Fमािणत गदOछन् (१ को<र/थी १५:५-८)। बाइबल 
एउटा “अ/ध<वqास”  होइन। यो चा<ह; “अ>क¦ अच2क Fमाणह.”  मा आधा<रत <वqास हो (Fo<रत १:३)। 
बाइबलीय <वqासमा “<न�यता” l/छ, “Fमाण” l/छ (<ह�2 ११:१)।

1) बौ<रउठ्न4भएका Fभ4लाई एक�चो<ट ५०० जना भ/दा बढीS ° (१ को<र/थी १५:६)। पावलS उuत 
प} S�दा अ<धक«श FWयZ दश�ह. अझ` जी<वत ̀ <थए। पावलS धoर ̀ समय अगा<डको घटनाको 
बाHमा SिखरRका <थएनन्।

2) उहा;को बौ<रउठाइको घटनाS उहा;लाई �>ह.का जीवनह.मा ठ2लो प<रवतOन gयायो। AीCको 
बौ<रउठाइ lन4अिघ Eलाह. डरपोक <थए र अ<धकारीह.िख ल4<करRका <थए (य2ह/ना २०:१९), 
तर उनीह.S बौ<रउठ्न4भएका Fभ4लाई °पिछ उनीह. साहसी भए र आ�नो <वqासको ला<ग 
Fाण सpत <दन तयार भए।

3) Xश2को बौ<रउठाइS गदe उहा;को भाई याक]ब उहा;मा<थ <वqास गनO थाS (१ को<र/थी १५:७)। 
य2ह/ना ७:५ <सत त4लना गन4Oहोस् जहा; उहा;को -]सीकरण lन4 अगा<ड Xश2का भाइह.S उहा;मा<थ 
<वqास गद½न¸ भ/> कxरा �छ¦।

4) बौ<रउठाइS गदe पावल <वqासी ब> र उनी AीC <व§�को उनको भय�कर श}4ताबाट मो<डए। 
स«सा<रक दÅिCकोणबाट Rन| हो भ> AीCको अन4यायी ब>र पावललाई कxन ̀लाभ भएन। जीवनको 
अि/तम घडीसDम न` उनलाई °दो ग<रयो र उनS प<रवार<बहीन, सDपि~<बहीन र घर<बहीन जीवन 
<बताए। Xश2 मÅWय4बाट बौरन4भएको छ र Wयस`S उहा; परpqरका प4} lन4l/छ भनी उनी <नि�त 
भएकाS न` पावल यी �ःखह. सहन राजी <थए।
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“eयथEमा FवZास गन1E” भGको I हो (१ कोFर:थी १५:२)?

सDभवतः यहा; पावलS बताएको कxरा यो हो <क Wयहा; य0तो त<रकाS प<न <वqास गन4O सDभव छ जसÃारा म4िuत 
पाइ/न। यहा; mही Wय0ता त<रकाह.लाई <वचार गन4Oहोस् जसÃारा म4िuत पाउन स<क/न:

1) गलत कxरालाई <वqास गन4O �यथOमा <वqास गन4O हो (य2ह/ना २:२३-२५)। यी य¯दीह.S Xश2लाई आ�नो 
Fभ4 र म4िuतदाताको .पमा नभई स«सा<रक खा;चोह. प2रा ग<र<द> र उनीह.लाई ख4वाउ>, रZा 
ग<र<द> �यिuतको .पमा “<वqास गH”। Rन2O: य2ह/ना ६:१४,१५,२६,६६। Wयसरी न ̀ आज धoर`जनाS 
Xश2लाई गलत त<रकाह.मा <वqास गछOन्। उनीह. Xश2कहा; आउ;छन ् र उहा;लाई FाथOना गछOन ् तर 
उनीह. उहा;S उनीह.को सम0याह. समाधान ग<र<दन4भएको मा} चाह/छन्, उनीह.को 
0वािभमानलाई वÅि� गराइ<दन4भएको चाह/छन्, वा उनीह.लाई धनी बनाइ<दन4भएको वा <नको 
पा<र<दन4भएको वा अ. कxरा ग<र<दन4भएको चाह/छन ्तर उनीह. नy भईकन पापीको .पमा आएका 
l;द̀नन्, र उहा;लाई आ�नो एकमा} म4िuतदाताको .पमा भरोसा गद½नन्।

2) प�ा~ाप <बनाको “<वqास”  गन4O �यथOमा <वqास गन4O हो (Fo<रत २०:२१; २६:२०)। धoर`जना आ�ना 
जीवनह. आWमसमपOण नगरीकन “Xश2मा <वqास”  गनO चाह/छन्, तर प�ा~ाप<बना म4िuत पाउन4 
असDभव छ। हामी याक]ब २:१९-२० मा �छ¦, जीवन बदिल> गरी आWमसमपOणका साथ <वqास गन4Oको 
सrा <दमागS मा} <वqास गन4O सDभव छ। जीवन` बदिल> गरी आWमसमपOणका साथ <वqास गन4Oचा<ह; 
प�ा~ाप हो ज4नचा<ह; मनको प<रवतOन हो जसS जीवनमा प<रवतOन gयाउ;दछ। �CाWमाह. “परpqरमा 
<वqास गछOन”्  तर म4िuत पाउ> <क<समS त होइन। उहा; lन4l/छ भ>र <तनीह. जा/दछन् तर उनीह. 
उहा;को अधीनमा बÏ चाह;द̀नन्। धoर`जनाS “Xश2मा <वqास”  त गछOन ्तर mवल उहा; २,००० वषO अिघ 
सÂसारमा lन4l/ºयो भ/> अथOमा मा}।

3) झ2टा स4समाचार वा झ2टा AीCमा<थ <वqास गन4O �यथOमा <वqास गन4O हो (२ को<र/थी ११:३-४)। 
धoर`जनाS प<व} शाËमा Fकट ग<रएकोभ/दा cगJ ̀ स4समाचारमा वा cगJ` Xश2मा <वqास गछOन्। ज0त`, 
उनीह. <वqास र कामS म4िuत पाइ/छ भ/> स4समाचारमा वा Xश2 र साथसाथ̀ धा²मक सÂ0कारS म4िuत 
पाइ/छ भ/> स4समाचारमा वा Xश2को ईqरWवलाई 0वीकार नगन| िशZामा <वqास गछOन्।

स7समाचार सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. पावलS कxन प40तकको कxन अ�यायमा स4समाचारलाई सार«शमा F0त4त गH?

2. हामीS स4समाचार जा/न4पन| तीनओटा कारण m-m lन्?

3. पावलS कxन प40तकको कxन अ�यायमा झ2टा स4समाचारह.को बाHमा Eताउनी <दए?

4. स4समाचारका तीन भाग m-m lन्?

5. बाइबलS AीC हाyा पापह.का ला<ग मन4Oभयो भ/न4को ताWपयO m हो?

6. बाइबलS AीC प<व} शाËह.म4ता<बक मन4Oभयो भ/न4को ताWपयO m हो?

7. Xश2को मÅWय4 सDब/धी चारओटा भ<वÇयवाणीह. m-m lन्?

8. Xश2 -]समा ट;गाइएर मन4Ol>छ भ/> बयान कxनचा<ह; महान् भ<वÇयवाणीमा उgSिखत छ?

9. मÅWय4बाटको उहा;को बौ<रउठाइÃारा Xश2S कxन �ई कxराको Fमाण <दन4भयो?

10. स4समाचार सWय छ भ/> �ईटा Fमाण m-m lन्?

11. �यथOमा ग<र> <वqासका तीनओटा त<रका बताउन4होस्?
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बि/त1मा

क5ठ गन7$पन9 पदह<: मbी २८:१८-१९; )A&रत २:४१; ८:३६-३७; रोमी ६:३-४; १ को&रZथी १:१७

यस पाठमा हामी बि�त0माको बाHमा ६ ओटा महvवप2णO Faनह.को जवाफ <द>छ¦।

बिgत2माको माG I हो?

1. <वqास गHपिछ आ�ापालनको प<हलो कदम बि�त0मा िलन4 हो (म~ी २८:१९-२०)। Xश2S बि�त0मा 
आ�ा0व.प <दन4भयो, Wयस`S <वqासीS आ�ापालनको एउटा कदम0व.प Wयसको अधीनतामा आफ]लाई 
स4Dप/छ।

1) बि�त0मा स4समाचारको अथeत् AीCको मÅWय4, दफन र बौ<रउठाइको िच} हो (१ को<र/थी १५:३-४)।

2) बि�त0माS <वqासी AीC<सत सिDमलीकरण ग<रएको कxरालाई िच}ण गदOछ। बि�त0माS <वqासी 
AीC<सत मHको र AीCमा ऊ नया; जीवनमा बौरी उठoको छ भ/> कxराको स�mत <द/छ। Rन2O: रोमी 
६:३-४।

3) बि�त0मा सÂसारको साम4 <दइ> सावOज<नक गवाही हो जसअन4सार <नजS AीCमा <वqास गHको छ र 
AीCमा एउटा नया; जीवन िजउ> अठोट गHको छ भ/> कxरा दशeउ;दछ। म AीCको Eला ब>को छ4 भ/> 
कxराको घोषणा हो यो। नया; <नयममा FWXक बि�त0मा अ.S �न स<क> घटना <थयो।

I बिgत2माh कसiलाई 3ीि5यन बनाउQछ?

बि�त0माS AीिCयन बनाउ;छ भ/> धारणा रा�> मा<नसह. थ4F̀ छन्। रोमन uयाथोिलकह. यही <वqास गछOन्। 
_ीक अथOडuसह.S यही <वqास गछOन्। चचO अफ -ाइ0टS यही <वqास गदOछ। <ह/Ðह., ब4� धमeवलDबीह. र 
म4सलमानह.S Fायः बि�त0माS एकजनालाई AीिCयन बनाउ;छ भ>र <वqास गछOन्। तर बि�त0माS AीिCयन 
बनाउ;द̀न। Xश2 AीCमा रािखएको �यिuतगत <वqासS एकजनालाई AीिCयन बनाउ;दछ। सकली इसाईमत कxन ̀धमO 
होइन; यो Xश2<सतको एउटा �यिuतगत सDब/ध हो। बि�त0मा भ>को उसको <वqासको िच} र गवाही मा} हो। 
पानीS हामीलाई बचाउ;द̀नन्। असल कामह.S हामीलाई बचाउ;द̀न। री<त<व<धह.S हामीलाई बचाउ;द̀न। यी 
कxराह. <वqासप�ात ्आउ;छन्, तर हामीलाई बचाउ> कxरा भ>को AीCमा रािखएको हाyो �यिuतगत <वqास 
हो। म4िuत परpqरको अन4_हको <स~�को दान हो (एफ©सी २:८-९), तर य<द ±S Wयसमा आ�नो एउट ̀मा} प<न 
काम थ�न सu> भएको भए म4िuत <स~�को दान l> <थएन।

=यसो भए मकjEस १६:१५-१६ र BVFरत २:३८ को माG I हो?

चचO अफ -ाइ0ट र कxन`-कxन` अ/य झ2टा मhडलीह. म4िuत पाउन बि�त0मा अप<रहायO भएको दावी गछOन्। 
<तनीह.S Fमाण0व.प अिघ सान| गHका म4�य पदह. मक]Oस १६:१५-१६ र Fo<रत २:३८ lन्।

मक]Oस १६:१५-१६ लाई <वचार गर¦। यस खhडअन4सार बि�त0मा, <वqास गन| कायO<सत सDबि/धत कxरा त हो तर 
Wयो म4िuतस;ग भ> असDबि/धत कxरा हो। कोही प<न पापी �यिuत बि�त0मा निलएकोS दोषी ठह<र;द̀न तर <वqास 
नगHकोS दोषी ठह<र/छ। शMदह.लाई यहा; राyरी �यान <दइन4पछO र ती महvवप2णO छन्। बि�त0मा चा<ह; <नजS 
सा;Lच̀ <वqास गHको छ भ/> कxराको स�mत हो। Xश2मा <वqास गHको दावी गन| तर बि�त0मा िलन इ/कार 
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गन|ह. सा;चो <वqासीह. होइनन्। उहा;लाई Foम गन|ह.S उहा;को आ�ापालन गदOछन ्भ>र Xश2S बताउन4भएको 
छ (य2ह/ना १४:२३)।

Fo<रत २:३८ लाई <वचार गर¦। एक <वqासीS आ�ना पापह.को Zमा पाउनलाई बि�त0मा िल;द̀न तर आ�ना 
पापह.को Zमा भइसmकाS उसS बि�त0मा िल/छ। “पापह.का Zमाका <निDत”  भ/> वाuय«शको मा> <क त 
“पापह. Zमा पाउनका ला<ग”  भ/> lन सuछ, <क त “पापह. Zमा भएकाS”  भ/> lन सuछ। य0त ̀वाuय«श 
पिछgलो अथOमा ल2का ५:१३-१४ मा Fयोग भएको छ। “आ�नो श4ि�का <निDत”  आफ]लाई प2जाहारीकहा; खाऊ 
भ>र कोरीलाई बताइयो <कन<क ऊ AीCÃारा श4� भइसmको <थयो।

प<व} शाËको एउटा खhड अक´स;ग त4लना गHर मक]Oस १६:१५-१६ र Fo<रत २:३८ को मा> यही न` हो भ>र 
हामी जा/दछ¦। हामीलाई बचाउ>चा<ह; AीCको स4समाचारS हो भ>र Fo<रत पावलS बताए (रोमी १:१६)। 
बि�त0मा न` स4समाचार होइन भ>र उनS <सकाए (१ को<र/थी १:१७; १५:१-४)।

बिgत2मा FदG तFरका कnन हो?

हामीS यहा; बि�त0मा <द> त<रकाको सpत चचe गनO आवaयक पन4O �ःखक� कxरा हो <कन<क यसबाHमा बाइबलS 
य<त 0पC गरी बताउ;छ तर`प<न यसलाई चचe ग<रन`पछO <कनभ> AीिCयनको नाउ; धारण गन| धoर`जसोS आ�नो 
अ�यासमा िछट्का <दएर र ख/याएर बि�त0मा <द/छन्। तर बाइबलीय बि�त0मा चोपSर हो अथवा पानीमा 
“दफन” गHर। यसका पा;चओटा Fमाणह. यस Fकार छन्:

1. शMदको अथO न` यही हो। बि�त0मा भ/> शMदको मा> ड4बाउन4 वा चोपgन4 भ/> l/छ।

2. Xश2को बि�त0मा यसरी न` भएको <थयो। उहा; “पानीबाट मा<थ <न0कनासाथ”  भ>र Sिखएको छ (मक]Oस 
१:१०)।

3. श4§का AीिCयनह.S हामीलाई यही नम4ना छोडoका छन्। Fo<रत ८:३८-३९ मा Fचार गन| र बि�त0मा िल> 
“उनीह. �व` पानीिभ} पd”  र “उनीह. पानीबाट बा<हर <न0m”। यसको एउट` कारण <थयो चोपSर 
बि�त0मा <द> चलन। न} भ> FचारकS अ�ज4लीमा अिलक<त पानी िलएर Wयसलाई Fयोग गH प4ªoºयो, प2र` 
िभ�न4 आवaयक पन| <थएन।

4. बि�त0माको बाइबलीय अथOस;ग pल खा> एउट ̀ मा} त<रका यही न` हो। बि�त0मा AीC<सत गा<डएको र 
बौ<रउठoको कxराको िच}ण हो, र यो Fतीकस;ग pल खा> त<रका चोपSर <दएको बि�त0मा मा} हो। िछट्काउ 
<द> वा ख/याउ> कायOS यसको िच}ण <द;द̀न। Rन2O: रोमी ६:४।

5. शतािMदय¦सDम मhडलीह.मा बि�त0मा <दइ> एउट` मा} त<रका चोपSर <दइ> बि�त0मा <थयो। थ4F̀ Fाचीन 
Mयाि�ट0Ñी (बि�त0मा <दनलाई बनाइएको पोखरी) ह.S यसको गवाही <द/छन्। ज0त`, रोमको सब`भ/दा 
Fाचीन Mयाि�ट0Ñी एउटा ठ2लो पोखरीको .पमा बनाइएको छ ज4नचा<ह; चोपgनका ला<ग Fयोग l/ºयो भ/> 
कxरा 0पC छ। यस Mयाि�ट0Ñीमा म आफ¼ प<न उिभएको छ4 र Wयो pरो कDमरसD± आउ;छ। ±S एफ©ससको 
एउटा चचOघरमा °को Fाचीन Mयाि�ट0Ñी प<न य0त` बनोटको छ।

बिgत2मा FदG अFधकार कसलाई छ?

नया; <नयम मhडलीलाई बि�त0मा <द> अ<धकार छ। यो न` यस य4गका ला<ग Fभ4को च4<नएको सÂ0था हो, र यो 
परpqरको घर हो, सWयको खा;बो र जग हो (१ <तमोथी ३:१५)। Fo<रतको प40तकमा हHक बि�त0मा FचारकÃारा 
<दइएको पाइ/छ।
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बिgत2मापिछ I आउQछ?

बि�त0मापिछ आउ> कxरा AीिCय dवा र प<व} जीवन हो (Fo<रत २:४१-४२)। बि�त0मा िल> �यिuतS आफ] 
प4रानो जीवनको Sिख pरको र अब उसS AीCलाई आ�नो जीवनको Fभ4को .पमा पÒयाउन थाSको कxराको 
गवाही <दइरRको l/छ। यो �याद̀ गDभीर र गहन अ�यास हो। य§शSमको प<हलो मhडलीका AीिCयनह. 
“Fo<रतह.का िशZामा, स�ग<तमा, रोटी-भ;चाइमा र FाथOनाह.मा दÅढताप2वOक ला<गरR”।

बिQतJमा सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. बि�त0मा, <वqास गHपिछ __________को ________ कदम हो।

2. बि�त0मा, एकजना �यिuतS सा;Lच̀ <वqास गHको छ भ/> कxराको ________ हो।

3. बि�त0मा, स4समाचारको _________ हो।

4. बि�त0माS <वqासी AीिC<सत _____________ भएको कxराको िच}ण <द/छ।

5. बि�त0मा, सÂसारको साम4 एउटा ___________ हो।

6. m बि�त0माS कxन` �यिuतलाई AीिCयन बनाउ;छ?

7. <वqासीS आ�ना पापह.को ________________ बि�त0मा िल;द̀न; उसS बि�त0मा िल/छ <कनभ> उसS आ�ना 

पापह.को _______________।

8. कxन पदमा पावलS उसलाई परpqरS बि�त0मा <दन होइन तर स4समाचार Fचार गनOलाई बोलाउन4भयो 

भ>का छन्?

9. १ को<र/थी १५:१-४ मा पावलS स4समाचारलाई सार«शमा बताउ;दा उनS Wयहा; बि�त0माको बाHमा ________ 

कxरा भ>नन्।

10. “बि�त0मा” शMदको अथO ___________ हो।
11. Xश2लाई ड4ब4gकी गरी बि�त0मा <दइएको <थयो भ>र हामी कसरी जा/दछ¦?

12. कxन प40तकको कxन अ�यायमा <फिलपS बि�त0मा <द;दा पानीिभ} पdर <न0m भ<नएको छ?

13. कxन प40तकको कxन अ�यायमा बि�त0मालाई दफन<सत त4लना ग<रएको छ?

14. श4§श4§मा सब` मhडलीह.S बि�त0मा कxन त<रकाS <द/¸?

15. श4§का AीिCयनह.S बि�त0मा िलएपिछ m गH?
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%व'ासीको अन7त स)र8ा
भाग १

क5ठ गन7$पन9 पदह<: य>हZना १०:२७-२८; १ को&रZथी १:८; एफlसी १:३,७; &फिलQपी १:६; १ य>हZना 
५:११-१२; &हo> ६:१९; ९:१२; १०:१४

AीCमा <वqास गन| �यिuतको ओहोदालाई बाइबलमा “अन/त स4रZा”  भ/> शMदावलीS बयान गHको त पाइ;द̀न, 
तर`प<न “अन/त जीवन”  (य2ह/ना ३:१६) र “अन/त सा/Wवना”  (२ ¸0सलो<नकी २:१६) भ/> शMदावली चा<ह; 
Fयोग ग<रएको पाइ/छ। परpqरको स/तान AीCमा अन/तसDम स4रिZत छ भ>र बाइबलS <सकाउ;छ।

AीिCय जीवनलाई ि0थर बनाउ> काममा अन/त स4रZाको िशZाको �याद̀ महvवप2णO भ2िमका l/छ।

अन/त स4रZाको F<त�ा mवल नया; गरी ज/pकाह.लाई मा} <दइएको छ भ/> कxरा हामी अ�ययनमा �>छ¦। 
कपटीह., नामधारीह. वा AीCका कxराह.मा mवल सतही <दलच0पी रा�>ह.लाई यो F<त�ा <दइएको होइन। 
आफ]S 0वीकाHको <वqासलाई 0थायी .पमा प<रWयाग गन|ह. क<हgय` नया; गरी ज/pका <थएनन्।

१) oशbh हाqो लाFग गFरFदन1भएको कायEh गदr FवZासीह@ स1रिsत छन्

Xश2 <वqासीका पापका ला<ग मन4Oभयो - सब` पापका ला<ग। उहा;को रगत न ̀परpqरको �यव0थाS माग गHको 
दhडको प2रा सrाभनe <थयो, Wयो शतF<तशत पयe�त <थयो। <वqासीS आ�नो म4िuत ग4माउन सuछ भ>र <वqास 
गन|ह.S Xश2S ग<र<दन4भएको कायOलाई ब4³द̀नन्। उनीह.S स4समाचारलाई राyरी ब4झoका l;द̀नन्। 

Rन2O: एफ©सी १:७ - “छ4टकारा”  को मा> दाम <तरी <क<नएको भ/> l/छ। Xश2S हामीलाई पापको दास-बजारबाट 
<क>र प2णO.पमा छ4टकारा <दन4भयो।

Rन2O: रोमी ३:२४-२५ - “धम� ठहराइन4”  को मा> परpqरÃारा धम� भ>र घोषणा ग<रन4 हो। <वqासी आफ�मा 
धम� छ̀न, तर ऊ Fधान /यायधीशÃारा न` धम� घोषणा ग<रएको छ। य0तो घोषणाको आधारचा<ह; यो हो <क 
परpqरको साम4 रRको <वqासीको पापलाई हटाउन Xश2S प2र` सrाभनe <त<र<दन4भयो।

“Fायि�त”  भ/> शMदS यस सrाभनeलाई जनाउ;दछ। यसको मा> हो कस`लाई <तन4Oपन| प2र ̀मा}ा <त<र<दएर ऋण 
च4uता गन4O। Xश2S गन4Oभएको काम यही <थयो। पापीS परpqरको �यव0था भ�ग गHको छ र Wयसको आवaयक 
सrाभनe <तनO ऊ असमथO छ। पापीको सrामा Xश2S उuत ऋण <त<र<दन4भयो। <तन½ नसu> ऋण हामीलाई पHको 
<थयो; आफ]लाई नलाµको ऋण उहा;S <त<र<दन4भयो।

२) परtZरका BFतuाह@को कारण FवZासीह@ स1रिsत छन्

नया; <नयममा म4िuतलाई <विभ/न त<रकाS बयान ग<रएको छ जसम�X mही बयानह. यस Fकार छन्। यी 
F<त�ाह. अप<रवतOनीय छन् <कन<क यी त झ2ट बोgन` नसu> परpqरका F<त�ा lन् जसको वचन अदलबदल lन 
सuद̀न। य�<प नया; <नयममा Wय0ता एका�ई खhडह.S <वqासीS म4िuत ग4माउन सuछ भ>र <सकाएको ज0त` 
सतहमा खा पH ताप<न, Wयहा; सय¦ खhडह.S भ> <वqासीS म4िuत ग4माउ;द̀न भ>र F0ट` <सकाउ;दछ!

“नC नहोस ्तर उसS अन/त जीवन पाओस्”  (य2ह/ना ३:१६) -- य<द परpqरS <वqासीलाई अन/त जीवन 
<दन4l/छ भ> र ऊ क<हgय ̀नC l;द̀न भ>र F<त�ा गन4Ol/छ भ>, उसS आ�नो म4िuत कसरी “ग4माउन”  सuछ र? ऊ 
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नC l;द̀न भ>र परpqरS भ/न4भएको छ भ> <वqासी कसरी नC l/छ? Wयसो lन गयो भ> त परpqरको F<त�ा 
ध2लोमा िमgन जा>ºयो।

परpqरS “<तमीह.लाई अ/तसDम ि0थर पान4Ol>छ”  (१ को<र/थी १:८) -- य0ता-य0ता F<त�ाह.S <वqासीको 
म4िuतलाई स4<नि�त गदOछन्।

“सब ̀आिWमक आिशषह.S...आिश<षत”  (एफ©सी १:३) -- य<द एक <वqासी AीCमा सब` आिWमक आिशषह.S 
आिश<षत पा<रस<कएको छ भ>, कसरी ऊ यसबाट बिÔत lन सuछ र अ<न कसरी उसS आ�नो म4िuत ग4माउ> 
सuछ र? यी आिशषह. “AीCमा”  छन् भ/> कxरालाई �यान <दन4होस्। <वqासीको म4िuत प2र` AीCिभ} रRको कxरा 
हो अ<न यो म4िuत <वqासीको जीवन वा कामह.मा कxन` <हसाबS प<न आधा<रत छ̀न।

“प<व} आWमाS छाप मा<रयौ”  (एफ©सी १:१२-१४) -- प<व} आWमाS छाप मा<रन4 चा<ह; उहा;S अन/त छ4टकारा 
<दन4भएको छ भ/> परpqको F<त�ा पाउन4 हो।

प<व} आWमाS छाप मा<र> कायO 0वािमWव<सत सDबि/धत छ। जब कस`S Xश2मा <वqास गदOछ ऊ 
परpqरको <नजी सDपि~ ब/न प4sछ। यस 0वािमWवको छाप चा<ह; प<व} आWमा lन4l/छ। योचा<ह; एउटा 
राजाS कxन` चीजमा आ�नो छाप लगाएज0त` हो।

प<व} आWमाS छाप मा<रन4 एउटा F<त�ा Fा�त गन4O हो। योचा<ह; <वqासीको अन/त म4िuतको ब`ना वा 
sयाH/टी हो। योचा<ह; एकजना मा/¥S कxन` जsगाको <निDत ब`ना Fा�त गHज0त` हो। ब`ना बा;की रकमको 
F<त�ा हो। यो �Sनको <टmट ज0त` हो। कस`S तपाइÁलाई कxन` ठाउ;मा जान �Sनको <टकट <द/छ भ> तपाइÁ 
Wयो <टकट िलएर Wयो ठाउ;मा प4ª सuन4l/छ भ>र तपाइÁलाई <न�य l/छ। <टकट Wयसको sयाH/टी हो। 
Wयसरी न` हाyो 0वगO-या}ाको ला<ग Xश2S <त<र<दन4भयो र यस या}ाको ला<ग प<व} आWमा न` उहा;को 
F<त�ा lन4l/छ।

“0वग�य 0थानह.मा बसाgन4भयो”  (एफ©सी २:५-६) -- 0वगO जानलाई एउटा <वqासी मÅWय4लाई पखOन4पद½न; 
परpqरको नजरमा ऊ AीCस;ग 0वगOमा बसािलस<कएको छ; यो उसको नया; ओहोदा हो। <वqासीको म4िuत प2र` 
AीCिभ} रRको कxरा हो। ऊ उहा;स;ग म<रसmको छ, उहा;स;ग बौHर उ<ठसmको छ र उहा;स;ग िजउ;दछ।

“0वगOको ला<ग योsय”  (कल0सी १:१२-१४) -- <वqासीलाई 0वगO लानको ला<ग AीCS सब ̀ आवaयक काम 
ग<रसuन4भयो; यस सDब/धमा <वqासीS गन4Oपन| कxन ̀काम बा;की छ̀न; हाyा कामह.S हामीलाई 0वगOका <निDत 
योsय बनाउ> होइन वा AीC Õ ग<रसuन4भयो र Fब/ध गन4Oभएको छ Wयसमा एक <व/� वा एक मा}ा प<न थ�न 
सuद̀न।

“बिलयो सा/Wवना”  (<ह�2 ६:१७-१९) -- म4िuतलाई बयान गनO यस खhडमा Fयोग ग<रएका शMदावली 
उकलाsदा छन्। “क<हgय ̀ बदिलन नसu> कxराह.”  को मा> F0ट छ: अप<रवतOनीय; जब परpqरS घोषणा 
गन4Ol/छ वा F<त�ा गन4Ol/छ Wयो पuका l/छ। “सा/Wवना”  को मा> हौसला वा उWसाह भ/> l/छ; <वqासीको 
सा/Wवना कमजोर छ̀न, अ<नि�त छ̀न; Wयो “बिलयो”  छ। “आशा”  भ/नाS सÂसारमा ज0तो कxन ̀अ<नि�त कxरा भ/> 
ब4िझ;द̀न। यसको मतलब “म म4िuत पाऊ;ला <क भ>र आशा गद½छ4”  भ/> होइन ब§ “±S म4िuत पाउ>छ4 भनी म 
<नि�त छ4”  भ/> हो। <वqासीको आशालाई “Fाणको ल�गर जो स4रिZत र दÅढ छ”  भ>र बयान ग<रएको छ। 
AीCS पापको प2र` ऋण <त<र<दन4भएको कारण न` यी सब सा;चो lन सmका lन्।
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FनvकषE

AीCमा आफ] अन/तसDम स4रिZत छ4 भ/> �ान <वqासीको “टोप”  हो जसS उसलाई श`तानका श�का.पी, 
अिªमय वाणह.िख रZा गदOछ (१ ¸0सलो<नकी ५:८)।

अनZत स7रpा भाग १ सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. AीCमा <वqासीको ओहोदालाई बाइबलS कxन �ई त<रकाS बयान गHको छ?

2. Xश2S <वqासीका ला<ग m ग<र<दन4भयो?

3. “उ�ार” को मा> m हो?

4. “धम� ठहराइन4” को मा> m हो?

5. “Fायि�त” को मा> m हो?

6. कxन पदमा परpqरS <वqासीलाई अ/तसDम ि0थर पान4Ol>छ भ>र बताइएको छ?

7. कxन पदमा <वqासी AीCमा सब` आिWमक आिशषह.S आिश<षत पा<रएको छ भ>र बताइएको छ?

8. “प<व} आWमाS छाप मा<रन4” भ/नाS कxन �ईटा कxरा ब4िझ/छ?

9. कxन पदS <वqासी AीCमा 0वग�य 0थानह.मा बसािलएको छ भ>र बताउ;छ?

10. कxन पदS <वqासी 0वगOका <निDत योsय बनाइएको छ भ>र बताउ;छ?

11. कxन वाuय«शS परpqरS <दन4भएको F<त�ा पuका l/छ, अप<रवतOनीय l/छ भ>र खाउ;छ? (<ह�2 ६:१८)

12. <वqासीको सा/Wवना कमजोर र अ<नि�त छ̀न भ>र कxन पदS <सकाउ;छ?

13. <वqासीको आशा <नि�त l/छ भ>र हामी कसरी जा/दछ¦?

14. <वqासीको टोप m हो?
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%व'ासीको अन7त स)र8ा
भाग २

क5ठ गन7$पन9 पदह<: य>हZना १०:२७-२८; २ को&रZथी ५:१७; तीतस १:१६; १ य>हZना २:४

यस पाठमा हामी अन/त स4रZासDब/धी अ. �ईटा Faनह.को जवाफ <दएर यस िशZाको अ�ययनलाई अगा<ड 
बढाउ;छ¦: प<हलो, m अन/त स4रZाको िशZाको मा> AीCलाई 0वीकार गन| जोकोहीस;ग प<न अन/त जीवन l/छ 
भ/> हो त? दो¤ो, m यसS मा<नसह.लाई लापरवाहीसाथ िजउनलाई FोWसाहन <द/छ?

I अन:त स1रsाको िशsाको माG 3ी5लाई 2वीकार गनw जोकोहीसQग पFन अन:त जीवन [:छ भ:G हो त?

होइन, अन/त स4रZाको F<त�ा mवल म4िuत पाएकाह.का ला<ग मा} हो, म4खS मा} 0वीकार गन| नामधारीह.का 
ला<ग होइन। म4िuतS ज<हS प<न �यिuतको जीवनलाई प<रवतOन गराउ;छ।

1. म4िuतका ला<ग प�ा~ाप अ<नवायO छ (१ ¸0सलो<नकी १:९-१०)

म4िuत पाउनलाई परpqरS प�ा~ाप अ<नवायO .पमा माग गन4Ol/छ र प�ा~ाप भ>को मनको <वशाल प<रवतOन 
हो जसको फल0व.प जीवनको प<रवतOन l/छ। यसको मा> परpqरकहा; आWमसमपOण गन4O हो। जसS आWमसमपOण 
गHको छ̀न उसS क<हgय` म4िuत पाएको छ̀न। ¸0सलो<नकाका <वqासीह.मा बाइबलीय प�ा~ापको नम4ना �न 
सuछ¦। उनीह. “जी<वत र सWय परpqरको dवा गनOका <निDत म2¶तह.बाट परpqरतफ® फक·”।

2. म4िuतलाई नया; ज/म अ<नवायO छ, र नया; ज/मS मा/¥को जीवनलाई प<रवतOन गराउ;छ (२ को<र/थी ५:१७)।

Xश2S भ/न4भयो, “<तमीह.S नया; गरी ज/मन`पछO”  (य2ह/ना ३:७) र नया; ज/म भ>को <वqास गन| �यिuतका 
ला<ग परpqरS गन4Ol> एउटा ठ2लो आ�यOकमO हो। यो एक ठ2लो प<रवतOन हो, तर AीCलाई 0वीकार गन|ह. प<हS 
जसरी िजउ;¸ पिछ प<न Wयसरी न` िजउन सuछन् भ> <तनीह.S क<हgय` नया; ज/म पाएका छ̀नन्।

3. म4िuत पाएकाह.S AीCको 0वर स4/छन् र उहा;लाई पÒयाउ;छन् (य2ह/ना १०:२७-२९)

यस खhडमा Xश2S अन/त जीवन Fा�त गHको एक सा;चो <वqासीको प<रभाषा <दन4l/छ। Xश2का ÈडाS उहा;को 
0वर स4/छन्, अथeत् उनीह. उहा;को वचनलाई पालन गछOन ्अ<न उनीह. AीCलाई पÒयाउ;छन्, अथeत ्उनीह. 
आफ]लाई Eलाका .पमा उहा;को अधीनमा स4Dप/छन्। पद २८-२९ मा <दइएको F<त�ालाई पद २७ को Fमाणिख 
अलग गनO िमgद̀न।

4. म4िuत पाउ> <वqास य<द छ भ> Wयहा; साथसाथ̀ प<व} कामह. प<न l/छन् (एफ©सी २:८-१०)

एफ©सी २:८-१० S <वqास र कामह. बीचको खास सDब/धलाई बयान गदOछ। म4िuत Fा�त l> चा<ह; 
<वqासÃारा हो र कामह. चा<ह; म4िuतको F<तफल हो। AीिCय जीवनका कामह. चा<ह; <वqासीिभ} परpqरS 
गन4Oभएका कामह. lन्, जसको कारण मा/¥लाई कxन` �oय <दइ;द̀न। म4िuतका ला<ग <वqासको साथमा कामह.लाई 
सिम�ण गनO खो�न4 चा<ह; झ2टा स4समाचार हो (रोमी ११:६)। तर अक´<तर यो प<न सा;चो हो <क Wयहा; म4िuत 
पाउ> <वqास छ भ> Wयसको साथमा प<व} कामह. प<न F<तफल0व.प l>छन्। याक]बS मा<नसको 
दÅिCकोणबाट िख> AीिCय जीवनलाई बयान गदOछन् (याक]ब २:१४-१७)। य<द कस`S आफ]स;ग <वqास “छ” 
भ/छ भ> तर उसको जीवनमा Wयसको कxन` Fमाण िख;द̀न भ> ऊस;ग म4िuत पाउ> <क<समको <वqास छ̀न।
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5. बाइबलअन4सार सा;चो <वqासीह.S परpqरका आ�ाह. पालन गछOन ्र आफ]लाई श4� पादOछन ् (१ य2ह/ना 
२:४; ३:२-३)। १ य2ह/ना ३:२-३ मा परpqरको वचनS बताउ;छ, अन/त जीवन पाएकाह. ती lन ्जसS 
आफ]ह.लाई श4� पादOछन्। पद २ को F<त�ालाई पद ३ को Fमाणबाट अलग गनO स<क/न।

6. बाइबलS AीCलाई 0वीकार गन| तर उहा;को आ�ा नमा/>ह.को बाHमा Eताउनी <द/छ; <तनीह. झ2टा 
नामधारीह. lन् (तीतस १:१६)।

य<द कस`S आफ] AीCमा <वqास रा�> �यिuत l; भ/> दावी गछO तर उसको जीवनS Wयसको वा0त<वकतालाई 
दशeउ;द̀न भ> ऊ Öममा पHको �यिuत हो। <वqासको फलर<हत 0वीकारS परpqरका अन/त स4रZाका 
F<त�ाह.लाई दावी गनO िमgद̀न। य<द कxन ̀�यिuतS AीCलाई 0वीकार गछO र पिछ आ�नो 0वीकारलाई प<रWयाग 
गछO भ> उसS क<हgय` म4िuत पाएको <थएन भ/> कxरा Fमािणत l/छ।

I अन:त स1रsाको िशsाh माFनसह@लाई लापरवाहीसQग िजउनलाई Bो=साहन Fद:छ?

अन/त स4रZाको िशZामा <वqास नगन|ह. भ/छन ् <क यसS मा<नसह.लाई लापरवाहीस;ग िजउन FोWसाहन 
<द/छ। तर वा0त<वकता ठीक उgटो छ। ±S pरो Fचार कायOको श4§आत अp<रकाको �नसी रा�यको एउटा 
इलाकाबाट गHको l; जहा; mही शतािMदिख pथ<ड0टह.S Fभ4Wव जमाउ;द̀ आएका छन्। म4िuत ग4माउन स<क/छ 
भ/> िशZाS उuत इलाकालाई आिWमक .पमा तहसनहस पाHको <थयो। Wयो इलाका Wय0ता �यिuतह.S भ<रएको 
<थयो जोह.S “AीिCय जीवन िजउ> कोिशस गH” तर <वफल भएर पिछ श`तानज0त` भएर िजइरRका <थए।

1. बाइबलS <सकाउ;छ <क परpqरको अन4_हS <वqासीह.लाई ध/यवादी kदयS परpqरको dवा गनO 
प<रचािलत गछO (रोमी २:४; एफ©सी ३:१४-१९)। एउटा <वqासीS उसF<त AीCमा भएको परpqरको अथाह 
Foमलाई ज<त ब4³दछ Wय<त न` उसS परpqरलाई ख4सी पानO चाह/छ। बाइबलS भ/दछ, “हामी उहा;लाई Foम गदOछ¦ 
<कनभ> उहा;S प<हला हामीलाई Foम गन4Oभयो” (१ य2ह/ना ४:१९)।

2. परpqरको सा;चो अन4_हS मा<नसह.लाई प<व} जीवन <बताउन <सकाउ;छ (तीतस २:११-१४)।

अनZत स7रpा भाग २ सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. म4िuतS �यिuतको जीवनलाई प<रवतOन गराएक� l/छ। यसका ६ ओटा कारणह. m-m lन्?

2. कxन पदS कोही AीCमा छ भ> ऊ एउटा नया; सÅिC हो भ>र बताउ;छ?

3. कxन प40तकको कxन अ�यायमा Xश2S आ�ना ÈडाS उहा;को 0वर स4/छन् र उहा;लाई पÒयाउ;छन् भ<नएको छ?

4. कxन खhडS <वqासी असल कामह.का <निDत बचाइएको l/छ भ>र बताउ;छ?

5. कxन पदS म4िuत य<द अन4_हS हो भ> Wयो कामÃारा lन सuद̀न भ>र बताउ;छ?

6. AीCलाई 0वीकार गन| तर आ�ना कामह.Ãारा उहा;लाई इ/कार गन|ह.लाई कxन पदS बयान गछO?

7. अन/त स4रZाको िशZाS <वqासीह.लाई लापरवाहीस;ग जीवन <बताउन FोWसाहन <द;द̀न। यसका �ईटा 

कारणह. m-m lन्?

8. कxन पदS हामी परpqरलाई Foम गछ¾ <कन<क उहा;S प<हला हामीलाई Foम गन4Oभयो भ>र भ/छ?

9. कxन प40तकको कxन अ�यायमा पावलS परpqरको अन4_हS हामीलाई प<व} जीवन <बताउन <सकाउ;छ भ>र 

बताएका छन्?
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%व'ासीको अन7त स)र8ा
भाग ३

क5ठ गन7$पन9 पदह<: एफlसी ४:३०; &हo> १२:८; १ य>हZना १:६; २:१-२

अन/त स4रZा सDब/धीको यस अ�ययनलाई ट4�sयाउन4 अगा<ड हामी अझ` एउटा अि/तम Faनको जवाफ <द>छ¦।

यFद आuा नमा:G FवZासीh आxनो म1िJत ग1माउQदiन भG उसलाई I [:छ त?

1. पापमा <ह;<डरRको <वqासी Fभ4<सतको र उहा;का जनह.<सतको स�ग<तबाट बिÔत l/छ (१ य2ह/ना 
१:३-७)

AीC<सत कसरी स�ग<तमा र<हरहन स<क/छ भ>र <वqासीह.लाई <सकाउनलाई य2ह/नाS एउटा प} S° (१ 
य2ह/ना १:३)। जब हामी अ/धकारमा नभएर �यो<तमा <ह;<डरह/छ¦ तब हामी AीC<सतको स�ग<तमा र<हरह/छ¦। 
�यो<तमा <ह;<डरहन4 भ>को परpqरको वचन पालन गद½ <ह;ड्न4 हो। अ/धकारमा <ह;ड्न4 भ>को अना�ाकारी भई 
<ह;ड्न4 हो। यसथO पापमा <ह;<डरRको <वqासी AीC<सतको स�ग<तमा <ह;<डरRको l;द̀न। AीC<सतको उसको सDब/ध 
ट4�को त l;द̀न तर स�ग<त ट4�को l/छ। यो ठ2लो नोuसानी हो। AीC<सतको स�ग<तबाट बिÔत भई िजउन4 भ>को 
म<सत उहा;को ब4ि� नlन4 हो, उहा;को सामाºयO नlन4 हो, उहा;को आिशष नlन4 हो। य0तो अव0थामा l;दा य<द ±S 
कxन` ठ2लो <नणOय गH; भ> Wयो <नणOय <नःस/ह गलत l>छ र WयसS मलाई परpqरको इLछािख झन् पर 
धmg>छ।

2. पापमा <ह;<डरRको <वqासीS आफ]िभ} बास गन4Ol> प<व} आWमालाई शो<कत पादOछ (एफ©सी ४:३०)

प<व} आWमा शो<कत ब/न4को ताWपयO pरो जीवनमा उहा;को काम अव§� lन4 हो। उहा; न` <वqासीको शाि/तदाता र 
सामºयO र अग4वा र िशZक lन4l/छ। जब उहा; शो<कत ब/न4l/छ तब ±S उहा;को आिशष ग4माउ;दछ4; म आिWमक 
.पमा बढ्न छाड्छ4; मस;ग आिWमक सामºयO, �ान र ब4ि� l;द̀न।

3. पापमा <ह;<डरRको <वqासीलाई Fभ4 Xश2 AीCS सहायता गन4Ol/छ (१ य2ह/ना २:१-२)

हामीS पाप गदe परpqरS हामीलाई प<रWयाग गन4Ol/न; हाyो एकजना व<कल lन4l/छ, अथeत ्एकजना सहायक। 
“Xश2”  नाउ;को अथO हो म4िuतदाता, अ<न जब म पाप गनO प4sछ4 उहा; pरो म4िuतदाता lन छाड्न4l/न। Xश2S मलाई 
सहायता ग<ररहन4भएको l/छ, pरो <निDत अ/त¶व/ती गद½, मलाई प4नः0था<पत गनO खोिजरहन4भएको l/छ जसरी 
उहा;S प}4सको ला<ग गन4Oभयो ज4न रात प}4सS उहा;लाई तीनपटक सDम इ/कार गH।

4. पापमा <ह;<डरRको <वqासीलाई <पताS ताडना <दन4l/छ (<ह�2 १२:५-११)

आ�ना स/तानS पाप गH भ> परpqरS उनीह.लाई Wयि~क� छाड्न4l/न। उहा;S हामीलाई छडी लाउन4l/छ। 
<वqासीS प�ा~ाप गनO न ̀ मा>न भ> Wयहा; मÅWय4सDम प4�याउ> पाप प<न l/छ (१ य2ह/ना ५:१६-१७)। 
को<र/थका क<तजना <वqासीह.S य0तो पाप गHका <थए (१ को<र/थी ११:२७-३०)।

26



5. पापमा <ह;<डरह> <वqासीS <वनाशको कटनी गन|छ (गलाती ६:७-८)

पापको कारण हामीS यस वतOमान सÂसारमा म2gय <तन4Oपन| l/छ। म4िuत पाएको l;द̀मा “जसS Õ छछO उसS 
Wयस`को कटनी गन|छ”  भ/> <नयमबाट हामी उDकन सuद̀न¦। धoर`जना <वqासीह.S भय�कर म2gय <तHका छन् 
ज0त` �यिभचार, <रस र स«सा<रक जीवनS गदe क<तS आ�नो दाDपWय जीवन ग4माएका छन्; छोराछोरीका kदय 
ग4माएका छन्; आ�ना dवकाइ ग4माएका छन्। 0वीकार गHर सब` पाप Zमा l/छन्, तर पापका फल र<हरह/छन्। 
ज0त`, पारपाच4m गHका धoर`जना <वqासीह.लाई म िच/दछ4 जसS आ�नो पाप 0वीकाHका छन् तर Wयो 
पारपाच4mको वा0त<वकता हराएको छ̀न, ब§ जीवनपयO/त Wयसका सब ̀ <व.प, चोटप2णO र बl.पी प<रणामह. 
Wयहा; <व�मान छन्।

6. पापमा <ह;<डरह> <वqासीS dवकाइ गन| र फल फलाउ> स4अवसरह.लाई <फतe नपाउ> गरी ग4माउ;छन् 
(एफ©सी ५:१४-१७)

पापमा <ह;ड्> AीिCयनS Zमा पाउन सuछ तर ग4माइएका स4अवसरह.लाई उसS <फतe पाउन सuद̀न। 
इ¤ाएलीह.S परpqरलाई श�का गH Wयस`S उनीह. ४० वषOसDम उजाड0थानमा घ4िमरहन बा�य भए य�<प 
उनीह.S प�ा~ाप गH (�यव0था १:३८-४५)। धoर`जना <वqासीह.S <फतe नपाउ> गरी Wय0ता स4अवसरह. 
ग4माएका छन ्<कन<क उनीह.S आफ]ह. पिछ ह�को र परpqरको इLछाबाट टाढा रRको अव0थामा l;दा ठ2ला-
ठ2ला <नणOयह. गH; ज0त`, गलत �यिuतस;ग <ववाह गH वा गलत Êशा अ;गाS। जीवनको घडीलाई उgटो <दशामा 
घ4माउन स<क/न, फ©<र श4§िख जीवन िजउन स<क/न, Wयस`S हामी एकदम होिशयार भएर िजउन4पछO र FWXक 
पाइलामा हामी परpqरको इLछामा <ह;<डरRक� lन4पछO।

7. पापमा <ह;<डरह> <वqासीS AीCको /यायआसनमा नोuसानी भोªoछ (१ को<र/थी ३:११-१५)

योचा<ह; नया; <नयममा अन/त स4रZाको सब`भ/दा स40पC F<त�ाह.म�X एउटा हो। Fभ4लाई cख4सी पान|, पापमा 
िजउ> <वqासीS यस सÂसारमा उसS गHका उसका कामह. जSर जा>छन् तर`प<न ऊ आफ�चा<ह; बा;L>छ। उसका 
कामह. जg>छन् तर ऊ जg>छ̀न। यो �याद̀ स4/दर सWयता हो, तर`प<न आ�नो <स�गो पा¶थव जीवन परpqरको 
इLछाभ/दा अ. कxरामा 0वाहा पा<रन4, मस;ग Xश2 cसरी नाराज lन4, उहा;को म<हमाको ला<ग ±S कxन ̀इनाम 
नपाउन4, “0याबास! <तमी असल र <वqासयोsय दास”  भ/> वचन उहा;को म4खबाट स4/न नपाउन4 -- Wयसलाई त 
�याद̀ ठ2लो हा<न मा/न4पछO।

अनZत स7रpा भाग ३ सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. पाप गन| <वqासीलाई l> सातओटा कxरा m-m lन्?
2. कxन प40तकको कxन पदS पापलाई 0वीकार गHर न` हामी �यो<तमा <ह;ड्दछ¦ भ>र <सकाउ;छ?
3. कxन पदS प<व} आWमालाई शो<कत नपान2O भ/> Eताउनी <द/छ?
4. प<व} आWमालाई शो<कत पान4O भ>को m हो?
5. जब प<व} आWमालाई म शो<कत पाछ4O, तब m l/छ?
6. कxन प40तकको कxन अ�यायS परpqरS आ�ना स/तानलाई ताडना <दन4l/छ भ>को छ?
7. मÅWय4सDम प4�याउ> पापको बाHमा कxन प40तकको कxन अ�यायS Eताउनी <द/छ?
8. नया; <नयमको कxन मhडलीमा उनीह.S Fभ4-भोजलाई लWयाएका lनाS कोही-कोही Eलाह. मH?
9. कxन पदS मा/¥S Õ छछO Wयस`को कटनी गन|छ भ>र <सकाउ;छ?
10. इ¤ाएलीह.S परpqरलाई श�का गदe उनीह.लाई m भयो?
11. कxन प40तकको कxन अ�यायS AीCको /यायआसनको वणOन गदOछ?
12. AीCको /यायआसनमा <वqासीका कामह. य<द जSर गए भ> उसलाई m l>छ?
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ओहोदा र अ<यास

क5ठ गन7$पन9 पदह<: एफlसी १:३; ५:८; &हo> १२:६-८

AीिCय जीवनमा अक´ <नता/त आवaयक कxरा ओहोदा र अ�यासको बीचको िभ/नता ब4³न4 अथeत् सDब/ध र 
स�ग<तको िभ/नता ब4³न4 हो। यहा; भ/न खोिजएको कxरा m हो भ> एका<तर परpqरको साम4 <वqासी जनको 
एउटा नया; ओहोदा र सDब/ध छ ज4नचा<ह; अन/त र <स� र अप<रवतOनीय l/छ र यो प2णO.पमा AीCमा आधा<रत 
छ, तर अक´<तर यस वतOमान सÂसारमा <वqासी जनको एउटा अ�यास वा <ह;डाइ प<न छ ज4नचा<ह; <स�तामा 
प4µको l;द̀न र योचा<ह; उसको आ�ाका<रतामा आधा<रत l/छ।

यस सWयतालाई नब4³दा क�यन ्AीिCयनह. <नराश ब>का छन् वा �घOटनाको िशकार सpत ब/न प4µका छन्। य0त` 
अन4भव F�यात बाइबल <ट�पणीकार ×ारी आइरनसाइड (Harry Ironside) लाई झhड̀ भएको <थयो। उसको 
AीिCय जीवन साgÈसन आम� (Salvation Army) को सद0यको .पमा <नक� जोशका साथ श4§ भएको <थयो। 
पापर<हत <स�ताको दो¤ो आिशष (second blessing) यही जीवनमा अन4भव गनO स<क/छ भ/> उनीह.को 
िशZालाई <वqास गद½ ×ारी उuत अन4भव Fा�त गनO अगा<ड बढo। उनी उपवास बd, FाथOना गH र आफ]S जसरी 
जा>का <थए Wयसरी यWन<सत परpqरको खोजी गH। अ/तमा उनी कxन ̀ज�गलमा पd र आवaयक पH Wयहा; ज<त 
समय प<न ब<सरह> अठोट गH अ<न उनS भ/ठा>का दो¤ो आिशष अन4भव गH। उनी साgÈसन आम�को सभामा 
फक· र आफ]S “Fा�त गH;”  भ/द̀ उिभएर गवाही <दए। तर आ�नो जीवनमा “प4रानो मा/¥”  त अझ ̀प<न रRछ भ>र 
उनS चा;ड̀ न ̀महस4स गH। उनी य<त <नराश ब> <क भताभ4�ग मनि0थ<तS गदe उनी अ0पतालमा भनe ग<रए। अब 
उनS <नणOय गH, म यो AीिCय जीवनलाई <ब¶स<द/छ4 <कन<क यो �यावहा<रक छ̀न रRछ, तर उसलाई बाइबलीय 
प<व}ीकरणको ठीक-ठीक िशZा <सकाउनलाई परpqरS उस;कहा; �ईजना <वqासीह. पठाउन4भयो। तब उनS 
आ�नो AीिCय जीवनलाई सही जगमा<थ बसाgन सm र AीCको एक �याद̀ फलदायी dवक ब/न प4µ।

स8ब:ध र सyगFत

एक <वqासीलाई AीCको रगतS गदe परpqरको प<रवारिभ} प4}को .पमा _हण ग<रस<कएको छ (गलाती 
३:२६) र यो सDब/ध क<हgय` बदिल>छ̀न। यो त ठ2लो म2gय <तHर <क<नएको वरदान हो। परpqरS <वqासीलाई 
आ�नो प<रवारबाट क<हgय` <न0कासन गन4Ol>छ̀न। तर अक´<तर यस वतOमान सÂसारमा परpqर<सतको स�ग<त 
चा<ह; म �यो<तमा <ह;<डरRको छ4 वा छ̀न भ/> कxरामा <नभOर रह/छ। प<हलो य2ह/नाको प}को <वषय न` 
परpqर<सत स�ग<तमा <ह;ड्> बाHमा हो (१ य2ह/ना १:५-७)। म अ/धकारमा <ह;ड्छ4 भ> म स�ग<तबाट बिÔत 
छ4, तर यसS pरो सDब/धलाई बदgद̀न। परpqरS आ�ना स/तानलाई अफाgन4l/न; उहा;S <तनीह.लाई 
स�ग<तमा फकeएर gयाउनलाई छडी लाउन4l/छ (<ह�2 १२:६-१०)।

सDब/ध र स�ग<तलाई मानवीय सDब/धह.Ãारा छलO�ग पानO स<क/छ। म आ�ना बाब4आमाको प<रवारमा ज/p; र 
म प<रवारमा छोरा l;। Wयसलाई कxन ̀प<न कxराS बदgन सmको छ̀न। Wय0ता समयह. नआएका होइनन ्जब म 
अना�ाकारी र म2खO ब>; र pरो ब4बालाई नाराज बनाए; र ती घडीह.मा हाyो आपसी स�ग<त राyो <थएन। pरो 
ब4बाS मलाई Foम ग<रन` रहन4भयो र pरो स�ग<तको <निDत <तसOना गन4Oभयो तर Wयो सDभव lनलाई ±S प�ा~ाप 
नगरी l;द̀नºयो, उहा;लाई आदर नगरी l;द̀नºयो। परpqरको प<रवारमा प<न Wय0त` l/छ।

ओहोदा र अ{यास, दजr र FहQडाइ

यसलाई बयान गन| अक´ त<रका हो, ओहोदा र अ�यास अथवा दजe र <ह;डाइ। एफ©सीको प}लाई <वचार गन4Oहोस्।
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श4§का तीन अ�यायह.S <वqासीको नया; ओहोदा वा AीCमा भएको उसको दजeलाई बयान गदOछन ्जब <क 
आिखरी तीन अ�यायह.S यस सÂसारमा उसको अ�यास वा <ह;डाइलाई बयान गदOछन्।

एफ©सी १-३ मा चाबी शMदावली हो “AीCमा”  (एफ©सी १:१,३,१०,१२,२०; २:६,१०,१३; ३:६,११)। 
परpqरको नजरमा <वqासी AीCमा छ। उसलाई Zमा ग<रएको छ, धम� ठहराइएको छ, छ4टाइएको छ, प4}को 
.पमा _हण ग<रएको छ र अन/त जीवन <दइएको छ। <वqासीलाई “0वग�य 0थानह.मा AीCमा सब` आिWमक 
आिशषह.S आिश<षत पा<रएको छ”  (एफ©सी १:३)। यो नया; ओहोदा <वqासीका कामह.मा आधा<रत छ̀न। यो 
त AीCमा <दइएको परpqरको <स~�को दान हो (एफ©सी २:८-९)। AीCको आ�न ̀रगत यसको म2gय <थयो (एफ©सी 
१:७)। तसथO, यो नया; ओहोदा पuका छ, अप<रवतOनीय छ।

अ�याय ४-६ मा <वषय बदिल/छ र अब यस सÂसारमा <वqासीको अ�यासको चचe ग<र/छ। चाबी शMद छ 
“<ह;डाइ”  (एफ©सी ४:१, १७; ५:२, ८, १५)। यस शMदS AीिCय जीवन िजउ> कxरालाई जनाउ;छ। <वqासी 
आ�ाकारी भई “<ह;ड्>”  काम य<द गद½न भ> Fभ4<सत उसको सठीक स�ग<त भइरRको l;द̀न। ऊ पापमा <ह;ड्छ भ> 
उसS Fभ4लाई cख4सी पाछO र अ/तरवास गन4Ol> प<व} आWमालाई शो<कत पाछO (एफ©सी ४:३०)। तर उसS 
AीCमा भएको उसको ओहोदालाई ग4माउ;द̀न। Wयो त स4<नि�त छ, पuका र अन/त छ।

AीिCय जीवनका यी �ई पZह.लाई एफ©सी ५:८ मा स;गस;ग̀ F0त4त ग<रएको �न स<क/छ। “अब”  [अ<हS न`] 
<वqासी �यो<तको स/तान हो। यो उसको वतOमान सDपि~ र ओहोदा हो ज4नचा<ह; AीCको खचOS <क<नएको हो र 
<वqास`Ãारा <स~�मा वरदान0व.प Fा�त ग<रएको हो। हामी �यो<तका स/तान भएका lनाS हामी �यो<तका 
स/तानझ� <ह;ड्न4पछO। अक´ शMदमा भ/> हो भ>, हामीS म4िuत पाएकाS र हामीस;ग अन/त जीवन भएकोS र 
हामी परpqरका स/तान भएकाS हामी Wयसअन4सार <ह;ड्न4पछO।

FनvकषE

1. <वqासीS यी कxरा ब4³द̀नन ्भ>, उसS पाप गनO प4sदा ऊ एकदम <नराश ब/न सuछ र अलमलमा पनO सuछ। 
नया; गरी ज/pको परpqरको स/तानS आ�नो म4िuत ग4माउन सuछ भ>र <वqास गन|ह.S प<व} शाËको 
यस स40पC िशZालाई ब4झoका l;द̀नन्।

2. <वqासीको द̀<नक <ह;डाइS उसको ओहोदालाई कxन ̀असर पाद½न भ/द̀मा उसलाई पाप गनO कxन ̀बहाना छ̀न। 
हामीS यस अिघको पाठमा R<रसuय¦, आ�नो Fभ4<सत स�ग<तमा न<ह;ड्> <वqासीS क}ो भय�कर म2gय  
च4काउन4पछO। साथ̀ हामीS यो प<न अ�ययन ग<रसuय¦, म4िuतको 0वीकार गन| हHक �यिuत म4िuतको भागीदार 
l/छ न` भ/> छ̀न।

ओहोदा र अrयास सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. ×ारी आइरनसाइडS क0तो अन4भव Fा�त गनO खोÕ?

2. परpqरS उसलाई सWयताको जगमा<थ राyरी बसाgन m गन4Oभयो?

3. कxन पदS एक <वqासी उसS Xश2 AीCमा <वqास रा°को lनाS परpqरको स/तान ब/दछ भ/> कxरा 

बताउ;छ?

4. प<हलो य2ह/नाको <वषय m हो?

5. आ�ना स/तानS पाप गदe परpqरS उनीह.लाई m गन4Ol/छ?

6. मानवीय प<रवारS सDब/ध र स�ग<तलाई कसरी दशeउ;दछ?

7. एफ©सी १-३ को <वषयव0त4 m हो?
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8. ती अ�यायह.को चाबी वाuय«श m हो?

9. <वqासीलाई “AीCमा” अवि0थत गराउन कxन म2gय <त<रन4पHको <थयो?

10. एफ©सी ४-६ को <वषयव0त4 m हो?

11. AीिCयनको “<ह;डाइ” S कxन कxरालाई जनाउ;छ?

12. हामी �यो<तका स/तान ______, Wयस`S हामी �यो<तका स/तानझ� ________ पछO।

13. ठीक <क cठीक: <वqसीS म4िuत ग4माउन सuद̀न, Wयस`S उसS ज0तोस4क� त<रकामा जीवन <बताए प<न फरक 

पद½न।
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>यव1था र नया@ %नयमको AीिBयन

क5ठ गन7$पन9 पदह<: रोमी ३:१९-२४; ७:४; गलाती ३:१०, १३, २४-२६

मोशाको �यव0थाको बाHमा र AीिCय जीवनमा यसको 0थानको बाHमा �यापक अलमल <व�मान छ। ठोस 
बाइबलीय आधारमा उिभएर यस <वषयमा आफ] <नि�त lन4 हHक <वqासीको ला<ग <नता/त आवaयक छ।

नया; <नयमका <नDनिलिखत म4�य-म4�य खhडह.S यस <वषयव0त4लाई छलO�ग पादOछन्:

रोमी ३:१९-२४

१. मोशाको �यव0था अथवा प4रानो करार, मा<नसह.लाई परpqर प<व} lन4l/छ र उनीह. पापी छन् भ>र 
खाउनलाई <दइएको <थयो (रोमी ३:१९)। मा<नसह. 0वभाव`S आफ]लाई धम� ठा/दछन्। उनीह. आफ]लाई 
परpqरको <स� �यव0था<सत त4लना गन4Oको सrा मानवीय धा²मकताको मानदhड<सत वा एक अकe<सत त4लना 
गदOछन्। परpqरको मानदhS ना<प;दा हामी सब ̀पापी छ¦ र हामीS उहा;का �यव0थाह. भ�ग गHका छ¦ भ>र 
मा<नसह.S �न4 खा;चो छ।

ज0त`, दस आ�ालाई <वचार गन4Oहोस ्(F0थान २०:१-१७)। मा<नसह.S यी सब ̀आ�ाह.लाई भ�ग गHका छन्। 
हामीS एकमा} सा;चो परpqरको 0थानमा अ. ईqरह.लाई रा°का छ¦ (F0थान २०:३)। हामीS म2¶तह. 
बनाएका छ¦ र <तनलाई दhडवत् गHका छ¦ (F0थान २०:४-५)। हामी परpqरलाई भ/दा आफ]लाई बढी प2�दछ¦ 
र dवा गदOछ¦ र फल0व.प आफ�लाई म2¶त बनाएका छ¦। हामीS Fभ4को नाउ;लाई �यथOमा िलएका छ¦ (F0थान 
२०:७)। हामीS <व�ाम<दनलाई भ�ग गHका छ¦  र सब` <दनलाई उ0त` ठा>का छ¦ र परpqरको dवा गनO एक 
<दन सpत अलग गनO cवा0ता गHका छ¦ (F0थान २०:८)। हामीS आ�ना बाब4आमालाई अनादर गHका छ¦, 
उनीह.का आ�ाह.लाई तोडoका छ¦ (F0थान २०:१२)। हामीS हWया गHका छ¦ (F0थान २०:१३)। हामीS 
�यिभचार गHका छ¦ (F0थान २०:१४)। हामीS चोHका छ¦ (F0थान २०:१५)। हामीS झ2ट बोSका छ¦ (F0थान 
२०:१६)। हामीS लोभ गHका छ¦ (F0थान २०:१७)।

मोशाको �यव0थाS <स� आ�ापालनको माग गछO (�यव0था २७:२६)। एउटा आ�ा तोड्न4 भ>को सब` तोड्न4 
बराबर हो (याक]ब २:१०)।

परpqरS �यव0थालाई mवल बा×.पमा मा} नभएर िभ}ी.पमा न` आ�ापालन गन4OपछO भ>र माग गन4Ol/छ 
भ/> कxरा Xश2S <सकाउन4भयो। आ�नो दाज4 वा भाइलाई घÅणा गन4O भ>को परpqरको नजरमा हWया गन4O बराबर 
हो (म~ी ५:२१-२२)। कxन` Ëीको अिभलाषा गन4O भ>को परpqरको नजरमा �यिभचार गन4O बराबर हो (म~ी 
५:२७-२८)।

यसबाट 0पC l/छ <क हामी सब ̀मा<नसह. परpqरको �यव0थालाई भ�ग गन| दोषीह. ह¦ र परpqरको नजरमा 
पापीह. ह¦।

२. मोशाको �यव0थाS म4िuत <दन सuद̀न (रोमी ३:२०)

प4रानो करारS म4िuत <दन सuद̀न <कन<क यसS <स� प<व}ताको माग गछO जब <क मा<नस एक प<तत पापी हो र 
ऊ Wयसका मागह.का मानदhडअन4सार िजउन सuद̀न। यसथO, परpqरको �यव0थाS हामीलाई �ाप मा} <दन 
सuछ। “धम� ठहराइन4”  भ/> शMदावलीको अथO हो परpqरÃारा धम� भ>र घोषणा ग<रन4। परpqरS पापीलाई 
मोशाको �यव0थाको आधारमा धम� ठहराउन सuन4l/न <कन<क यसS <स� आ�ाका<रताको माग गछO।
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३. म4िuत Xश2 AीCमा<थको <वqासÃारा पाइ/छ (रोमी ३:२१-२४)।

म4िuतको उपाय मोशाको �यव0थाÃारा होइन तर Xश2Ãारा हो। पापी मन4OपछO भ>र �यव0थाS माग ग�यो, र Xश2 
हाyो सrा मन4Oभयो (रोमी ६:२३)। रगत बहाइन4पछO भ>र �यव0थाS माग ग�यो, र Xश2S आ�नो धम� रगत हाyा 
पापको सrाभनe0व.प बहाउन4भयो (<ह�2 ९:२२)। Xश2S -]समा सDप/न गन4Oभएको कायOS गदe <वqास गन| 
पापीS <वqासÃारा परpqरको धा²मकता Fा�त गनO सuदछ (रोमी ३:२१-२२)। <वqासी <स~�मा धम� 
ठहराइ/छ। यसको अथO हो, म4िuत परpqरबाटको दान हो जो AीCS <क<न<दन4भयो। हामी उहा;को रगतS 
छ4टाइ/छ¦। “Fायि�त”  शMदको मा> हो ऋण च4uता ग<रन4, अ<न Xश2S हाyो <निDत ग<र<दन4भएको कायO यही 
<थयो। हामीS <तनO नसu> ऋण च4uता गनO उहा;S <तन½ नपन| म2gय <त<र<दन4भयो।

रोमी ७:१-४

१. AीिCयनको जीवन िजउ> <नयम �यव0था होइन (रोमी ७:१-२)। AीC हाyा नया; प<त lन4l/छ, अ<न उहा;S 
हाyो जीवनमा<थ नया; करार अन4सार रा�य गन4Ol/छ। हाyो जीवनको <नयम मोशाको �यव0था होइन तर नया; 
<नयम शाËह.मा Fकट ग<रन4भएको AीC 0वयम् हाyो <नयम lन4l/छ। प4रानो �यव0था अ/तगOत रRर परpqरको 
dवा गनO खो�न4चा<ह; एउटा Ëीज0त` ब/न4 हो जसS आ�ना प<तलाई डरक� कारणS मा} dवा ग²छन्। <तनS 
पकाउ;िछन्, घर सफा ग²छन ् <कन<क <तनी डराउ;िछन्। नया; �यव0था अ/तगOत रRर परpqरको dवा गन4Oचा<ह; 
एउटी अकØ Ëीज0तो ब/न4 हो जसS आ�ना प<तलाई Foमको कारणS dवा ग²छन्। <तनS आ�ना 0वामीका ला<ग 
पकाउ;िछन्, घर सफा ग²छन्, न} भ> प<तS m गन4Oहोला भ/> डरS होइन, तर ब§ यस कारणS <क प<तS 
<तनलाई Foम गछOन् र <तनलाई य<त असल �यवहार गछOन् <क <तनS प<न साटोमा उनलाई Foम ग²छन्।

२. मोशाको �यव0थाS <वqासीलाई दोषी ठहराउन सuद̀न (रोमी ७:३)। <वqासी �यव0थाका <निDत म<रसmको 
छ जसरी एउटी Ëी <तनकी मÅत प<तका <निDत म<रसmकी l/¥। Fभ4 Xश2 AीCS -]समा<थ हाyो दhडा�ा 
आफ�मा<थ िलन4भयो र हामी अन/त दhडको सब` डरिख उहा;मा स4रिZत भएका छ¦।

३. AीिCयनको एउटा नया; सामºयO छ जोचा<ह; उसिभ} अ/तरवास गन4Ol> प<व} आWमा lन4l/छ (रोमी ७:६; 
८:१)। <वqासीS AीCको dवा प<व} आWमाÃारा गदOछ, आ�न ̀शिuतÃारा होइन। त4लना गन4Oहोस्: गलाती २:२०।

२ कोFर:थी ३:५-१८

यस खhडS प4रानो करारलाई नया;<सत त4लना गदOछ।

१. प4रानो करारचा<ह; मोशाको �यव0था <थयो (२ को<र/थी ३:७; १३)। Wयो “ढ4�गाह.मा Sिखएको र खो<पएको 
<थयो”। यसS <व¿ष गरी दस आ�ालाई जनाउ;छ (�यव0था ४:१३; ५:६-२२)।

२. प4रानो करार मÅWय4को dवा <थयो (२ को<र/थी ३:७), र दोषी ठहराउ> dवा <थयो (२ को<र/थी ३:९)। यसो 
lन4को कारण यो <थयो <क WयसS kदयिख <स� आ�ापालनको माग गºय´ अ<न हामी पापी भएकाS Wयस 
मानदhडअन4सार आ�ापालन गनO असZम <थय¦।

३. प4रानो करार AीCमा p<टएर गएको छ (२ को<र/थी ३:११)। <वqासीको जीवनको <नयम Wयो होइन।

४. <वqासीको नया; �यव0था छ (२ को<र/थी ३:१७-१८)। <वqासी मोशाको �यव0थाम4<न छ̀न भ/द̀मा हाyो कxन` 
�यव0था न` छ̀न भ/> होइन। वा0तवमा, हामी<सत अझ उLच �यव0था छ। Wयो हो AीCको �यव0था। हामी उहा;को 
0व.पमा ढािल/छ¦ (रोमी ८:२९)। प<व} शाËमा उहा;लाई Rद½ जा> -ममा हामी उहा;को 0व.पमा बदिल;द̀ 
जा/छ¦।
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गलाती ३:१०-१४, २४-२६

१. मोशाको �यव0था, अथवा प4रानो करारS सब ̀ कxरामा <स� आ�ापालनको माग ग�यो; Wयस`S मा<नसह. 
WयसÃारा म4िuत पाउन सuद̀नन् (गलाती ३:१०-१२)। WयसS <स� प<व}ताको माग गHकोS WयसS प<तत 
पापीमा<थ �ाप मा} gयाउन सuदछ। हामी Wयसका प<व} मागह.को नापअन4सार िजउन सuद̀न¦।

२. �यव0थाS माग गHको सजाय; AीCS भो<ग<दन4भयो (गलाती ३:१३)। हामीलाई अन/त म4िuत Fब/ध गनOलाई 
पापीको सrामा उहा; मन4Oभयो।

३. AीCकहा; डो�याउनलाई मोशाको �यव0था हाyो िशZक भएको छ (गलाती ३:२४)। �यव0थाको म4�य उ{oaय 
यही हो। पापीलाई उसको प<तत र हराएको अव0था खाउनलाई र उसS आ�नो <वqास AीCमा<थ राखोस् भ>र 
न` परpqरS �यव0था <दन4भएको हो।

४. <वqासी मोशाको �यव0थाको अधीनमा रािखएको छ̀न (गलाती ३:२५)। <वqासीको �यव0था मोशाको 
�यव0था होइन। <वqासीको नया; �यव0था छ र Wयो हो AीCको �यव0था। यसको मा> हो AीCको 0व.पमा 
बदिलन4। <वqासीको नया; �यव0थालाई आWमाको �यव0था प<न भ<नएको छ (गलाती ५:१६-१८)। आWमामा 
<ह;डoर अथeत् प<व} आWमाको आ�ापालन गHर र <दन F<त <दन उहा;मा आWमसमपOण गHर <वqासी जन शरीरको 
�यव0था प2रा गनOिख बचाइ/छ।

कल2सी २:१३-१७

१. AीCS प4रानो करार अथeत् मोशाको �यव0थालाई हटाइ<दन4भयो (कल0सी २:१४)। Wयसका मागह. प2रा 
गन4Oभई र Wयसलाई हामीS भ�ग गHको बापत Wयसको म2gय <तन4Oभएर न` उहा;S �यव0थालाई हटाइ<दन4भयो।

२. <वqासीS प4रानो करार पÒयाउ;द̀न (कल0सी २:१६-१७)। �यव0थािभ} Fतीक र छाया;ह. रRका छन् जसS 
AीCलाई आ�gयाउ;छन्, तर <वqासी<सत त 0वयम् AीC न` lन4l/छ।

.यवJथा र नयाs &नयमको MीिNयन सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. यस पाठमा हामीS अ�ययन गHका नया; <नयमका पा;चओटा Fम4ख खhडह. कxन-कxन <थए? (कxन प40तक, कxन 

अ�याय)

2. मोशाको �यव0थाको उ{oaय m हो?

3. कxन पदS परpqरको एउटा आ�ा तोड्न4 सब` आ�ाह. तोड्न4 बराबर हो भ>र बताउ;छ?

4. कxन प40तक र अ�यायमा Xश2S घÅणा गन4O हWया गन4O बराबर र अिभलाषा गन4O �यिभचार गन4O बराबर हो भ>र 

बताउन4भयो?

5. मोशाको �यव0थाÃारा मा/¥S म4िuत पाउन <कन सuद̀न?

6. कxन पदS रगत नबहाईकन पाप Zमा l;द̀न भ/> कxरा बताउ;छ?

7. <वqासी “<स~�मा” धम� ठह<र/छ भ/> बाइबलको भनाइको मा> m हो?

8. <वqासीको जीवनको <नयम m हो?

9. प4रानो �यव0थाS <वqासीलाई दोषी ठहराउन <कन सuद̀न?

10. <वqासीS कxन सामºयOS परpqरको dवा गदOछ?

11. प4रानो करार m <थयो?

12. पावलS “ढ4�गाह.मा Sिखएको र खो<पएको” भ>र बयान गHको कxरा m हो?

33



13. मोशाको �यव0था <कन दोषी ठहराउ> dवा र मÅWय4को dवा हो?

14. <वqासीको �यव0था m हो?

15. प4रानो �यव0थाS क0तो <क<समको आ�ापालनको माग गछO?

16. मोशाको �यव0था हामीलाई AीCकहा; gयाउ> हाyो __________ हो।

17. मोशाको �यव0थाको Fम4ख उ{oaय m हो?

18. आWमाको �यव0था m हो?

19. AीCS मोशाको �यव0थालाई कसरी हटाउन4भयो?

20. मोशाको �यव0थामा AीCलाई दशeउ> _________ह. र _________ह. छन्।
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झDटो बोली

क5ठ गन7$पन9 पदह<: Pवी १९:११; भजनसtuह ५८:३; १०१:७; &हतोपvश १२:२२; २६:२४; य>हZना 
८:४४; एफlसी ४:२५; )काश २१:८

1. झ2ट बोgन4 भ>को असWय कxरा बोgन4 हो। झ2ट बोgन4 सWय बोgन4को उgटो हो (एफ©सी ४:२५)। यसको मा> 
छgन4, झ4uयाउन4, cइमान गन4O, ठª4, झ2टो कसम खान4 हो। Rन4Oहोस्: भजनस�_ह २४:४; १२०:२; <हतोपश 
२४:२८; १ प}4स ३:१०।  झ2ट बोg> काम ठªo र चोन| काम<सत आव� छ <कन<क Wयो प<न अ/धकारको उ0त` 
काम हो (Sवी १९:११; भजनस�_ह १०:७)। झ2ट बोg> काम घÅणा<सत आव� छ <कनभ> ±S य<द कस`लाई 
Foम गदOछ4 भ> म उ<सत झ2ट बोg>छ̀न (<हतोपश २६:२२-२६)। झ2ट बोg> मा<नसमा<थ भर पनO स<क/न।

2. झ2ट बोg> काम श`तानबाट श4§ भएको हो (य2ह/ना ८:४४)। झ2ट बोg>ह.S श`तानको च<र}लाई दशeउ;द̀छन ्र 
उसक� पाइला पÒयाउ;द̀छन्।

3. झ2ट बोg> 0वभाव मानव जा<तमा Wयसcला F�श ग�यो जब मा<नसS परpqरको <व§�मा पाप ग�यो; उसको 
kदय अ;�यारो भयो र छलS भ<रयो (रोमी १:२८-२९; भजनस�_ह ५८:३; य²मया १७:९)। �C 
मा<नसह.को एउटा म4�य अवग4ण उनीह.को झ2टो बोली हो (भजनसङ_ह १०:४-७; ३६:१-३)।

4. म2¶तप2जा झ2ट हो अ<न मा<नसह.S सा;चो परpqरलाई इ/कार गHकाS आफ�लाई धोका <दएका छन ्र Wयस`S 
उनीह. म2¶तप2जा गदOछन् (यश`या ४४:१८-२०)।

5. परpqरको �यव0थाS झ2ट बोgन F<तब/ध लगाएको छ (Sवी १९:११)। झ2ट बोg> काम परpqरको <व§�मा 
हो <कन<क Wयो उहा;को ग4णको <वप<रत काम हो <कन<क उहा; सWयको परpqर lन4l/छ (�यव0था ३२:४)। 
चारपटक प<व} आWमालाई “सWयको आWमा”  भ<नएको छ (य2ह/ना १४:१७; १५:२६; १६:१३; १ य2ह/ना 
४:६)। परpqरS झ2ट बोgन सuन4l/न (तीतस १:२)।

6. झ2ट बोgन4 सानो पाप होइन; झ2ट बोg> कामलाई परpqर घÅणा गन4Ol/छ र Wयसको <निDत सजाय; <दन4l/छ 
(भजनस�_ह १०१:७; Fकाश २१:८; २२:१५)।

7. परpqरको �यव0था उहा;को प<व}तालाई र मा<नसको पापी अव0थालाई Fकट गनO र पापीलाई AीCकहा; 
डो�याउनलाई <दइएको <थयो (१ <तमोथी १:९-११; रोमी ३:१९-२४; गलाती ३:२४-२५)।

8. श4भ-समाचार यो हो <क परpqरS मा<नसह.लाई म4िuत Fदान गन4Oभएको छ। Xश2 मा<नसह.लाई दोषी 
ठह�याउनलाई होइन तर उनीह.को पापबाट बचाउनलाई आउन4भयो (य2ह/ना ३:१७-१८)। Xश2 AीCको 
स4समाचारमा <वqासीS पापको प2र` Zमा र अन/त जीवन पाउ;दछ (एफ©सी १:६-७)।

9. हामी AीCमा आएपिछ हामीS प<व} आWमालाई र AीCको 0वभावलाई Fा�त गदOछ¦ अ<न हामीलाई प4रानो 
पापप2णO मा/¥लाई फाgन र नया; धम� मा<नसलाई प<हरन आ�ा <दइएको छ (एफ©सी ४:२०-२४)। हामीलाई 
<सकाइएको प<हलो कxरा न` झ2टलाई फाgन4 हो (एफ©सी ४:२५)। प4रानोलाई फाg> र नया;लाई प<हर> यो 
F<-याचा<ह; “मनको आWमामा नया; l;द̀”  गएर (एफ©सी ४:२३) ग<र/छ भ/> कxरालाई �यान <दन4होस्। रोमी 
१२:१-२ <सत त4लना गन4Oहोस्। यो परpqरको वचनको सामºयOS l> कxरा हो (एफ©सी ५:२६; <ह�2 ४:१२; 
Fo<रत २०:३२)। हामी जब बाइबल पढ्छ¦, Wयसलाई कhठ गछ¾, Fचा<रएको र <सकाइएको वचन स4/छ¦ र 
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बाइबलका शMदह.लाई मनन गछ¾ तब परpqरको आWमाS हामीलाई प<व} lन र Wयस <दशातफ® उ/म4ख lन 
सामºयOवान् त4gयाउनलाई Wयस ईqरीय ब4ि�लाई Fयोग गन4Ol/छ।

10. धा²मकतामा <ह;<डरRको धम� जनS आफ]मा<थ सम0या आइपन| भए ताप<न र आफ]S �यिuतगत हा<न भोª4पन| 
भए ताप<न सWय बोg>छ (भजनस�_ह १५:४)। आफ]ह. आगोको भrीमा फािल> भ/> कxरा जा>र प<न 
शÚक, pशक र अcद>गोS सWय न ̀ बोS (द<नयल ३:१६-१८)। तर आ�नो �यानको मायाS दाऊदS 
प2जाहारी अ<हpSक<सत झ2ट बोS (१ शम2एल २१:१-२, ८-९)। अ<हSpकS दाऊदलाई सहायता गH <कन<क 
उनS दाऊदको झ2टलाई <वqास गH र उनी सा;Lची न` शाऊलको काममा <ह;डoका lन् भनी ठा>। फल0व.प 
अ<हpSक लगायत नोबका सब` प2जाहारीह. मा<रए (१ शम2एल २२:९-१९)।

11. <वqासी जनS जब पाप गदOछ तब परpqर<सतको उसको स�ग<त ट4ट्न जा/छ र Wयो स�ग<त 0वीकारÃारा 
प4नः0था<पत ग<र/छ (१ य2ह/ना १:६-९)। यसको मतलब ±S गHको काम पाप <थयो भ>र म परpqर<सत 
सहमत lन4पछO। 0वीकार गन| काम पापलाई ल4काउ> काम र Wयसको <निDत बहानाह. बनाउ> र 
प<रि0थ<तलाई दोÇयाउ> र अ.ह.लाई दोÇयाउ> कामको उgटो हो। सा;चो <वqासी परpqरको स/तान हो र 
परpqर<सतको उसको यो सDब/धलाई उसS ग4माउन सuद̀न <कनभ> AीCमा उसS अन/त जीवन पाएको 
l/छ, तर परpqर<सतको उसको मीठो स�ग<त भ> उसS यस वतOमान सÂसारमा ग4माउन सuदछ।

12. AीिCय जीवनमा मÅWय4सDम प4�याउ> पाप भ/> कxरा प<न l/छ (१ य2ह/ना ५:१७), अ<न य0तो पापको एउटा 
उदाहरण झ2ट बोg> पाप हो। हना<नया र स<फराS मhडली अग4वाह.<सत झ2ट बोSकाS र कपटी �यवहार 
गHकाS मH (Fo<रत ४:३४ - ५:५)। उनीह.S Fभ4को कामको ला<ग भ>र आ�नो जsगा <ब-ी गHर 
मhडलीलाई प̀सा <दए। उनीह.S आDदानीको mही अÂश आ�नो <निDत रा�> <नणOय गH, तर`प<न 
<वqासीह.का साम4 एकदम आिWमक िखनलाई आफ]ह.S सब` रकम <द;द̀छ¦ भ/> कxरा अग4वाह.<सत गर¦ 
भ>र उनीह.S आपसमा सgलाह गH। उनीह. बनOबासS ज0त` स4नाम कमाउन चाह/ ;̧ तर उनीह.को स4नाम 
झ2ट <थयो। प̀साको mही भाग आफ]<सत रा°र उनीह.S पाप गHका होइनन ्<कन<क Wयो प̀सा उनीह.क� <थयो 
र Wयसलाई उनीह.S चाR ज0त ̀चलाउन सu¸ (Fo<रत ५:४)। उनीह.को पाप चा<ह; परpqर<सत झ2ट बोgन4 
<थयो। उनीह.S परpqर<सत क<हS झ2ट बोS? उनीह.S परpqर<सत झ2ट Wय<तcला बोS ज4नcला 
उनीह.S मhडली<सत झ2ट बोS <कन<क मhडली परpqरको घर हो (१ <तमोथी ३:१५)।

13. झ2टो बोली झ2टा िशZकह.को एउटा कxच<र} हो (२ <तमोथी ३:१३)। तर परpqरका dवकह. इमानदार र 
सीधा चालको lन4पछO (Fo<रत ६:३; २ को<र/थी ४:१-२; १ ¸0सलो<नकी २:३)। AीCका राजÐतह.को 
Í<सयतS हामीS यस अ/धकारप2णO सÂसारमा उहा;को सWयवादी च<र}लाई दशeउन4पदOछ।

झ>टो बोली सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. झ2ट बोgन4 भ>को m हो?

2. झ2ट बोg> काम ठªo र चोन| काम<सत कसरी आव� छ?

3. झ2टो बोली कहा; श4§ भयो?

4. झ2टो बोली मानव जा<तमा क<हS र कसरी F�श ग�यो?

5. मा<नसह. <कन म2¶तलाई प2�छन्?

6. परpqरको �यव0थाको कxन पदS झ2ट बोg> काममा<थ F<तब/ध लगाएको छ?

7. परpqरS झ2ट बोgन सuन4l/न भ/> कxरा कxन पदS बताउ;छ?

8. झ2ट बोg> सब`को भाग अिªकxhडमा l>छ भ>र कxन पदS बताउ;छ?

9. परpqरको �यव0थाको उ{oaय m हो?
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10. य<द सब ̀मा<नसह.S झ2ट बोSका छन् र य<द परpqरS झ2ट बोg> सब`लाई अिªकxhडमा सजाय; <दन4l/छ 

भ>, मा<नसको ला<ग Wयहा; m आशा छ त?

11. AीिCय जीवनमा पापमा<थ <वजयी ब/> उपाय m हो?

12. उनीह. सWय बोSको कारण मा<रन सuछन् भ/> जा>र प<न पिछ नह�का तीनजना य¯दीह.को उदाहरण 

कxनचा<ह; हो?

13. <वqासी जनS पाप गदe m l/छ?

14. पाप गन| AीिCयनS परpqर<सतको आ�नो स�ग<तलाई कसरी प4नः0था<पत गनO सuछ?

15. हना<नया र स<फरा <कन मा<रए?

16. AीCका dवकह. <कन इमानदार lन4पछO?
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AीिBय GकHइ र %वजयी जीवन
भाग १

क5ठ गन7$पन9 पदह<: २ पG7स १:५-९

AीिCय जीवनमा यो जि~क� महvवप2णO <वषय क± होलान्। यथाथOमा, हHक नया; <वqासीलाई आफ]िभ} पापको 
सम0या <कन अझ` <व�मान छ र यसको सामना कसरी गन| होला भ/> कxराS ताज4प बनाउ;छ। यी पाठह.मा हामी 
यही Faनको जवाफ <द>छ¦।

पFरचय

1. जब कxन ̀ �यिuत म4िuतको <निDत AीCकहा; आउ;छ, परpqरS उसलाई नया; गरी ज/माउन4l/छ र उसलाई 
एउटा प<व} 0वभाव <दन4l/छ, तर`प<न प4रानो पाप 0वभाव ऊस;ग̀ र<हरRको l/छ। यसलाई “प4रानो मा<नस” 
भ<न/छ। यस`को कारण नया; <नयमभ<र न` <वqासीह.लाई पापलाई फाgन  िशZा <दइएको छ (ज0त`, १ प}4स 
२:१)। नया; <नयमका सब ̀प}ह.मा AीिCय जीवनमा पापको <नर/तर उपि0थ<तलाई 0वयÂ<स� तºयको .पमा 
मा<निलइएको छ। पाप य<द कxन` री<तS <नम2Oल पा<रस<कएको भए Wयसको सामना गन4Oपन| आवaयकताको 
बाHमा प}ह.मा जहातही; बताइ;द̀नºयो। पाप य<द <नम2Oल पानO स<क> भएको भए सो कसरी ग<र/छ भ>र 
नया; <नयममा बयान ग<रन4पºय´ अ<न उuत अन4भवलाई पाप सम0याको उपायको .पमा जहा;तही; F0त4त 
ग<रन4पºय´। तर नया; <नयममा Wय0तो F0त4<त पाइ;द̀न। ब§ Wयहा; <वqासीको जीवनमा एउटा आिWमक Ã/Ã 
चिलरRको बयान Èrाउ;छ¦। शरीर आWमाको <वरोधमा लडाइ; ग<ररRको छ; प4रानो मा<नस नया; मा<नसको 
<वरोधमा लडाइ; ग<ररRको छ।

2. AीिCय जीवनमा आिWमक <वजयको Wय0तो कxन` एउट ̀गो�य उपाय वा चाबी भ/> छ̀न। थ4F̀ “चाबीह.”  का 
F0ताव नआएका होइनन्, ज0त ̀प<व} आWमाको बि�त0मा, दो¤ो आिशष, -]सीकÆत जीवन। य<द <वqासीलाई 
<वजयी बनाउ> Wय0तो कxन ̀एउट` कxरा भएको भए, नया; <नयमको FWXक प}मा Wयो उgSख ग<रन4पºय´। ज0त`, 
पावलS को<र/थीह.लाई उनीह.को पापबाट स4धानO प} S�दा उनS प2र ̀प}मा उuत “चाबी”  को �या�या 
गन4Oपºय´। तर पावलS त फरक-फरक कxरालाई सDबोधन गH। एफ©सीको प}मा प<न य0त ̀ पाउ;छ¦। अ�याय 
४-६ AीिCय जीवन सDब/धीको एउटा Sख हो, अ<न एउट` “गो�य उपाय”  को सrामा पावलS अ>क 
<क<समका <वषयह.लाई सDबोधन गHका छन्, ज0त ̀प4रानो मा<नसलाई फाg> र नया; मा<नसलाई प<हर> 
(४:२२-२४), प<व} आWमालाई शो<कत नपान| (४:३०), खराब<सत कxन ̀ स�ग<त नगन| (एफ©सी ५:११), 
होिशयार<सत <ह;ड्> (५:१५), समय °र नफाg> (५:१६), Fभ4लाई सध� ध/यवाद चढाउ> (५:२०), 
पWनीह. आ�ना प<तह.को अधीनमा बÏo र प<तह.S आ�ना पWनीह.लाई Foम गन| (५:२२-२३), र 
परpqरको सारा ह<तयारह. धारण गन| (६:१०-१८)।

3. AीिCय lकeइ र आिWमक <वजयको सDब/धमा सामा/यतयाः समा�श ग<र> FाथOना र मhडली ज0ता 
<वषयह.लाई <तनका छ4rाछ4r` खhड अ/तगOत चचe ग<र>छ।

4. २ प}4स १:३-११ मा AीिCय lकeइको सDब/धमा <विभ/न महvवप2णO सWयताह. �दछ¦:

1) AीिCय lकeइ परpqरको Fश0तमय म4िuतको F<तफल हो (२ प}4स १:३)। म4िuत पाएक� घडीमा ऊ बढ्न 
र फलदायी ब/न <वqासीलाई आवaयक पन| सब ̀ कxराह. <दस<कएका l/छन्। उसS mवल <तनलाई 
Fयोगमा gयाउन4पछO।
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2) AीिCय lकeइ आ�नो <वqासमा<थ mही कxरा थ�द̀ जा> F<-या हो (२ प}4स १:५-७)। म4िuत पाएको 
घडीमा हामीस;ग mवल एउटा मा} कxरा l/छ - Wयो हो <वqास। AीिCय जीवन उuत <वqासमा हHक 
असल कxरा थ�द̀ जा> F<-या हो।

3) AीिCय lकeइ तWकाल̀ l> कxरा होइन; यो रातारात l> कxरा होइन। <वqासी<सत एuकासी <स� ग4ण, 
<स� ध`यOता, <स� Foम l;द̀न। lकeइ -िमक .पS l> कxरा हो। बLचा द̀<नक .पमा बढ्द̀ गएको �न 
स<क/न। Wयस`S हामीलाई <वqास र ध`यOताको खा;चो पछO। हामी लगातार ला<गरहन4 पछO। AीिCय 
जीवनमा सबभ/दा महvवप2णO ग4णह.म�X एउटा यही हो। यसलाई AीC<सतको <ह;डाइको .पमा बयान 
ग<रएको छ (गलाती ५:१६; एफ©सी ५:८; १ य2ह/ना १:७)। यो भ>को पाइला-पाइला, <दन-<दनको कxरो 
हो; AीिCय जीवन एउटा उÛ> काम वा उड्> काम नभएर एउटा <ह;ड्> काम हो।

4) AीिCय lकeइका ला<ग “सब` यWन”  चा<ह/छ (२ प}4स १:५)। मनतातो AीिCयन बढ्न सuद̀न। ऊ बLच̀ 
रह/छ र उसS मhडलीमा सम0या gयाइरह/छ र परpqरको कामलाई अिघ बढाउन4भ/दा Wयसलाई बाधा 
<द/छ। उहा; मनतातोपनलाई घÅणा गन4Ol/छ भ>र Xश2S भ/न4भयो (Fकाश ३:१५-१६)।

5) AीिCय lकeइको पथ र F<-या व`यिuतक l/छ भ/> कxराको स�mत “आ�नो”  भ/> शMदS <द/छ (२ 
प}4स १:५-७)। हामीS आफ]लाई एक-अकe<सत दा;Õर नापजोख गनO सuद̀न¦; हाyा आ�ना-आ�न ̀बाधा-
अड्चन l/छन्, हामीS आ�नो-आ�नो AीिCय जीवनिभ} फरक-फरक आिWमक तथा न`<तक पÅÜभ2िम 
lSका l/छ¦।

6) AीिCय lकeइ नया; �यव0था अथeत ्AीCअन4सार िजउन4 हो (२ प}4स १:५-७)। ५ िख ७ पदह.S 
AीCको बयान गदOछन्। उहा; FWयZ .पमा यी सब` कxरा lन4l/छ: सÝÞण, �ान, सÂयम, ध`यO, भिuत, 
भाइभाइको माया, र Foम। AीिCय जीवनको लzय भ>को “AीCको प<रप2णOता.पी कदको 
नामसDम” (एफ©सी ४:१३) आइप4ª4 हो।

7) AीिCय lकeइको <निDत ध`यO चा<ह/छ (२ प}4स १:६)। AीिCय जीवनमा यो सब`भ/दा महvवप2णO 
कxराह.म�X एउटा हो। ध`यO नभई l;द̀न <कन<क lकeइ एक F<-या हो अ<न Wयहा; थ4F̀ परीZाह., 
बाधाह. र ब`रीह. छन्। तपाइÁ लाµको लाग̀ गन4OपछO, Fभ4स;ग <ह;डoको <ह;ड̀ गन4OपछO, उहा;मा<थ भरोसा 
ग<ररहन4पछO, FाथOना ग<ररहन`पछO, बाइबल प<ढरहन`पछO, मhडली सभा धाइरहन`पछO र उहा;को आ�ापालन 
ग<ररहन`पछO।

8) AीिCय lकeइ फलदायी जीवनको sयाH/टी हो (२ प}4स १:८)। AीCमा बढ्द̀ जानलाई FयWन गनO इLछ4क 
ब/> हHक <वqासीS यस वतOमान जीवनमा न` असल फल र आिशष पाउन सuछ।

9) कxन` <वqासी ब<ढरRको छ̀न भ> ऊ पिछ हट्द̀छ (२ प}4स १:९)। यो भ>को नदीको धारको <वप<रत 
<दशामा उ;भो-उ;भो नाउ िखयाउन4ज0त ̀हो। बहना िखयाउ�Õल Fग<त l/छ, तर िखयाउन छोड्><बि~क� 
नदीS उ;धो-उ;धो बगाउन थािलहाgछ। Wयस`गरी <वqासी प<न आिWमक .पमा अचल रहन सuद̀न। उसS 
भ/न सuद̀न, “म जहा;सDम आइप4µको छ4 म यस`मा स/त4C छ4, Wयस`S म आ�नो AीिCय जीवनको यही 
तहमा र<हरह/छ4”। हामी अगा<ड ब<ढरहन`पछO, न} हामी पिछ हट्>छ¦।

10) पिछहटाइS <वqासीलाई टाढा �न नसu> र <बसO> बनाउ;छ (२ प}4स १:९)। ऊ यस सÂसारका <फ-ी र 
अिभलाषाS भ<र/छ र उसS अन/तताको बाHमा <वचार गद½न। उसका आ;खा AीCमा भ/दा मा/¥मा 
l/छ। उसS महvवप2णO कxराह. <बसO/छ र महvवहीन कxराह.मा आ�नो �यान लगाउ;छ। पिछ ह�को 
अव0था एउटा °दप2णO र फलहीन अव0था हो।
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11) AीिCय lकeइS म4िuत <दलाउ;द̀न, तर यसS <नजको म4िuतलाई Fमािणत गदOछ (२ प}4स १:१०)। 
प}4सS २ प}4स १:१० मा <दएको च4नौती र पावलS २ <तमोथी २:१९ मा र याक]बS २:१७-१८ मा 
<दएका च4नौती एउट ̀lन्। AीCलाई 0वीकार गन| तर उहा;को <निDत निजउ>ह.<सत “±S म4िuत पाएको 
छ4” भ>र दावी गन| कxन` बाइबलीय अ<धकार छ̀न।

12) AीिCय lकeइको F<तफल म4िuत होइन, तर इनाम हो (२ प}4स १:११)। lकeइS हामी 0वगOमा प4ªoछ¦ 
भ>र प}4सS यहा; <सकाइरRका छ̀नन्। lकeइS र AीCको dवा गराइS हामीS 0वगOमा सDपि~ह. 
थ4पादOछ¦ भ/> उनको ताWपयO हो। त4लना गन4Oहोस्, १ <तमोथी ६:१९।

MीिNय Sकyइ र &वजयी जीवन भाग १ सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. पापको प4रानो 0वभावको अक´ नाउ; m हो?

2. य<द कxन ̀ त<रकाS पापलाई <नम2Oल पानO स<क> l;दो हो त, नया; <नयमS सो कसरी ________  भ>र 

बताउ><थयो र उuत _________ लाई नया; <नयमका प40तक-प40तकमा पापको सम0याको _________को .पमा 

F0त4त ग<र>ºयो।

3. कxन प40तकको कxन अ�यायमा <वqासीS आ�नो <वqासमा उसS कसरी थ�द̀ जान4पछO भ/> कxरा <सकाइएको 

छ?

4. AीिCय जीवनको एउटा अ<त महvवप2णO सÝÞण m हो?

5. AीिCय जीवन ___________ होइन, न ता ___________, तर __________ हो।

6. बढ्नलाई FयWन ग<रएन भ> AीिCयनलाई m l>छ?

7. <वqासीको नया; �यव0था m हो?

8. <वqासी बढ्द̀ गHको छ̀न भ> ऊ ____________।

9. AीिCय जीवन नदीको उ;भो-उ;भो ड4�गा िखयाउन4ज0त` कसरी हो?

10. AीिCय जीवनमा पिछ हट्> कामS m gयाउ;छ?

11. AीिCय जीवनमा बढ्> कायOS म4िuत <द;द̀न तर यसS एकजनाS म4िuत पाएको छ भ>र _________________।

12. AीिCय जीवनमा बढ्> कायOS ____________ <द;द̀न तर यसS _____________ <दलाउ;छ।
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AीिBय GकHइ र %वजयी जीवन
भाग २

क5ठ गन7$पन9 पदह<: य>हZना १५:४; एफlसी ४:२२-२४; &फिलQपी ३:१३-१४; १ य>हZना १:९

AीिCय lकeइका “चाबीह.”  नया; <नयमभ<र पाइ/छन ्तर तल उgSिखत ब4;दाह. तीम�Xमा mही Fम4ख lन्। यस 
पाठमा हामी प<हलो चारओटालाई Rन|छ¦: AीCमा रहन4, प4रानो मा<नसलाई फाgन4 र नया; मा<नसलाई प<हरहन4, 
पाप 0वीकार गन4O र <नशाना<तर दग4न4O।

3ी5मा रहन1 (यbह:ना १५:१-१०)

सा;चो AीिCय जीवन एउटा धमO होइन। यो mवल <नयमह. र री<तह.को स;गालो होइन; यो त बौ<रउठ्न4भएको 
AीC<सतको �यिuतगत सDब/ध हो। उहा;लाई �यिuतगत .पमा िच/>ह. र उहा;<सत <दन<दन` स�ग<त गद½ 
<ह;ड्>ह., उहा;को dवा गन|ह. र उहा;बाट <स<करह>ह.S न ̀आिWमक <वजयको अन4भव ग<ररRका l/छन्। यस`लाई 
“AीCमा रहन4”  भ<न/छ। य<द <वqासीS AीCलाई <बसO/छ र AीC<सतको वा0त<वक स�ग<तबाट अलग भएर 
जीवन <बताउ;छ भ> ऊ आिWमक खतरामा l/छ।

य2ह/ना १५:१-१० मा Xश2S फल फलाउन4 (पद २), अझ फल फलाउन4 (पद २) र धoर` फल फलाउन4 (पद ८) न` 
<वqासीको <निDत परpqरको इLछा हो भ/> कxरालाई जोड <दन4भयो। हामी ब<ढरRको lन4पछO र यो बढ्> 
कामचा<ह; AीCमा रह> कामको F<तफल हो।

उहा;को वचन पालन गन4O न ̀ उहा;मा रह> म2ल उपाय हो भ/> कxरा Xश2S <सकाउन4भयो (य2ह/ना १५:७,१०)। 
AीCमा रहन4 भ>को ‘िमि0टकल’ (mystical, गो�य आ�यािWमक शिuतसDब/धीको) कxरो होइन जसलाई हाल 
�यापक.पमा फ�िलरRको क/�D�S<टभ धारणा (contemplative philosophy) S अ;गाSको छ। यो एउटा भावना 
होइन, ऐि/Úय (sensual) अन4भव होइन। यो “आWमाÃारा परािजत”  (overcome by the Spirit) lन4 होइन, अ/य 
भाषा बोgन4 होइन, भ4इ;मा लड्न4 होइन, भाव/म~ताप2वOक हा;Ï4 होइन, Fभावशाली स�गीतS ढ4म4<नन4 होइन, 
�यानÃारा <वचारमª अव0थामा F�श गन4O होइन, ±न ब~ीह. र ध2पS Fभा<वत ब/न4 होइन। यो त उहा;को 
वचनलाई आदर गद½ र पालना गद½ AीC<सत स�ग<त गद½ उहा;स;ग <ह;ड्न4 हो।

प1रानो माFनसलाई फा�न1 र नयाQलाई पFहरन1 (एफ�सी ४:२२-२४)

यस खhडमा AीिCय जीवनलाई एउटा वÅि� l;द̀ जा> <वषयको .पमा F0त4त ग<रएको छ। योचा<ह; प4रानो मा<नस 
अथeत् हामीS आदमबाट वÂशान4गत .पमा Fा�त गHको पापी 0वभावलाई फाgद̀ जा> र नया; मा<नस अथeत् 
AीCलाई प<हर;द̀ जा> F<-या हो। यो काम कसरी ग<र/छ भ/> कxरा पावलS पिछgला पदह.मा ख4ल0त पादOछन्। 
प4रानो मा<नसलाई फाgन4 भ>को झ2ट बोgन छोड्न4 र <रसको सामना गन4O र चोनO छोड्न4 र कxवचन र अ. Wय0त ̀थ4F̀ 
कxरा हटाउन4 हो (एफ©सी ४:२५-२९)। नया; मा<नसलाई प<हरन4 भ>को सWय बोgन4 र अकeको खा;चोमा <दन4 र 
उ/न<त गराउ> बोली बोgन4 र अ. Wय0त` कxराह. गन4O हो (एफ©सी ४:२५-२९)।

यी उLच र प<व} मानदhड lन् जोचा<ह; मोशाको �यव0थाका भ/दा <व0तÅत र ग<हरा छन्। झ2ट बोgन छोड्न4 भ>को 
हर <हसाबमा र हर प<रि0थ<तमा इमा/दार lन <सuन4 हो। ÖC मन4Çय kदय, प4रानो मा/¥, य0तो छ <क WयसS झ2ट 
बोg> र खावटी �यवहार गन| हजार¦ त<रका जा>को छ। म4खबाट कzन] कxवचन <न0कन न<दन4, सब] तीतोपना, 
-ोध, <रस, कलह, <न/दा हटाउन4 भ>को एकदम उLच मानदhड हो।
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पाप 2वीकार गन1E (१ यbह:ना १:५-१०)

फ©<र हामी �छ¦, <वqासीS पाप गनO सuछ र पाप गछO प<न। तर पाप गन4O भ>को अ/धकारमा <ह;ड्न4 हो, 
उ�यालोमा <ह;ड्न4 होइन। जब हामी पाप गछ¾, उहा;<सत स�ग<तमा फ©<र प4नः0था<पत lनलाई परpqरS 
हामीलाई उपाय <दन4भएको छ र Wयो उपाय हो पाप 0वीकार गन4O। पाप 0वीकारS मलाई उ�यालोमा रा�छ र 
परpqरस;ग स�ग<तमा रा�छ। उहा; �यो<त र प<व}ता lन4l/छ र उहा; पाप र अ/धकारस;ग स�ग<त गन4Ol/न। उहा; 
मस;ग अ/धकारमा स�ग<त गद½ <ह;ड्न4l/न। य<द म उहा;स;ग स�ग<त गनO चाह/छ4 भ> म उहा;स;ग �यो<तमा 
<ह;ड्न4पछO।

पाप 0वीकार गन4O भ>को ±S गHको कामको <व§�मा म परpqर<सत सहमत lन4 हो। योचा<ह; म आ�नो पापको 
<निDत कxन ̀बहाना नबनाउन4  हो। बहाना बनाउन4 र अ.लाई दोÇयाउन4चा<ह; आदमको त<रका हो। हाyो प<हलो 
ब4बा आदमS आ�नो पापको दोष आ�नी पWनीमा<थ ला र <तनS चा<ह; सपOमा<थ ला<दन्। <यन ̀ ब4ि�हीन 
पाइलाको अन4सरन गन| 0वाभा<वक झ4काव हामीमा छ। हामी हाyो पापको ला<ग आ�नो रािCàयतालाई दोÇयाउ;छ¦, 
हाyो उpरलाई दोÇयाउ;छ¦ (“म जवान ̀छ4”  वा “म वÅ� छ4”), हाyो िल�गलाई दोÇयाउ;छ¦, हाyो पÅÜभ2िमलाई 
दोÇयाउ;छ¦, हाyो प<रि0थ<तलाई दोÇयाउ;छ¦, अ. थ4F̀ कxराह.लाई। ज0त`, य<द म आ�नी पWनीस;ग <रसाए; र तीतो 
ब>; भ> Wयो त पाप हो, तर परpqरको नजरमा ±S गgती गHको छ4 भ>र 0वीकार गन4Oभ/दा बहाना बनाउन4 न` 
सिजलो l/छ र ब§ पWनीलाई वा अ/य कxरालाई दोÇयाउन4 सिजलो l/छ; ज0त`, Wयो <दन मलाई धoर ̀सम0या पHको 
<दन <थयो वा �ीम<तS कxर ̀ब4ि³दएन आ<द। अथवा य<द ±S झ2ट बोS; भ> ±S बहानाह. बनाउ;द̀ यसरी भ/न 
सuछ4, “क<हSका<ह; त सब`S झ2ट बोgछ <न।”  अथवा ±S pरा बाब4आमाको आ�ापालन ग<रन; र उहा;ह.लाई 
अनादर गH; भ>, ±S बहाना बनाउ;द̀ य0तो भ/न सuछ4 <क उहा;ह. �याद̀ कडा lन4l/छ वा उहा;ह. कपटी lन4l/छ। 
तर अक´<तर ब§ ±S परpqरको साम4 “±S पाप गH;”  र “यो खराब हो”  भ>र सहमत lन सuछ4। य<द ±S आ�नो 
पापको ला<ग बहाना बनाए; भ> म �यो<तमा नभई अ/धकारमा <ह;<डरRको l/छ4 र परpqरस;ग pरो स�ग<त l;द̀न।

हाyा पापह. उहा;लाई 0वीकार ग�य¦ भ> उहा;S हामीलाई Zमा गन4Ol/छ र श4� पान4Ol/छ भ>र परpqरS F<त�ा 
गन4Oभएको छ। हामीलाई Zमा गनO उहा; <वqासयोsय र धम� lन4l/छ <कन<क AीC हाyा पापह.का <निDत 
मन4Oभयो।

परpqरS हामीलाई क<तपटकसDम Zमा <दन4l/छ? हामीS ज<तपटक 0वीकार ग�य¦ Wय<त न ̀पटक उहा;S Zमा 
<दन4l/छ। हामीS पाप गद½ र 0वीकार गद½, पाप गद½ र 0वीकार गद½ गHको °र m उहा; झक´ मा/न4l/न र? अह;, 
हामी<सत उहा;को F<त�ा छ उहा;S हHकपटक Zमा <दन4l/छ र श4� पान4Ol/छ। य<द कस`S हाyो <व§�मा पाप 
ग�यो भ> हामीS उसलाई ४९० पटकसDम Zमा <दन4पछO भ>र Xश2S <सकाउन4भयो (म~ी १८:२१-२२)। य<द 
हामीS Wय<तपटकसDम Zमा <दन4पछO भ/> अÊZा ग<र/छ भ>, परpqरS झन ्क<त बढ्ता गरी Zमा <दन4l/छ! 
0मरण होस्, परpqरका कÆपाह. हHक <बहान नया; l/छन ् (<वलाप ३:२३), Wयस`S तपाइÁ ज4§uक उठ्न4होस् र 
ताजा कÆपाह. Fा�त गन4Oहोस् (<ह�2 ४:१६) र अगा<ड बढ्न4होस्!

0वीकारS हाyो सDब/धलाई परpqरस;ग ठीकठाक पाछO। यसS हामीलाई �यो<तमा रा�छ। यो <वजयको बाटो हो। 
यसS पापको भ2मरीलाई थाDछ। हामीS जब पाप गछ¾, हामी <न§Wसा<हत ब/न4l/न, हताश ब/न4l/न। हामीS 
Wयसलाई इमा/दारप2वOक 0वीकार गन4OपछO र Zमा <द> परpqरको F<त�ालाई दावी गन4OपछO र हाyो आिWमक ज/म-
अ<धकारमा खडा lन4पछO (एफ©सी १:३)।

FनशानाFतर दगन1E (Fफिलgपी ३:१३-१४)

हामीS आ�नो पाप 0वीकार गHपिछ हामीS Wयसलाई पछा<ड रा�न4पछO र Wयस`मा मन लगाएर बÏ4l;द̀न। हामी 
Wयस <क<समको परीZामा पनOिख जो<गन4पछO र परpqरS Zमा <दन4भएको छ̀न <क भ>र डराउन4 l;द̀न। न} 
WयसS AीिCय जीवनलाई कx;जो बनाउ;छ। पापलाई पिछिgतर रा�> त<रका चा<ह; आ�नो आ;खालाई लzयमा<थ 
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अथeत् परpqरको <स� इLछा प2रा गन| काममा<थ लगाइरा�न4 हो। अगा<ड R<ररा�न4होस्, पछा<ड होइन। जब 
परpqरS हामीलाई पापिख कायल पान4Ol/छ, उहा;S Wयसो गन4Oको उ{oaय हामीलाई 0वीकार गनO लाउनलाई र 
श4� पानOलाई र <वजयमा डो�याउनलाई हो तर जब श`तानS हामीलाई दोष लगाउ;छ WयसSचा<ह; हामीलाई 
<न§Wसा<हत पानOलाई र हामीलाई <नgनलाई हो।

MीिNय Sकyइ र &वजयी जीवन भाग २ सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. सा;चो AीिCय जीवन एउटा ___________ होइन; यो AीC<सतको एउटा ______________ ______________ हो।

2. कxन प40तकको कxन अ�यायमा Xश2S <वqासीलाई फल फलाउन <नद|शन <दन4भयो?

3. उहा;मा र<हरहनलाई चाबी कxरा m हो भ>र Xश2S <सकाउन4भयो?

4. “प4रानो मा/¥” भ>को m हो?

5. <वqासीS प4रानो मा/¥लाई फाg> काम कसरी गदOछ?

6. कxन अ�यायको कxन पदS हामीS पाप गHका छ̀न¦ भ/छ¦ भ> हामी झ2ट ह¦ भ/छ?

7. पाप 0वीकार गन4O भ>को आफ]S गHको कामको <व§�मा __________________ हो।

8. पाप 0वीकार गन4O भ>को आ�नो पापको <निDत ______________ नबनाउन4 हो।

9. आ�नो पापको <निDत अ.लाई दोÇयाउ> प<हलो मा<नस को <थए?

10. Xश2S प}4सलाई उसS अ.लाई क<तपटकसDम Zमा <दन4पछO भ>र भ/न4भयो?

11. कxन पदS परpqरका कÆपाह. हHक <बहान नया; l/छन् भ>र बताउ;छ?

12. कxन पदS <वqासीलाई परpqरको अन4_हको Ìसहासनको साम4 आउन र कÆपा पाउन <नम/}णा गदOछ?

13. कxन प40तकको कxन अ�यायमा पावलS आफ] अिघिgतर लDकáद̀छ4 भ/> कxरा गH?
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AीिBय GकHइ र %वजयी जीवन
भाग ३

क5ठ गन7$पन9 पदह<: मbी १३:२२; १ को&रZथी १५:३३; एफlसी ५:११; १ पG7स २:१-२; १ य>हZना 
२:१५-१७

अिघgलो पाठमा आिWमक जीवनमा बढ्नलाई र AीCमा <वजयी भई िजउनलाई चारओटा त<रकाह. R�य¦: AीCमा 
रहन4, प4रानो मा/¥लाई फाgन4 र नया; मा/¥लाई प<हरन4, पाप 0वीकार गन4O र <नशाना<तर दग4न4O।

यस पाठमा हामी अ. चारओटा कxराह.लाई Rन|छ¦: वचनलाई खान4, वचनलाई सDहाgन4, सÂसारबाट अलग रहन4 र 
झ2टा िशZकह.िख अलग रहन4।

वचनलाई खान1 (१ प�1स २:१-२)

AीCमा बढ्नलाई र आिWमक <वजयी ब/नलाई एउटा नभई नl> कxरा हो बाइबल। बाइबल परpqरको जी<वत 
वचन हो र <वqासीलाई बढाउ;द̀ ल̀जा> सामºयO यसिभ} ल4mको छ (<ह�2 ४:१२; Fo<रत २०:३२)। यो आिWमक 
भोजन हो। <वqासीS आफ]लाई यसिभ} ड4बाउन4पछO। य0तो भ<नएको छ, “जसको बाइबलमा ध2लो लाµको छ 
उसको kदयमा ±ला लाµको l/छ”, र “या त बाइबलS मलाई पापबाट अलग रा�छ या त पापS मलाई 
बाइबलबाट अलग रा�छ”। आिWमक <वजय चाह> AीिCयनS बाइबललाई आ�नो जीवनक� प40तक बनाउ>छ।

उसS <दनl; बाइबल पढ्> बानी बसाgन4पछO। साथ̀ उसS Wयसलाई अ�ययन गनO र अथO लगाउन <सuन4पछO। (यी 
<वषयलाई द̀<नक बाइबल अ�ययन (पÅÜ ८१) र बाइबल �या�याका चार चाबी <स�ा/तह. (पÅÜ ९१) अ/तगOत 
चचe ग<र>छ।)

ऊ एउटा असल मhडलीमा बाइबलबाटको िशZा र Fचार स4/नलाई <वqासयोsय lन4पछO।

उसS बाइबललाई कhठ गन4OपछO र <दनभ<र यसलाई मनन गन4OपछO।

अ<न उसका <नणOयह. यसक� िशZाह.मा आधा<रत lन4पछO।

१ प}4स २:१-२ मा Sिखएको कxरालाई �यान <दन4होस्: <वqासीS परpqरको वचन _हण गन| हो भ> उसS 
पापलाई फाg> काम ग<ररहन4पछO। य<द आ�ना प4राना पापप2णO मागOह.लाई नछोडीकन वचनलाई िलन खो�य¦ भ> 
हामी बढ्न सuद̀न¦।

नया; <वqासीह.लाई वा AीिCय जीवनमा छट्प<टरRकाह.लाई ±S <द> प<हलो सgलाह यो हो: बाइबल पढ्> र 
अ�ययन गन| र कhठ गन| काममा गDभीर ब/न4होस्। <नयिमत .पS <दनl; बाइबल पढ्> गन4Oभएको छ̀न भ> Wयसो 
गनO आफ]लाई स4Dपन4होस्। एउटा समय र एउटा ठाउ; तोuन4होस् र लगातार परpqर<सत Èट्> गन4Oहोस्। <दनको एक 
अ�याय पढ्> गन4Oभएको छ भ> यसलाई तीनदोMबर वा अझ बढीसDम बढाउनका ला<ग आफ]लाई स4Dपन4होस्। 
आ�नो द̀<नक पठन-कायOमा तपाइÁS भजनस�_ह र <हतोपशलाई प<न समा�श गनO सuन4l/छ। भजनस�_ह 
<दनको पा;च अ�याय पढ्द̀ एक म<हनामा प2रा गनO सuन4l/छ र <हतोपश <दनको एक अ�याय पढ्द̀ एक म<हनामा 
प2रा गनO सuन4l/छ। <बहान तपाइÁ भजनस�_ह पढ्न4होला र सा;झ <हतोपश, अथवा आफ]लाई इLछा लाµको अकØ 
योजना पÒयाउन प<न स<क/छ। एकजना पा0टरS मलाई हालसाल̀ बताए <क उनS प2र` बाइबल म<हनामा 
एकचोटी पढ्> गHका छन ्र यो <नणOय अ<त उ~म ठह<रएको अन4भव गHका छन्। एक दDपि~S स;ग̀ िमSर एक 
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वषO Wयसरी न` पढoको र यसबाट उनीह.को जीवन �याद̀ आिशषमय ब>को कxरा मलाई बताए। एकजना य4वा 
पा0टरS यो साल <दनको दसओटा पद कhठ ग<ररRको कxरा बताए। प<व} शाËमा आफ]लाई ड4बाउन4 आिWमक 
जीवनमा बढ्> र आिWमक बाधा-अड्चनलाई पार गद½ जा> सव´~म उपाय हो।

वचनलाई स8हािलरा�न1 (मMी १३:२२)

यस सÂसारको <फ-ीS र धनसDपि~को धोकाS वचनलाई <नसा0याइ<द/छ भ>र Xश2S बीउ छन|को उखानमा 
Eताउनी <दन4भयो। यसमा मक]OसS थ�छन्, “अ.-अ. कxराह.को अिभलाषा िभ} पdर”  (मक]Oस ४:१९) र ल2का 
थ�छन्, “यस जीवनका स4ख<वलासह.Ãारा” (ल2का ८:१४)।

अन<ग/ती <वqासीह.S आ�ना kदयह.मा वचनलाई सDहाSर रा�न सmका छ̀नन्। <तनीह. मhडली सभामा 
ब0छन्, परpqरको वचन स4/छन् र <नयिमत .पS बाइबल पढ्छन् सpत, तर आ�नो <दन-<दनको जीवनमा 
उनीह.S यस सÂसारको <फ-ी र अ.-अ. कxराह.को अिभलाषाS उनीह.का kदयह.मा<थ रा�य गनO <द/छन ्र 
यसरी परpqरको वचनको Fभावलाई <नसा0या<द/छन्।

अ.-अ. कxराह.को अिभलाषाह. सDब/धी <वचार गन4Oहोस्। यो कxरा म नया; AीिCयन l;दा Fभ4S मलाई 
खाउन4भयो; मलाई महस4स भयो <क ±S यWन<सत बाइबल अ�ययन ग<ररRको भए ताप<न ±S आ�नो प4रानो 
मा/¥लाई रक स�गीत र अ0व0ºयकर <फgम ख4वाइरRकोS ±S वचनलाई <नसा0याउ> काम ग<ररRको रRछ4।

यस सÂसारको <फ-ी सDब/धी <वचार गन4Oहोस्। यस सÂसारको <फ-ीS आ�नो जीवनमा वचन <नसाि0सएको छ भ> 
<वqासी परpqरको साम4 बdर आ�नो प<रि0थ<तको जा;च गन4OपछO। क<हSकाही; Wय0तो <फ-ीप2णO प<रि0थ<तलाई 
छg> कxन` उपाय l;द̀न तर य<द <नज परpqरलाई र उहा;को इLछालाई प<हलो 0थान <दन राजी l/छ4 भ> ऊ 
Wयसबाट Fायः उDकन सuछ। <वqासीS सध� गनO सu> एउटा कxरा त आ�नो सारा <फ-ी Fभ4मा<थ रा�न4 हो (१ 
प}4स ५:७)। बाइबल पढ्दा कलम र कागत साथमा lन4 ब4ि�मानी l/छ र ज4न cला कxन` <फ-ी वा िच/ताको <वषय 
मनमा आउ;छ Wय<तcला Wयसलाई परpqरको वचनलाई <नसा0याउन <दन4को सrा Wयसलाई पिछ सामना गन| 
<वषयको .पमा कातगमा <टपोट गनO स<क/छ।

धनसDपि~को धोका सDब/धी <वचार गन4Oहोस्। धनसDपि~को धोकाS परpqरको वचनलाई <नसा0याउन <दएर 
बढ्न नसmका <वqासीह. धoर`जना छन ् जोह. परpqरको इLछा गनOिख <वफल भएका छन्। धनसDपि~ 
धोकाप2णO l/छ <कन<क WयसS स4खको सपना खाउ;छ तर Wयो झ2टा हो। सÂसारका सबभ/दा धनीह. सबभ/दा स4खी 
छ̀नन्! साथ̀ धनसDपि~ धोकाप2णO l/छ <कन<क Wयो अ<नि�त कxरा हो। क<तपटक WयसS “आ�ना ला<ग प°टाह. 
बनाउ;छ र Wयो चीलझ� आकाश<तर उडoर जा/छ”  (<हतोपश २३:५)। यो सम0याको उपाय हो स/त4C रहन4 (१ 
<तमोथी ६:६-१०) र परpqरलाई र उहा;को इLछालाई र उहा;को कामलाई प<हलो 0थान <दन4 (म~ी ६:३३)। 
उहा;लाई प<हलो 0थान <दएमा उहा;S pरो <फ-ी ग<र<दन4l> F<त�ा परpqरS गन4Oभएको छ।

स�सारबाट अलग [न1

आिWमक lकeइ र <वजयका ला<ग अक´ आवaयक कxरा खराबीबाट अलग lन4 हो। आ�ापालनको <सल<सलामा 
यसलाई हामीS उgSख गHका भए ताप<न यसलाई फ©<र दोहो�याउन4 राyो l/छ।

खराब स�गतS असल चालचलन <बगाछO भ>र बाइबलS Eताउनी <द/छ (१ को<र/थी १५:३३)। यसS कxन` प<न 
<क<समको खराब कxरालाई जनाउन सuछ, चाR Wयो छा<पएको साम_ी होस ्वा Wयो <टभीको कxरा होस ्वा <फgमको 
कxरा होस् वा इ/टर>टको वा स�गीतको वा �यिuतगत सहचायOताको होस ्वा िम}ताको वा नातागोताको। “असल 
चालचलन”  S असल AीिCय जीवनलाई जनाउ;दछ। पावलS यो भ/द̀छन्, खराब<सतको कxन ̀प<न <क<समको सÂसगO 
वा घ<नCताS आ�नो AीिCय जीवनको ग4णलाई हानी प4�याउ;दछ।
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खराब कxराह.स;ग कzन] स�गत नगनO हामीलाई <नद|शन <दइएको छ (२ को<र/थी ६:१४-१८; एफ©सी ५:११)। यो 
�याद̀ उLच मानदhड हो। <वqासीS य<द खराब<सतको आ�नो स�गतलाई Lवाr` काट्द̀न भ> ऊ बढ्>छ̀न।

बाइबलS भ/दछ, <वqासीS य<द सÂसारलाई Foम गदOछ भ> उसS परpqरलाई Foम गद½न (१ य2ह/ना २:१५-१७)। 
सÂसार भ/नाS “शरीरको अिभलाषा, आ;खाको अिभलाषा, र जीवनको dखी”  भ>र प<रभा<षत ग<रएको छ। Wयस`S 
<वqासीका थ4F̀ क<ठन रोजाइह. l/छन्। उसS सÂसारलाई Foम गन| <क परpqरलाई Foम गन| भ>र रो�न4पछO। 
यसS “AीिCय रक”  <स�ा/तको भ2ललाई Fकट गदOछ। म सÂसारको �C पप सÂ0कÆ<त र AीC �व`लाई Foम गनO 
सिuदन;।

जब म <ह�पी पÅÜभ2िमबाट बचाइएको एक नया; AीिCयन <थए;, ±S आ�नो जीवन सDब/धी थ4F̀ <नणOयह. गन4O 
पHको <थयो। आफ]S म4िuत नपाउ;दा°<र ±S .चाउ> गHका रक स�गीत र फोहोर <फgमह., च4रोट, रuसी र थ4F̀ 
अ. कxराह.बाट म अब अलिsगन4 प�यो। ±S सो गH; <कन<क म मलाई बचाउन4l> Fभ4लाई ख4सी पानO चाह/ ;̧ र म 
बढ्न चाह/ ;̧ र उहा;को इLछा जा/न चाह/ ;̧।

झbटा िशsकह@बाट अलग [न1

परpqरS आ�ना जनह.लाई बाइबलको <वप<रत कxराह. <सकाउ>ह.लाई िच<नरा�न4पछO र <तनीह.बाट टाढा 
बÏ4पछO भ>र <सकाउन4भएको छ (रोमी १६:१७)।

पावलS तीतसलाई “<वभाजन gयाउ> मा<नस”  बाट अलग रहन आ�ा <दए (तीतस ३:९-११)।  यसS झ2टा 
िशZकह.लाई जनाउ;छ जोह. आफ]लाई सWयताको अधीनतामा स4Dपन इ/कार गदOछन्। झ2टा िशZा अपनाउ>ह. 
म2खO Faनह. सो�छन ्भ>र पावलS Eताउनी <दए। यसS Wय0ता िमºया Faनह.लाई जनाउ;छ जोचा<ह; खा;टी 
िशZामा<थ श�का उMजाउ> उ{oaयS सो<ध/छन्। ज0त`, यहोवाका साZीह. Xश2 परpqर lन4l/छ भ/> कxरालाई 
इ/कार गछOन्। <वqासीह.लाई यस <वषयमा अलमgयाउन उनीह. Faनह. <नकाgछन्। उनीह.का Faन इमानदार 
l;द̀नन्। उनीह. खा;टी बाइबलीय जवाफ स4/न चाह;द̀नन्। उनीह. mवल अ.लाई अलमgयाउन र उनीह.का झ2टा 
िशZाह.िभ} िख;Lन चाह/छन्। यस <क<समको कxराबाट अलग lन4पछO भ>र बाइबलS हामीलाई Eताउनी <दएको 
छ न} भ> WयसS तपाइÁमा सWयतामा<थ श�का उMजाउ>छ र श`तानS तपाइÁलाई <नg>छ।

झ2टा िशZकह.बाट अलग रहन4 भ>को उनीह.का मhडलीह., उनीह.का बाइबल अ�ययनह., उनीह.का 
प40तकह., उनीह.का <टभी र H<डयो कायO-मह. र उनीह.को अ<डयो र िभ<डयो Hक¶ड�गह.बाट अलग रहन4 
हो।

MीिNय Sकyइ र &वजयी जीवन भाग ३ सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. १ प}4स २:१-२ अन4सार बढ्न सuनलाई <वqासीS गन4Oपन| �ईटा काम m-m lन्?

2. बाइबललाई आ�नो जीवनक� प40तक बनाउनलाई <वqासीS गन4Oपन| पा;चओटा कामह. m-m lन्?

3. बीउ छन|को दÅCा/तअन4सार क0ता-क0ता कxराह.S <वqासीको जीवनमा वचनलाई <नसा0या<दन सuछन्?

4. <वqासीS आ�नो <फ-ी परpqरमा<थ रािख<दन सuछ भ/> कxरा कxन पदS बताउ;छ?

5. हामीS आ�नो <फ-ी परpqरमा<थ रा�न सuछ¦ <कन<क उहा;S हाyो ________ गन4Ol/छ।

6. धनसDपि~ <कन धोकाप2णO l/छन्?

7. <हतोपशको Eताउनीअन4सार धनसDपि~S _______________ बनाउ;छ र _________________ जा/छ।

8. ±S परpqरलाई प<हलो 0थान <दए; भ> उहा;S pरो Rर<वचार गन4Ol/छ भ/> कxरा कxन पदS बताउ;छ?

9. खराब स�गतS असल च<र}ह. <बगादOछन् भ/> कxरा कxन पदS <सकाउ;छ?
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10. यसको मा> m हो?

11. अ/धकारका कामह.स;ग कxन` स�गत नगर भ/> कxरा कxन पदS <सकाउ;छ?

12. खराबबाट <न0mर आऊ र अलग होओ भ>र कxन पदS <सकाउ;छ?

13. सÂसारलाई Foम नगर भ>र <वqासीलाई कxन खhडS Eताउनी <द/छ?

14. उपय4Ouत खhडS सÂसारको प<रभाषा कसरी <दएको छ?

15. बाइबल <वप<रतका िशZाह. <सकाउ>ह.लाई िच<नरा�न र <तनीह.िख टाढा रहन कxन पदS भ/दछ?

16. “<वभाजन gयाउ> मा<नस” भ>को क0तो मा<नस हो?

17. क0तो Faनलाई म2खO Faन भ<न/छ?

18. म2खO Faनको एउटा उदाहरण <दन4होस्।
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AीिBय GकHइ र %वजयी जीवन
भाग ४

क5ठ गन7$पन9 पदह<: एफlसी ५:१८-१९; &हo> १२:१-२

अिघgला �ई पाठह.मा हामीS आिWमक lकeइ र AीCमा <वजयी जीवन िजउ> सDब/धमा आठओटा महvवप2णO 
उपायह.लाई अ�ययन ग�य¦: AीCमा रहन4, प4रानो मा/¥लाई फाgन4 र नया;लाई प<हरन4, पाप 0वीकार गन4O, 
<नशाना<तर दगन4O, वचनलाई खान4, वचनलाई सDहािलरा�न4, सÂसारबाट अलग रहन4 र झ2टा िशZकह.बाट अलग 
रहन4।

यस पाठमा हामी अि/तम चारओटा ब4;दाह.लाई Rन|छ¦: आफ]लाई प<व} आWमाको हातमा स4Dपन4, असल बानीह. 
बसाgन4, आ�ना आ;खालाई AीCमा लगाइरा�न4, र AीCको निजक जान4।

पFव� आ=माh भरपbर [न1 (एफ�सी ५:१८)

AीिCय जीवनमा आिWमक <वजय, आफ]िभ} वास गन4Ol> प<व} आWमाको हातमा आफ]लाई सपमOण गHर र स4DÊर 
हा<सल ग<र/छ।

१. आWमाS भरप2र lन4 भ>को आWमाको <नय/}णम4<न रहन4 हो। रuसीS माÎको मा/¥ रuसीको <नय/}णम4<न l/छ 
भ> एक <वqासी आWमाको <नय/}णम4<न l/छ जब ऊ आWमाS भरप2र l/छ। यस अथOमा मा} आWमाS भरप2र 
lन4लाई रuसीS मा<तन4स;ग दा;िजएको हो। वा0तवमा, आWमाS भरप2र lन4 रuसीS मा<तन4स;ग समान कxरो होइन; 
यो रuसीS मा<तन4भ/दा <वप<रत अथOमा त4लना ग<रएको कxरा हो। क<तपय uया<र�p<टकह.S आWमाको भरप2री 
भ>को आWमाS मा<तन4 र <नज लड्न4, हा;Ï4 र जडâा;हाको ज0त` �यवहार गन4O हो भ>र <सकाउ;छन्, तर यो 
हा0या0पद र अबाइबलीय कxरा हो। Ê/�को0टको <दनमा Eलाह. आWमाS भरप2र l;दा प}4सS F0ट ̀बताए, उनीह. 
माÎका होइनन् (Fo<रत २:१५)। उनीह. धमOराउ>, भ4इ;मा लड्> र <वकÆत उ~oजनामा हा;<सरRका <थएनन्! होइन, 
आWमाS भरप2र lन4 भ>को mवल आ�नो जीवन परpqरको <नय/}णमा स4िDपएको lन4 हो। यसको मा> आ�नो 
इLछा र आ�नो अिभलाषाको Sिख मन4O र AीCको <निDत िजउन4 हो। यसको मा> हHक <दन आफ]लाई <दनभ<रको 
ला<ग Fभ4मा समपOण गन4O हो र जब-जब आ�नो साम4 कxन ̀<नणOय गन4Oपन| <वषय आउ;छ तब-तब आ�नो इLछा नभई 
परpqरको इLछालाई रो�न4 हो। <वqासीS जब यसो गदOछ परpqरS उसलाई आिWमक बल र ब4ि� र अग4वाइ 
Fदान गन4Ol/छ। आWमामा <ह;ड्न4 र आWमाS भरप2र lन4 यही हो।

२. आWमाS भरप2र lन4 भ>को एकपटकको घटना वा अन4भव होइन; यो एउटा F<-या हो। एफ©सी ५:१८ को <-या 
<नर/तर-कालीन (continuous tense) <-यापद हो। योचा<ह; <स�ता हा<सल गन| कxराको सवाल नभएर Fभ4को 
अन4_ह र �ानमा बढ्द̀ जा> कxराको सवाल हो। <वqासीS पाप गनO प4sदा ऊ <नराश ब/न4 l;द̀न; उसS पाप 
0वीकार गन4OपछO र आफ]लाई आWमाको >तÅWव र <नय/}णम4<न स4DÊर ऊ फ©<र नया; गरी आWमाS भरप2र lन सuछ।

३. आWमाS भरप2र l> कxरा आिWमक गीत गाउ> कामस;ग सDब� भएको तºयलाई �यान <दन4होस् (एफ©सी ५:१९)। 
भजन, 0त4<तगान र आिWमक गीतह.मा सामºयO l/छ। एफ©सी ५ मा पावलS आिWमक गीतह. गाउ> कामलाई 
प<व} आWमाS भरप2र l> कामस;ग जोडoका छन्। जसरी दाऊदका गीतS <वचिलत राजालाई शा/त गराए (१ 
शम2एल १६:२३), आिWमक गीतह.S <वqासीको “नया; मा<नस”  लाई ख4वाउन र हौसला <दन सuछ। भजन तथा 
आिWमक गीतह. कhठ गन4O असल हो; तब परीZाको घडीमा <तनलाई Fयोग गनO स<क/छ। एउटा भय�कर 
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परीZाको घडी भएर जान4पदe परpqरका एकजना असल छोरीलाई FाथOना गनO वा बाइबल पढ्न गाfो <थयो तर 
<तनS एउटा सरल आिWमक गीत <नर/तर गाइर<हन् र Fभ4S उनलाई <वजय <दन4भयो।

असल प<व} स�गीतको स�कलन गन4O र अवसरअन4सार <तनलाई मोबाइलमा वा गाडीमा वा घरमा स4/न4 
ब4ि�मानी कxरा हो। पा0टर Õ बी ब<फ�गटनS भ/न4भयो,

“स«सा<रक स�गीतS स«सा<रक वातावरण  सÅजना गदOछ र स«सा<रक FवÅि~लाई FोWसाहन <द/छ। 
अक´<तर, तपाइÁS आ�नो घरमा असल प<व} स�गीतÃारा सÂयम, ि0थरता, शाि/त र च̀न gयाउन 
सuन4l/छ। सानो बLचा स4<तरRको कोठामा तपाइÁS uयाdटमा बाइबल कहानीह. बजाएर छो<ड<दन 
सuन4l/छ र उसको सानो मि0तÇकमा ती बाइबल कहानीह. िछराउन सuन4l/छ। बLचाह.लाई 
औपचा<रक .पमा <सuन4 आवaयक छ̀न; तपाइÁS उनीह.लाई Wयसरी छो<डरा�न4l;दा प<न उनीह. 
0प/जS ज0त ̀काम ग<ररRका l/छन्; उनीह.S सो<सहाgछन्। शा/त पान| खालको, AीCलाई आदर गन|, 
आWमालाई जगाउ> खालको AीिCय स�गीतह. Wयहा; बजाएर छो<ड<दन4होस्, घरमा Wयो बिजरहोस् र 
WयसÃारा तपाइÁS आ�ना छोराछोरीह.को kदयह.मा स4रZा  र च̀न र शाि/तलाई िछराउ> काम 
ग<ररहन4भएको l/छ” (J.B. Buffington, “How to Lose a Child Before He is Five Years Old”)।

आज इसाईजगतमा Fचिलत शारी<रक AीिCय स�गीतको <व§�मा हामीS आवाज उठाउन`पछO। बाइबलS भ/दछ, 
हामीS गाउन4पन| त “आिWमक गीतह.”  lन ् (एफ©सी ५:१९)। यसS स«सा<रक गीतको ठीक उgटो <क<समको 
स�गीतलाई जनाउ;दछ। आिWमक स�गीत शरीरलाई पोÏo स�गीतको ठीक उgटो <क<समको स�गीत हो। यो 
सÂसारको नाचगान-खानपान-रमाइलोको स�गीतभ/दा ठीक उgटो स�गीत हो। परpqरS हामीलाई सÂसारका 
खराब कxराह.<सत स�गत गनO F<तब/ध लगाउन4भएको छ (१ य2ह/ना २:१५-१६) भ/> कxरालाई हामीS 
अिघबाट` R<रसmका छ¦।

[प<व}, आिWमक स�गीतका mही नम4नाका ला<ग wordoftruth.com.np �बसाइटको आिWमक स�गीत पÅÜमा गई 
स4/न सuन4l/छ, साथ̀ <तनलाई आ�नो कD�य4टर वा मोबाइलमा सानO प<न सuन4l/छ।]

४. प<व} आWमाको भरप2रीलाई परpqरलाई ध/यवाद <द> कामस;ग जो<डएको छ (एफ©सी ५:२०)। य<द मस;ग 
गनगन गन| आलोचनाWमक FवÅि~ छ भ> म आWमाS भरप2र भएको l;<दन <कन<क Wय0ता कxराS उहा;लाई शो<कत 
त4gयाउ;छ (एफ©सी ४:३०-३१)।

५. प<व} आWमाको भरप2री प<व} <क<समका नाता-सDब/धह.स;ग सरोकार रा�> कxरा भएको बताइएको छ 
(एफ©सी ५:२१ - ६:९)। प<व} आWमाS भरप2र lन उहा;को आ�ापालन गन4O आवaयक छ, अ<न उहा;को 
आ�ाअन4सार हामीS एक-अकeलाई ईqरीय ढ�गS �यवहार गHको उहा; चाहन4l/छ। आWमाS भरप2र भएका 
पWनीह.S आफ]लाई आ�ना प<तह.का अधीनमा स4Dप/छन्। आWमाS भरप2र भएका प<तह.S आ�ना पWनीह.लाई 
Foम गछOन्। आWमाS भरप2र भएका नानीह.S आ�ना बाब4-आमालाई आदर गछOन्। आWमाS भरप2र भएका 
बाब4ह.S आ�ना नानीह.लाई <रस उठाउ;द̀नन्। आWमाS भरप2र भएका नोकरह. आ�ना मािलकह.का आ�ाकारी 
l/छन्। आWमाS भरप2र भएका मािलकह.S आ�ना नोकरह.<सत /यायोिचत �यवहार गछOन्।

ईZरीय बानीह@ बसा�न1 (लbका ४:१६)

हाyो जीवन �य0त जीवन हो र परpqरलाई न` बा<हर नधmिलयोस ्भ/> Rत4S हामीS असल बानीह. बसाgन4 
अ<नवायO छ। हामीS <दनl; बाइबल अ�ययन गनO, अ/त¶व/तीका FाथOनाह. गनO र मhडलीस;ग <नयिमत.पमा Èला 
lन र स�ग<ठत स4समाचार FचारकायOमा भाग िलन, प<रवार<सत समय <बताउन र Wय0त` अ. कxराह. गनOलाई 
बानी बसाgन4पछO।
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यसको मतलब हामी <दनको वा ह�ताको कxन`-कxन` <व¿ष समयह.मा मा} परpqरलाई सDझ> र परpqरको dवा 
गन| भ>को होइन। हामीS <नर/तर FाथOना गन4OपछO (१ ¸0सलो<नकी ५:१७), परpqरतफ® <व�क <नद´ष रा�नलाई 
सध�भ<र FयWन गन4OपछO (Fo<रत २४:१६), Fभ4को काममा सध�भ<र Fश0त l;द̀ जान4पछO (१ को<र/थी १५:५८), 
सध�भ<र ध/यवाद <दन4पछO (एफ©सी ५:२०), AीCको गवाही <दन सध�भ<र तयार रहन4पछO (१ प}4स ३:१५)।

साथ̀, हाyा आिWमक बानीह. mवल री<तमा} नबन2न्, mवल औपचा<रकता प2रा गन| काम मा} नहोऊन ्भ/> 
कxरामा हो<सयार lन4पछO। हामीS आ�ना आिWमक बानीह.लाई ताजा रा�छ¦ जब हामी AीCको स�ग<तमा 
र<हरह/छ¦।

आxना आQखा 3ी5मा लगाइरा�न1 (Fह�b १२:१-२)

हामीS आ�ना आ;खा AीCमा लगाइरा�न4पछO। उहा;S क<हgय ̀धोका <दन4l/न र क<हgय` ठoस ख4वाउन4l/न। AीCिख 
अ/य}, ज0त` आ�नो पाप, सÂसार, जीवनका क<ठनाइ, वा अ. मा<नसह.<तर आ�ना आ;खा लगाउ;दा न` <वqासीS 
ठoस खा/छ। जसका आ;खा AीCमा<थ लगाइएका छन ्र जसS उहा;लाई <स�गो kदयS dवा गद½छन्, उनीह. अ. 
<वqासीS पाप गHको वा ठoस ख4वाउ> अ/य काम गHको �दा प<न ठoस खा;द̀नन्। ज0त`, मhडलीह.मा जब 
सम0याह. आउ;छन ्तब कxन-कxन सद0यह. सा;Lच̀ AीCस;ग <ह;ड्द̀छन् भ/> कxरा Wयहा; िछr` Fकट l/छ। ज0तोस4क� 
कxरा आए प<न उनीह. उहा;स;ग <ह;<डरह/छन्। तर मा/¥लाई R<ररRकाह. र मा/¥लाई पÒयाइरRकाह. <नराश 
ब/छन् र कस`S वा कxन` कxराS उनीह.लाई ठoस ख4वाएपिछ उनीह. पिछ हट्छन्।

3ी5मा रFहरहन1 (मMी ११:२८-३०)

हामी यही ब4;दामा श4§ गHका <थय¦ र यस`मा अ/त गन|छ¦, <कन<क आिWमक .पमा lक®न र <वजयी ब/न <वqासीS 
गनO सu> सबभ/दा महvवप2णO कxरा न ̀Fभ4<सतको स�ग<तमा <ह;ड्न4 र हर समय उहा;मा भरोसा गन4O हो। AीिCय 
जीवन परpqरका अन/त प4} Xश2 AीC<सतको �यिuतगत सDब/ध हो। यो उहा;लाई _हण गन|, उहा;को dवा 
ग<ररह> र उहा;बाट <स<करह> कxरा हो। यो न ̀सा;चो AीिCयन <वqासको सारतvव हो र यो न ̀आिWमक lकeइ र 
<वजयी जीवनको उपाय हो।

MीिNय Sकyइ र &वजयी जीवन भाग ४ सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. आWमाS भरप2र lन4 भ>को m हो?

2. Ê/�को0टको <दनमा रuसीS माÎको आरोप लगाइ;दा प}4सS m भ>?

3. आWमाS भरप2र lन4 _________________को घटना वा अन4भव होइन; यो एक ____________________ हो।

4. <कन आWमाS भरप2र l> कxरा आिWमक गीतह. गाउ> कामस;ग जो<डएको छ?

5. आिWमक गीतह. ________ गीतका ठीक उgटो <क<समका गीत lन्।

6. आिWमक स�गीत ____________ गीतभ/दा ठीक उgटो <क<समका गीत lन्।

7. आWमाको भरप2री परpqरलाई ध/यवाद <द> काम<सत कसरी सDबि/धत छ?

8. असल आिWमक बानीह. बसाgन4 <कन महvवप2णO छ?

9. <वqासीS आ�नो जीवनमा बसाgन4पन| Wय0ता असल आिWमक बानीह. m-m lन्?

10. हाyा आिWमक ________ चा<ह;  _______ नबनोस् भ/> कxरामा हो<सयार बÏ4पछO।
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KाथLना

क5ठ गन7$पन9 पदह<: एफlसी ६:१८; कलJसी ४:२; याक{ब ५:१६; १ य>हZना ३:२०-२२

AीिCय जीवनमा FाथOना जि~क� महvवप2णO कxरा अक´ छ̀न। FाथOना बाइबलमा ५०० भ/दा बढी पटक उgSख 
भएको छ।

FाथOनाS प<रवतOन gयाउ;छ र FाथOना<बना कxन` प<रवतOन आउ;द̀न: एउट ̀आWमा बचाइ;द̀न, एउट ̀Fचार आिश<षत 
ब/द̀न, एउट` दाDपWय जीवन <वजयी ब/द̀न, एउट` छोरा वा छोरी राyोस;ग lकeइ;द̀न, एउट` मhडली परpqरको 
इLछामा खडा र<हरहन सuद̀न।

हामीS FाथOना गनO <सuन4पछO (ल2का ११:१)।

FाथOना भ>को आ�नो असZमतालाई 0वीकार गन4O हो र आफ]लाई परpqरको भरोसामा स4Dपन4 हो। FाथOना भ>को 
कÆपा Fा�त गन4O र खा;चोको समयमा सहायता पाउनलाई अन4_ह Fा�त गन4O हो (<ह�2 ४:१६)।

FाथOना Fभावकारी lनलाई Wयसमा <नDनिलिखत सरल तर अ<नवायO तvवह. lन4 खा;चो छ:

१. )ाथ$ना आराधनामय Sन7पछ$ (ल2का ११:१-२)

Xश2S आफ]S <सकाउन4भएको “नम2ना FाथOना”  मा यस कxरालाई जोड <दन4भयो। यसको ताWपयO हHक FाथOनाको 
श4§मा सध� आराधनाको लामो भाग lन4पछO भ/> होइन, तर Fाथ�S आफ] अन/तको सÅिCकतe, सव´Lच 
महाम<हमको निजक जा;द̀छ4 भ/> कxरालाई सध� �यानमा रा�न4पछO। FाथOना हgका, आधा-मनS ग<र> <-याकलाप 
lन4l;द̀न।

२. )ाथ$ना पाप-Jवीकारस&हत Sन7पछ$ (भजनस�_ह ६६:१८; १ य2ह/ना ३:२०-२२)

हामी परpqरकहा; आउ> त<रका आ�ना पापह. 0वीकार गद½ हो। यसÃारा हामी कÆपा Fा�त गछ¾ र हामी असल 
<व�क<सत FाथOना गनO सuछ¦ र हाyा FाथOनालाई परpqरकहा; जा> बाटो ख4gछ।

३. )ाथ$ना उ}स7क Sन7पछ$ (याक]ब ५:१७; कल0सी ४:१२)। हता<रएको, आधा-मनS ग<रएको, �यान अ/त<तर 
लाµको FाथOना धoर` Fभावकारी l;द̀न।

४. )ाथ$ना &नयिमत Sन7पछ$ (रोमी १:९)। <वqासीS द̀<नक FाथOनाको समय रा�> बानी बसाgन4 आवaयक छ 
ज4नcला ऊ Fभ4<सत Èट गदOछ र आ�नो <निDत र अ.का <निDत FाथOना गदOछ। अ/त¶व/तीको मा> अ.का ला<ग 
FाथOना गन4O हो।

५. )ाथ$ना जाग<क Sन7पछ$ (एफ©सी ६:१८)। यसS अ/त¶व/तीको FाथOनालाई जनाउ;छ। FाथOनाÃारा हामीS 
अ.का आिWमक जीवनलाई पहरा <दन सuछ¦ वा खHख गनO सuछ¦।

६. )ाथ$ना अटल Sन7पछ$ (कल0सी ४:२; १ ¸0सलो<नकी ५:१७)। प<व} शाËमा पटकपटक जोड <दइएको, 
Fभावकारी FाथOनाको एउटा अ<त महvवप2णO पZ यही हो। FाथOनामा अटल lन4पछO भ/> कxरा क<त महvवप2णO छ 
भ>र जोड <दनलाई Xश2S �ईटा दÅCा/तह. <सकाउन4भयो: अधम� /यायकतe (ल2का १८:१-५), र रोटीको खा;चो 
पHको मा/¥ (ल2का ११:५-१०)।
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७. )ाथ$ना स7मध7र दाeप}य जीवनसsग जो&डएको Sन7पछ$ (१ प}4स ३:७)। आ�नो पWनी<सत ईqरीय ढ�गS 
�यवहार नगन| प<तको FाथOनाको जीवनमा परpqरको सामºयO l;द̀न।

८. )ाथ$ना अ<ह<सsग आव~ भएर ग&रन7पछ$ (रोमी १५:३०; २ को<र/थी १:११; कल0सी ४:३; १ ¸0सलो<नकी 
५:२५; २ ¸0सलो<नकी ३:१)। पावलS अ. <वqासीह.स;ग बारDबार आ�नो <निDत FाथOनाको माग गHका छन्। 
Fo<रत भएर प<न र Fभ4लाई आम>-साम> °र प<न उनS अ.ह.को अ/त¶व/तीको खा;चो ° भ> हामीलाई झन् 
क<त बढ्ता गरी यसको खा;चो पछO! FाथOनाको सDब/धमा म<सत कxराकानी गन4Ol;दा pरी ब�य2S आ�ना <व¿ष 
खा;चोह.मा अ.ह.<सत स;ग̀ FाथOना गन4O Fभावकारी l/छ भ/> कxरामा जोड <दन4भयो।

९. )ाथ$ना �लाबखत उपवासस&हत ग&रन7पछ$ (म~ी ६:१७-१८; १७:२१)।

म~ी १७:२१ को स/दभOमा Xश2S एकजना �CाWमा लाµको mटोको <वषयमा कxरा गद½ lन4l/ºयो। Eलाह.S 
�CाWमालाई हटाउन नसuन4को कारण उपवास नबdकोS हो भनी Xश2S बताउन4भयो। <व¿ष गरी �CाWमाह.को 
<कgलाह. भWकाउनका ला<ग आिWमक लडाइ;मा उपवास<सतको FाथOना उपयोगी l/छ।

उपवासको बाHमा मलाई बताउ> प<हलो �यिuत pरी आमाप<rकी ब�य2 ज4िलया पोलोक lन4l/ºयो। म~ी 
६:१७-१८ को कxरा गद½ यस F<त�ालाई उहा;S आ�नो जीवनमा पटकपटक Fमािणत गन4Oभएको कxरा मलाई 
बताउन4भयो। उहा;का प<त एउटा Mयाि�ट0ट मhडलीमा <डकन lन4l/ºयो। <ववाह गन4Oभ/दा अगा<डिख न` उहा;S 
रuसी <पउन प2र` छोड्न4भएको <थयो। एक <दनको कxरा <थयो, प<हला आफ]स;ग <पउ> एकजान प4रानो साथीस;ग 
एउटा घरको छानामा<थ काममा स;ग̀ पन4Oभएछ। कxराकानीको -ममा आिखरमा “एक <गलास मा}”  <पउन भ>र 
उहा; राजी ब/न4भयो। एक <गलास भ/दाभ/द̀ �व`S थ4F̀ <गलास <पएछन ् र य<त माÎछन् <क ठ2लो 0वरS गाउन 
थाSछन ्र छानिख औजारह. सpत �या;uन थाSछन्। Fहरी बोलाइएपिछ उनीह. जबरज0ती थानामा ल<गए। 
अब ज4िलयाS <डकन पोलोकलाई थानाबाट छ4टाउन4पन| भयो! उनS एकद± पछ4तो मा> र य0तो क<हgय` 
नदोहो�याउ> F<त�ा आ�नी पWनी<सत गH र मhडलीका साम4 उिभएर cसरी Zमा याचना गH र मhडलीS Zमा 
प<न <दए। तर उuत घटनाS ज4िलयालाई 0तMध पा�यो र फ©<र प<न �ीमान परीZामा पHर लड्न4होला भ/> 
उहा;लाई डर भइर×ो <कन<क उहा;का ब4बा र सस4रा �व`जना <पयuकड <थए भ/> कxराको उहा;लाई सDझना आयो। 
Wयस`S यस खराबीमा<थ �ीमानS प2णO <वजय पाएको कxराको <न�यता आफ]लाई नभएसDम उहा;का ला<ग 
उपवासस<हत FाथOना ग<ररह> उहा;S अठोट गन4Oभयो। क<त लामो समयसDम भ>र बताउन4भएको ज0तो मलाई 
लाsद̀न तर धoर ̀ <दनसDम उहा; उपवास बÏ4भयो। उहा;S मीठा-मीठा भोजनह. तयार गन4Ol/ºयो अ<न <बहान, 
<दउ;सो र cल4कीको खाना खा> cलामा �ीमान मäोS भ/न4l/ºयो, “आऊ न ज4िलया, हामी बdर अिलक<त खाऊ;,” 
तर उहा;S जवाफ <दन4l/ºयो, “pरो <फ-ी नगन4Oहोस्, मäो।”  अ/तमा, परpqरS �ीमानलाई <वजय <दन4भयो भ/> 
कxराको आ�नो kदयमा शाि/त पाएपिछ उहा;S उपवास बÏ छोड्न4भयो र �ीमानS जीवनभर एक थोपा रuसी 
प<न <पउन4भएन।

)ाथ$ना सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. कxन पदS हामीलाई परpqरको Ìसहासनको निजक सहासस;ग आउन <नम/}णा गदOछ?
2. Fभावकारी FाथOनाका नौओटा अ<नवायO तvवह. m-m lन्?
3. FाथOना गदe हामी परpqरकहा; <कन आराधनामय ढ�गS निजक जान4पछO?
4. कxन पदS भ/दछ, “य<द ±S आ�नो kदयमा अधमO रा°Â भ> Fभ4S pरो <व/ती स4/न4l>छ̀न”?
5. आ�नी पWनीस;ग ठीक �यवहार नगन| प<तका FाथOनाह. रो<कन सuछन् भ/> कxरा कxन पदS बताउ;छ?
6. श`ता<नक अखडाह.मा<थ <वजयी lन उपवासस<हतको FाथOनाको खा;चो पदOछ भ>र कxन पदS बताउ;छ?
7. ग4�तमा उपवास बÏoह.लाई परpqरS ख4gलमख4gला इनाम <दन4l/छ भ/> कxरा Xश2S कxन खhडमा F<त�ा 

गन4Oभयो?
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AीिBय जीवनमा %व'ास

क5ठ गन7$पन9 पदह<: याक{ब १:२२; २:२६; &हo> ११:१,३,६

एउट` <वषयमा सDबि/धत सब ̀म4�य-म4�य िशZाह.लाई एउट ̀खhडमा F0त4त ग<रएको Wय0ता <व¿ष खhडह.म�X 
&हo> ११ एउटा हो। यसका अ. उदाहरण0व.प Foमको अ�याय १ को<र/थी १३ हो भ> बौ<रउठाइको अ�याय १ 
को<र/थी १५ हो।

<वqासको सDब/धमा ८ ओटा म4�य-म4�य िशZाह. यस Fकार छन्:

१. &वmास नभई नSV कzरा हो (<ह�2 ११:६)

“<वqास”  [“faith”  र “believe”  अ�_oजी] बाइबलमा ७७१ पटक उgSख भएको छ। AीिCय जीवन “<वqासिख 
<वqाससDम”  (रोमी १:१७) को कxरा हो। Xश2S Eलाह.मा <वqासको कमी Èrाउन4l;दा उनीह.लाई पटकपटक 
ह�काउन4भयो (म~ी ६:३०; ८:२६; १४:३१; १६:८)।

२. &वmास पर�mरको वचनमा आधा&रत कzरा हो (<ह�2 ११:१)

रोमी १०:१७ <सत त4लना गन4Oहोस्।

<वqास भ>को परpqरको वचनलाई <सफ® <वqास गन4O हो। <वqासको सDब/धमा सबभ/दा महvवप2णO तºय यही 
हो। <वचार गन4Oहोस्, न2हलाई (<ह�2 ११:७), अ�ाहामलाई (<ह�2 ११:८), सारालाई (<ह�2 ११:११)।

बाइबलीय <वqास अ/धो l;द̀न; यसको पछा<ड Fमाण l/छ, <न�यता l/छ (<ह�2 ११:१), अ<न Wयो <न�यता 
परpqरक� वचन हो, ज4नचा<ह; “अ>क¦ अच2क Fमाणह.मा आधा<रत छ”  (Fo<रत १:३)। सÂसारको “<वqास”  फरक 
छ <कन<क Wयो कxन` प<न <नि�त कxरामा आधा<रत छ̀न।

बाइबलीय <वqास आ�यOकमOह.बाट, भावनाह.बाट वा गो�य आ�यािWमक शिuतसDब/धीको (mystical) 
अन4भवह.बाट आउ> कxरा होइन। अ�ाहामS नरकमा प4µका धनी मा<नसलाई भ>, य<द कस`S परpqरको 
वचनलाई <वqास गद½न भ>, कxन` मा<नस मHकाबाट बौHर उठo ताप<न <वqास गन|छ̀न (ल2का १६:३१)।

<वqास परpqरको वचनमा आधा<रत l/छ भ/> कxराबाट बाइबल AीिCय जीवनको ला<ग नभई नl> कxरा हो 
भ/> ब4³न स<क/छ। हाyो <वqास बढoको चाह/छ¦ भ>, हामीS बाइबल पढ्न4पछO, अ�ययन गन4OपछO (Fकाश १:३; 
२ <तमोथी २:१५) र बाइबल स4/न4पछO (Fचार, िशZा स4/न <वqासयोsय lन4पछO) र बाइबललाई कhठ गन4OपछO 
(भजन ११९:११)।

३. &वmासP आ�ापलान गन$ कदम चा�छ (<ह�2 ११:८)

Rन2O: याक]ब १:२२। सा;चो <वqास भ>को mवल <दमागमा र kदयमा मा} सीिमत l> कxरा होइन; यो य0तो कxरा 
हो जसS परpqरको वचनअन4सार पाइला चाg> काम गछO। याक]बS <सकाउ;छन ्काम<बनाको <वqास मHको l/छ 
(याक]ब २:२६)। Wयो सा;चो <वqास होइन।

<वqासS ईqरीय बानीह. बसाgन कदम चाgछ (ज0त`, मhडलीमा उपि0थ<त l> बानी, <ह�2 १०:२५; बाइबल 
अ�ययन गन| बानी, २ <तमोथी २:१५; अ/त¶व/तीको FाथOना गन| बानी, १ <तमोथी २:१-२)।
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परpqरS बोलाउन4l;दा <वqासS पाइला चाgछ। परpqरको बोलावटलाई “पिछ, पिछ”  भ/>ह.लाई Xश2S 
Eताउनी <दन4भयो (ल2का ९:५९-६२)।

४. &वmासP यस जीवनभZदा पर �छ$ (<ह�2 ११:१०)

यसS 0वगOमा सा;िचएका धनह.लाई RछO (म~ी ६:२०)। यसS AीCको /याय-आसनलाई RछO (२ को<र/थी 
५:१०)।

यसS मलाई अgछी, 0वाथ�, शारी<रक, मनतातो lनिख जोगाउ;छ। जवानह.S यसो गन4OपछO। नया; <वqासीह.S 
यसो गन4OपछO। �यवसायीह.S यसो गन4OपछO। वÅ� <वqासीह.S यसो गन4OपछO। pरी आमाS ७० वषOको उpरमा प4µर 
द̀<नक .पमा बाइबल पढ्न थाgन4भयो र Wयसcलािख उहा;S वषOमा �ईपटक बाइबल प2र` पढ्> गन4Oभएको छ।

बाइबल <ट�पणीकार <विलयम mली (William Kelly) का भा/जा <वq<व�ालयमा पढ्न जा;दा <तनका मामाS 
उनलाई _ीक भाषा <सकाएका रRछन ्भ/> कxरा Wयहा;का _ीक Fा�यापकS जा>पिछ <तनलाई <Ñ<नटी कSज -- 
एक रोमन uयाथोिलक कSज -- मा Fा�यापकको पदको F0ताव रा°। <तनलाई मान-इ�जत Fदान ग<रयो र 
“Fश0त सDपि~ जोड्न4l>छ”  भ/> F<त�ा <दइयो। <तनको ब4ि�मानी जवाफ यस Fकार <थयो, “कxन सÂसारको 
<निDत”?

५. &वmास जाsिचZछ (<ह�2 ११:१७)

<वqासलाई सध� जा;िच/छ। Wयो सा;चो छ <क छ̀न भ>र RनO र Wयसलाई खानOलाई <वqास जा;िच/छ। उजाड0थानमा 
य¯दीह.को जीवनमा यसरी जा;L> काम भएको <थयो (F0थान ४:२९-३१; ५:४-२३)।

एकजनाS AीCमा <वqास गन|<बि~क� उसको <वqास जा;िच/छ (मक]Oस ४:१८-१९) र AीिCय जीवनभरी न` 
जा;िच>, बिलयो बनाइ> F<-या जारी रह/छ (१ प}4स ५:१०)। जब <वqासको कxन ̀ नया; कदम िलइ/छ तब 
FWXकपटक न ̀Wयो जा;िच/छ, ज0त ̀मhडली लगातार उपि0थत l> <नणOय, बाइबल हHक <दन पढ्> <नणOय, <नि�त 
अÂश Fभ4लाई <नयिमत <द> <नणOय, पWनीलाई AीCS मhडलीलाई झ� Foम गन| <नणOय आ<द। हाyो <वqास सा;चो हो 
<क सतही मा} हो, परpqर RनO चाहन4l/छ।

६. &वmासP हामीलाई साहस &दZछ (<ह�2 ११:२३)

जीवन थ4F̀ डरह.S भ<रएको l/छ तर AीCमा रािखएको <वqासS सब ̀डरलाई माथ गदOछ। हामी कxन ̀सम0या वा 
प<रि0थ<तस;ग डराउन4पद½न <कन<क सब ̀कxरा उहा;को हातमा छ (रोमी ८:२८)। हामी खा>कxराको ला<ग, ल4गाको 
ला<ग डराउन4पद½न (म~ी ६:३३; <ह�2 १३:५-६)। हामीS वÅ� अव0थाको डर मा/न4पद½न (भजनस�_ह ३७:२५)।

७. &वmासP &व�की &नण$यह< गछ$ (<ह�2 ११:२४-२६)

मोशाS <वqास`Ãारा एउटा <व�की <नणOय गH: फारोको छोरा भएर सिजलो जीवन <बताउन4को सrा उनS 
परpqरका जनह.<सत थोर ̀ <दनका ला<ग �ःख भोª4 न` रोÕ। जीवनमा य0ता म4�य-म4�य <नणOयह. गनOलाई 
<वqासS हामीलाई प<न उही ब4ि� <दन सuदछ: ज0त`, समाजलाई पÒयाउ> <क AीCलाई; AीCको ला<ग प2र` 
kदय <द> <क न<द> (रोमी १२:१); सÂसारबाट अलग l> <क नl> (रोमी १२:२); परpqरको dवा गन| <क 
प̀साको (म~ी ६:२४); अgछी l> <क pहनती (<हतो १३:४); परpqरको कामको ला<ग Fश0त गरी <द> <क 
आ�न ̀ला<ग रा�> (२ को<र/थी ९:६)।
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८. &वmासP िज}छ र सहZछ (<ह�2 ११:३२-३८)

जीवनका परीZाह.मा<थ क<तS िजWनका <निDत <वqास पाउ;छन्, क<तS सहनका <निDत। चाR आगोलाई 
<नभाइयोस्, चाR हामीलाई जलाइयोस्, हामी <वqास गनO सuछ¦; चाR Ìसहको म4ख ब/द ग<रयोस् चाR WयसS 
हामीलाई <नलोस्; चाR ³यालखाना खोिलयोस ्चाR हामी Wयही; मन4O परोस्; चाR हामीलाई <नको पा<रयोस् चाR 
नपा<रयोस्, cLन खोिजएको कxरा चाR <ब-ी होस ् वा नहोस्, चाR गोली रो<कयोस ्चाR नरो<कयोस्, हामीS 
भरोसा गन½पछO।

परpqरS आ�नो इLछाम4ता<बक <वqास <दन4l/छ; हामीS उहा;को इLछा 0वीकान4OपछO। Wयस`S Xश2S प<व} 
शाËलाई “pरो धीरजको वचन” को सÂ�ा <दन4भयो (Fकाश ३:१०)।

FनvकषE

परpqरलाई उहा;को अन4_हका <निDत र यस �C प40ताको बीचमा रRर <वqास गन| मौकाको ला<ग ध/यवाद होस्। 
m AीCमा<थ म4िuतका <निDत तपाइÁS <वqास गन4Oभएको छ? m आ�नो जीवनलाई न` बदg> <वqास तपाइÁको छ 
(२ को<र/थी ५:१७)?

m बाइबल<सत तपाइÁको य0तो घ<नC सDब/ध छ जसको फल0व.प तपाइÁको <वqास बढ्द̀ गइरRको छ?

m तपाइÁको <वqास जा;िचद̀छ? मा} अिघ बढ्द̀ जान4होस्!

<वqासको सवालमा pरो जीवनकथा Sिखयो भ> Wयो क0तो l>ºयो? हHक जीवन परpqरका <कताबह.मा 
Sिखएको l/छ (<ह�2 ११:३९-४०)।

MीिNय जीवनमा &वmास सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. बाइबलमा <वqास सDब/धी म4�य अ�याय कxन हो?

2. <बना<वqास परpqरलाई ख4सी पान4O असDभव छ भ>र कxन पदS बताउ;छ?

3. <वqास निखएका कxराह.को Fमाण हो भ>र कxन पदS बताउ;छ?

4. बाइबलीय <वqासको पZमा Wयहा; थ4F̀ अच2क Fमाणह. छन् भ>र कxन पदS बताउ;छ?

5. नरकमा प4µको धनी मा<नसलाई m जवाफ <दइयो जब उसS आ�ना अ<वqासी दाज4भाइह.S <वqास गरोस् 

भ/> Rत4S लाजरसलाई बौराईकन पठाइयोस् भ/> अन4रोध गH?

6. म आ�नो <वqास बढoको चाह/छ4 भ> ±S m गन4OपछO?

7. कxन पदS “वचन पालन गन|ह. होओ, स4/>ह. मा} होइन” भ/दछ?
8. कxन पदS “जसरी शरीर आWमा<बना मHको l/छ, उसरी न` <वqास प<न कामह.<बना मHको l/छ” भ/दछ?
9. <वqास <कन जा;िच/छ?

10. कxन पदS “परpqरलाई Foम गन|ह.का <निDत सब` कxरा िमSर भलाइ उWप/न गदOछ” भ/दछ?
11. कxन पदS “±S धम� जनलाई Wया<गएको °को छ̀न” भ/दछ?
12. मोशाको ब4ि�मानी रोजाइ m <थयो?

13. सह> <वqास भ>को m हो?
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परM'रका हातह%तयार

क5ठ गन7$पन9 पदह<: एफlसी ६:१०-२०

पFरचय

1. सÂसार, शरीर र श`तानको <व§�मा हाyो एउटा भय�कर य4� चिलरRको छ। तार/तार लडाइ; र सम0या °र 
हामी छuक पन4O पद½न। <सपाहीह. य4� .चाउ;द̀नन् तर उनीह.को काम न` Wयही हो। हामी 0वगOमा प4<गसmका 
छ̀न¦; हामी श}4क� भ2िममा छ¦ अ<न य4� अ/त नभएसDम हामी ल<डरहन4पछO।

2. हामी परpqरको सामºयOमा उिभ/छ¦; <वqासीका हातह<तयार परpqरबाटका Fब/ध lन् (“परpqरका 
हातह<तरयार”, एफ©सी ६:११)। हामी आ�न ̀सामºयOमा उिभ;द̀न¦। <वजय हाy ̀हो; हामीलाई श`तानको डर 
मा/न4 छ̀न, तर उसको <व§�मा खडा lन4 र जागा रहन4चा<ह; आवaयक छ।

3. हामीलाई हातह<तयारको Fब/ध ग<रएको त छ, तर हामीS Wयसलाई प<हरन4 आवaयक छ र Wयसलाई Fयोग 
गनO <सuन4 खा;चो छ।

स=यताh कFसएको क8मर (एफ�सी ६:१४)

1. य4�मा कDमर स4रिZत रा�न4पछO <कन<क कDमर± घाइÎ भइयो भ> लडाइ; गनO स<क/न।

2. स4रZा <द> कxरा सWयता हो। यसS सLचाइ, इमानदा<रतालाई जनाउ;छ। परpqर सWयका परpqर lन4l/छ र 
उहा;का जनह. सWयवादीह. lन4 आवaयक छ। तर -©टीह. “सध� झ2ट बोg>”  ह. <थए (तीतस १:१२-१३)। 
उनीह. यसमा कx�यात <थए! तर परpqरको स/तान क<हgय` य0तो lन4 l;द̀न।

3. झ2टो बोली श`तानबाटको हो (य2ह/ना ८:४४) र यो प4रानो पाप 0वभावबाटको हो (एफ©सी ४:२२-२५)। झ2ट 
बोg> काम अ/धकारबाटको हो; यो सÂसारबाटको हो; यसलाई हामीलाई फाgन4पछO र नया; मा/¥लाई अथeत् 
AीCलाई प<हरन4पछO।

4. मा<नसह.S <विभ/न कारणS झ2ट बोgछन्।

1) मा<नसह. क<तपटक डरS झ2ट बोgछन्। िम¤मा जा;दा अ�ाहामS आ�नी पWनीका बाHमा डरक� कारण 
झ2ट बोSका <थए (उWपि~ १२:११-१३)। मा/¥को डरS गदe प}4सS आ�नो Fभ4लाई इ/कार गH (ल2का 
२२:५५-६०)। बाइबलS बताउ;छ, मा/¥को डरS पासोमा पाछO (<हतोपश २९:२५)।

2) मा<नसह. क<तपटक घÅणाS झ2ट बोgछन ् (<हतोपश २६:२८)। मा/¥ह. अ.लाई चोट प4�याउनलाई 
उनीह.का बाHमा झ2ट बोgछन्। श`तानS ह�वा<सत झ2टा कxराह. गन4Oको कारण यही <थयो। झ2टा हgला 
मLचाउ> कामलाई यस`S Foरणा <दएको l/छ। १९८० को दशकमा >पालको बाइबल सोसाइटीका 
Fम4खS मलाई बाइबलह. जलाएको आरोप लगाइएको एउटा प} S°र मhडलीह.लाई पठाए, तर Wयो 
प2र` झ2ट <थयो। उनS Wयसो गH <कन<क उनS मलाई Fचार गनOिख रोuन चाह/¸ र ±S श छोडoर 
गएको उनी चाह/¸। <ह/Ðह. AीCको नाम र काममा<थ आघात प4�याउन AीिCयनह.का बाHमा झ2टह. 
फ�लाउ;छन्। ज0त`, >पालका कxन`-कxन ̀ <ह/Ðह. AीिCयनह.S गाईको रगतमा ना�ग̀ बि�त0मा िलन4पछO 
भ/> झ2टलाई फ�लाउ;छन्!
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3) मा<नसह. लोभS झ2ट बोgछन् (<हतोपश २०:१४; २१:६)। <क/न4पदe वा cLन4पदe मा/¥ह. झ2ट 
बोgछन्। साथ̀ पद र अ<धकारको ला<ग मा/¥ह. झ2ट बोgछन्, ज0त` राजनी<तमा।

4) मा<नसह. 0वाथO र घम/डS झ2ट बोgछन्। यस सÂसारमा सWय बोgन4 क<तपटक असहज कxरा ब/न सuछ। 
Wयस`S Fo<रत ५ मा हना<नया र स<फराS झ2ट बोS। उनीह. एकदम आिWमक भएको बहाना गH अ<न 
आ�नो 0वाथO ल4काउ> Fयासमा उनीह.S झ2ट बोS।

झ2टो बोलीS <वqासीको आिWमक कवचलाई नC पाछO र श`तानलाई उसको जीवनिभ} िछHर काम गन| ख4ला ढोका 
<द/छ।

धा]मकताको कवच (एफ�सी ६:१४)

1. कवचS म4ट4लाई ढाuछ र यो <सपाहीको हातह<तयारको �याद̀ महvवप2णO भाग हो।

2. स4रZा <द> कxरा धा²मकताको चालचलन हो। यसलाई एफ©सी ४-६ मा बयान ग<रएको छ: <रसलाई हटाउन4 
(४:२६), नचोन4O (४:२८), काम गन4O र अ.ह.लाई सहायता0व.प mही <दन4 (४:२८), श4� बोली 
(४:२९-३१; ५:४), दयाल4 र Zमाशील lन4 (४:३२), �यिभचार र अश4�तालाई फाgन4 (५:३), लोभलाई 
फाgन4 (५:३), अ/धकारका <नÇफल कामह.स;ग कxन ̀स�गत नगन4O (५:११), समयको स�पयोग गन4O (५:१६), 
अधीनतामा बÏo पWनी lन4 (५:२२), Foिमलो प<त lन4 (५:२५), आ�ाकारी छोरा वा छोरी lन4 (६:१), 
ला<गपन|, कÆपाल4 र ब4ि�मानी ब4बा lन4 (६:४), pहनती नोकर lन4 (६:५-८), /यायी मािलक lन4 (६:९)।

िमलापको स1समाचारको तयारीका ज1Mा लगाइएका पाउह@ (एफ�सी ६:१५)

1. <वqासी जन श}4को इलाकािभ} िछन4OपछO र अिघ बढ्द̀ जान4पछO। हामी पखeलपछा<ड ल4mर 0वरZाWमक य4� 
लड्>ह. lन4l;द̀न।

2. हामी स4समाचार घोषणा गHर न ̀श`तानको इलाकािभ} िछदOछ¦। यो न` ठ2लो �यो<त हो जसS अ/धकारलाई 
पछा<ड धmgछ। Xश2S <दन4भएको आ�ा यही हो (मक]Oस १६:१५)। <वqभ<र स4समाचार Fचार गन2O भ/> 
आ�ालाई नया; <नयममा पा;च पटक दोहो�याइएको छ (म~ी २८; मक]Oस १६; ल2का २८; य2ह/ना २०; Fo<रत 
१)।

3. स4समाचार Fचार गनOलाई तयारी चा<ह/छ। <विभ/न खालका �यिuतह.लाई स4समाचार कसरी Fचार गन| 
भ>र <वqासीS <सuन4पछO। पापीS उठा> तक®ह.को सामना गनO उसS <सuन4पछO। यसS हामीलाई यो सDझना 
गराउ;छ, FWXक मhडली य4�का ला<ग <सपाहीह. तयार पान| तािलम m/Ú ब/न4पछO।

4. जोह. स4समाचार फ�लाउनलाई �य0त छ̀नन् उनीह. श`तानबाट स4रिZत छ̀नन ्<कन<क Wय0ताह. अना�ाकारी 
भई िजइरRका छन्।

FवZासको ढाल (एफ�सी ६:१७)

1. उuत ढाल <वqासको ढाल हो।

श`तानS हाyो <वqासमा<थ अ<वqासका वाणह. वषeउ;छ। ती वाणह. अिªमय छन्, यसको मतलब ती <नदOयी 
छन्, घातक छन्, कडा छन्, अ<वरल छन्। श`तानS <वqासीको परpqरमा<थको <वqासलाई आ-मण गछO। उसS 
परpqरको च<र}मा<थ आ-मण गछO, ज0तो उसS ह�वा<सत ग�यो। उसलाई परpqरS Foम गन4Ol/न, उसलाई 
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परpqरS प<रWयाग गन4Ol>छ, उसलाई परpqरS Zमा <दन4l/न, उसका FाथOनाह.को परpqरS जवाफ <दन4l/न, 
परpqर <वqासयोsय lन4l/न, परpqरका F<त�ाह. सWय छ̀नन्, परpqरलाई ख4सी पान4O र AीिCय जीवन िजउन4 
सDभव छ̀न, परpqर अ<व�की lन4l/छ, उहा; <नध´लाई तसeउ> FवÅि~को lन4l/छ, परpqर हामीलाई खािल �ःख 
<दन चाहन4l/छ भ>र श`तानS <वqासीलाई पWयार पानO चाह/छ। जन ब/यान (John Bunyan) S आ�नो प40तक 
“या}ीको Fग<त”  (Pilgrim’s Progress) मा आफ] नया; <वqासी l;दा श`तानको अ<वqासका वाणह.<सतको 
उसको भयानक लडाइ;लाई बयान गHका छन्। श`तानS परpqरको वचनमा<थ प<न आ-मण गछO जसरी अदनको 
बग�चामा ह�वा<सत उसS गH।

श`तानS परीZाको अिªवाणह.S आ-मण गदOछ (१ इ<तहास २१:१; Fo<रत ५:३)।

श`तानS श�का.पी अिªवाणह.Ãारा आ-मण गदOछ। WयसS श�का र ला�छनाÃारा हामीS अकeF<त नराyो 
सो;च राखोस् भ/> चाह/छ, हाyा आ�न ̀Foमीला नातागोताह., सबभ/दा निजकका िम}ह. र अ<त योsय मhडली 
अग4वाह.F<त सpत। हामीS यादमा रा�न4पछO, श`तान “भाईह.लाई झ2टा दोष लगाउ>”  <दयाबलस हो (Fकाश 
१२:१०)। श�कालाई सWयÃारा जा;Lन4 न ̀<वजयको उपाय हो। कxन` कxरा सWय छ भ/> Fमाण<बना Wयसलाई <वqास 
नगन4Oहोस्, चाR Wयो आ�न ̀<वचार होस ्वा तपाइÁS स4>को वा पढoको कxरा होस्। साथ̀ हामीS आ�ना kदयह.लाई 
अ.ह.F<त कोमल र कÆपाल4 रा°र श`तानका श�का.पी अिªवाणह.मा<थ <वजय Fा�त गदOछ¦ (२ को<र/थी 
२:१०-११)।

<वqास mवल परpqरको वचनबाट आउ;छ (रोमी १०:१७)। Wयस`S न` हो बाइबल<सत <वqासीको घ<नC सDब/ध 
lन4पछO, पढ्द̀, अ�ययन गद½, स4/द̀, कhठ गद½, मनन गद½ यसमा अगा<ड बढ्न4पछO। तपाइÁS ज<त राyरी बाइबल 
जा/न4l/छ Wय<त न` राyरी तपाइÁ श`तानबाटका अ<वqासका वाणह.<सत लड्न सuन4l/छ। Xश2 यसरी न` 
श`तानमा<थ <वजयी ब/न4भएको <थयो (ल2का ४:१-१२)।

2. यो ढाल �याद̀ शिuतशाली छ। <वqासको ढालS श`तानका सब ̀ अिªवाणह.लाई <नभाउन सuदछ। यो 
शिuतशाली छ <कन<क यो परpqरक� अच2क वचनमा<थ खडा रRको छ (रोमी १०:१७)।

3. यो ढाल Fयोगमा gयाइन4पछO। यसलाई “उठाऊ”  भ<नएको छ। हामी Wयि~क� उिभरहन4l/न, ल4uन4l/न; हामी 
श`तानको Zo}िभ} F�श गन4OपछO र उसको चापJÞसी गन|ह.<सत FWयZ कx0ती लड्न4पछO र AीCका <निDत 
<वजयह. हा<सल गन4OपछO।

म1िJतको टोप (एफ�सी ६:१७)

1. यो टोप एकदम महvवप2णO छ <कन<क यसS टाउकाको अथeत् <वचारको रZा गछO। Êशागत ब/�कधारीह.लाई 
टाउकालाई ताmर हा/न तािलम <दइ/छ <कन<क Wयसलाई तारो बनाइ;दा न ̀आ-मण सबभ/दा Fभावकारी 
l/छ।

2. <वqासी आ�नो म4िuतमा <नि�त lन4 न ̀ यो टोप हो, र श`तानको सबभ/दा कडा आ-मणको तारो यही 
<ब/�लाई बनाइएको l/छ। “परpqरS <तमीलाई Foम गन4Ol/न; <तमी AीCमा स4रिZत छ̀नौ; <तमी म2gयहीन 
छौ; Ìतमी होिशयार भएनौ भ> परpqरS <तमीलाई Wयाª4होला; <तyो पाप गराइS परpqर Íरान 
भइसuन4भयो।”  नया; ज/म पाएको <वqासीS उसको म4िuत ग4माउन सuछ भ/> िशZाS यस टोपलाई कमजोर 
त4gयाउ;छ। यस टोपलाई राyरी लाउ> हो भ> <वqासीS आ�नो म4िuतलाई ब4झoको lन4पछO। उसको म4िuत प2णO 
र दामर<हत होस ्भ/> Rत4S <त<रएको Wयो ठ2लो म2gयलाई उसS ब4झoको lन4पछO। उसको म4िuत एउटा दान हो, 
भ/नाS परpqरको अन4_हS <दलाइएको हो भ/> कxरा उसS ब4झoको lन4पछO। नया; गरी ज/मन4 भ>को m हो 
उसS ब4झoको lन4पछO र आफ] नया; गरी ज/pको छ4 भ/> कxरामा <नि�त lन4पछO। <वqासीS अन4_ह, <वqास, 
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दान, धम� ठहराइन4, Fायि�त, उ�ार, िमलाप, आशालाई ज<त राyरी ब4³दछ उि~क� उसको टोप बिलयो 
l/छ। Wयस`S यस पाठ,प40तकमा हामीS यी कxराह.को चचe गHका ह¦।

आ=माको तरवार (एफ�सी ६:१७)

आWमाको तरवार परpqरको वचन बाइबल हो।

1. तरवार एक हमला गन| ह<तयार हो। फ©<र प<न यसS हामीलाई हामी श}4को <व§�मा अगा<ड न ̀बढ्न4पछO भ/> 
कxराको सDझना गराउ;छ अथeत् हामी mही नगरी उिभ> वा आफ�लाई जोगाउन खो�> मा} lन4l;द̀न।

2. तरवार धा<रलो lन4पछO। परpqरका आWमाS हामीलाई DयासोH<टक <ह�2 प4रानो <नयम र <र<स�ड _ीक नया; 
<नयममा प2णO.पS धा<रलो तरवार <दन4भएको छ। हाyा <विभ/न भाषाह.मा हामीस;ग सuदो धा<रला 
अन4वादह. उपलMध छन्। बाइबलको कमजोर अन4वाद तरवार त हो तर Wयो बोधो l/छ र lन4पन| ज<त 
शिuतशाली र Fभावकारी l;द̀न। अ�_oजी भाषामा सब`भ/दा धा<रलो तरवार <क�ग ÕDस बाइबल हो 
ज4नचा<ह; सीध ̀ <ह�2 र _ीक म2ल Sखोटह.बाट अन4वाद ग<रएको हो र ज4नचा<ह; अZरशः .पमा, 
होिशयारीप2वOक र स4/दर ढ�गS अन4वाद ग<रएको छ।

3. तरवार <नप4णताप2वOक चलाइन4 खा;चो छ। एकजना तािलमFा�त तरवार चलाउ>को <व§�मा तरवार ̀चलाउन 
नजा/> �यिuत लड्न गएको अन4मान गनO सuन4l/छ र? ऊ त ट4-ा-ट4-ा पा<र>छ। हामीS परpqरको 
वचनलाई <नप4णताप2वOक Fयोग गनO <सuन4पछO (२ <तमोथी २:१५; <ह�2 ५:१२-१४)। तरवार प<व} आWमाको 
<नजी हो भ/> कxरा हामीS यादमा रा�न4पछO। प<व} शाËलाई सठीक �या�या गनO हामीलाई सZम त4gयाउ> 
प<व} आWमा lन4l/छ। हामीS य<द आ�न ̀Zमतामा बाइबल अ�ययन ग�य¦ भ> हामीS यसलाई ठीकस;ग 
�या�या गनO सu>छ̀न¦। हामीS आWमा<सतको स�ग<तमा बाइबललाई अ�ययन गन4OपछO र डो�याइनलाई उहा;मा 
भर पन4OपछO।

BाथEना (एफ�सी ६:१८-२०)

FाथOना हाyो आिWमक हातह<तयारको एउटा महvवप2णO भाग हो; यो ढाu> स4रZा हो।

1. हामीS सध� FाथOना गन4OपछO। यसको मा> <दनभ<र न` FाथOना गन4O हो।

2. हामीS आWमामा FाथOना गन4OपछO। यसको मा> आWमाको <नय/}णमा lन4 हो, उहा;को अग4वाइलाई पÒयाउन4, 
उहा;लाई शो<कत नपान4O।

3. हामी जागो रही अ.का <निDत अ/त¶व/ती गद½ FाथOना गन4OपछO। योचा<ह; हाy ̀लगायत अ.ह.को आिWमक 
स4रZाको महvवप2णO भाग हो।

4. हामी FयWनसाथ FाथOना गन4OपछO, नथाकीकन, पिछ नहटीकन। Fभावकारी FाथOनाको सबभ/दा महvवप2णO 
<स�ा/तह.म�X एउटा यही हो।

5. हामीS F0ट मागह.स<हत FाथOना गन4OपछO (एफ©सी ६:१९)। अ/त¶व/तीका FाथOनाह.S <नि�त कxराह.को 
माग गदOछ।

पर�mरका हातह&तयार सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. <वqासीका ह<तयारह.लाई <कन “परpqरका हातह<तयार” भ<नएको छ?
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2. <वqासीको कDमरलाई कxन कxराS स4रZा <द/छ?

3. कxनचा<ह; मा<नसह.लाई बाइबलमा “सध� झ2ट बोg>ह.” भ<नएको छ?
4. झ2टको बाब4 को हो?

5. मा<नसह.S झ2ट बोg> चारओटा कारणह. m-m lन्?

6. मा/¥को डर उसको ला<ग पासो हो भ>र कxन पदS बताउ;छ?

7. झ2ट बोg> िज�ोS जसलाई घायल पाHको छ, WयसS <तनीह.लाई घÅणा गछO भ>र कxन पदS बताउ;छ?

8. झ2ट बोSका lनाS हना<नया र स<फरालाई परpqरS m गन4Oभयो?

9. <वqासीको kदयलाई रZा गन| कxरा m हो?

10. एफ©सीको प}मा बयान ग<रएको धा²मकताको जीवन िजउ> mही त<रकाह. m-m lन्?

11. <वqासीका आिWमक ज4~ाह. m lन्?

12. सारा सÂसारलाई स4समाचार Fचार गन4OपछO भ/> आ�ा नया; <नयममा क<तपटक दोहो�याइएको छ?

13. श`तानका अिªमय वा;णह.लाई <नभाउन सu> <वqासीको ढाल m हो?

14. श`तानका अिªमय वा;णह. m lन्?

15. <वqास कहा;बाट आउ;छ?

16. रोमी <सपाहीह.S Fयोग गन| गHका �ई <क<समका ढालह. कxन-कxन <थए?

17. <वqासीको टोप m हो?

18. <वqासीलाई उuत टोपलाई कसरी प<हर/छ?

19. आWमाको तरवार m हो?

20. <वqासीS आफ]लाई परpqरको साम4 _हणयोsय ठहराउ> Rत4S सWयको वचनलाई ठीक-ठीकस;ग 

छ4r,ाउनलाई FयWन गन4OपछO भ>र कxन पदह.S <सकाउ;छ?

21. बाइबललाई हामीS सठीक .पमा �या�या गनO कसरी सuछ¦?

22. एफ©सी ६:१८-२० मा FाथOना सDब/धी पा;चओटा पाठह. m-m छन्?
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मNडली

क5ठ गन7$पन9 पदह<: मbी १६:१८; )A&रत २:४०-४२; १ &तमोथी ३:१५; &हo> १०:२५

म�डलीको महaव

१. मhडलीलाई 0थापना गन4Oभएको Xश2S हो; यो न ̀वतOमान य4गका ला<ग उहा;बाटको सÂरचना हो, महान ्आ�ा प2रा 
गराउ> उहा;को मा�यम हो (म~ी १६:१८; २८:१८-२०)।

२. मhडली परpqरको घर हो, सWयको खा;बो र जग हो (१ <तमोथी ३:१५)। यस अ/धकारप2णO सÂसारलाई 
चा<हएको कxरा न ̀सWयता हो अ<न सÂसारS सWयलाई �न सक]न् भ>र न` Xश2S मhडलीलाई सWयको जग lनलाई र 
सWयलाई उचाgनलाई Wयसको सÅजना गन4Oभयो। सWयको F<तरZा गन4O, परpqरका जनह.लाई Wयसमा तािलम <दन4 
र <वqभ<र Wयसको घोषणा गन4O मhडलीको िजDpवारी हो।

३. Fo<रतिख FकाशसDम, मhडली म4�य <वषयव0त4को .पमा È<ट/छ। यो ११० पटक उgSख भएको छ। Fo<रतको 
प40तकमा Fथम मhडलीह.को 0थापना भएको पाउ;दछ¦। नया; <नयमको अ<धक«श भाग मhडलीह.लाई सDबोधन 
गरी Sिखएको छ, ज0त ̀ रोमको मhडलीलाई र को<र/थको मhडलीलाई। Fकाशको प40तक सातओटा <नि�त 
मhडलीह.लाई सDबोधन गरी Sिखएको छ (Fकाश १:४)। साथ̀ कxन` <नि�त मhडलीलाई सDबोधन नग<रएका 
प}ह.मा प<न मhडलीलाई न` दÅिCगत ग<रएको पाइ/छ। ज0त`, <ह�2को प40तक मौिलक .पमा य¯दी 
<वqासीह.लाई लिZत गHर Sिखएको भए ताप<न Wयसमा माhडिलक जीवन सDब/धी <नक� जोडदार अत�ह. 
È<ट/छन् (<ह�2 १०:२५; १३:७, १७)। याक]बको प}को सवालमा प<न उही कxरा भ/न स<क/छ (ज0त`, याक]ब 
५:१४), साथ̀ प}4सको प} (१ प}4स ५:१-४) र य2ह/नाका प}ह.को सवालमा प<न (३ य2ह/ना ९-११)।

प<व} शाËS AीिCयनह.लाई <दएको नम4ना भ>को मhडलीF<त सम¶पत lन4 र Wयसका dवाह. र कायOह.मा 
<वqासयोsय ब/न4 हो।

म�डलीको 2वायMता (autonomy): म�डली र म�डलीह@

कxन` इलाकामा भएका मhडलीह.को एउटा सम2हलाई सDबोधन गन4Oपदe बाइबलS मhडली (एकवचन) भ/> 
शMदावली Fयोग गद½न। Wय0तो अव0थामा, सध`; मhडलीह. (बlवचन) Fयोग गदOछ -- गलातीयाका मhडलीह. 
(१ को<र/थी १६:१), Dया<सडो<नयाका मhडलीह. (२ को<र/थी ८:१), य¯दीयाका मhडलीह. (गलाती १:२२), 
एिशयाका मhडलीह. (Fकाश १:४)। ‘>पालको मhडली’ वा ‘अp<रकाको मhडली’ ज0ता शMदावली बाइबलीय 
होइनन्। ‘मhडली’ शMदावलीको य0तो <क<समको Fयोग रोमन uयाथोिलक चचOबाट आएको हो र Fो�0�/टह.S 
रोमबाट <न0mपिछ प<न यसलाई <नर/तरता <दएका lन्।

Fo<रतह.S मhडलीलाई एउट ̀ िशर, AीCको अधीनतामा रहन4पन| एउटा 0वाय~ सÂ0थाको .पमा 0था<पत गH। 
FWXक मhडलीको आ�न` अग4वाह. l/छन्, आ�न ̀ कायOयोजना l/छन्। यो नम4ना पावलको प<हलो िमसनरी 
या}ािख श4§ भएको पाइ/छ (Fo<रत १४:२३)।

१ <तमोथी ३:१५ मा ‘परpqरको घर’ भ>र उgSख ग<रएको मhडली एgडर तथा <डकनह. भएको मhडली हो 
(१ <तमोथी ३:१-१४)।

यो कxरा Fकाश १:४ मा �न स<क/छ जहा; FWXक मhडलीलाई छ4rाछ4r ̀ गरी सDबोधन ग<रएको छ। Fकाश 
१:१२-१३ मा Xश2 मhडलीह.को बीचमा उिभरहन4भएको छ, जो मhडलीह. स4नका सामदानह.S जनाइएका 
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छन्। प4रानो <नयमको Èट l> पालिभ} एउटा मा} सामदान <थयो, तर नया; <नयमको Fब/धमा Wयहा; धoर`ओटा 
समादानह. छन ् <कन<क FWXक न` एउटा �यो<त हो। FWXक मhडली न` “सWयको खा;बो र जग हो”  (१ <तमोथी 
३:१५)।

म�डलीमा सद2यता

मhडली सद0यताको <स�ा/त Fo<रतको प40तकमा पाइ/छ ज4न कxराको अ�यास प<हलो मhडलीिख न ̀श4§ भएको 
पाइ/छ। Fo<रत १:१५ मा सद0यह.को नामावली रािखएको िख/छ। Fo<रत २:४१ मा Ê/�को0टका <दनमा 
बचाइएकाह. “<तनीह.मा थ<पए”  भ/> कxरा पाउ;छ¦। यसको मा> प/¨¦ पदमा प<हgय` उgSख भएकाह.को 
जमातमा थ<पए भ/न4 हो। बचाइएका र बि�त0मा ग<रएकाह. मhडलीमा थ<पएका <थए। मhडली सद0यताको 
अ�यास <थयो Wयो।

åAoयामा भएको मhडलीकी <फबी (रोमी १६:१) र कल0dका मhडलीका ओ><समस र एपाÛास (कल0सी ४:९, 
१२) का उदाहरणह.S हामीलाई मhडली सद0याताको <स�ा/त <सकाउ;दछन्। यी <वqासीह. अ/य ठाउ;ह.मा 
कामकाजS जान4पदe प<न उनीह.को आ-आ�ना 0थानीय मhडली<सतको आव�तालाई कायम रािखएको छ।

मhडली सद0यता आवaयक lन4का चारओटा कारणह.

मhडलीका धoर` कxरा ज0त ̀मhडली सद0यता प<न एउटा �यावहा<रकताको <वषय हो। मhडलीमा सद0यता भ/> कxरा 
न` भएन भ>, को-को मhडलीिभ}का lन् र को-को यसबा<हरका lन् कसरी जा/>?

१. मhडली सद0यता आवaयक पछO <कन<क FWXक मhडली एउटा शरीर हो र एउटा प<रवार हो।

य�<प परpqरको बÅहत् प<रवार प<न छ, FWXक मhडली आफ¼मा प<न एउटा प<रवार हो र Wयसको आ�न ̀
कायOयोजनाह. l/छन्। नया; <नयममा FWXक मhडली आ-आ�न ̀सद0यह.स<हतको एक आिWमक शरीर प<न हो। 
पावलS को<र/थको मhडलीलाई भ>, “अ<न एउटा अ�गS �ःख पायो भ> सब` अ�गह.S Wयोस;ग̀ �ःख भोsछन्; 
अथवा एउटा अ�गS आदर पायो भ> सब` अ�गह.S Wयोस;ग̀ आन/द मनाउ;छन्। अब <तमीह. AीCको शरीर हौ, 
र एक-एक गरी चा<ह; अ�गह. हौ”  (१ को<र/थी १२:२६-२७)। यस वतOमान सÂसारमा “AीCको शरीर”  को 
सव´प<र �यावहा<रकता 0थानीय मhडलीमा न` अ�यास l> कxरा हो।

२. सWयमा एकता कायम रा�नलाई मhडली सद0यता आवaयक पछO।

िशZा र अ�यासमा <वqासीह.को एउट` मन lन4पछO भ>र बाइबलS आवaयक ठा/दछ (१ को<र/थी १:१०)। 
यस`कारणS हो हाyो मhडलीको एउटा <वqासको <व0तÅत <ववरण छ र हHक सद0य Wयसमा सहमत lन4पछO भ/> 
माग रा�दछ¦। सद0यता<बना परpqरS माग रा�न4भएअन4सार झ2टा िशZकह.लाई मhडलीिभ} िछनOिख रोu> र 
सWयतामा हाyो एकता कायम रा�> उपाय l;द̀न।

३. अन4शासन कायम रा�नलाई मhडली सद0यता आवaयक पछO (१ को<र/थी ५:११-१३)।

१ को<र/थी ५ मhडली अन4शासन सDब/धी हो र पद १२ मा हामी �छ¦ Wयहा; <तनीह. छन् जो मhडलीिभ}का 
lन ्र अ. जो मhडलीबा<हरका lन्। कxन ̀प<न एक माhडिलक जमातS को िभ}का lन् र को बा<हरका lन् र को 
अन4शासनमा रािखएका छन ् र को छ̀नन ्भ>र कसरी जा/न सuदछ य<द Wयहा; कxन` न कxन` <क<समको सद0यता 
Fणाली छ̀न भ>? हामीS अिघ न ̀ भ<नसuय¦, यो �यावहा<रकताको सवाल हो। बाब4आमाS अ. मा<नसका 
छोराछोरीलाई अन4शासन गनO सuद̀नन्, र Wयसरी न` एउटा मhडलीS आ�न ̀प<रवारको सद0य नभएकाह.लाई 
अन4शासन गनO सuद̀नन्। साथ̀ पद ११ अन4सार अन4शासनमा रािखएकाह.S अ. सद0यह.<सत खान सuद̀नन् 
भ<नएको छ; यसS �यिuतगत स�ग<त र Fभ4-भोज �व`लाई सpट्दछ। आ�ना सद0यह.को सवालमा अन4शासन 
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कायम रा�नलाई मhडली परpqरका साम4 िजDpवार l/छ र अन4शासनमा रािखएकाह.S Fभ4-भोज िलन 
सuद̀नन्। Wयस`S को प<रवारिभ}का lन ्र को बा<हरका lन ्भ>र मhडलीS छ4r,ाउन सu> उपाय lन4 आवaयक 
िख/छ।

४. अ<धकारको <निDत मhडली सद0यता आवaयक छ।

नया; <नयममा तीन पटक मhडलीमा हामीमा<थका “अग4वाह.”  को उgSख छ (१ ¸0सलो<नकी ५:१२; <ह�2 
१३:७,१७)।

यी प<व} शाËह. अन4सार हHक <वqासी मhडली अग4वाह.को अ<धकारम4<न रहन4पछO। य<द सद0यता भ/> कxरा 
छ̀न भ> मhडली अग4वाह.S कसरी आफ]ह.S अग4वाइ गन4Oपन|ह. को lन् भ>र जा/न सu>छन ्र? m मhडलीमा 
आउ> जोकोहीलाई अग4वाइ गन| अ<धकार l/छ र पा0टरह.स;ग?  अवaय l;द̀न; Wयहा; कxन` न कxन ̀सद0यता Fणाली 
lन4 ज§रत छ जसमा मhडलीS नया; सद0यह.लाई 0वागत गन| एउटा मानदhड l/छ र सद0यता चाह>को हकमा 
एउटा समपOणताको आवaयकता पन| l/छ।

<बगतिख mही <वqासीह. मhडली सद0यताको सDब/धमा म<सत असहमत भएका छन्। उनी.लाई म4िuतÃारा 
AीCको अ�ग lन4बाRक अ/य कxन` सद0यताको खा;चो छ̀न भ/> कxरामा उनीह. <वq0त छन्, र क<त पटक 
पा0टरीय अ<धकारको सवालमा उनीह.को नकाराWमक धारणा भएको पाइएको छ। ±S एकपटक एकजना मhडली 
ड4ल4वालाई Faन गH;, “तपाइÁमा<थ कसS शासन गछO?”  <तनS भ>, “AीCS”। ±S भ>, “तर <ह�2 १३:७ र १७ S 
त AीCक� बाHमा नभएर मhडली अग4वाह.को कxरा गHको छ <न।” <तनी <न§~र भए।

Wय0ता गाउ;-शहर l/छन् जहा; एउट ̀ खा;टी नया; <नयम मhडली Èrाउन स<क/न। Wय0तो प<रि0थ<तमा एक 
<वqासीजनS परpqरको अग4वाइ खो�द̀ Õ सव´~म छ Wयो न` गन4OपछO, तर यो भ>को सामा/य <नयमको कxरा 
नभएर अपवादको कxरा हो। म आफ� Wय0तो प<रि0थ<तमा पनO गए; भ>, म <क त एउटा असल मhडली श4§ गनOलाई 
±S गनO सu> Õ छ Wयो �याएसDम गनOलाई Fयास गन|<थए;, <क त म Wय0तो मhडलीको एक <वqासयोsय सद0य 
ब/न सuनलाई अक´ ठाउ;मा बसाइ सन|<थए;। साथ̀ म Wय0ता <वqासीह.लाई प<न िच/छ4 जो एउटा असल 
मhडलीमा उपि0थत lनलाई एक वा बढी घhटा गाडी चढoर जा> गछOन्। भ/न4पदe, म एउटा जोडीलाई िच/छ4 जो 
तीन घhटा गाडी चढ्छन ् (�ईतफ� गदe ६ घhटा) <कन<क आ�नो घरबाट Wयो भ/दा निजकमा कxन ̀असल मhडली 
छ̀न र हालमा उनीह.को बसाइ सनO सu> ि0थ<त प<न छ̀न।

म�डलीBFतको FवZासयो�यता

हHक <वqासी मhडलीF<त <वqासयोsय lन4पछO। यो महvवप2णO कxरा हो र यसका कारणह. <नDन Fकार छन्:

१. <वqासीलाई मhडलीको िशZा र Fचार चा<ह/छ (Fo<रत २:४२; कल0सी १:२८)। <वqासीह.लाई तािलम 
<दनलाई र Eला बनाउनलाई परpqरS <नय4uत गन4Oभएको बाइबल इि/0टट,2ट भ>को न` मhडली हो। 
मhडलीह.लाई बगालको वÅि� र उ/न<त गनO अ<न Öमह.बाट Wयसको स4रZा गनOका ला<ग परpqरS dवकाइम4खी 
दानय4uत �यिuतह. <दन4l/छ (एफ©सी ४:१२-१५)।

२. <वqासीलाई अ. AीिCयनह.को स�ग<त चा<ह/छ (Fo<रत २:४२)। Fभ4लाई Foम गन| उ0त` मन भएका 
दाज4भाई तथा <ददीब<हनीह.<सतको स�ग<त भ>को AीिCय lकeइको र Öमह.िखको स4रZाको आवaयक भाग 
हो।

३. <वqासीलाई Fभ4-भोज चा<ह/छ (Fo<रत २:४२)। “रोटी भ;चाइ”  भ/नाS Fभ4 भोज भ/> ब4िझ/छ र साथ̀ 
खानपानको साथमा l> स�ग<त प<न ब4िझ/छ। Fभ4-भोज एक मhडलीS गन| Fभ4बाटको आ�ा (ordinance) हो। 
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नया; <नयममा यो सध� एक माhडिलक कायO हो (१ को<र/थी ११:२०-३४)। Õ. भनOन मuगी (J. Vernon McGee) 
ज0ता कोही-कोही “H<डयो पा0टरह.”  S आ�ना H<डयो ¤ोताका सम2हह.लाई Fभ4 भोज कायO गन| गराउ;छन्, तर 
यो बाइबलसDमत छ̀न। एउटा H<डयो कायO-म मhडली होइन, र H<डयो वा �िलिभजन वा इ/टर>टमाफ®त स4<न> 
कxन` Fचारकलाई आ�नो पा0टर भ/न िमgद̀न।

४. <वqासीलाई FाथOनाह. चा<ह/छ (Fo<रत २:४२)। प<हलो मhडलीको Fस�गमा उgSिखत चारओटा अ<नवायO 
आिWमक <-याकलापम�Xमा FाथOना एउटा हो। यसS माhडिलक FाथOनालाई जनाउ;दछ।

५. <वqासीलाई अ/य दाज4भाई तथा <ददीब<हनीबाटको अत�प2णO dवा चा<ह/छ (<ह�2 १०:२४-२५)। माhडिलक 
सभा भ>को खािल उपि0थत भई बdर Rन| एउटा म4क दशOक °ल ज0तो मा} होइन। हHक <वqासी अ. दाज4भाई 
तथा <ददीब<हनीह.लाई कसरी सहायता र आिशष ब/न सuछ4 भ/द̀ परpqर<सत FाथOना गद½ मhडलीमा उपि0थत 
lन4पछO। हामीS एक-अकeलाई असल-असल कामह.का <निDत हौसला <दन4पछO र Fभ4मा एक-अकeलाई अत� 
<दन4पछO।

६. <वqासीलाई आिWमक स4रZा चा<ह/छ (“Wयो <दन ज<त निजक-निजक आउ;द̀ गHको <तमीह. �छौ, उ<त न` 
cसी हामी यसो गन| गर¦”, <ह�2 १०:२५)। मhडली एउटा प<रवार ज0तो हो; परpqरका स/तानका ला<ग यो 
एउटा पालनपोषण र स4रZाको ठाउ; हो। AीCको आगमन निज<क;द̀ जा> -ममा Wयहा; थ4F̀ शिuतशाली आिWमक 
श}4ह. l>छन् र झन्-झन् Fबल ब/द̀ जा>छन् भ>र बाइबलS Eताउनी <दएको छ। मhडलीमा उपि0थत lनलाई 
जो RलE-्याइ; गछOन् र जोह. Wय<त सम¶पत l;द̀नन् <तनीह. सÂसार, शरीर र श`तानÃारा <निल> खतरामा छन् 
(१ प}4स ५:८)।

७. <वqासीलाई अन4शासनको dवा चा<ह/छ (१ को<र/थी ५)। हामीS मhडली अन4शासनलाई मा<थ न ̀उgSख 
ग<रसmका छ¦ तर हHक <वqासी मhडलीको अ<धकारF<त जवाफही lन4पछO। बLचाS अन4शासन गद½न तर 
उसलाई अन4शासन चा<ह/छ; Wय0त` गरी AीिCयनलाई प<न चा<ह/छ।

८. <वqासीS आ�ना आिWमक वरदान र dवाबाट योगदान <दन4पछO (१ को<र/थी १२:१२-२७; १ प}4स ४:१०)। 
मhडली भ>को धoर`जना अ�ग िमSर ब>को शरीर हो जसमा ती अ�गह.का परpqरबाट पाएका फरक-फरक 
वरदानह. र dवाह. l/छन्। य<द <वqासीS मhडलीको cवा0ता गछO र ठीक त<रकाS ऊ सहभागी lन मा/द̀न 
भ> मhडली कमजोर त4gयाइ;दछ र यस सÂसारमा Wयसबाट प2रा lन4पन| परpqरको योजना प2रा lन पाउ;द̀न। हHक 
<वqासीS सो�न4पछO, “म कxन dवामा भाग िलन सuछ4? मhडलीमा म कसरी Fभ4को dवा गनO सuछ4? pरो भाग m 
हो?”  ऊ परpqरमा बिलयो ब/न खो�न4पछO, र परpqरको वचनबाट झन्-झन् ब4ि� Fा�त गनO खो�न4पछO ता<क 
उसS आ�नो 0थान र dवा जा/न सकोस्।

९. <वqासीS आ�ना दस¦ अÂश र Èटीह.बाट योगदान <दन4पछO (मलाकी ३:१०)। मोशाÃारा <दइएको �यव0थाको 
Fब/धअ/तगOत दस¦ अÂश र Èटीह. मि/दरमा gयाइ/¸ तर दस¦ अÂश <द> अ�यास मोशाभ/दा प<न प<हलाको 
Fाचीन समयिखको हो। अ�ाहामS परpqरका Wयसcलाका प2जाहारी pिgकdकलाई दस¦ अÂशह. <दए (उWपि~ 
१४:१८-२०)। नया; <नयमका <वqासीह.को सवालमा दस¦ अÂश <द> काम एउटा राyो श4§आत हो भ/> हामी 
<वqास गछ¾। परpqरका जनह.S <वqासयोsय भई दस¦ अÂश <द/छन ् भ> मhडलीका खा;चोह. प2रा 
भइरह>छन्। दस¦ अÂश <द> काम ब4ि�मानी, /यायोिचत योजना हो; जसस;ग धoर ̀छ उसS धoर ̀ <द/छ। तर हामीS 
परpqरलाई <द> दस¦ अÂश मा} हो भ>र सोLन4l;द̀न। वा0तवमा मोशाको �यव0था अ/तगOत “दस¦ अÂश”  भ>को 
आ�नो आDदानीको कDतीमा २०% l/ºयो। इ¤ाएलीह.S आ�ना सब` आDदानीको १०% <दन4पºय´ (ग/ती 
१८:२४-२८; नRDयाह १०:३८), र WयसबाRक उनीह.S वा¶षक चाडह.मा Èटीह. gयाउन4पºय´ (जसलाई 
चाडको दस¦ अÂश वा दो¤ो दस¦ अÂश भ<न/ºयो)। साथ̀ उनीह.S गरीबह.लाई प<न <दन4पºय´। प<हलो मhडलीको 
नम4ना भ>को <वqासीह.S आ�ना Èटीह.लाई मhडलीमा gयाई अग4वाह.को साम4 रािख<दन4पºय´ (Fo<रत 
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४:३४-३७); उuत उदाहरणमा दस¦ अÂशको कxरा त <थएन, तर यसS m चा<ह; खाउ;छ भ> <वqासीह.S <द> 
काम मhडलीमा र मhडलीÃारा गथ| र Èटीह. मhडलीका अग4वाह.को िजDमामा स4िDपइ/¸।

म5डली सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. मhडली महvवप2णO छ भ>र हामीS जा/न सu> तीनओटा आधार m-m lन्?

2. कxनचा<ह; पदS मhडली सWयको खा;बो र जग हो भ/> कxरा बताउ;छ?

3. यसको मा> m हो?

4. मhडली नया; <नयममा क<तपटक उgSख छ?

5. Fकाशको प40तक कसलाई सDबोधन ग<रएको छ?

6. “अp<रकाको मhडली” वा “>पालको मhडली” ज0ता शMदावली <कन गलत छन्?

7. <फबी कxनचा<ह; मhडलीका सद0य <थइन्?

8. हामीलाई मhडली सद0यता आवaयक पन| चारओटा कारणह. m-m lन्?

9. मhडलीको एउट` मन lन4पछO भ>र कxन पदS बताउ;छ?

10. कxन प40तकको कxन अ�यायS मhडली अन4शासनको बयान गदOछ?

11. आ�नो अन4शासनमा रािखएका को-को lन् भ>र एउटा मhडलीS कसरी जा/दछ?

12. मhडलीमा<थ “शासन” गन|ह.को बाHमा बताउ> तीनओटा खhडह. कxन-कxन lन्?

13. हHक <वqासीलाई मhडलीF<तको <वqासयोsयता महvवप2णO lन4को नौओटा कारणह. m-m lन्?

14. <वqासीS मhडली सभालाई Wयाª4l/न भ/> कxरा कxन पदS बताउ;छ?
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बाइबल
भाग १

क5ठ गन7$पन9 पदह<: भजनसtuह ११९:१०५; ल>का २४:२७; रोमी १५:४

बाइबल I हो?

बाइबल, परpqरS आफ]लाई मानवजा<तकहा; Fकट गनOलाई <दन4भएको प40तक हो। यसS जीवनका सब ̀महvवप2णO 
Faनह.को उ~र <द/छ ज0त`, परpqर को lन4l/छ? मा<नसको उWपि~ कहा;बाट भयो? जीवनको उ{oaय m हो? यो 
सÂसार <कन �ःखकCS भ<रएको छ? मा/¥ <कन मछO? मÅWय4पिछ m l/छ? मा/¥ कसरी परpqर<सत ठीक 
सDब/धमा गा;<सन सuछ? Xश2 को lन4l/छ? उहा; <कन मन4Oभयो? भ<वÇयमा m l>वाला छ?

बाइबल परpqरS च4/न4भएका क<रब ४० जना अगमवuताह.Ãारा Sिखयो अ<न <तनीह.S परpqरS 
उनीह.लाई <दन4भएका शMदह. S° (२ प}4स १:२१)। यो क<रब १६०० वषOको, क<रब १५०० ई. प2. िख ९० 
एडीसDमको, अव<धिभ} Sिखयो।

“बाइबल”  भ/> शMद _ीकको “<बबJोस्”  बाट आउ;छ जसको मा> “प40तक”  हो। बाइबल एउट` प40तक हो र यसS 
एउट` 0वरमा बोgछ, तर यो म4�य �ईटा खhडमा <वभािजत छ -- प4रानो <नयम र नया; <नयम। अझ, बाइबलमा 
६६ ओटा छ4r ̀ प40तकह. छन्: प4रानो <नयममा ३९ प40तकह., नया; <नयममा २७। प40तकह. अ�यायह.मा 
<वभािजत छन ् र हHक अ�याय पदह.मा <वभािजत छन् ता<क खhडह.लाई खो�न सहज होस्। ज0त`, य2ह/ना 
३:१६ S य2ह/नाको प40तक, Wयसको Î¤ो अ�यायको १६ आ� पदलाई जनाउ;छ।

“<नयम” S करार वा सDझौतालाई जनाउ;दछ।

प7रानो &नयम (OLD TESTAMENT) मोशाको �यव0थाÃारा मा<नस<सतको परpqरको करार हो। �यव0था, 
परpqरको प<व}ता र मा<नसको पापी अव0था Fकट गरी Xश2को आगमनको ला<ग बाटो तयार पान| उ{oaयमा 
<दइएको <थयो (रोमी ३:१९-२०)।

प4रानो <नयम म2लतः <ह�2 भाषामा Sिखयो।

प4रानो <नयम <नDन Fम4ख खhडह.मा <वभािजत छ:

�यव0था (The Law) -- उWपि~िख �यव0था। यस खhडलाई पÔ_/थ (Pentateuch, अथeत् “पा;च प40तकह.”) 
भ<न/छ। यसS आकाश र पÅºवीको सÅिC, अदनको बग̀;चामा मा<नसको पतन, न2हको समयको <वq�यापी जलFलय, 
बाcलको धरहरा र भाषाह.को उWपि~, अ�ाहामको बोलावट र उसका छोराह.बाट य¯दी जा<तको श4§आत, 
िम¤शमा इ¤ाएलको दासWव र Wयसबाटको F0थान र (दस आ�ास<हतको) परpqरको �यव0था <द> कामको 
बयान गदOछ।

इ<तहास (The History) -- यहोश2िख ए0तर। यस खhडमा F<त�ाको शलाई उनीह.S कMजा गHिख 
c<बलोनी क�दसDमको इ¤ाएलको अथeत् य¯दी राCàको इ<तहास पाइ/छ।

प� प40तकह. (The Poetic Books) -- अæय2बिख �oÜगीत। यो खhड परpqरको उपासना, �ःखकCको उ{oaय र 
सतहमा Rदeको पा¶थव अि0तWवको �यथOता ज0ता जीवनका गहन Faन<सत सDबि/धत छ।
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अगमवuताह. (The Prophets) -- यश`यािख मलाकी। यस खhडमा इ¤ाएल, सम_मा मानवजा<त, र Xश2 
AीCका बाHमा भ<वÇयवाणीह. छन्।

नयाs &नयम (NEW TESTAMENT) AीCÃारा <क<नएको म4िuतÃारा मा<नस<सतको परpqरको करार हो। नया; 
<नयममा AीCको अलौ<कक ज/म, जीवन, मÅWय4, बौ<रउठाइ र 0वगeरोहण, AीCका Fo<रतका िशZाह. र भ<वÇय 
सDब/धीका अगमवाणीह. छन्।

नया; <नयम _ीक भाषामा Sिखयो।

नया; <नयम <नDनिलिखत खhडह.मा <वभािजत छ:

स4समाचारह. (The Gospels) -- म~ी, मक]Oस, ल2का र य2ह/ना। यी चार स4समाचारह.S Xश2 AीCको ज/म, 
जीवन, मÅWय4, बौ<रउठाइ र 0वगeरोहणको बयान गदOछन्। साथ̀ <यनीह.मा उहा;को दो¤ो आगमनका 
भ<वÇयवाणीह. प<न छन्।

Fo<रतका कामह. (The Acts of the Apostles) -- Fo<रतको प40तकमा Fथम चचOह. (मhडलीह.) को 0थापना र 
<व0तारको इ<तहास बताइएको छ।

पावलका प}ह. (Paul’s Epistles) -- रोमीिख <फSमोन। यी प}ह. <विभ/न मhडलीह. र �यिuतह.लाई 
AीिCय िशZा <सकाउनलाई पावल Fo<रतÃारा Sिखएका lन्।

साधारण प}ह. (The General Epistles) -- <ह�2िख य¯दा। यी प}ह.लाई “साधारण प}ह.”  भ<न/छ 
<कन<क यीचा<ह; मhडलीह.लाई नभएर सब ̀AीिCयह.लाई साधारण <हसाबमा Sिखए। यीचा<ह; पावल, याक]ब, 
प}4स, य¯दा र य2ह/नाÃारा Sिखए।

भ<वÇयवाणी (Prophecy) -- Fकाश। यस प40तकमा वतOमान सÂसारको अ/तको बाHमा भ<वÇयवाणीह. छन्।

नया; र प4रानो <नयमबीचको सDब/ध <नDन त4लनाबाट �न स<क/छ:

प7रानो &नयम नयाs &नयम

F<त�ा F<त�ाको प2रा lवाइ

तयारी F0त4<त

जग भवन

बाइबल भाग १ सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. बाइबल m हो?

2. बाइबलS क0ता Faनह.को जवाफ <द/छ?

3. बाइबल क<रब क<तजना भ<वÇयवuताह.Ãारा Sिखएको हो?
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4. बाइबल क<रब क<त वषOको अव<धिभ} Sिखएको हो?

5. “बाइबल” शMदको मा> m हो?

6. बाइबल कxन �ई म4�य खhडह.मा <वभािजत छ?

7. बाइबलमा क<तओटा छ4rाछ4r` प40तकह. छन्?

8. अ�याय भ/नाS m ब4िझ/छ?

9. पद भ/नाS m ब4िझ/छ?

10. “करार” शMदको मा> m हो?

11. प4रानो <नयम (करार) को उ{oaय m <थयो?

12. प4रानो <नयम कxनचा<ह; भाषामा Sिखएको <थयो?

13. प4रानो <नयमका Fम4ख चार खhडह. कxन-कxन lन्?

14. नया; <नयमको <वषयव0त4 m हो?

15. नया; <नयम कxनचा<ह; भाषामा Sिखएको <थयो?

16. नया; <नयमका Fम4ख पा;च खhडह. कxन-कxन lन्?
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बाइबल
भाग २

क5ठ गन7$पन9 पदह<: १ को&रZथी १०:११; १ IJसलो&नकी २:१३; २ &तमोथी ३:१६-१७

बाइबलको ईZरीय BVरणा

बाइबल परpqरबाट च4<नएका अगमवuताह.Ãारा Sिखएको हो। <तनीह.S परpqरबाट <दइएका शMदह. S°। 
यसलाई “ईqरीय Foरणा”  (divine inspiration) भ<न/छ। यो कxरा <सकाउ> म4�य �ईटा खhडह.लाई <वचार 
गन4Oहोस्:

२ <तमोथी ३:१३-१७

प<व} शाËको Foरणा सDब/धी यो चाबी खhड हो र यसS धoर`ओटा महvवप2णO सWयताह. <सकाउ;छ।

1) बाइबल अ/य सब` प40तकह.भ/दा अलग छ (२ <तमोथी ३:१५)। यहा; बाइबल-शाËलाई “प<व}” 
भ<नएको छ। यसको मा> हो “अलग, िभ/न”। बाइबल मा} मा<नसलाई <दइएको परpqरको <द�य वचन 
हो।

2) बाइबल परpqरबाटको हो (“परpqरको FoरणाÃारा <दइएको हो”, २ <तमोथी ३:१६)। _ीकबाट 
अZरशः अन4वाद गदe, यस पदS प<व} शाË “परpqरबाट <नqा<सत भएको”  (God-breathed) हो 
भ/द̀छ। य�<प यो मा<नसह.Ãारा Sिखयो, बाइबल परpqरको सास <नqासनबाट <दइएको हो। 
बाइबलS आ�न ̀बाHमा गHको दावी हो यो। य<द यसमा }4टीह. र काgप<नक कथाह. È<टएका भए यो 
झ2टो सा<बत l>ºयो। आ�नो Foरणाको चचe गन4Oपदe प<व} शाËS Foरणाको त<रकालाई नभएर WयसÃारा 
आएको तयारी साम_ीलाई म4�य <वषय बनाउ;दछ। परpqरS <विभ/न त<रकाS बोgन4भयो 
(सपनाह.Ãारा, दशOनह.Ãारा, 0वगOÐतह.Ãारा, FWयZ.पमा - ज0त ̀ <सन ̀ पवOतमा, आ<द) तर हHक 
अव0थाको सवालमा आिखरमा ती Sखोटह. ईqर-Fo<रत <थए।

3) बाइबल प2णO.पमा न ̀ परpqरबाटको हो (“सब` प<व} शाË”, २ <तमोथी ३:१६)। सब` प<व} शाË 
परpqरबाट आएको हो भ<नएको छ। यहा; प<व} शाËलाई जनाउ> शMद “_ाफ©”  हो र यसको मा> 
“Sखोट”  वा “प40तक”  हो। यसS “प2णO Foरणा”  (plenary inspiration) लाई जनाउ;छ जसको मा> 
प2णO.पमा, प2र`, सब`, भ/> l/छ।

4) बाइबल, Wयसको सबभ/दा स2zम ब4;दा सpत, परpqरबाटको हो (२ <तमोथी ३:१५)। यहा; प<व} 
शाËलाई जनाउ> शMद, “_ाDमा”  हो र यसS एउटा अZरलाई जनाउ;दछ। यसरी, बाइबलका सब`भ/दा 
म<सना <ववरणह. प<न परpqरबाटका lन्। यसलाई “शािMदक Foरणा” (verbal inspiration) भ<न/छ।

5) बाइबल एउट ̀प40तक हो र यसको एउटा सव´प<र <वषयव0त4 छ र Wयो हो Xश2 AीCमा Fब/ध ग<रएको 
म4िuत (२ <तमोथी ३:१५)। बाइबल, नानाथरीका धा²मक Sखोटह.को स�_ह होइन। यो त परpqरS 
आफ]लाई Fकट गनOलाई, म4िuतको मागO बताउनलाई, य4गह. सDब/धी उहा;को योजनालाई Fकट गनOलाई 
उहा;S रचना गन4Oभएको <स�गो प40तक हो। <स�गो बाइबलमा बाइबलको हHक भागको महvवप2णO 
भ2िमका रRको छ।
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6) बाइबलS <वqासीह.लाई Öमिख जोगाउन सuछ (२ <तमोथी ३:१३-१५)। य<द बाइबलमा काgप<नक 
कथाह., }4टीह., र Sखकका बाHमा, आ�यOकमOका बाHमा र भ<वÇयवाणीह.का बाHमा असWय दावीह. 
भएका भए, यो प2णO.पमा आ<धका<रक lन सuद̀नºयो र यसS झ2टा िशZाह.िख स4रZा Fदान गनO 
सuद̀नºयो!

7) बाइबल एक AीिCयनलाई प2णO र प<रपuuव बनाउनलाई पयe�त छ (२ <तमोथी ३:१७)। एक अ<स�, 
अप2रो प40तकS <स�ता gयाउन सuद̀नºयो, अ<न बाइबलS परpqरको जनलाई <स� बनाउन सu> 
भएको lनाS यो 0पC छ <क उसलाई अ/य mही कxराको आवaयकता पद½न। तसथO, एक <वqासीको 
जीवनमा र मhडलीमा बाइबल न` <वqास र अ�यासको एकमा} अ<धकार हो।

२ प}4स १:१९-२१

प<व} शाËको Foरणा सDब/धी यो अक´ चाबी खhड हो।

1) प<व} शाË अ;�यारो ठाउ;मा चिDक> (चिDकरRको) �यो<त हो (२ प}4स १:१९)। अ;�यारो ठाउ;चा<ह; 
सÂसार हो। य�<प यहा; mही सWयता Öम<सत िमि�त .पमा रRको पाइ/छ, सÂसारलाई अ;�यारो ठाउ;को 
.पमा दशeइएको छ <कन<क मा<नसS परpqरबाटको �यो<त<बना आिWमक सWयता जा/न सuद̀न। 
बाइबल न` Wयो �यो<त हो जो अ/धकारको बीचमा चिDकरRको छ।

2) बाइबल मा<नसको इLछाबाट तयार भई आएको कxरा होइन (२ प}4स १:२१)। अ/य प40तकह. मानव 
Sखकको इLछाका प<रणाम lन्, तर बाइबलचा<ह; होइन। परpqरS mही <नि�त �यिuतह.लाई 
च4/न4भयो र उहा;को स/श Fकाशन गनOलाई उनीह.लाई चलाउन4भयो। प<व} आWमाS जब काम गन4Oभयो 
तब ती च4<नएका मा<नसह.S परpqरका शMदह. बोS र S°।

3) यस खhडS बाइबल कxन त<रकाS <दइएको <थयो भ>र बयान गदOछ। परpqरS मा<नसह.लाई Fयोग 
गन4Oभयो, तर उहा;S उनीह.लाई य0तो FकारS Fयोग गन4Oभयो <क <तनीह.S Õ S° Wयो परpqरको 
वचन <थयो। Foरणा र Fकाशको <वषयलाई छ4;दा बाइबलS परpqरलाई म4�य <वषय बनाउ;दछ। हामीलाई 
F<-याको सDब/धमा एकद± थोर ̀कxरा बताइएको छ। Foरणाको F<-या एउटा नख4लाइएको रह0य हो। यो 
काम प<व} आWमाÃारा रह0यमय ढ�गS प2रा भयो। Foरणाको F<-याको बाHमा हामीS िच/ता गन4Oपद½न; 
उuत कxरा सDप/न भएक� हो भ/> परpqरको गवाहीलाई हामीS <वqास गन4OपछO र तयारी साम_ी अथeत् 
बाइबलमा<थ आ�नो <वqासको अ�यास गन4OपछO। आध4<नक शाË�ह. Fायः ठीक यसको उgटो गन| गछOन्। 
<तनीह. ईqरीय पZलाई नभएर मानवीय पZलाई म4�य <वषय बनाउ;छन्। यसको कारण यो हो, 
Fायःजसो आध4<नक शाË�ह. <वqासको <स�ा/तअन4सार चgद̀नन्। उनीह. आ�न` समझ र मानवीय 
<वÃ~ाअन4सार चgदछन्। यो त<रकाS कxन ̀ प<न मा<नसS परpqरको <स� वचनलाई जा/न सuद̀न, 
<कन<क “<बना<वqास परpqरलाई ख4सी पान4O असDभव छ” (<ह�2 ११:६)।

4) “आ�नो <नजी �या�या”  भ/> वाuय«शS बाइबलका Sखकह.लाई जनाउ;छ (२ प}4स १:२०)। स/दभOमा, 
यसS Fकाश ब4³> कायOलाई नभई Fकाश Fदान गन| कायOलाई जनाउ;दछ। बाइबलका Sखकह.S 
मा<नसलाई <दइएको परpqरको Fकाशलाई आ�न` <वचारअन4सार �या�या गHनन्; उनीह.लाई प<व} 
आWमाÃारा परpqरको Fकाश <दइयो। उनीह.S क<तपटक आफ]S SिखरRका कxराह.लाई सpत ब4झoनन् 
(१ प}4स १:१०-१२)।
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बाइबलको Jयानन (The Canonization of the Bible)

बाइबलको uयानन भ/नाS प4रानो र नया; <नयमका ६६ प40तकह.को आ<धका<रक स2ची भ/> ब4िझ/छ। “uयानन” 
शMदको मा> “एक नक®ट”, एउटा ना�> छडी, हो। यसS कxन ̀प<न कxरालाई एउटा 0था<पत <नयम वा मानदhडS 
जा;L> F<-यालाई जनाउ;छ। प<व} शाËको uयानन <वqासÃारा 0वीकार ग<रन4पन| कxरा हो, <कन<क Wयो यथाथOतः 
कसरी सDप/न भयो भ/> कxराको ऐ<तहा<सक अिभSख अि0तWवमा छ̀न। परpqर जसS प<व} शाË Fदान 
गन4Oभयो उहा;S न` आ�ना जनह.लाई कxन-कxन प40तकह. समा�श ग<रन4पछO भनी डो�याउन4भयो।

प4रानो <नयमलाई य¯दीह.S स�कलन गHका lन्। य¯दीह.लाई न ̀हो परpqरS <ह�2 प<व} शाËह.को सÂरZण 
गन| काम <दन4भएको (रोमी ३:१-२)। उनीह.S प<व} शाËको पालना सध� त गHनन्, तर`प<न उनीह.S यसलाई 
आदर गH र हHक <ब/� र मा}ा सpत परpqरको Foरणाबाट <दइएको वचन हो भनी <वqास गH। AीC 
आउन4भ/दा कDतीमा प<न १०० वषO अगा<डका मÅत सागरका चमOप}ह. (The Dead Sea Scrolls) मा प4रानो 
<नयमका उही प40तकह. न` È<टए जो आज हाyा बाइबलह.मा रRका छन्। कxमरान (Qumran) ग4फाह.मा 
प4रानो <नयमका ३९ ओटा प40तकह.म�Xमा ए0तरको प40तक बाRक अ. जD± प40तकह. È<टए, तर`प<न य¯दी 
uयाननमा ए0तरको प40तक समा<वC प40तक न` <थयो भ/> कxरा सवO<व<दत` छ।

नया; <नयमलाई श4§का मhडलीह.S स�कलन गHका lन्। उuत F<-या परpqरका आWमाको अग4वाइमा भएको 
<थयो। प<व} आWमाS Fo<रतह.लाई सब ̀सWयतािभ} डो�याउन4l>छ भनी Xश2S F<त�ा गन4Oभएको <थयो (य2ह/ना 
१६:१३; १ य2ह/ना २:२०)। श4§का मhडलीह.S ती Fo<रतीय Sखोटह.लाई परpqरको वचन भनी _हण गH। १ 
¸0सलो<नकी २:१३ मा Rन4Oहोस्।

uयानन F<-या (canonization process) कxन` अ0त�य0त खाS F<-या <थएन, ज0तो बाइबल इ<तहासका धoरजसो 
<हजोआजका प40तकह.S बयान गन| गछOन्। Wयसको यथाथO इ<तहास समयको l0स4िभ} िछ<पएको भएता प<न 
हामी <वqास`Ãारा जा/दछ¦ <क परpqरको आWमाS <वqासीह.लाई यस <वषयमा ठीक-ठीक गरी डो�याउन4भएको 
<थयो। दो¤ो शतािMदमा आइप4sदासDम <वqासीह.S प2र` नया; <नयमलाई प<व} शाËको .पमा साधारणतया 
0वीकार ग<रसmका <थए भ/> कxराको Fमाण छ। पाठ,_/थका क<तपय मड¶नि0टक अथeत् नवीन <वचारधारा 
रा�> समालोचकह. (modernistic textual critics) S सpत दो¤ो शतािMदको बीचमा नआइप4sद̀ _ीक नया; 
<नयमको वतOमान २७-प40तकीय uयानन अि0तWवमा रRको <नÇकषO <नकाSका छन्। (Rन4Oहोस्, David Trobisch, 
The First Edition of the New Testament, Oxford/New York: Oxford University Press, 2000)। दो¤ो 
शतािMदबाट हामीलाई Fमाण िमSको छ <क FWXक मhडलीस;ग Fo<रतका Sखोटह.का आ-आ�न ̀ F<तिल<प l> 
गºय´ ता <क उनीह. Wयसलाई पढ्न र Wयसबाट Fचार गनO सक]न्। Wयसcलाका एक Fचारक, जि0टन माटOर (Justin 
Martyr) S S°, “अ<न आइतबार भ<न> <दनमा शहरह.मा वा गाउ;ह.मा बÏoह.को एउट ̀ 0थानमा सभा l> 
गछO, र समयS �याएसDम Wयहा; Fo<रतह.का प}ह. वा भ<वÇयवuताह.को Sखोटह.बाट पढoर स4नाइ> ग<र/छ। 
पाठकS �याइसmपिछ सभाप<तS Fवचनमा हामीलाई यी उ~म कxराह.को खा<सकी गनOलाई आ_ह गछOन ् र 
<नम/}णा गछOन् (Justin Martyr, Apology)।

Foरणा र uयानन F<-याको थप जानकारी िलन चाहन4l> अ�_oजी पाठकS Way of Life Literature को Faith 
vs. the Modern Bible Versions अ�ययन गनO सuन4l/छ।

बाइबल भाग २ सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. “ईqरीय Foरणा” को मा> m हो?

2. सब` प<व} शाË परpqरको FoरणाS <दइएको हो भ>र कxन पदS <सकाउ;छ?

3. “परpqरको FoरणाÃारा <दइएको” को मा> m हो?
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4. परpqरS मा<नसह.<सत आ�नो वचन बोgन4भएको चार त<रका m-m lन्?

5. “प2णO Foरणा” को मा> m हो?

6. “शािMदक Foरणा” को मा> m हो?

7. बाइबलको म4�य <वषय m हो?

8. प<व} शाËÃारा परpqरको जन _________ असल कामका <निDत ______.पS स4सि�जत भई ________ l/छ।

9. प<व} शाË <वqास र अ�यासका ल<ग ____________ अ<धकार हो।

10. प<व} शाË ___________ ठाउ;मा चिDक> ___________ हो।

11. २ प}4स १:२० S भ/छ प<व} शाË “आ�नो <नजी �या�याबाट भएको होइन”। यसको मा> m हो?

12. २ प}4स १:२१ S भ/छ “भ<वÇयवाणी मा<नसको इLछाÃारा आएन”। यसको मा> m हो?

13. “uयानन” शMदS कxन कxरालाई जनाउ;छ?

14. परpqरS प4रानो <नयम य¯दीह.लाई स4िDपन4भयो भ/> कxरा कxनचा<ह; खhडS बताउ;छ?

15. प<व} आWमाS Fo<रतह.लाई सब` सWयतािभ} डो�याउन4l>छ भनी Fभ4 Xश2S कxन पदमा F<त�ा गन4Oभयो?

16. ¸0सलो<नकाको मhडलीS पावलको प} “परpqरक� वचन”  को .पमा _हण गH भ/> कxरा कxन पदमा उgSख 

छ?
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बाइबलको Kमाण
भाग १

क5ठ गन7$पन9 पदह<: )A&रत १:३; १ को&रZथी १५:६; &हo> ११:६

आिखरमा मा<नसS बाइबल परpqरको वचन हो भ>र _हण गन4Oपन| <वqास`Ãारा हो। <ह�2 ११:६ लाई पढ्न4होस्।

तर अक´<तर बाइबलीय <वqास भ>को अ/धकारमा हामफाg> ज0तो अ/धो <वqास होइन। योचा<ह; परpqरS 
<दन4भएको अिभSखमा<थको <नधOuकता हो (रोमी १०:१७)। बाइबलका Sखकह.S हामीलाई �या�या गदOछन ्<क 
उनीह.S चत4�याइ;साथ क<थएका द/Wयकथाह. होइनन ् तर आ<धका<रक FWयZदश�का .पमा “अ>क¦ अच2क 
Fमाणह.” मा आधा<रत अिभSख F0त4त गHका lन् (Fo<रत १:३; २ प}4स १:१६)।

बाइबलमा<थ हाyो प2णO <नधOuकता <कन lन सuछ भ/> mही व0त4गत, समय-Fमािणत कारणह. यहा; F0त4त 
ग<र/छ:

१. 3ी5को बौFरउठाइh बाइबल परtZरको वचन हो भGर Bमािणत गदEछ।

सय¦ मा<नसह. AीCको बौ<रउठाइका गवाही <थए (१ को<र/थी १५:५-७)। यो कxरा पावलS बौ<रउठाइ भएको 
मा} २०-३० वषO पछा<ड S° र Wय<तcला धoर`जना FWयZ गवाहीह. अझ प<न जी<वत ̀<थए। m उनीह. सब`S 
झ2ट बोgद̀<थए त? बौ<रउठ्न4भएका AीC एक�चोटी धoर`जनाÃारा पटक-पटक िखन4भएको <थयो अ<न एकपटक उहा; 
५०० जना भ/दा धoर` मा<नसह.Ãारा िखन4भएको <थयो। उहा;लाई �>ह.S उहा;स;ग कxरा गH, उहा;लाई हातS 
समाÎ, उहा;स;ग <ह;डo, उहा;स;ग खाना खाए (ल2का २४:३६-४३)।

बौ<रउठाइ lन4भ/दा अिघ Fo<रतह. अ<धकारीह.िख ल4uद̀<थए (य2ह/ना २०:१९)। उनीह.S आ�न` आ;खाह.S 
बौ<रउठ्न4भएका AीCलाई °पिछ उनीह. साहसी र <नडर ब> र स4समाचारका ला<ग आ�न ̀�यानह. सpत <दन 
तयार भए।

बौ<रउठ्न4भएको AीCलाई �न4भ/दा अिघ पावलS AीिCयनह.लाई घÅणा गथ| र सताउ;¸, तर पिछबाट उनी 
<तनीह.लाई Foम गन| भए र Xश2को खा<तर उनS ख4सीसाथ आ�नो मान-इ�जत र धन-सDपि~ सpत ग4माए।

य0ता प<रवतOनह. lन4को पछा<ड Wयहा; एउटा ठ2लो शिuतशाली घटना <थयो।

२. बाइबलको अF�Mीय स�रचनाh यो परtZरको वचन हो भGर Bमािणत गदEछ।

बाइबल ४० जना cगJाcगJ` Sखकह.Ãारा Sिखएको हो जो Sखकह. क<रब १९ ओटा cगJाcगJ ̀Êशाका मा<नस <थए 
(गोठाला, <सपाही, <कसान, मछ4वा, महस2ल स�कलक, डाuटर, राजा, इWया<द) जोह. क<रब १६०० वषOको 
अव<धिभ} िजउ;द¸। Wयो भ>को लगभग ५० प40ता lन आउ;छ। बाइबलका अिघgला ३९ प40तकह. क<रब १००० 
वषOको अव<धिभ} <ह�2 भाषामा Sिखए। Wयसपिछको ४०० वषOको अ/तरालमा शाËमा कxन` प<न खhड थ<पएन। 
Wयसपिछ बाइबलका आिखरी २७ प40तकह. क<रब ५० वषOको अव<धिभ} _ीक भाषामा Sिखए। Sखकह. 
आपसमा िमलामतो गनO सu>न` <थएनन ्<कन<क उनीह. एउट ̀समयमा िजएका <थएनन्। तर`प<न अि/तम नतीजा 
भ> एउट ̀ प40तक रRको छ र <तनका खhडह. आपसमा ठ,ाuक� िमSका छन् र Wयहा; कxन` अ/त¶वरोधह. वा 
}4टीह. छ̀नन्। सDप2णO मानव इ<तहास± यो ज0तो कxन` अक´ प40तक छ̀न। कोही-कोहीS बाइबलमा }4टीह. 
È<टएको दावी गHका छन्, तर बाइबललाई ±S अ�ययन गद½ आएको ३७ वषO भयो र FWXक पटक जब ±S क<थत 
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}4टी वा अ/त¶वरोधलाई अ�ययन गHको छ4, तब ±S बाइबल सWय रRको र आलोचना गन| �यिuतचा<ह; गलत 
भएको Èrाएको छ4। (Things Hard to Be Understood: A Handbook of Biblical Difficulties शीषOक गHको 
हाyो प40तकमा Rन4Oहोस्)।

३. बाइबलका hखकह@को FनधEJकता र इमानदाFरताh बाइबल परtZरको वचन हो भGर Bमािणत गदEछ।

बाइबलS गवाही <द/छ, “परpqरका प<व} जनह. प<व} आWमाÃारा Foरणा पाएर बोS”  (२ प}4स १:२१), र 
बाइबलका Sखकह.का जीवनह.को अन4स/धान गदe यस गवाहीको प4िC l/छ। यी मा<नसह. प<व}, गDभीर 
मा<नसह. <थए। उनीह. जीवनको हHक थरीको पÅÜभ2िमबाटका <थए। उनीह. असल नाम चSका आWमसÂयमी 
मा<नसह. <थए। उनीह.S कRका अगमवाणीह.S उनीह.लाई धनवान् बनाउन4 त पर ̀ जाओस्, कोही-कोही 
गरीब बनाइए र धoर`जना चा<ह; उनीह.S अडान िलएका गवाहीका <निDत cसरी सताइए वा मा<रए। बाइबलका 
अिघgला पा;च प40तकह.का Sखक मोशा, उनS चाRका भए, फाराओका धमOप4} र<हरRर करोडप<तको जीवन 
<बताउन सu¸ तर ब§ उनS परpqरको dवामा अWय/त` कCदायी जीवन <बताउन रोÕ। बाइबलका थ4F̀ 
Sखकह.S य0त` <क<समका <नणOयह. गH। उनीह. कxन ̀ <हसाबS प<न लोभ-लालच वा स«सा<रक फाइदाबाट 
उWFo<रत भएका <थएनन्। उनीह. <स� मा<नसह. त <थएनन्, तर प<व} मा<नसह. भ> <थए। परpqरS आ�नो 
वचन बोgनलाई उनीह.मा<थ आ�नो हात रा�न4भएको कxरा उनीह. FWXकS दावी गH। उनीह.S <बताएका 
जीवन र उनीह.S अ�<गकार गHका गवाहीह. र उनीह.S भोµका मÅWय4S, उनीह. सWय बोgद̀<थए भ/> कxराको 
जोडदार गवाही <द/छन्।

४. पbरा भएका भFवvयवाणीह@h बाइबल परtZरको वचन हो भ:G Bमाण Fद:छन्।

भ<वÇयवाणीह.S बाइबलको ठ2ल̀ भाग ओग�को छ। धoर`जसो भ<वÇयवाणीह. प2रा भइसm। ती भ<वÇयवाणीह. 
<कटानस<हतका र <व0तÅत <क<समका छन् र ती अिलक<त प<न तलमा<थ नगरीकन प2रा भएका छन्।

Xश2 AीCको सDब/धमा भ<वÇयवाणीह.

Xश2को प2र` जीवन उहा; ज/मन4भ/दा सय¦ वषO अगा<ड Sिखस<कएको <थयो। यी भ<वÇयवाणीS उहा;को ज/म0थान 
(मीका ५:२), क/याबाटको ज/म (यश`या ७:१४), पापर<हत जीवन (यश`या ५३:९), आ�यOकमOह. (यश`या 
३५:५), उकको बोली (यश`या ५०:४), य¯दी जा<तÃारा इ/कार ग<रन4l> कxरा (यश`या ५३:२), उहा;को 
-]सीकरण (भजनस�_ह २२:१६), धनी मा<नसको िचहानमा उहा;को दफन (यश`या ५३:९) र उहा;को बौ<रउठाइ 
(भजनस�_ह १६) लाई एकदम ठीकस;ग बयान गHका <थए।

इ¤ाएल सDब/धी भ<वÇयवाणीह.

इ¤ाएलको अि0तWवको <नर/तरता इ<तहासक� सबभ/दा आ�यOजनक कहानीह.म�Xमा पदOछ अ<न सो कxरालाई 
प<व} शाËमा �याद̀ <व0तÅत .पमा भ<वÇयवाणी ग<रएको <थयो।

इ¤ाएलको इ<तहासको भ<वÇयवाणी मोशाS गHका <थए र �यव0थाको प40तकमा झhड̀ ४००० वषO अगा<ड 
अिभSख ग<रएको <थयो। उहा;को �यव0था भ�ग गHको खhडमा इ¤ाएललाई आ�नो भ2िमबाट “उखािल>छौ”  र 
“पÅºवीको एक ¥उिख पÅºवीको अक´ ¥उसDम सब` जा<तह.को बीचमा <ततर<बतर”  पा<र>छौ भ>र परpqरS 
Eताउनी <दन4भएको <थयो (�यव0था २८:६३-६४)। Wयहा; य¯दीह.S “कxन` च̀न पाउ>छ̀नौ, न ता <तyो प̀तालाS 
<व�ामा पाउ>छ; तर परमFभ4S <तमीलाई Wयहा; कािमरह> kदय, धिमलो �> आ;खाह. र मनको �याकxलता 
<दन4l>छ; अ<न <तyो जीवन <तyो साम4 दोधारमा झ4ि/डरह>छ; <दनरात <तमीS डराउन4पन|छ; अ<न <तyो 
जीवनको कxन` भरोसा l>छ̀न” (�यव0था २८:६५-६६) भ>र भ<वÇयवाणी ग<रएको <थयो।
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यो त इ¤ाएलको प<हलो शतािMदिख आजसDमको इ<तहासको lबl वणOन हो। ७० ए.डी. मा जरनल तीतसको 
>तÅWवमा रोमी dनाह. आएर य§शSमलाई ढािल<दए र १३७ ए.डी. मा बार कोखबारS >तÅWव गHको य¯दी 
<वÚोहको FWय4~रमा सyाट R<çयनको आशमा य§शSम प2र ̀�व0त पा<रयो। य¯दी मा<नसह. पÅºवीको ¥उसDम 
<ततर<बतर पा<रए र कत ̀<व�ाम पाएनन्। <तनीह. म4सलमानह.Ãारा घÅिणत भए र _ीक ओथ´डuस तथा रोमन 
uयाथोिलक चचOह.Ãारा हजार वषOसDम सताइए। <हटलरको शासनS उनीह.लाई <निमट,ा/न पान| Fयास ग�यो। 
दो¤ो महा <वqय4�पिछ cलायतS अरबीह.लाई Fाथिमकता <द;द̀ य¯दीह.लाई आ�नो भ2िममा फक®निख रो�न 
खो�यो। आजको <दनसDम प<न <तनीह. घÅणाको पा} भएका छन्। झhड̀ <स�गो सÂसार न` इ¤ाएलको <वपZमा छ 
र सÔारमा�यममा म�यप2वOको स�कट सDब/धीका खबरह. Fायः इ¤ाएल-<वरोधी न` l> गछOन्।

तर इ¤ाएल आ�नो भ2िममा फक·र आउ>छ र य<त भइसmपिछ प<न इ¤ाएल एक राCà भइरह>छ भ>र बाइबल 
अगमवाणीS भ<वÇयवाणी गHको <थयो अ<न सन ्१९४८ सालमा ठीक यही कxरा भयो। यसभ/दा प<हS सÂसारक� 
इ<तहासमा कxन` प<न जा<त २००० वषOसDम <वqभ<र <त<तर<बतर पा<रएपिछ र सताइएपिछ प<न एक राCàको 
.पमा, आ�नो Fाचीन भाषा ज0ताको त0त` स<हत, फ©<र ए<ककÆत भएको छ̀न।

बाइबल अगमवाणीS इ¤ाएलको प4न0थeपनालाई �ईटा चरणमा बयान गदOछ। प<हला, इ¤ाएल आ�नो भ2िममा 
अ<वqासक� अव0थामा फक·>छ। Wयसपिछ Wयो <वqासमा आउ>छ। इिज<कएल ३७ मा भएको अचDमको 
अगमवाणीS इ¤ाएलको प4न0थeपनाका यी �ई चरणह.लाई बयान गदOछ। इ¤ाएललाई स4�खा हèीह.को .पमा 
बयान ग<रएको छ जो पद ४-६ मा बौराइ>छ। पद ११-१४ S उuत दशOन इ¤ाएल आ�नो भ2िममा प4न0थeपना 
ग<र> र परpqरतफ®को इ¤ाएलको प�ा~ापको बाHमा हो भ>र बताउ;छ। प<हला, ती हèीह.लाई नशा र मास4 
Fदान ग<रएको छ, तर <तनमा जीवन l;द̀न, अ<न Wयसपिछ परpqरS ती मHका हèीह.मा सास फx<क<दन4l/छ र 
ती जी<वत पा<र/छन् (इिज<कएल ३७-४-६)।

यस अगमवाणीको प<हलो भाग प4रा भइसmको छ। इ¤ाएल आ�नो भ2िममा राCàको .पमा १९४८ सालिख रह;द̀ 
आएको छ, तर इ¤ाएल Wयहा; अ<वqास र आिWमक मÅWय4को अव0थामा छ। इ¤ाएलS आ�नो मसीहलाई इ/कार 
ग<रन` रRको छ। इ¤ाएल<सत मि/दर छ̀न, बिलदान छ̀न, सा;चो उपासना छ̀न। तर इ¤ाएल बाइबलS भ<वÇयवाणी 
गHज0त` आ�नो भ2िममा फक·र आएको छ। सन् १८०० सालमा �याS0टाइनमा mवल छ हजार य¯दीह. मा} <थए, 
तर सन् २००० सDममा Wयहा; ५० लाख भ/दा धoर ̀य¯दीह. भइसmका <थए (John Ecob, Amillennialism 
Weighed and Found Wanting, p. 44-45).

महास�कCको समयमा परpqरS इ¤ाएललाई प�ा~ाप Fदान गन4Ol>छ र <तनमा आिWमक जीवन फx<क<दन4l>छ 
र <तनी जी<वत पा<र>छन्।

इ¤ाएलको अि0तWवको <नर/तरता एउटा �याद̀ ठ2लो आ�यOकमO हो र बाइबल परpqरको FoरणाÃारा <दइएको हो 
भ/> कxराको अकाट, Fमाण हो।

बाइबलको )माण भाग १ सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. <बना<वqास परpqरलाई ख4सी पान4O असDभव छ भ>र कxन पदS बताउ;छ?

2. <वqास स4नाइÃारा आउ;छ र स4नाइचा<ह; परpqरको वचनÃारा आउ;छ भ>र कxन पदS बताउ;छ?

3. बाइबल धoर` अच2क Fमाणह.मा आधा<रत छ भ>र कxन पदS बताउ;छ?

4. कxन पदमा प}4सS बाइबलमा चत4�याइ;<सत क<थएका द/Wयकथाह. छ̀नन् भ>र बताउ;छन्?

5. AीC मHकाह.बाट बौHर उठ्न4भएको हो भ/> Fमाण m छ?

6. AीC आWमाको .पमा बौ<रउठ्न4भएको होइन भ>र हामी कसरी जा/दछ¦?

75



7. बाइबलको अ<Ã~ीय रचनाS यो परpqकरको वचन हो भ>र कसरी Fमािणत गदOछ?

8. बाइबलको कxन प40तकमा इ¤ाएलको सDप2णO इ<तहास भ<वÇयवाणीÃारा <दइएको छ?

9. य¯दीह.को दो¤ो मि/दर रोमी <सपाहीह.Ãारा कxन सालमा �व0त पा<रयो?

10. आध4<नक य4गमा आएर इ¤ाएल फ©<र राCà ब>को साल कxन हो?

11. कxन भ<वÇयवाणीS इ¤ाएलको प4न0थeपनालाई �ई भागमा बयान गHको छ?
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बाइबलको Kमाण
भाग २

क5ठ गन7$पन9 पदह<: &हo> ११:१; २ पG7स १:१६

अिघgलो पाठमा बाइबलको ईqरीय Foरणाका चारओटा Fमाणह. R�य¦। यस पाठमा हामी अ. तीनओटा 
Fमाणह. Rन|छ¦।

५. बाइबलको त�या=मकताh यो परtZरको वचन भएको Bमािणत गदEछ

बाइबलS बताएका सब` कxरा सा;चो र तºयाWमक छन्।

ज0त`, बाइबलS भ/छ मा<नस पापी छ; यस कxरालाई प4िC गन4O कxन ̀ गाfो कxरा होइन। आ;खा खोSर mवल 
सÂसारलाई Rन4Oहोस्! FारिDभक पापको बाHमा उसको धारणा क0तो छ भ>र Faन ग<र;दा F�यात cलायती 
शMदकोषकार शम2एल जोनसन (Samuel Johnson) S जवाफ <दए, “FारिDभक पापको सDब/धमा Faन गन4O 
आवaयक छ̀न, <कनभ> मानव ÖCताको कारण Õस4क� होस्, मा<नस FWयZ तवरS र आ�न ̀0वीकारS य<त ÖC छ 
<क 0वगO र पÅºवीका सारा <नयमह. सpत उसलाई अपराध गनOिख रोuनलाई अपयe�त छन्।”  <F/0टन 
<वq<व�ालयबाट िशZा हा<सल गHका “धमO<नरÊZ य¯दी”  डoिभड ब²लि/0क (David Berlinski) भ/छन्, “यी 
<टका<ट�पणीमा पाइ> ब4ि�को सराहना गनOलाई एकजना �यिuत AीिCयन न ̀ lन4पछO भ/> छ̀न”  (The Devil’s 
Delusion, p.33)।

बाइबल, मानव सDब/धीका अिभ�यिuतह.मा मा} नभएर सब ̀ कxरा सDब/धीका अिभ�यिuतह.मा सा;चो छ। 
बाइबल एक व`�ा<नक <नद|िशका नभए ताप<न यो व`�ा<नक तवरS अच2क छ, यसका श4§का अ�यायह.िख न`, जो 
झhड̀ ४,००० वषO अगा<ड Sिखएका lन्।

बाइबलको व`�ा<नक <वश4�ताका mही उदाहरणह. यस Fकार छन्; हामी अæय2बको प40तकबाट श4§ गछ¾ ज4नचा<ह; 
बाइबलक� सDभवतः सबभ/दा प4रानो प40तक हो। हाइçिलक इि/ज<नय<र�गमा डाuटर उपा<ध पाएका Rनरी मो<रस 
(Henry Morris) S भ>,

“यी उgSखह.  दÅिCकोणमा  आध4<नक छन् जसमा  अवा0त<वक बढाइ चढाइ र }4टीह.को  एउट ̀छनक 
क<हgय` È<ट/न जब <क Wय0ता कxरा अ/य Fाचीन Sखोटह.मा 0वभाव`S È<ट/छन ् ... शायद अझ ठ2लो 
महvवको कxरा यो छ <क FWयZ FाकÆ<तक व0त4का थ4F̀ उgSखह.S भ<रएको  यो ४००० वषO प4रानो 
प40तकमा कxन` प<न व`�ा<नक }4टी वा तक®दोष छ̀नन्” (The Remarkable Record of Job)।

अæय2बS पÅºवी श2/यमा झ4ि/डएको छ भनी भ> (अæय2ब २६:७)। अ<हSको आध4<नक प40ताको ला<ग यो त थाह 
भएक� कxरा हो <कन<क हामीS अ/तरीZमा पÅºवी झ4ि/डरRको वा0त<वक त0वीरह. न` °का छ¦, तर <वगतका 
प40ताह.मा यो Wयि~क� थाह l> कxरा <थएन; ब§ Wय<तcला पÅºवी आटलास वा कछ4वा वा हा~ी आ<दको ढाडमा 
अ<डरRको छ भ/> ज0ता थ4F̀ Ìकवदि/तह.S मा/यता पाएका l/¸।

अæय2बS हावाको तौल छ भनी भ> (“हावाको तौल ठह�याउनलाई”  अæय2ब २८:२५)। स}¦ शतािMदमा आइप4µर 
मा} sयाSिलयो (Galileo) S वाय4मhडलको प<न तौल छ भ>र प~ा लगाएका lन्, र एरोडाइनािमuस 
(aerodynamics) नामक आध4<नक <व�ान यही व`�ा<नक तºयमा आधा<रत छ। अझ, पÅºवीको मौसमको 
<-याकलापमा हावाको तौलS महvवप2णO भ2िमका °gदछ। “हावाको तौल”  S सम4Úह.बाट वाÇपीकरण भएको 
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पानीलाई महाशह.को मा<थ-मा<थ भ2-भागह.मा बोmर प4�याउ> <वq�यापी हावाको Fवाहलाई <नय/}ण गदOछ 
(Morris, The Remarkable Record of Job)।

अæय2बS सम4Úका म4हानह.को बाHमा S° (अæय2ब ३८:१६)। मा<नसS आ�न` आ;खाS °र सम4Úको पी;धमा 
भएका ताजा पानीका म2लह.को बाHमा जा/न सuन <हजोआज मा} सDभव भएको हो। आध4<नक <व�ानÃारा 
हजार¦ अ/तजOलीय म2लह. È<टएका छन् जसS हHक वषO सम4Úह.मा करौड¦ टन पानी थ<परRका l/छन्।

Fकाशको एउटा बाटो l/छ र अ/धकारको ठाउ; l/छ भ>र अæय2बS ब4³द¸ (अæय2ब ३८:१९)।  “यसको मतलब, 
Fकाश कxन` 0थान वा प<रि0थ<तमा अवि0थत l> कxरा होइन। न ता Wयो Wयि~क� एuका<स Fकट l> वा अलप l> 
व0त4 हो। FकाशS या}ा ग<ररRको l/छ! Wयो एउटा “बाटो”  मा वास गदOछ, सध� कxन` अ/य} 0थानतफ® गइरRको 
l/छ। य�<प Wयो सामा/यतयाः <करणह.को .पमा या}ा गदOछ, क<हSका<ह; WयसS कणह.को खोलाको .पमा 
<ह;<डरRको ज0त` गदOछ, तर Wयो ज<हS प<न चिलरRक� l/छ। जब Fकाश रो<क/छ, तब Wयहा; अ/धकार l/छ। तसथO, 
अ/धकार अचल कxरा हो, 0थानमा ब<सरह>; तर Fकाश ग<तशील कxरा हो, बाटोमा वास ग<ररह>” (Morris)।

FकाशS हावा उWप/न गराउ;छ भ>र बाइबलS भ/दछ (अæय2ब ३८:२४)। स2यOको <करणS पÅºवीको सतहलाई 
तताए<दएर हावा उWप/न l/छ जसमा तातो हावा माि0तर उठ्छ र िचसो हावा तल ख0छ र फल0व.प <विभ/न 
मौसमह. उWप/न l> गछOन् भ/> कxरा आध4<नक मौसम <व�ानS आ<वÇकार गHको त भखOर` मा} हो।

अæय2बS Wयो अचDमको जलच-को बयान गH (वाÇपीकरण, वाय4 सÔार, सÂघनन, वÅिCपात, बहाउ) (अæय2ब 
३८:२५-३०)। स}¦ शतािMदभ/दा अगा<ड वाÇपीकरण (पानीबाट वाफ ब/>) र सÂघनन (वाफबाट पानी ब/>) 
F<-याको प~ा सpत लाµको <थएन र बीस¦ शतािMदसDम यसलाई राyरी ब4िझएको प<न <थएन।

बोट<ब.वा र पश4पZीह.S आ�नो जात-जातअन4सार प4न§Wपादन गदOछन ्भ>र बाइबलS भ/दछ (उWपि~ १)। यो 
कxरा आध4<नक <व�ानको सारा अवलोकन र परीZण<सत प2र` pल खा/छ। हHक जात-जातअ/तगOत <नक�  <व<वधता 
पाइ/छ, <विभ/न खालका ग4लाफह., .खह., �याग4ताह., कxकxरह., तर फरक-फरक जातबीच -- ग4लाफ र .ख 
र �याग4ता र कxकxरकाबीच -- प4न§Wपादन l> गद½न।

अ/तरीZ ना�न नस<क> गरी असीम र ताराह. ग/न नस<क> गरी धoर ̀छन् भ>र बाइबलS बताउ;छ (उWपि~ 
२२:१७; य²मया ३१:३७)। ÐरदशOक य/} (�िल0कोप) को आ<वÇकार अिघ मा<नसको ना�गो आ;खाS mही हजार 
तारा मा} �न स<क/ºयो। तर आज हामीलाई थाह भएको कxरा हो, ताराह. अन<ग/ती छन ्ठीक जसरी बाइबलS 
बताएको <थयो। हाyो आकाश ग�गा तारामhडल (Milky Way galaxy) मा मा} ३०० खरब ताराह. छन्। सन् 
१९९९ मा नासा (NASA) का खगोलशाËीह.S हबल 0Êस �िल0कोप Fयोग गHर सारा �éाhडमा १२५ खरब 
तारामhडलह. lन सuछ भ/> अन4मान लगाए। ज4लाइ २००३ को सबभ/दा नया; तारा-गणना अन4सार अवलोकन 
गनO स<क> ताराको स��या ७० dिu0टिलयन (७०,०००,०००,०००,०००,०००,०००,०००) प4µको छ।

सम4Úमा मागOह. छन् भ>र बाइबलS बताएको छ (यश`या ४३:१६)। उ/नाइस¦ शतािMदिख सम4Úी धारह. वा 
मागOह.को नuसा <नकाg> ग<रएको छ अ<न पानी जहाजह. <यन` धारह.मा या}ा गदOछन ्जसरी Ñकह. बाटोमा 
या}ा गदOछन्। सन् १८०० को बीच<तर वािश�टनि0थत अp<रकी जल dनाका <डपो अफ चाट्सO र इ/0ÑÞp/ट्स 
माºय4 फो/�न मउरीS S°, सम4Úमा नदी छ: <वषम खडoरीमा प<न Wयो ट4ट्द̀न, र भय�कर बाढीमा प<न Wयो उल|र 
आउ;द̀न; Wयसका <कनारह. र पी;ध चीसो पानीमा रRका छन्, जब <क Wयसको धारचा<ह; /यानो छ; pिuसको खाडी 
Wयसको म4हान हो, Wयसको म4खचा<ह; आक®<टक सम4Úमा पदOछ। यो हो गgफ 0Ñीम”  (Maury, The Physical 
Geography of the Sea, 6th ed., 1856, p.25)। Wयस पिछ थप अ. सम4Úी मागOह. प<न प~ा लाµ।

Fाणचा<ह; रगतमा l/छ भ>र बाइबलS बताएको छ (Sवी १७:११)। यो कxरा करीब ३,५०० वषO अगा<ड न` 
Sिखएको भएता प<न हालको समयमा आएर मा} यसलाई व`�ा<नक तवरS ब4³न स<कयो। शतािMदय¦सDम 
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रोगीलाई रuत¤ाव गराएर उपचार (blood-letting) गन| चलन <थयो। अp<रकाको प<हलो राCàप<त जजO 
वािश�टन यही गलत अ�यासS गदe समय नप4गीकन मHको हो भ<न/छ। आध4<नक औषधी <व�ानS बाइबलS 
उ<हSिख <सकाउ;द̀ आएको कxरालाई अब <सmको छ, <क जीवधारीको Fाण Wयसको रगतमा l/छ। रuतनली र 
mिशकाह. िमSर ब>को अचDमको रuतसÔार FणालीS जीवन-<द> अिuसजन र अ/य आवaयक तvवह.लाई 
शरीरको FWXक अ�गमा प4�याउ> काम गदOछ। साथ̀ सÂ-मणको F<तकार गन| र रगत जD> ज0ता “जीवधारीको 
Fाण” लाई आवaयक पन| F<-यामा प<न रगतS महvवप2णO भ2िमका °gदछ।

बाइबल <व�ानको प40तक होइन, तर ज4न-ज4न ठाउ;मा बाइबलS <व�ानलाई छ4/छ Wयहा; बाइबल अच2क छ। यस 
कxराS बाइबलको ईqीय उêवको Fमाण <द/छ, <कन<क सब` अ/य Fाचीन प40तकह. व`�ा<नक }4टीह.S भ<रएका 
छन्। भ/न4पदe १०० वषO मा} प4रानो <व�ानक� प40तकह. }4टीह.S भ<रएका l/छन्।

६. बाइबलको स�चाइ (Fनvकपटता) h यो परtZरको वचन हो भ:G Bमाण Fद:छ।

आ�ना वीरह.का जीवनी S�दा मा<नसह.S <तनका दोषह.लाई Fायः उgSख ̀गद½नन् वा <तनलाई च4नS dतो 
पोW> गदOछन्; तर मा<नस ज0तो छ Wय0त` F0त4त गरीकन बाइबलS आ�नो ईqरीय ग4णलाई FदशOन गHको छ। 
हामी पढ्छ¦ आदमको <वÚोह, न2हको म~ापन, दाऊदको �यिभचार, सोलोमनको सWयWयाग, योनाको आWमदया, 
प}4सको इ/कार, पावल र बनOबासको <ववाद, र AीCको बौ<रउठाइ सDब/धी Eलाह.को अ<वqास। बाइबल 
य¯दीह.बाट Sिखएको हो, तर यसS <नÇकपटतासाथ य¯दीह.को दोषह.लाई वणOन गHको छ: उनीह.को हठ र 
अ<वqासS गदe उनीह. ४० वषOसDम उजाड0थानमा घ4Dन4पHको; /यायकतeह.को कालमा उनीह.को म2¶तप2जा; 
उनीह.को <वÚोहS गदe उनीह. आ�नो भ2िमबाट उ°िलएर <वqभ<र �ई हजार वषOसDम <ततर<वतर lन4पHको 
कxरा; उनीह.S मसीहलाई इ/कार गHको कxरा।

७. बाइबलको म1िJत स8ब:धी िशsाh यो परtZरको वचन हो भ:G Bमाण Fद:छ।

अन4_हS म4िuत पाइ/छ भ/> म4िuत सDब/धी िशZा <सकाउ> एउट` मा} धमOशाË बाइबल हो। अ/य सब`S 
कामह.S म4िuत पाइ/छ भ/> <सकाउ;छ। <ह/ÐधमO अन4सार आ�नो धमO गHर र आ�नो कमO प2रा गHर म4िuत 
पाइ/छ। म4ि0लमधमO अन4सार अgलाहमा समपणO गHर र उहा;का आ�ाह. पालन गHर म4िuत पाइ/छ। ब4�धमO 
अन4सार जीवनकमOÃारा र �यानÃारा र स/यासÃारा म4िuत पाइ/छ। काठमाड¦को बौ� 0त2पमा जान4भयो भ> 
तपाइÁS <दनको कxन` प<न समयमा बौ�माग�ह. 0त2पलाई चuकर मा<रH<हको, माला ज<परRको, ओDpp-Êp 
घ4माइरRको �न सuन4l/छ। म4िuत कमाउन खोिजरRको lनाS न` <तनीह. यी सब गदOछन्।

तर बाइबल मा}S बताउ;छ म4िuत पापीह.लाई परpqरको <स~�को वरदान हो। यो वरदान <दन उहा;S ठ2लो म2gय 
च4काउन4पHको <थयो। यो ठ2लो म2gयमा <क<नएको <थयो अथeत ्-]समा परpqरक� प4}को Fायि�तकारी बिलदान 
<थयो। तर पापीको <निDत यो <स~�मा हो।

“<कन<क <तमीह.S <वqासÃारा अन4_हS म4िuत पाएका छौ; अ<न यो <तमीह.  आफ�बाटको होइन, यो 
परpqरको दान हो; कामह.बाट होइन, न} ता कस`S घम/ड गन|छ” (एफ©सी २:८-९)।

बाइबलS बताएको छ, आ�नो पापह.को Fायि�त गनO पापीS परpqरलाई <दन सu> कxन` प<न कxरा छ̀न। 
हामीS m <दन सuछ¦? धम� कामह.? बाइबलS भ/छ, हाyा सब ̀धा²मकता परpqरको <वश4� प<व}ताको साम4 
फोहोर झ4}ाझ� छन् (यश`या ६४:६)। प̀सा? सारा सÅिCका मािलकलाई हाyो जाबो प̀साको m काम लाsºयो र? 
चोखो kदय? बाइबलS भ/दछ, मा<नसको kदय सब ̀कxराभ/दा छली l/छ र Wयो साf̀ �C छ (य²मया १७:९)। 
तब कसरी हामी आफ¼S म4िuत कमाउन सuºय¦ र?
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“तर हामी सब ̀अश4� थोकज0ता  छ¦, र हाyा सब` धा²मक कामह. ±ला था�नाह.सरह छन्; अ<न हामी 
सब` पातज0त ̀ ओइिल/छ¦, र हाyा अधमOह.S बतासS झ� हामीलाई उडाएर लµका छन्” (यश`या 
६४:६)।

होइन, म4िuत अ<त ग<हरो दया गन| Foिमलो परpqरबाटको अन²जत, <स~�को वरदान हो। एउटा AीिCय भजनमा 
जसरी भ<नएको छ, “हामीलाई <तन½ नसu> ऋण लाµको <थयो; उहा;S <तन½ नपन| ऋण त<र<दन4भो।”

“<कनभ> परpqरS सÂसारलाई य0तो  Foम गन4Oभयो, उहा;S आ�नो एकमा} ज/माइएको प4}लाई <दन4भयो 
– उहामा<थ <वqास गन| कोही प<न नC नहोस् तर WयसS अन/त जीवन पाओस्” (य2ह/ना ३:१६)।

बाइबल क<त अचDमको प40तक हो!

बाइबलको )माण भाग २ सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. व`�ा<नक तवरS ठीक ठह<रएका बाइबलका mही कxराह. m-m lन्?

2. “जीवधारीको Fाण Wयसको रगतमा l/छ” भ>को m हो?

3. बाइबलको <नÇकपटताS यो परpqरको वचन हो भ/> कसरी Fमािणत l/छ?

4. म4िuत सDब/धी बाइबलको िशZाS कसरी बाइबल परpqरको वचन हो भ/> Fमािणत l/छ?
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दQ%नक बाइबल अRययन

क5ठ गन7$पन9 पदह<: यहोश> १:८; भजनसtuह १:१-३; ११९:९, १०५; य>हZना ८:३१-३२; )A&रत 
२०:३२; &हo> ४:१२

AीिCय जीवनमा असल-असल ईqरीय बानीह. बसाgन4 �याद̀ महvवप2णO कxरा हो। सभाघरमा जान4 Xश2को 
“री<त”  (ल2का ४:१६) अथवा आदत न` <थयो। यो उहा;को बानी <थयो। Wयसरी न` <वqासीको प<न मhडली सभामा 
जा> र <दनl; बाइबल अ�ययन गन| बानी lन4 अ<नवायO छ।

परpqरको वचनमा य0तो सामºयO छ जसS <वqासीलाई प<व} पानO र उसलाई AीCमा बढाउ;द̀ ल̀जान सuछ। 
यसS उसलाई <न�यता, �ान, आिWमक बल, <वqास, ब4ि�, प�ा~ापमा डो�याउ;दछ।

<नDन पदह.लाई <वचार गन4Oहोस्: यहोश2 १:८; भजनस�_ह १:१-३; ११९:९, १०५; य2ह/ना ८:३१-३२; Fo<रत 
२०:३२; २ <तमोथी ३:१५-१७; <ह�2 ४:१२; १ प}4स २:२; २ प}4स १:१९।

AीCमा बढ्न र उहा;को <स� इLछा Fा�त गनO, <वqासी उसको मनको नया; lवाइÃारा बदली l;द̀ जान4पछO र य0तो 
बदली l> कामचा<ह; उसिभ} बास गन4Ol> प<व} आWमाको सामºयOS परpqरको वचनÃारा l> कxरा हो।

द̀<नक बाइबल पठनका ला<ग यहा; दसओटा सgलाहह. <दइएका छन्:

१. एउटा समय कायम गन1Eहोस्

<दनको एउटा <नि�त समयमा, द̀<नक .पमा, बाइबल पढ्नलाई बानी बसाgन4भएन भ> तपाइÁS शायद 
आकलझ4कलमा मा} बाइबल पढ्न4l>छ। आ�नो प<रि0थ<तअन4सार तपाइÁलाई सबभ/दा स4हाउ> समय कxनचा<ह; 
l/छ Wयो <नि�त गन4Oहोस्। pरो जीवनमा, <विभ/न चरणह. पार गद½ जा> -ममा, प<रि0थ<तअन4सार ±S फरक-
फरक समयमा यसरी समय <बताउ> गHको छ4। साधारणतयाः <बहानको श4§को समय सव´~म l/छ ज4नcला 
तपाइÁको मन Wयस <दनको कामकxराS भ<रभराउ lन पाएको l;द̀न। तर तपाइÁको ला<ग अ/य समय अझ राyो 
होला; यस <वषयमा तपाइÁS FाथOना गनO सuन4l/छ। महvवप2णO कxरा यो हो <क द̀<नक .पमा बाइबल पढ्> बानी 
चा<ह; बसाgन`पछO। य<द तपाइÁS हHक <दनबाट mही समय Fभ4स;ग Èट्नलाई र उहा;को वचन अ�ययन गनOलाई 
अलग गन4Oभयो भ> तपाइÁ बाइबलको �ानमा बढ्न4l/छ र आ�नो AीिCय जीवनमा Fग<त गन4Ol/छ, तर तपाइÁS यो 
बानी बसाgन`पछO। यो क<त अ<नवायO कxरा हो भ>र ±S यसलाई जोड <दएर सा�य छ̀न।

२. एउटा ठाउQ कायम गन1Eहोस्

सDभव भएसDम एउटा शा/त र एका/त ठाउ; lन4 आवaयक छ। ±S <वqासीह.लाई मा<नसह. कxराकानी 
ग<ररRको र H<डयो बिजरRको कोठामा बdर बाइबल अ�ययन गनO खोिजरRको °को छ4। प<रि0थ<तवश 
क<हSकाही; Wयो आवaयक पलe तर आदतको .पमा यो ब4ि�मानी होइन र साथ̀ हाyो प2रा �यान <दइन4पन| Fभ4लाई 
यो आदर गन| त<रका होइन। बाइबल परpqरक� वचन हो। m परpqरलाई <नDतो <दन4 र Wयसपिछ उहा; हामी<सत 
कxरा ग<ररहन4भएक� बखतमा हाyो �यानाकषOण गन| Wयहा; अ>क¦ कामकxराह. प<न lन <दइरहन4 उिचत हो र?

३. Iही आधारभbत अ�ययन साम�ीह@ [न1 आव>यक छ

हामी <नDन प40तकह. स4झाव0व.प स2चीत गछ¾ (हालमा अ�_oजी साम_ीह. मा} यहा; स2चीत ग<रएका छन्):
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अ�ययन बाइबल (Study Bible)

अ. mही नभए प<न सा/द²भक पदह. भएको र साथ̀ -मशMद स2ची भएको एउटा “अ�ययन बाइबल”  धoर` 
उपयोगी l/छ। य0ता उपयोगी अ�ययन बाइबलह.म�X तीनओटा चा<ह; यस Fकार छन्: प4रानो 0को<फgड HफH/स 
बाइबल (Old Scofield Reference Bible), थDसन Eन HफH/स बाइबल (Thomson Chain Reference Bible) 
र <क�ग ÕDस 0टडी बाइबल (King James Study Bible)। (यस बाHमा थप जानकारीका ला<ग � अफ लाइफ 
�बसाइटको “HफH/स् बाइबलह.” अ/तगOत Rन4Oहोस्।)

-मशMद (Concordance)

अ�_oजी पाठकका ला<ग, pरो म2gया�कनमा 0Ñ�sस् एuजि0टभ क/कोडe/स् (Strong’s Exhaustive 
Concordance) हालसDम Fकािशत सब` बाइबल अ�ययन साम_ीमा �याद̀ महvवप2णO साम_ी हो। यसS अ�_oजी 
बाइबलका शMदह.लाई प2णO.पS उतान| काम मा} नगHर <तनलाई <तनका म2ल <ह�2 र _ीक शMदह.को एउटा 
उपयोगी शMदकोष<सत सpत िल�क गHको छ।

Ñoजरी अफ ि0-�चर नSज (Treasury of Scripture Knowledge)

यसमा ५७०,००० ज<त अ/यो/य पदह. स2चीत ग<रएका छन्। बाइबल न` बाइबलको सबभ/दा राyो <ट�पणीकार 
हो अ<न यस`मा Ñoजरी अफ ि0-�चर नSजको महvव रRको छ। यसS बाइबल अ�ययन गन| �यिuतलाई बाइबललाई 
बाइबल<सत` त4लना गनOलाई म{त गदOछ।

� अफ लाइफ इ/साइकJो<प<डया अफ बाइबल एhड <-ि0चया<नटी (Way of Life Encyclopedia of Bible and 
Christianity)

तीन दशकको भ/दा बढी अन4स/धानको pहनत पHको यस अ�ययन साम_ी ज0तो अक´ छ̀न। यो एउट` मा} बाइबल 
शMदकोष तथा इ/साइकJो<प<डया हो जो फ/डाp/टल Mयाि�ट0टÃारा Sिखएको छ र <क�ग ÕDस बाइबलमा 
आधा<रत छ। ६,००० भ/दा बढी F<वCह. र ७,००० भ/दा बढी अ/यो/य स/दभOह. रRको यो साम_ी बाइबल 
शMदावलीको प2णO शMदकोष हो र साथ̀ यसमा बाइबल अ�ययन प40तकह.मा सामा/यतया नसp<ट> अ/य 
अन4स/धानम2लक <वषयह. समा�श ग<रएका छन्। ज0त` – बाइबल अन4वादह., सDFदायह., झ2टा िशZाह., 
मhडली इ<तहासका <विभ/न लहरह., Fतीकह., मhडली, सामािजक म4{ाह., �यावहा<रक AीिCय जीवन, 
बाइबल अगमवाणी। � अफ लाइफ इ/साइकJ<प<डया अ<त न ̀ �यावहा<रक छ जसÃारा एक <वqासी आ�नो 
<वqासमा बिलयो ब/न सuछ। धoर`जना Fचारकह.S यसलाई आ�नो सवO<Fय अ�ययन साम_ी भएको कxरा 
हामीलाई �यuत गHका छन्। िमसनरी Sखक �याक म2रDयान भ/छन्, “यो इ/साइकJो<प<डया �oÜ छ; F<वCह.S 
‘<वश4� आिWमकता’ खाउ;दछन्”।

४. साथमा नोटकापी र कलम होस्

Fभ4S तपाइÁलाई <सकाउन4भएका कxराह. S°र रा�न4 महvवप2णO बानी हो। ±S म4िuत पाएको प<हलो वषOमा ±S 
<विभ/न नोटकापीह. S°र भH;। ज0त`, ±S एउटा नोटकापीचा<ह; बाइबलका <वषयह. अ�ययन गनOलाई <विभ/न 
शीषOकमा बा;डo; ज0त`, म4िuत, पाप, सा/Wवना, AीCको ईqरWव, श`तान, नरक, 0वगOÐतह. र अ/य <वषयह. जसको 
अ�ययन गनOलाई मलाई Wयसcला .िच भयो। ती शीषOकस;ग िमg> पदह. ±S Èrाउ;द̀ जा> -ममा ±S <तनलाई 
<तनका शीषOकअ/तगOत स2चीत गद½गए;। ±S प2र` बाइबललाई वषOको �ई-तीन पटक पढ्द̀ <थए;, Wयस`S <विभ/न 
शीषOकका बाHमा बाइबलS बताएका सब`जसो कxराह. जDमा पानO र आफ¼S िशZागत अ�ययनह. गनO ±S सu> 
भए;।

82



५. बाइबलमा िच:हह@ लगाउन साथमा शीशाकलम होस्

<कन शीशाकलम Fयोग गनO म सgलाह <द/छ4 भ> गgती भएमा Wयसलाई pट्न स<क/छ र साथ̀ मसीS ज0तो 
प/नाको अक´पrी िभÕर जा;द̀न। pका<नकल Ê/सील सव´~म l/छ <कन<क Wयसलाई <तखा<ररहन4 पद½न।

सा/द²भक पदह., शMदका प<रभाषा, .पHखा र छोटो-छोटो <ट�पणीह. S�नलाई बाइबलको <कनाराह. Fयोग 
गन4Oहोस्। ती कxरालाई थ�द̀ जा;दा तपाइÁS आ�न` अ�ययन बाइबल <नमeण गन4Ol/छ। यसको ला<ग चौडा <कनाराह. 
भएको बाइबल उपयोगी l/छ।

बाइबलमा िच/ह लगाउनलाई यहा; mही स4झावह. छन्:

1) &वचार प7राएर माG िचZह लगाउन7होस्। lन त बाइबल त तपाइÁक� हो र तपाइÁS आ�नो ख4सी गनO 
सuन4l/छ, तर िभ/नता न` नराखी जहा;तही; िच/ह नलगाउनलाई म स4झाव <दन चाह/छ4। न} भ> mही 
समयपिछ तपाइÁको बाइबल अथO न �यथOको िच/ह र धस´S mरकार l>छ। िच/ह लगाउ;दा अिलक<त 
<वचार प4�याउन4 ब§ उ~म l/छ। उWपि~ १ लाई िलएर म mही स4झाव <द/छ:

खhडका <वभाजनह. ³वाr िख> गरी Wय0ता कxरालाई िच/ह लगाउन4होस्। उWपि~ १ मा ±S “सा;झ 
प�यो, र <बहान भयो”  को म4ि/तर अधोHखा ता>को छ4, <कनभ> यस वाuय«शS सÅिCका <दनह.लाई 
छ4r,ाउ;दछ। (Fकाश २-३ मा ±S सात मhडलीका नामह.लाई िच/ह लगाएको छ4 र Wयस खhडलाई 
³वाr Rदe न` ±S Wयसका <वभाजनह. �न सuछ4।)

सबभ/दा महvवप2णO कxराह.को म4ि/तर अधोHखा ता/न4होस्। उWपि~ १ मा ±S पद २७ को म4ि/तर 
अधोHखा ता>को छ4।

दोहो<रएका <वचारको म4ि/तर अधोHखा ता/न4होस्। उWपि~ १ मा ±S “परpqरS भ/न4भयो”  र “आ�नो-
आ�नो जा<तअन4सार”  ज0ता वाuय«शलाई िच/ह लगाएको छ4। (उपशकमा ±S “स2यOम4<न”  लाई र 
इिज<कएलमा ±S “<तनीह.S ‘परमFभ4 म न ̀ l;’ भनी जा/>छन्”  लाई È<टएका ज<त FWXक ठाउ;मा 
िच/ह लागाएको छ4।)

2) &वचार प7राएर माG &टQपणी P�न7होस्। िच/ह लगाएज0त`, य<द तपाइÁS आ�नो बाइबलमा Õस4क� कxरा वा 
ज0तोस4क� कxरा <टपोट गनO थाgन4भयो भ>, चा;ड̀ न ̀ती <ट�पणीह. क<रब-क<रब का± नलाªo ठह<र>छन्। 
FचारकS वा िशZकS भ>का कxन ̀कxरालाई <टपोट गन4O अिघ, Wयसको ¤ोतलाई <वचार गन4Oहोस्। m ती 
बोg> �यिuत pहनत गन| अ�Xता lन् जसका भनाइह. सDभवतः अच2क l/छन्? होइन भ> आ�नो 
बाइबलमा <टपोट गनOलाई एकदम होिशयार lन4होस्। ±S थ4F̀ Fचारकह. र िशZकह.S Wय0ता कxरा 
भ>का स4>को छ4 जो सही <थएनन्। बाइबलको <कनाराह. <व¿ष कxराह. र कxन` अस�<दsध, सWय र 
अच2क <टपोटका <निDत जोगाइरा�न4होस्। अ/य कxराह.लाई छ4r` नोटका<पमा S�न स<क/छ।

बाइबलको <कनारामा m क0ता कxरा S�>?

शMद र नामका प<रभाषा - क<ठन शMद र स`�ाि/तक शMदका प<रभाषा लगायत �यिuत र 0थानका 
नामका प<रभाषा <सuद̀ जा> -ममा <तनलाई आ�नो बाइबलको <कनारामा <टपोट गद½ जान4होस् र 
<तनलाई तपाइÁS सिDझरा�न सuन4l>छ। ±S आ�नो बाइबलमा सय¦ प<रभाषाह. <टपोट गHको छ4। 
ज0त`:

रोमी ३:२४ -- छ4टकारा = दाम <तHर <क<नएको
रोमी ३:२५ -- Fायि�त = ऋणच4uता
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अ/यो/य स/दभO (cross-reference, F<तस�mत) - कxन ̀प<न <स�गो F<तस�mत Fणाली प2णO छ̀न। Ñoजरी 
अफ स<-�चर नSजमा सpत हHक अ/यो/य स/दभO सp<टएको छ̀न। अ�ययन गनOमा pहनती lन4भयो भ> 
तपाइÁS अ§ थ4F̀ नया; अ/यो/य स/दभOह. Èrाउन4l>छ जसलाई तपाइÁS आ�नो बाइबलमा थ�न 
सuन4l/छ। ज0त`, म~ी ६:२३ लाई <हतोपश २८:२२ <सत F<तस�mतS जो<डन4पछO, तर ±S कxन` प<न 
F<तस�mत Fणालीमा यो È�को छ̀न। र एफ©सी १:३ को “0वग�य0थानह.मा आिWमक आिशषह.” 
कल0सी ३:१-३ र १ प}4स १:४ <सत F<तस�mतÃारा जो<डन4पछO तर Ñoजरी अफ ि0-�चर नSजमा यी 
कxन` प<न È<ट;द̀नन्।

स`�ाि/तक र िशZाम2लक .पHखा - ±S आ�नो बाइबलक� <कनाराबाट धoर`ओटा Fवचनह. Fचार गनO 
सuछ4। साथ̀ Wयहा; <टपोट ग<रएका <ट�पणी र .पHखाह.Ãारा ±S झ2टा िशZाह.को खhडन गनO सuछ4। 
मलाई एउटा घटनाको याद आउ;छ जब म नया; AीिCयन <थए; र अनजानमा म एक कrर यहोवाका साZी 
म<हलाको घरमा प4µ;। घरिभ} बोलाइएपिछ ±S आफ]लाई Wयहा; बाइबल अ�ययन गनO जDमा भएको 
एउटा सम2हको बीचमा पाए;। ती म<हलाS सभाको <नय/}ण आ�नो हातमा िलए र मलाई Faन गH, “m 
AीिCयनह. मHपिछ 0वगO जा/छन्?”  ±S जवाफ <दए;, “जा/छन”्। तब <तनS मलाई <वqासी 0वगO 
जा>छ वा 0वगO उसको घर हो भ>र बाइबलमा कहा; Sिखएको छ Wयो खाउनलाई च4नौती <दए। mही cर 
±S खोजी गH; तर Wयही कxरा बताउ> ±S कxन` प<न खhड Èrाउन स<कन; र यसरी म उuत झ2टा 
िशिZकाको साम4 शमOमा पा<रए;। Wयसपिछ झ2टा िशZकह.लाई जवाफ <दन सuन सध� तयार lनलाई ±S 
आ�नो pहनतलाई दोMबर ग<तमा अिघ बढाए;। ±S अपनाएको एउटा उपायचा<ह; आ�नो बाइबलको 
<कनारामा सा/द²भक <ट�पणीह. S�न4 हो जसलाई आवaयक पदe ±S िछr` Èrाउन सuदछ4।

F0थान २० मा ±S <व�ाम<दन <कन नया; <नयमका <वqासीह.लाई ब/धनकारी छ̀न भ/> कारणह. 
<टपोट गHको छ4।

<हतोपश २३ मा ±S मात लगाउ> Êय प�ाथOका खतराको बाHमा .पHखा S°र रा°को छ4।

म~ी १६:१८ मा ±S “चrान” S प}4सलाई नभएर AीCलाई जनाउ;छ भ/> कारण <ट�पणी गHको छ4।

मक]Oस १:२३ मा ±S बाइबलका आध4<नक अन4वादह.मा पाइ> mही म2लभ2त }4टीह.लाई <टपोट गHको 
छ4।

मक]Oस ९ मा ±S नरक सDब/धी <विभ/न बाइबलीय बयानह. लगायत AीCS नरकको Fचार गन4Oभएको 
खhडह. उgSख गHको छ4।

य2ह/ना ३:५ मा ±S “पानीबाट ज/मन4” भ>को बि�त0मा होइन भ/> कारणह. <टपोट गHको छ4।

य2ह/ना १३ मा ±S पाउ-ध4लाइ माhडिलक <व<ध <कन होइन भ>र <टपोट गHको छ4।

Fo<रत २:३८ मा ±S यसS बि�त0माS म4िuत पाइ> कxरा गHको <कन होइन भ/> कारणह. <ट�पणी 
गHको छ4।

यीचा<ह; mही उदाहरणह. lन्। ±S एउटा कारागारमा गई बाइबल <सकाउ> गथì र झhड̀ हHक ह�ता न` 
यी <ट�पणीह. ±S Fयोग गथì जब क�दीह.S Faन गथ|। मलाई जवाफ थाह नभएको कxन ̀Faन सो<धएको 
खhडमा, अक´ पटक Wयसको जवाफ <दन म तयार lन सक]; भ>र ±S Wयसको जवाफ खोÕर pरो 
बाइबलमा समा�श ग<रहाg Â̧।
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नापतौलका <ट�पणी ज0त`, F0थान २५-२७ मा ±S Èट l> पालका <विभ/न साम_ीका आध4<नक 
नापतौलह. S°र रा°को छ4।

पदको छोटो <ट�पणी - कxन` खhडको बाHमा जब तपाइÁS कxन` उपयोगी कxरा <सuन4l/छ तब Wयसलाई 
<कनारामा छोटकरीमा <टपोट गन4Oहोस्। पिछ Wयस खhडलाई पढ्न4l;दा FWXक पटक न ̀ उuत <टपोट 
सDझना0व.प Wयही; l>छ। ज0त`, ल2का १६:८ मा यस सÂसारका स/तान आ�नो प40तामा �यो<तका 
स/तानभ/दा बढ्ता चत4र कसरी l/छन्। “कसरी बढ्ता चत4र? १) भ<वÇयको ला<ग तयारी गHर २) 
प̀साको Fयोगमा। AीCS अन/तको बाHमा दशeउन स«सा<रक उदाहरणबाट <सकाउ;द̀ lन4l/छ।”  रोमी 
३:३१ मा ±S “�यव0था ज4न उ{oaयको ला<ग <दइएको <थयो पावलS Wयसलाई Wयस`का ला<ग ि0थर पाH। 
Rन2O: पद १९-२२।”

खhडका <वभाजनह. - कxन`-कxन ̀बाइबल खhडह. छ4r,ाएर छा<पएका l/छन्, तर यो काम आफ¼S गनO 
मलाई मन पछO। ज0त`, F0थान ७-११ मा ±S िम�मा<थका १० <वपि~ह.लाई िच/ह लगाएको छ4। 
F0थान २० मा ±S दस आ�ाका FWXक आ�ालाई िच/ह लगाएको छ4। Sवी १-७ मा ±S ती <विभ/न 
बिलदानह.लाई िच/ह लगाएको छ4।

चाबी <वचार र दोहो<रएका महvवप2णO उgSखह.  - ज0त`, पावलका प}ह.मा, रोमी १:८-१० बाट श4§ 
गHर, ±S उनका सब` FाथOनाह.लाई परकाÜ-िच/हÃारा छ4r,ाएको छ4, र Wयसको अगा<ड भएको र 
Wयसको पछा<ड आउ> FाथOनाको <टपोट गHको छ4। रोमी १:८-१० को ¥उमा ±S “रोमी १५:५-६” 
S°को छ4, <कनभ> पावलको Wयसपिछको FाथOना Wयही न ̀ हो। रोमी १५:५-६ को ¥उमा ±S “रोमी 
१:८-१०”  S°को छ4 <कन<क Wयो पावलको अिघgलो FाथOना हो, र “रोमी १५:३”  S°को छ4 <कन<क 
Wयोचा<ह; उसको पिछgलो FाथOना हो। उWपि~ १ मा, उWपि~ १२ बाट श4§ गHर, ±S परpqरS 
अ�ाहामलाई आ�नो करार दोहो�याउन4भएको FWXक उgSखलाई परकाÜ-िच/हS छ4r,ाएको छ4। अ<न 
FWXक पद Èrाउन सिजलो पानO ±S पदको ¥उमा तारा-िच/ह प<न लगाएको छ4।

3) रtगीन िचZहका )योग - र�गीन शीशाकलम अथवा हाइलाइटरह. बाइबललाई िच/ह लगाउ> उ~म 
उपाय lन्। क<तS बाइबलभ<र एउट ̀र� Fणाली Fयोग गनO खो�छन्; तर ±S बाइबलका फरक-फरक 
भागह.लाई फरक-फरक र�ग Fणाली Fयोग गन4O अझ सिजलो र Fभावकारी भएको पाएको छ4। pरो 
आ�न ̀बाइबलमा ±S Fयोग गHको mही Fणालीह. यस Fकार छन्:

भजनस�_हमा ±S अन/तताको उgSखलाई रातो Fयोग गHको छ4, दो¤ो आगमनको <निDत गाढा नीलो,  
परpqरमा<थको भरोसालाई स4/तला, आिशषका ला<ग ह<रयो, स�कCको ला<ग ब`जनी, FशÂसाको ला<ग 
पR;लो, FाथOनाको ला<ग ग4लाफी, परpqरको वचनको ला<ग ख`रो। मसीही भ<वÇयवाणीका पदका 
अ�कह.लाई नीलो र�S गोलो िच/ह लगाएको छ4। साथ̀ प2रा lन बा;की रRका भ<वÇयवाणी वा 
भ<वÇयका घटनालाई ±S रातो र�गको परकाÜ िच/ह( )S छ4r,ाएको छ4।

प4रानो <नयम अगमवाणीका खhडह.मा ±S परमFभ4को <दन सDब/धीका पदह.का ला<ग ख`रो, मसीही 
खhडह.का ला<ग हgका नीलो, इ¤ाएलका बEकाह. सDब/धीका खhडह.का ला<ग ह<रयो, नया; करारका 
ला<ग स4/तला, इ¤ाएलको प4न0थापनाको ला<ग गाढा नीलो, हजार वष| रा�यको बयान गन| खhडह.का 
ला<ग पR;लो, दो¤ो आगमनका ला<ग रातो र�ग Fयोग गHको छ4। साथ̀ प2रा lन बा;की रRका 
भ<वÇयवाणी वा भ<वÇयका घटनालाई ±S रातो र�गको परकाÜ िच/ह( )S छ4r,ाएको छ4।

<हतोपशमा ±S सgलाह र (�यावहा<रक) िशZाFाि�त सDब/धीका पदह.लाई रातो, िज�ो र बोली 
सDब/धीका पदह.लाई पR;लो, स4धारको ला<ग ह<रयो, <रस र झगडालाई ब`जनी, अमरतालाई स4/तला, 
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िम}तालाई ख`रो, छोराछोरीको तािलमलाई नीलो र�ग Fयोग गHको छ4। घर तथा प<रवार सDब/धीका 
पदका अ�कह.लाई ±S नीलो गोलो र�ग लगाएको छ4, अg¥ सDब/धीका पदको अ�कलाई सामा/य 
शीशाकलमS गोलो लगाएको छ4, सरकार सDब/धीका पदको अ�कलाई ह<रयो गोलो, गरीब र गरीबी 
सDब/धीलाई ख`रो गोलो र घम/डलाई ब`जनी गोलो लगाएको छ4।

Fo<रतको प40तकमा ±S <वqासÃारा म4िuत पाइ> भ/> िशZा <सकाउ> पदह.लाई रातो, बि�त0मा 
सDब/धीका पदह.लाई नीलो, प�ा~ापलाई ह<रयो, पावल प4µका ठाउ;का नाउ;ह.लाई पR;लो, AीCको 
बौ<रउठाइको उgSख गन| पदह.लाई स4/तला र�गS िच/ह लगाएको छ4।

Fकाशको प40तकमा ±S सात मhडलीका नामह.लाई नीलो, छापह.लाई ब`जनी, त4रहीह.लाई स4/तला, 
परpqरको -ोधको उgSखह.लाई रातो र कचौराह.लाई ख`रो र�गS िच/ह लगाएको छ4।

६. साथमा एउटा पठन-तािलका होस्

बाइबल पढ्न4 (�यव0था १७:१८-१९; Fकाश १:३) र बाइबल अ�ययन गन4O (२ <तमोथी २:१५) �ईट ̀महvवप2णO 
कxरा lन्। पढ्न4 र अ�ययन गन4O �ई फरक-फरक कxरा lन्। प<हला, बाइबल पढ्न4 महvवप2णO कxरा हो। <वqासीलाई 
बाइबल झन ्झन् राyरी ब4³नलाई म{त <दलाउ> एउट` कxरा छ भ> Wयो हो बाइबललाई mवल पढoको पढ`, पढoको 
पढ`, पढoको पढ ̀गन|। pरी आमाS ७७ वषOको उpर प4µर बाइबललाई वषOको �ई पटक प2र ̀पढ्न थाSकी lन् र 
Wयसcलािख उहा;लाई ±S È�को हHक पटक न ̀ उहा;S आफ] बाइबललाई अझ राyरी ब4³न सmको कxरा 
बताउन4भएको छ। साथ̀, बाइबल अ�ययन गन4O प<न आवaयक छ। यसको मतलब अिल <ब0तार` जान4 हो, शMदको 
अ�ययन गन4O हो, खhड-खhडलाई <वaSषण गन4O हो, <वषयगत अ�ययन गन4O हो, <ट�पणीह.को Fयोग गन4O हो 
इWया<द। यहा; आइप4µर हो हामीS बाइबल अ�ययन साम_ीह. Fयोग गनO थाg>।

बाइबल पठन स?ब@धी Bही स,झावहE

1)  Fणालीब� .पS पढ्न4होस्। यसको मा> श4§िख अ/तसDम पढ्न4होस्। बाइबल <कन Fणालीब� .पS 
प<ढन4पछO? बाइबल mवल <विभ/न Sखोटको स;गालो मा} होइन; यो एउट` <स�गो प40तक हो; अ<न 
यसलाई ब4³> हो भ> यो <स�गो प40तकक� .पमा प<ढन4पछO। बाइबलको FWXक प40तकS बा;की 
प40तकह.को प<रप2रकको .पमा काम गदOछ, र ज<त बाइबल Fणालीब� .पS प<ढ/छ Wय<त न` यसका 
खhडह. <ब0तार` आपसमा pल खाएको �न थािल/छ।

म बाइबल जा'दछ* भनी म ठा'द/0,

अिलक4त यहा0, अिलक4त 8यहा0 जब म पढ्द/0,

क4ह< थोर@ मAी, क4ह< थोर@ यBह'ना,

अब उ8पिAको एक ट*Fा,

यश@याका Hही अIयाय,

कJन@-कJन@ भजनसLMह

(Nइस अIयाय 4वPष गरी),

रोमीको बाST, 4हतोपUशको प4हलो प4न --

हो, वचन म जा'दछ* भ'W लाXYयो मलाई!

तर वचन पBर@ पढ्न* भWको त

\ग]@ कJरा र^छ _< जाW0,

अ4न बाटो निचWको ज`तो

जब बाइबल पBर@ पढ्न था<0।

बाइबल4सत bcWहdहो:

यहा0 र 8यहा0 ड*ब*cकी मान*fg'छ तपाइh

थाHर घ*0डा jkन*अिघ

हाइ काट्द@ हतारमा lाथfना गन*fg'छ तपाइh;

<खोटहdका प4न सवfnop <खोटलाई

अ'य 4कताब4सतझr sयवहार गन*fg'छ--

tउ न ट*uपो गरी कJन@ खvड पढ्न*g'छ,

अधीर बनी य`सो नजर लाउन*g'छ --

8योभ'दा उAम उपाय चाखी ^न*fस् न,

चौडा, अट*ट दyिz लगाइरहन*स् न;

हषf< 4वभोर भई घ*0डा jkन*g'छ तब

बाइबल तपाइh पBर@ पढ्न*g'छ जब!

-- आमोस आर |cस्
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2)  प4रानो र नया; <नयमह. �व`बाट पढ्नलाई म सgलाह <द/छ4। यसको ला<ग तपाइÁS हHक <दन प4रानो र 
नया; <नयमबाट पढ्न सuन4l/छ, अथवा प4रानो र नया; <नयम पढ्नलाई तपाइÁS पालो गनO सuन4l/छ, 
ज0त` तपाइÁ प<हला प4रानो <नयमको एउटा प2र` <कताब वा <वभाजन पढ्न सuन4l/छ (ज0त` उWपि~ 
अथवा प2र` पÔ_/थ) अ<न Wयसपिछ नया; <नयमको एउटा प2र` <कताब वा <वभाजन पढ्न सuन4l/छ 
(ज0त` म~ी अथवा चारओट` स4समाचारका प40तकह.)। 

एक वषOमा प2र ̀बाइबल पढ्नलाई Fयोग गनO स<क> एउटा तािलका ५२-ह�ताको पठन-तािलका एउटा राyो 
उपाय हो। यसअन4सार पढ्दा प4रानो <नयम एक पटक र नया; <नयम �ई पटक प<ढ/छ। यो प2रा गनO हHक 
<दन चारओटा अ�याय पढ्न4पन| l/छ।

ह�ता	    खhड

ह�ता #१ -- उWपि~ १-२६
ह�ता #२ -- उWपि~ २७-५०
ह�ता #३ -- म~ी
ह�ता #४ -- मक]Oस
ह�ता #५ -- F0थान १-२१
ह�ता #६ -- F0थान २२-४०
ह�ता #७ -- ल2का
ह�ता #८ -- य2ह/ना
ह�ता #९ -- Sवी
ह�ता #१० -- Fo<रत
ह�ता #११ -- ग/ती १-१८
ह�ता #१२ -- ग/ती १९-३६
ह�ता #१३ -- रोमी, गलाती
ह�ता #१४ -- १ र २ को<र/थी
ह�ता #१५ -- �यव0था १-१७
ह�ता #१६ -- �यव0था १७-३४
ह�ता #१७ -- एफ©सी िख <फSमोन
ह�ता #१८ -- <ह�2 िख २ प}4स
ह�ता #१९ -- यहोश2
ह�ता #२० -- १ य2ह/ना िख Fकाश
ह�ता #२१ -- /यायकतe, .थ
ह�ता #२२ -- अæय2ब १-३१
ह�ता #२३ -- अæय2ब ३२-४२, उपशक, �oÜगीत
ह�ता #२४ -- १ शम2एल
ह�ता #२५ -- २ शम2एल
ह�ता #२६ -- भजनस�_ह १-५०

ह�ता	 खhड

ह�ता #२७ -- १ राजा
ह�ता #२८ -- २ राजा
ह�ता #२९ -- भजनस�_ह ५१-१००
ह�ता #३० -- १ इ<तहास
ह�ता #३१ -- २ इ<तहास
ह�ता #३२ -- भजनस�_ह १०१-१५०
ह�ता #३३ -- एîा, नRDयाह, ए0तर
ह�ता #३४ -- <हतोपश
ह�ता #३५ -- म~ी
ह�ता #३६ -- यश`या १-३५
ह�ता #३७ -- यश`या ३६-६६
ह�ता #३८ -- मक]Oस
ह�ता #३९ -- ल2का
ह�ता #४० -- य²मया १-२९
ह�ता #४१ -- य²मया ३०-५२, <वलाप
ह�ता #४२ -- य2ह/ना
ह�ता #४३ -- Fo<रत
ह�ता #४४ -- इज<कएल १-२४
ह�ता #४५ -- इज<कएल २५-४८
ह�ता #४६ -- रोमी, गलाती
ह�ता #४७ -- १ र २ को<र/थी
ह�ता #४८ -- द<नयल, हो¿, योएल, आमोस
ह�ता #४९ -- एफ©सी िख <फSमोन
ह�ता #५० -- ओब<दया िख मलाकी
ह�ता #५१ -- <ह�2 िख २ प}4स
ह�ता #५२ -- १ य2ह/ना िख Fकाश

3)  <बहान र सा;झ गरी �ईपटक पढ्> समय िलन स<क/छ (भजनस�_ह ११९:१४७-१४८), अथवा <बहान 
र म�य<दन। mही स4झाव यस Fकार छन्:

(1) <बहान प4रानो <नयमबाट एउटा भाग पढ्न4होस् र सा;झ नया; <नयमबाट एउटा भाग पढ्न4होस्।

87



(2) <बहानचा<ह; Fणालीव�.पमा पढ्न4होस्, <दनको तीन-चार अ�याय गद½; अ<न सा;झचा<ह; बढी  
समय FाथOनामा <बताउ;द̀, प<व} आWमालाई फरक-फरक खhडमा डो�याउन <द;द̀, पढ्न4होस्।

(3) <बहानचा<ह; Fणालीव�.पमा पढ्न4होस् अ<न सा;झचा<ह; भजनस�_ह र <हतोपश पढ्न4होस्।

4)  पढ्> समयलाई �ई भाग लगाउन सuन4l/छ: प<हलो भागमा पढ्न4होस् र दो¤ोमा अ�ययन गन4Oहोस।् एक 
वषOमा प2र ̀बाइबल पढ्नलाई आवaयक द̀<नक तीन वा चार अ�यायह. पढ्न धoर ̀समय लाsद̀न। Wयस`S 
पठनपिछ अ�ययनको समय िलन स<क/छ। समयको यसरी <वभाजन गनOलाई यहा; mही स4झावह. छन्:

(1) पठन र अ�ययन एउट ̀अव<धिभ} गनO स<क/छ; यस महvवप2णO कायOको ला<ग लगभग एक घhटा ज<त 
िलन स<क/छ।

(2) पठन र अ�ययनलाई <दनको �ई cगJाcगJ ̀ समयमा <वभािजत गनO स<क/छ, एक समयमा पढ्न र 
अक´मा अ�ययन गनO स<क/छ।

(3) वषOको प<हलो भागमा पठनमा �य0त रहन सuन4l/छ र वषOको बा;की भागमा अ�ययनमा �य0त रहन 
सuन4l/छ। ज0त`, वषOको प<हलो भागमा तपाइÁS <दनको छ अ�यायह. पढ्न सuन4l/छ र Wयसरी सा;ढo 
छ म<हनामा प2र ̀बाइबल पढoर �याउन सuन4l/छ (बाइबलमा १,१८९ अ�यायह. छन्)। तब बा;की 
झhड̀ आधा वषO तपाइÁS बाइबलको अ�ययन गन| काममा <बताउन सuन4l/छ।

5)  बाइबल पढ्न भखOर` श4§ गद½ lन4l/छ भ> (चाR नया; <वqासीको .पमा वा प4रानोको .पमा), एउटा 
सरल बाइबल सव|Zण प40तकको साथ-साथ̀ बाइबललाई वषOको एक पटक प2र ̀ पढ्न4lन स4झाव <दन 
चाह/छ4। साथमा कD�य4टर l> अ�_oजी पाठकS Walter Groom को “Genesis to Revelation Bible 
Course”  इ/टर>टबाट यसको इ-ब2क क<प गनO सuन4l/छ  (http://www.wayoflife.org/pdf/
genesistorevelation.pdf)।

७. BाथEनासFहत श1� गन1Eहोस्

तपाइÁको समझका आ;खा खोिलयोस ्भनी परpqरलाई प4कारा गन4Oहोस्। आफ�S बाइबल ब4³न सuछ4 ज0तो सोEर 
अ<तआWम<वqासी नब/न4होस्। हामीS भजनसङ_हका Sखकको नम4नालाई पÒयाउन4पछO जसS प4काH, “pरा 
आ;खाह. खोिल<दन4होस्, र म तपाइÁका �यव0थाबाट अêÞत कxराह. �न सक];”  (भजनस�_ह ११९:१८)। 
<हतोपशS भ/छ, हामीS समझ पाउनको <निDत प4कारा गHपिछ मा} ब4ि� Fा�त गन|छ¦ (<हतोपश २:१-५)।

८. मन लगाएर पढ्न1होस्

य<द तपाइÁ बाइबलमा �यान लगाएर पढ्न सuन4l/न भ> तपाइÁको अ�ययन समय Wय<त लाभदायक ब/>छ̀न। मन 
सिजल̀ यताउता जान सuदछ, Wयस`S हामीS जसरी भए प<न प<व} शाË± आ�नो मन लगाइरा�न4पछO र 
परpqरका वचनह.लाई आ�नो kदयमा सDहािलरा�न4पछO ता<क <तनS असल फल फलाऊन्। हामी एक कमजोर, 
आिWमक भ/दा बढी Fाणीक शरीरमा िजउ;दछ¦ (जसलाई रोमी ७:२४ मा “यस मÅWय4को शरीर”  भ<नएको छ) 
ज4नचा<ह; थाuछ, रोग लाsछ। Wय<त मा} होइन, हामी अ>क <फ-ी र स�कCS भ<रएको सÂसारमा बा;िचरRका छ¦। 
Wय<त मा} होइन हाyो Fग<तलाई रोuन खोिजरह> हाyो एउटा स<-य आिWमक श}4 प<न छ। उसको नाम श`तान 
हो जसको मा> हो “श}4”  जो हाyो <वरोध गनOलाई हाyो साम4 उिभ/छ। बाइबल अ�ययन आिWमक य4� हो र यस 
य4�मा <वजयी ब/नलाई हामीS आवaयक पन| ज<त सब` कxराह. गन½पछO।
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प<व} शाËलाई ब4³न र Fयोग गनO मा/छS यWन गन4OपछO न} भ> श`तानS सWयतालाई उसको kदयबाट चोHर 
ल̀जा/छ भ/> कxरा बीउ छन|को दÅCा/तS <सकाउ;दछ (म~ी १३:१९)। सWयतामा<थ मनन गHर र Wयसको अथO प~ा 
लगाएर हामीS Wयसलाई प-न`पछO।

बाइबल पठनमा मन लगाउनलाई यहा; mही स4झावह. छन्:

1) यसबाH FाथOना गन4Oहोस।् बाइबल अ�ययनको समयमा तपाइÁको मन धoर` यता र उता ग<ररRको पाउन4l/छ 
भ> यस कxरालाई Fभ4को साम4 लान4होस्। उहा;को �ानमा र उहा;को वचनको �ानमा बढ्न चाहन4l/छ भ/द̀ 
उहा;लाई भ/न4होस्, आ�नो सम0या उहा;को साम4 आ�नो खा;चोको .पमा gयाउन4होस् र पठनमा �यान <दन 
सuनलाई उहा;को सहायताको माग गन4Oहोस्।

2) कxन` <वषयमा <फ-ी ला<गरRको छ भ> Wयसलाई Fभ4मा रािख<दन4होस् (१ प}4स ५:७) र Wयसको <निDत 
उहा;मा भरोसा गन4Oहोस् अ<न आ�नो प2र` �यान उहा;को वचन<तर फकeउन4होस्।

3) कोठामा तपाइÁको �यान िख;L> कxन` कxरा छ भ> Wयसलाई हटाउन4होस्। ±S एकजना पा0टरलाई िच/छ4 
जसS आ�नो कोठामा भएका <कताबका सब` चिDकला खोलह. <नकाSर हटाउन4भयो <कन<क बाइबल 
अ�ययन गनO खो�दा उहा;को �यानलाई <तनS बाधा <द;द̀<थए।

4) बाइबल पढ्> समयमा कD�य4टर Fयोग गन| बाHमा हो<सयार lन4होस्। बाइबल अ�ययन गनOलाई ±S 
कD�य4टर Fयोग गदOछ4 <कन<क यो एकदम Fभावकारी छ, तर प<व} शाËह.मा pरो द̀<नक FाथOनामय 
समय <बताउ;दा म कD�य4टर Fयोग ग¶दन;। <कन<क अ. कxराS �यान यताउता जान �याद̀ सिजलो छ।

5) अ>क <वचारह. आउ;दा हो<सयार lन4होस्। बाइबल अ�ययन ग<ररह;दा क<तपटक य0तो l/छ <क अ. 
कxराका बाHमा <विभ/न <वचारह. �गS आउ> गछOन् र तपाइÁलाई यो परीZा ब/छ <कन<क तपाइÁलाई 
बाइबल अ�ययन गनO छोडoर ती अ. कामह. ग.; ज0तो लाª थाgछ। यस`S गदe आफ]स;ग कलम र कागत 
lन4 राyो l/छ ता<क ती <वचारलाई <टपोट गनO सuन4l/छ र पिछ ती कामलाई प2रा गनO सuन4l/छ। यसरी 
<तनलाई आ�नो मनबाट हटाउन सuन4l/छ र अ�ययनमा अगा<ड बढ्न सuन4l/छ। य<द तपाइÁ अ. काम 
प2रा गनOलाई यता र उता कxद्> बानी गन4Ol/छ भ>, फलदायी बाइबल अ�ययन गनO सu> तपाइÁको 
Zमताको सवालमा तपाइÁ अपा�गज0त` ब/न4l/छ।

6) खhडलाई दोहो�याएर पढ्न4होस्। प<व} शाË पढ्> -ममा जब तपाइÁS आ�नो मन अ/य} प4µको महस4स 
l/छ, महvवप2णO कxरा m छ भ> तपाइÁ फ©<र फक·र उuत खhडलाई पढ्न4पछO जबसDम आफ]S प<ढरRको 
खhडलाई तपाइÁ ब4³न4l/न; पटक-पटक पढ्न4पन| प<न lन सuछ। कÔन ब4झाइस<हत एउटा पद पढ्न4 ब§ 
असल हो, <वचार एका<तर कx<दरRको cलामा प2र` अ�याय पढ्न4भ/दा।

7) सकभर बाइबल पढ्> समय थाmको cलामा नपरोस्। क<हSका<ह; यसो नगन| अठोट गदeगद½ प<न 
नस<कएला; थाmको cलामा पढ्द̀ नपढ्न4भ/दा त पढ्न4 न ̀cस l/छ। तर बाइबल अ�ययन गनO चाह> 
ब4ि�मानी �यिuतS आ�नो समय तािलका य0तो FकारS िमलाउ>छ ता<क उसS आ�नो <दमाग ताजा 
l;दा उसS प<व} शाËह. अ�ययन गनO सu>छ।

8) <वचार अ/य} घ4Dन खो�> l/छ भ> <दनमा अ. कxन ̀काम गन4O अगा<ड बाइबल पढ्> काम गदe सम0या 
समाधान lन सuछ। ±S प<हला अ/य कxराह. पढ्न र अ�ययन गनO थाS; भ>, मलाई बाइबलमा �यान 
<दन झन् गाfो पन| भएको महस4स गHको छ4।
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9) <वचार अ/य} जान खो�दा क<हSका<ह; 0वर <नकाSर पढ्न4 राyो l/छ। तपाइÁको �यान पठनमा mि/Úत 
गराइरा�न यसS म{त गनO सuछ।

10) पढ्नलाई ठ2लो अZरको बाइबल Fयोग गदe प<न �यान <दन म{त lन सuछ <कन<क Wयसलाई पढ्न 
सिजलो l/छ र बाइबलको पÅÜ धoर` कxराS �यादा िछतर<बतर l;द̀न।

11) ला<गपन4Oहोस्। बाइबल पठन कायOमा श`तानलाई <वजय lन न<दन4होस्। कxन` समयमा तपाइÁS पठनमा 
�यान लगाउन सuन4भएन भ> प<न पढ्> काम नछोड्न4होस्। जीवनका अ. कxरामा ज0त ̀बाइबल पठनमा 
उतारचढाव आउ;छन् न`। Fभावकारी बाइबल अ�ययनको ला<ग सव´~म स4झाव भ>को Wयसमा ला<गरा�न4 
हो!

९. आxनो बाइबल पठनबाट ह`क Fदन कnनi न कnनi eयावहाFरक कnरा िलन खो�न1होस्

<दमागी �ानको ला<ग मा} बाइबल नपढ्न4होस्; AीC<सतको आ�नो सDब/धमा र उहा;<सतको आ�नो द̀<नक 
<ह;डाइमा बढ्द̀ जा> उ{oaयS पढ्न4होस्।

बाइबल पठनको एउटा डायरी कायम गन4O राyो l/छ। िम<त S�न4होस्, आफ]S पढoको खhड S�न4होस् र पढ्दाl;<द 
तपाइÁS पाउन4भएका �यावहा<रक पाठह. <टपोट गन4Oहोस्। आफ�लाई सो�न4होस्, “आज यस खhडबाट परpqरS 
मलाई m भ/द̀ lन4l/छ?”

१०. आफjFसत BाथEनाको एउटा नोटकापी होस्

धoर`जना <वqासीह.S आ�नो द̀<नक बाइबल पढ्> समय<सत अ/त¶व/तीको FाथOना गन| समय प<न समा�श 
गदOछन्। यो भ>को अ.का ला<ग FाथOना गन4O हो। यसलाई १ <तमोथी २:१-२ मा बयान ग<रएको छ। द̀<नक .पमा 
तपाइÁS FाथOना गन| <विभ/न कxरा र <विभ/न �यिuतको स2चीस<हत एउटा FाथOनाको नोटकापी (डायरी) कायम 
गदe म{त l/छ: स4झाव0व.प, प<तह.का ला<ग, पWनीह.का ला<ग, छोराछोरीह.का ला<ग, आमाह.का ला<ग, 
बाब4ह.का ला<ग, पा0टरह.का ला<ग, िमसनरीह.का ला<ग, म4िuत नपाएका आफ/तका र िचना.ह.का ला<ग, 
<बरामीका ला<ग, सतावटमा पHका <वqासीका ला<ग र सरकारको ला<ग। <नि�त कxराका ला<ग FाथOना गन4Oहोस् र 
परpqरबाट िमSका आ�ना FाथOनाका जवाफ <टपोट गनO उuत FाथOना डायरी Fयोग गन4Oहोस्।

द]&नक बाइबल अ4ययन सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. उहा;को वचनमा ला<गरह>ह.S सWय जा/>छन् भ/> F<त�ा Xश2S कxन खhडमा गन4Oभएको छ?

2. उहा;को वचनमा <दनरात मनन गन| �यिuत पानीका नदीह.को <कनारमा रो<पएको .खझ� l>छ भ>र कxन 

खhडमा बताइएको छ?

3. उसS परpqरको वचनमा <दनरात मनन ग�यो भ> ऊ सफल l>छ भ>र प4रानो <नयमको कxन �यिuतलाई 

F<त�ा ग<रएको <थयो?

4. हHक <दन एउटा <नि�त समयमा बाइबल पढ्> आदत बसाgन4 <कन महvवप2णO छ?

5. हामीS स4झाव <दएका चार बाइबल अ�ययन साम_ीह. कxन-कxन lन्?

6. बाइबल __________ र बाइबल ___________ गन4O �ईट` महvवप2णO कxरा lन्।

7. बाइबल पढ्नलाई यहा; <दइएका कxन` पा;चओटा स4झावह. m-m lन्?

8. आ�नो �यान बाइबल पठनमा लगाइरा�नलाई कxन` पा;चओटा स4झावह. <दन4होस्।
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बाइबल >याSयाका चार चाबी %सTा7तहU

क5ठ गन7$पन9 पदह<: .यवJथा २९:२९; १ को&रZथी २:१३; २ &तमोथी २:१५

परpqरलाई दशeउ> खालको AीिCय जीवन िजउन सuनलाई बाइबल राyरी ब4झoको lन4पछO, र यसका ला<ग 
बाइबल �या�याका कमdकम आधारभ2त <स�ा/तह.को �ान lन4 ज.री छ। यस पाठमा हामी यस सDब/धी 
चारओटा <स�ा/तह.लाई Rन|छ¦:

१. श�दका पFरभाषा Fनधrरण गनw र ख�डह@लाई अथE लगाउG काममा सबभ:दा महaवपbणE कnरा स:दभE हो ।

बाइबल �या�याको सवOFथम र सव´प<र <नयम भ>को स/दभOको आधारमा Wयसको अथOलाई प<रभा<षत गन4O हो। 
कxन` प<न अक´ <नयम यो जि~को महvवप2णO छ̀न। यस`कारण आ�नो अगा<ड रRको बाइबलको सDबि/धत खhड, 
अ�याय र प40तकको <वषयव0त4 m हो आफ]लाई थाह lन4 ज.री छ। हामी स/दभOÃारा डो�याइय¦ भ>, बाइबलS 
आ�नो अथO आफ�S खोgदो रRछ भनी हामीS जा/>छ¦। तर यसको ठीक <वप<रतमा, झ2टा िशZकह.S पदह.लाई 
�ढाpढा पाद½ <तनको स/दभOलाई वा0त` नगरी <तनमा<थ आ�ना प2वO<नधe<रत अथOह. लाद्> काम गदOछन्। ज0त`, 
>पालमा अ<हS Wय0ता को<रयाली झ2टा िशZकह. पdका छन् जोह. मा<नसह.स;ग घर-घरमा बाइबल 
अ�ययनह. गराउन एकद± अ_सर छन्, तर <तनीह.S ¤ोताह.लाई पदह. <टपोट गनO <द;द̀नन्, र चचe ग<रएको 
पदको माि0तर वा मि/तर RनO <द;द̀नन्। यो त आिWमक पतनको स4} बाRक अ. mही होइन!

बाइबललाई स/दभOको आधारमा कसरी अथO लगाउ> भ/> कxरा दशeउनलाई तल mही उदाहरणह. <दइएका छन्:

1) २ <तमोथी २:१६ मा “अश4� र �यथOका बकबक”  भ/> वाuय«शलाई <वचार गन4Oहोस्। यसको मा> m हो? 
हामीS सबभ/दा प<हला m गन4OपछO भ>, स/दभOलाई Rन4OपछO। Wयसबाट हामीS m <सuछ¦ भ> “अश4� र 
�यथOका बकबक”  भ>को ती कxरा lन ्(१) जो खा;टी िशZाको <वप<रत छन ् (पद १६, १८), (२) जसS 
गडबड र खराब फल फलाउ;छन् (पद १६), र (३) जो AीिCय जीवनका ला<ग हा<नकारक छन ् (पद 
१७)। 

2) तीतस ३:९ मा “म2खOताप2णO <ववादह.”  (foolish questions) भ/> वाuय«शलाई <वचार गन4Oहोस्। यसको 
मा> m हो? फ©<र, स/दभOS न` वाuय«शलाई प<रभा<षत गदOछ। म2खOताप2णO <ववादह. (अथवा “म2खO Faन”) 
ती lन् (१) जसS झगडा उWप/न गराउ;छन ् (पद ९), (२) जो cफाइदाका l/छन् (पद ९), र (३) 
जसलाई झ2टा िशZकह.S Fयोग गदOछन् (पद १०)।

3) २ प}4स १:२० मा “प<व} शाËको कxन` प<न भ<वÇयवाणी आ�नो <नजी �या�याबाट भएको होइन”  भ/> 
वाuयलाई <वचार गन4Oहोस्। �याखाकारह.S यसलाई <विभ/न त<रकाS अथO लगाउ> गछOन्, तर यसको 
मा> त यसपिछको पदमा F0ट` <दइएको छ। यसको मा> यो हो, बाइबलका मानवीय Sखकह.S S°का 
शMदह. उनीह.को आ�न` रचना <थएनन्, तर उनीह.S Õ S° ती प<व} आWमाÃारा <तनीह.लाई 
<दइएका <थए।

4) २ <तमोथी ३:१७ को “<स�”  भ/> शMदलाई <वचार गन4Oहोस्। m यसको मा> पापर<हत lन4 भ>को हो? 
होइन, यस शMदलाई उuत पद± प<रभा<षत ग<रएको छ। यसको मा> हो, “हHक असल कामका ला<ग 
प2णO.पS स4सि�जत lन4”। परpqरको इLछा प2रा गनOलाई प2णO.पS स4सि�जत lन4 भ/> अथOमा <स� lन4 
भ/> कxरालाई जनाइ;द̀छ यहा;।
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5) याक]ब २:२४ र रोमी ३:२४ र ४:५ का बीच सतहमा िख> अ/त¶वरोधलाई <वचार गन4Oहोस्। यो सतही 
अ/त¶वरोध समाधान l/छ जब हामी स/दभOलाई <वचार गदOछ¦। एका<तर पावल म4िuतको <वषयमा चचe 
गद½छन्, कसरी एक हराएको मा<नस परpqर<सत ठीक सDब/धमा आउन सuछ, अ<न उनS बताउ;दछन् 
<क पापीS म4िuतका ला<ग Xश2 AीCमा भएको अन4_हमा<थ <वश4�.पमा भरोसा गन4OपछO। यस अथOमा 
म4िuतचा<ह; mवल अन4_हS पाइ/छ, कxन` प<न काम<बना। अक´<तर याक]बS AीिCय dवकाइको <वषयको 
चचe गद½छन्, कसरी एक म4िuत पाइसmको �यिuतS यस जीवनमा परpqरलाई ख4सी पानO सuदछ। उनS 
बताउ;दछन ्<क बचाउ> खालको <वqासचा<ह; कामह.Ãारा Fमािणत l> कxरा हो। यहा; कxन ̀अ/त¶वरोध 
न ̀È<ट;द̀न य<द हामीS �व ̀भनाइलाई आ-आ�न ̀स/दभOको प<र�शमा <वचार गछ¾ भ>। पावलS एक 
म4िuत नपाएको पापीको दÅिCकोणलाई म�यनजर गद½ कxरा गद½छन्। पापीS म4िuत पाउन Xश2 AीCलाई 
अखिhडत .पमा भरोसा गन4OपदOछ; उसS आ�न` फोहोर धा²मक कामह.लाई (यश`या ६४:६), 0वधमOलाई 
(रोमी ९:३०-३३) भरोसा गनO छाड्न4पछO र आ�नो सवO0वS उहा;को <स� र प2णO उ�ार-कायOमा<थ प2र` 
भरोसा गद½ Fभ4 Xश2 AीCमा<थ भर पन4OपछO। अक´<तर, याक]बS AीिCयनको दÅिCकोणलाई म�यनजर गद½ 
कxरा गद½छन्। आफ]S Xश2 AीCमा<थ <वqास गHको दावी एक AीिCयनS गHको l/छ। तसथO उसS 
यWन<सत परpqरको dवा गन4OपछO र उहा;का आ�ाह.मा <ह;ड्न4पछO। <वÚोहमा िजउ>ह. र परpqरको 
वचनलाई cवा0ता गन|ह.S चा<ह; आफ]<सत बचाउ> खालको <वqास नभएको कxरा Fकट ग<ररRका 
l/छन्; उनीह.का कामह.S यो खाउ;द̀छन् <क उनीह.S आफ�लाई धोका <द;द̀छन्।

२. एउटा पदलाई अक�Fसत त1लना गFरन1पछE।

बाइबल �या�याको अक´ महvवप2णO <नयम यो हो <क हामीS Sखोटलाई Sखोट<सत दा;�न4पछO (१ को<र/थी 
२:१३)। यस`कारण हो, स/दभO पदह. (cross references) स<हत छा<पएको बाइबल �याद̀ उपयोगी l/छ, साथ̀ 
Treasury of Scripture Knowledge Fयोग गन4O राyो l/छ जसमा लाख¦ स/दभO पदह. स2चीत ग<रएका छन्।

1) खा;टी िशZा <नमeण गनOलाई Sखोटलाई Sखोट<सत दा;�न4 अ<नवायO छ। य<द Sखोटलाई पÅथक.पमा अथO 
लगाइ/छ भ>, यसको नतीजा भ>को Fायः गलत �या�या न ̀ l/छ। झ2टा िशZकह. पदह.लाई 
पÅथकीकरण गनO ख2ब .चाउ;छन्। आथOर टी <पयसOन (Arthur T. Pierson) S यो ब4ि�मानी Eताउनी 
<दए: “प<व} शाËको अ�ययनमा ग<र> कxन` प<न खोजीS, चाR खhड-खhडमा होस ्चाR पद-पदमा, 
ज<तस4क� महvवप2णO Wयो <कन नहोस्, प<व} शाËको <स�गो गवाही (united witness) को सव´प<र 
महvवको अथOमा fास gयाउ> काम गनO िमgद̀न। हHक खराब िशZा वा अ�यासS पÅथक खhडह.बाट 
सतही .पमा आ�नो समथOन ज4टाउ> काम ग<ररRको l/छ; तर जब प<व} शाËको <स�गो, एक� 0वरको 
गवाहीलाई Wयसको <व§�मा Sखाजोखा गन| काम ग<र/छ, तब परpqरको वचनबाट कxन` प<न }4टीप2णO वा 
हा<नकारक कxरा <न0की आउ;द̀न। सWयताको आÂिशक खोजीS आÂिशक ब4झाइ gयाउ;छ जो 0वभाव`S अ<स� 
l/छ; �यानप2वOक ग<रएको त4लनाS मा} परpqरको <स�गो मनलाई Fकट गन|छ।”

उदाहरणको ला<ग, १ को<र/थी ९:२२ मा पावल भ/छन्, “कxन ̀न कxन ̀FकारS क<तलाई बचाउन सक]; 
भ>र म सब` मा<नसह.का <निDत सब` थोक भइ<दए;”। यसलाई य<द बा;की प<व} शाËिख पÅथक ग<रयो 
भ> कस`S य0तो अथO लाउन सuछ <क पावल हराएकाह.का <निDत Õ-ज0तो गनO प<न तयार <थए 
यहा;सDम <क उनीह.को जीवनश`ली अपनाउन सpत। आजका “रक एhड रोल AीिCयनह.”  (rock ‘n’ 
roll Christians) को माझमा यो िशZा लोक<Fय cनको छ। तर जब Sखोटलाई Sखोट<सत दा;िज/छ, 
पावलको ताWपयO Wयो <थएन भ/> कxरा F0ट l/छ। ज0त`, गलाती ५:१३ मा पावलS भ>, “<कनभ> 
भाइह.हो, 0वत/}ताका <निDत <तमीह. बोलाइएका छौ; तर य<त होस ्-- यो 0वत/}ता शरीरका ला<ग 
मौका नबनोस्, तर FoमÃारा एक-अकeको dवा गर”। यसथO, पावलको 0वत/}ता भ>को शरीरको dवा कxन` 
प<न <हसाबS नगन| 0वत/}ता <थयो। ज0त`, उनS आफ]स;ग dवकाइ ग<ररRका कxन` प<न AीिCय 
Ëीह.लाई कि0सएको एकिल�गी (unisex) श`लीका अभÚ पोशाक लाउन क<हgय` अन4म<त <द>वाला 
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<थएनन्, जसरी आजको AीिCय रक Foमीह.S प<हर/छन्। साथ̀ पावलS <वqासीह.लाई “�Cताको हHक 
.पबाट अलग बस”  (१ ¸0सलो<नकी ५:२२) भ/द̀ <सकाए। यो भ>को त अलगपनताको सब`भ/दा सा;घ4रो 
खाS अ�यास हो अ<न पावलS आ�नो जीवन र dवकाइमा यसको <वप<रत कxन ̀प<न कxरा अवaय गद½न¸। 
ज0तो <क, उनS लामो कपाल अवaय पाgद̀न¸ <कन<क बाइबलS बताउ;छ <क यो शमOको कxरा हो र 
Wयस`S Wयसो गन4O त खराबीको .प अपनाउन4 हो (१ को<र/थी ११:१४)। यसरी प<व} आWमाको 
अग4वाइमा Sखोटलाई Sखोट<सत त4लना गHर हामी बाइबललाई ठीक-ठीक अथO लगाउन सuछ¦ र खा;टी 
िशZा जा/न सuछ¦।

2) बाइबलको अ/य भाग<सत त4लना गHर कxन ̀ पद वा खhडको अथO 0पC l> मा} होइन, यसो गदe 
बाइबलीय क<ठनाइह. सpत समाधान l/छन्।

ल2का १४:२६ लाई <वचार गन4Oहोस्, “कोही मा<नस मकहा; आउ;छ र आ�ना बाब4, आमा, 0वाÏी, छोरा-
छोरीह., दाज4भाइह. र <ददीब<हनीह.लाई, अ; र आ�न` Fाणलाई प<न घÅणा गद½न भ> Wयो pरो Eला 
lन सuद̀न।”  आ�न ̀ <Fयजनह.लाई “घÅणा”  गन4Oको मा> m हो? यसलाई यसको समान/तर खhड म~ी 
१०:३७ मा ख4लाइएको छ, “जसS बाब4 वा आमालाई मलाई भ/दा cसी माया गदOछ, Wयो pरो योsयको 
छ̀न; अ<न जसS छोरा वा छोरीलाई मलाई भ/दा cसी माया गदOछ, Wयो pरो योsयको छ̀न।”  यसको मा> 
यो हो <क हामीS AीCलाई अ. कस`लाई भ/दा धoर ̀ बढी Foम गन4OपछO र सब ̀ कxरामा उहा;को आ�ा 
मा/न4पछO।

३. 2प5 ख�डह@h अ2प5 ख�डह@लाई अ�यrउन1पछE।

बाइबल �या�याको Î¤ो महvवप2णO <स�ा/त यो हो <क 0पC खhडह.S अ0पC खhडह.लाई अºयeउन4पछO। झ2टा 
िशZकह.S यस <स�ा/तको अवRलना गदOछन् र उनीह.का अनौठा िशZाह. क<ठन र अ0पC खhडह.बाट 
<नमeण गदOछन् र थ4F̀ 0पC पदह.का िशZालाई र� गनOलाई Wय0ता पदह.को Fयोग गदOछन्।

ज0त`, dÈ/थ-डo एड्Èि/ट0टह.S उनीह.को “Fाण-0वाप”  को िशZालाई प4रानो <नयमका थोर ̀ पदह.को 
आधारमा <नमeण गदOछन्। ज0त`, उनीह. अæय2ब २७:३ लाई आ�gयाउ;छन् जहा; सासलाई आWमा भ<नएको छ। 
उनीह. तब भ/छन् <क सासचा<ह; आWमा भएको lनाS, मा/¥ मHपिछ प<न र<हर> आWमा ऊस;ग lन सuद̀न। 
यस`S जब मा/¥ मछO ऊ मHर जा/छ र बौ<रउठाइ नभएसDम उसको अि0तWव न` l;द̀न। तर जब हामी अ/य 
पदह.को 0पC िशZालाई Rछ¾, तब मा/¥ एक <}पZीय Fाणी हो भ/> �छ¦ (आWमा, Fाण र शरीर) र मा/¥को 
आWमा उसको मÅWय4 भएपिछ बा;िचरह/छ। १ ¸0सलो<नकी ५:२३ लाई याक]ब २:२६ <सत त4लना गन4Oहोस्। dÈ/थ-
डo एड्Èि/ट0टह.S उपशक ९:५ लाई प<न Fयोग गदOछन् जहा; “मHकाह.S mही जा/द̀नन”्  भ<नएको छ। 
उनीह. दावी गछOन् <क यसS मHकाह. बौ<रउठाइ नभएसDम िचहानमा स4<तरह/छन ्भ/> उनीह.को िशZाको 
समथOन गदOछ, तर उनीह. बा;की बाइबललाई cवा0ता गदOछन ्जहा; मHकाह. Eतनशील .प± l/छन ्भ/> कxरा 
<सकाइएको छ। ज0त` ल2का ९:२८-३३; १ ¸0सलो<नकी ४:१४; र Fकाश ६:९-११।

४. पFव� शा�को अsरशः अथE सव�पFर [:छ।

डाuटर डo<वड क]पर (Dr. David Cooper) S भ>, “जब प<व} शाËको सामा/य अथO न ̀अथOप2णO छ, अ/य अथO 
नखो�न4होस्, र शMदलाई अZरशः अथOमा िलन निमg> कxराको 0पC स�mत सDबि/धत स/दभOका तºयह.S 
नखाएसDम हHक शMदलाई Wयसको अZरशः अथO± िलन4होस्।”

हामीS अZरशः �या�या <व<ध (literal method of interpretation) अपनाउन4पन| पा;चओटा कारणह. <नDन 
अन4सार छन्:
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1) परpqरS प<व} शाË मा<नसलाई सWय Fकट गनOलाई <दन4भयो, Wयसलाई िछपाउन वा धिमgयाउनलाई 
होइन (�यव0था २९:२९)। यसकारण उहा;S मानव भाषाका सामा/य <नयमह.लाई Fयोग गन4Oभयो।

2) Xश2S अZरशः <व<धलाई समथOन गन4Oभयो (ल2का १०:२५-२६)। मा<नसS परpqरको वचनलाई  
अZरशः अथO± Sओस् भ>र Xश2S अÊZा गन4Oभयो।

3) मा<नसह. मानव भाषाका सामा/य <नमयह.Ãारा बाइबल पढ्न र ब4³नलाई परpqरका साम4 जवाफही 
छन् (२ <तमोथी २:१५)।

4) अZरशः <व<ध य<द अपनाइएन भ>, बाइबलको अथO कस`S <न�य गरी जा/न सuद̀न। लाZिणक �या�या 
<व<ध (allegorical method) अपनाउ;दा अथOकारक� <वचार आ<धका<रक ब/न प4sछ। Fकाश २०:१-३ 
लाई <वचार गन4Oहोस्। य<द यस खhडमा एक अZरशः 0वगOÐतS अZरशः श`तानलाई एउटा अZरशः अथाह 
कxhडमा अZरशः हजार वषOका ला<ग बा;धo भ>र बताइएको ब4िझ;द̀न भ>, यसको मा> अथOकारS Õ-Õ अथO 
लाउन चाह/छन ् Wयही-Wयही lन जा>छ। यसथO लाZिणक �या�या <व<धÃारा बाइबलको िशZा 0थायी 
.पमा प2र` गडबडको िशकार ब/न प4sछ।

5) बाइबलका भ<वÇयवाणीह. अZरशः प2रा भएका छन्। भजनस�_हमा AीCको प<हलो आगमनको 
भ<वÇयवाणीलाई <वचार गन4Oहोस्।

भज २२:१ -- -]समा Xश2S उLचारण गन4Oभएका शMदह. (म~ी २७:४६)
भज २२:६-८, १२-१३ -- मा<नसह.S Xश2लाई <गgला गH (म~ी २७:३९-४४)
भज २२:११ -- उहा;लाई गोहार गन| कोही <थएन (मक]Oस १४:५०; <ह�2 १:३)
भज २२:१४-१६ -- <तनीह.S उहा;लाई -]समा टा;µ (म~ी २७:३५)
भज २२:१७क -- <तनीह.S उहा;का हèीह. भा;Eनन् (य2ह/ना १९:३३)
भज २२:१७ख -- <तनीह.S उहा;लाई आ;खा तHर RH (म~ी २७:३६)
भज २२:१८ -- <तनीह.S उहा;का वËका ला<ग ज4वा °S (म~ी २७:३५; य2ह/ना १९:२४)

बाइबलको अZरशः �या�या <व<धको <वपZमा लाZिणक �या�या <व<ध (ALLEGORICAL METHOD) रRको 
छ। यो <व<ध अपनाउ>ह.S भ<वÇयवाणीह.लाई lबl .पमा िल;द̀नन्, तर Wयहा; अथOकारक� <वचार आ<धका<रक 
ब/दछ र बाइबलको मा> m हो भ>र कस`S प<न <न�य गरी जा/न सuद̀न। लाZिणक �या�या <व<धलाई प<व} 
शाËका <व¿ष गरी भ<वÇयवाणीका खhडह.मा लाग4 गराइएको पाइ/छ।

1) ज0त`, Õ>भा बाइबल (Geneva Bible) मा Fकाश ९:११ को <ट�पणीS “अथाह कxhडको Ðत”  को मा> 
“AीC<वरोधी पोप, कपटीह.को राजा र श`तानको Ðत”  हो भ/दछ। तर अथाह कxhडको Ðत भ>को 
अZरशः एक प<तत 0वगOÐत र एउटा अZरशः अथाह कxhड बाRक अ/य कxन ̀कxरा lन4पछO भ>र ब4िझन4पन| 
Wयहा; कxन` कारण̀ छ̀न।

2) ×ारोgड uयािDप�ग (Harold Camping), फ©मली AीिCयन H<डयो (Family Christian Radio) का 
सÂ0थापकS Fकाश ११:७ को य0तो लाZिणक अथO <नकाS। <तनी भ/छन् �ई साZीह.को मतलब मhडली 
हो। मhडली महास�कC भएर ग4î;द̀ <थयो तर अब Wयो मा<रएको छ। तसथO, मhडली म<रसmको छ; अब 
परpqरको नजरमा मhडलीह. र पा0टरह.को कxन ̀औिचWय छ̀न र <तनीह.स;ग अब उसो कxन ̀बाइबलीय 
अ<धकार छ̀न।

3) नया; य4गीह. (New Agers) S प<न बाइबललाई लाZिणक वा “आिWमक”  त<रकाS अºयeउ;छन्। Sवी 
डाउिल�ग (Levi Dowling) S द अu�रीयन ग0पल अफ िजजस द -ाइ0ट (The Aquarian Gospel of 
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Jesus the Christ) मा भ/छन ्<क ल2का २२:१० मा पानीको गा_ो बोu> मा/¥S अu�रीयसको य4गको 
आगमनलाई स�mत गदOछ।

lन त बाइबलमा Fतीकह. र भाषागत अल�कारह. Fयोग नभएका होइनन्, तर <तनलाई प<न भाषाको सामा/य 
<नयमह. अन4सार न` अथO लगाइन4पछO।

यसको अ�यास कसरी गन| भ/> ज0ता अ/य थ4F̀ कxराह. सpत � अफ लाइफ िलटHचरबाट उपलMध Advanced 
Bible Studies Series पाठ,-मको How to Study the Bible भ/> शीषOक अ/तगOत अ�ययन गनO सuन4l/छ। यो 
अ<हS अङ_oजीमा मा} उपलMध छ।

बाइबल .या�याका &स~ाZतह< सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. बाइबल �या�याका Fम4ख चार <स�ा/तह. m-m lन्?

2. बाइबल कसरी आ�नो �या�या आफ� गन| प40तक ब/दछ?

3. झ2टा िशZकह.S Fयोग गन| त<रका m हो?

4. कxनचा<ह; बाइबल अ�ययन साम_ीमा हजार¦ अ/यो/य पदह. स2चीत ग<रएका छन्?

5. जब प<व} शाËको ___________ अथO न` अथOप2णO छ, __________ अथO नखो�न4होस्।

6. बाइबललाई अZरशः अथOमा न` �या�या ग<रन4पछO भ/> पा;चओटा कारणह. m-m lन्?

7. Fकट ग<रएका कxराह. हाyा <निDत lन् तर ग4�त कxराह. परमFभ4का <निDत lन ्भ>र कxन पदमा बताइएको 

छ?

8. लाZिणक �या�या <व<ध m हो?
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बाइबलका आधाराXमक शZदहU
भाग १

यी पाठह.मा हामीS आिWमक वÅि�का ला<ग बाइबल ब4³न4 आवaयक छ भ/> कxरा <सuद̀ आएका छ¦। तर बाइबल 
ब4³नका ला<ग हामीS Wयसमा भएका शMदह.लाई ब4³न4पन| l/छ। म4िuत र AीिCय जीवनस;ग सDबि/धत mही 
गह<कला िशZागत शMदह. <नDन अन4सार छन्।

अन1�ह

नया; <नयममा “अन4_ह” भ/> शMद म4�य गरी �ई त<रकामा Fयोग ग<रएको छ।

1. बचाउ> अन4_ह - योचा<ह; Wयो <बनादामको, AीCमा पाइ>, परpqरबाटको अन²जत <नगाह हो (एफ©सी 
२:८-९)। साथ̀ रोमी ३:२४-२५; ४:४-८; तीतस ३:४-७ मा प<न Rन4Oहोस्।

पापीS म4िuत <स~�मा पाउन सuछ <कन<क Xश2 AीCS ठ2लो दाम <त<र<दन4भएको छ।

म4िuत अन4_हS पाइ/छ भ/न4को मतलब Wयो कामह.बाट पाइ/न। म4िuत <सफ® अन4_हS, कामह.<बना पाइ> कxरा 
हो। झ2टा स4समाचार Fचार गन|ह.का बीच �यापक भ2ल यही हो <क उनीह. अन4_हलाई प4नःप<रभा<षत गछOन् 
<कनभ> उनीह.S Wयसलाई कामह. र <व<धह.<सत िमसाउन खो�छन्। रोमी ११:६ S भ/छ Wयसो गन4O असDभव 
छ। गलातीह.को प}मा चचe ग<रएको भ2ल यही न ̀हो। <वqास र कामह.लाई िमसाउ> काम गHर र �यव0था र 
अन4_हलाई िमसाउ> काम गHर, गलातीयाका �यव0थावादीह.S आफ�लाई परpqरको �ापम4<न रा°का छन् भ>र 
पावल Fo<रतS Eताउनी <दए (गलाती १:६-९)।

2. dवा गन| अन4_ह - यो चा<ह; हामीS म4िuत पाइसmपिछ हामीलाई परpqरको dवा गनOका ला<ग <दइ> Zमता 
हो (१ को<र/थी ३:१०; <ह�2 १२:२८)।

परpqरS AीिCय जीवनको हHक पZका <निDत यो dवा गन| अन4_ह Fदान गन4Ol/छ।

• आिWमक वरदान तथा dवकाइह. गन| अन4_ह (रोमी १२:६)

• मhडलीह. 0थापना गनO सuनलाई अन4_ह (१ को<र/थी ३:१०)

• प<व} जीवन िजउन सuनलाई अन4_ह (१ को<र/थी १:१२)

• <दन सuनलाई अन4_ह (२ को<र/थी ८:१-२)

• परीZाह. सहन सuनलाई अन4_ह (२ को<र/थी १२:९)

• परpqरको वचनको dवा Fदान गनO सuनलाई अन4_ह (एफ©सी ३:७-८)

• खा;चोको घडीको <निDत अन4_ह (<ह�2 ४:१६)

सा;चो AीिCय जीवन भ>को एक <वqासीS आ�न` सामºयOमा िजउ> धमO ज0तो कxरा होइन; यो त जी<वत 
परpqर<सतको घ<नC �यिuतगत सDब/ध हो जसमा परpqरS न ̀ ममा र मÃारा उहा;को आ�नो इLछालाई 
<-याशील बनाउन4l/छ। अथeत् यो भ>को AीC 0वयÂ ममा िजउन4 हो (गलाती २:२०)।
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पाप

1. पाप m हो?

1) पाप भ>को परpqरको �यव0था भ�ग गन4O हो (१ य2ह/ना ३:४; याक]ब २:९-१०)। परpqरको 
�यव0थाको कxन` प<न पZलाई उgल�घन गन4O पाप हो।

2) पाप भ>को परpqरको म<हमार<हत lन4 हो (रोमी ३:२३)। यसको मा> परpqरको <स� 
प<व}ताअन4.पको जीवन िजउन <वफल lन4 हो। परpqरS मा<नसलाई आ�न ̀0व.पमा सÅिC गन4Oभयो र 
मा<नस हर तरहS प<व} र धम� होस ्भ/> उहा;को उ{oaय <थयो। यसभ/दा अिलक<त प<न घटी lन4 पाप 
हो।

3) पाप भ>को आ�न ̀मागO अपनाउन4 हो (यश`या ५३:६)। यसलाई न` पापको सारतvव वा ग4दी भ/न स<क/छ। 
पाप भ>को परpqरको इLछाको सrा आ�नो इLछा गन4O हो। अदनको बग̀;चाको सबभ/दा Fथम झ2टको 
मागO अपनाउन4 पाप हो, अथeत् हामी आ�न ̀ईqर ब/न सuछ¦ भ/> झ2ट।

2. पापको FारDभ कहा;बाट भयो?

1) पाप श`तानको घम/डबाट FारDभ भयो (यश`या १४:१२-१४)

2) पाप मानव जा<तमा आदमको अना�ाका<रताÃारा प0यो (रोमी ५:१२)। पाप गनOमा ह�वा प<हला भए 

ताप<न आदम मानवजा<तक�  िशर भएकाS उनी न` परpqरका साम4 िजDpवार <थए। हHक मा<नसS 

आदमबाट` वÂशान4गत .पमा पाप 0वभाव पाएको l/छ।

3. पापलाई जनाउ> अ. बाइबलीय शMदह. m-m lन्?

खराब (उWपि~ २:९)

�Cता (उWपि~ ६:५)

अपराध (२ प}4स २:१६, _ीक: पारानोिमया)

<वÚोह (<हतोपश १७:११)

अधमO (१ को<र/थी ६:९)

अप<व} (Sवी १०:१०)

भिuतहीन (रोमी ५:६)

अ/धकारका कामह. (एफ©सी ५:११)

अपराध (रोमी ४:१५, _ीक: पाराबा<सस्)

पाप (म~ी १८:१५)

अपराध (रोमी ४:२५, _ीक: पारा�टोमा)

4. क<तजना मा<नसS पाप गHका छन्?

सब`S (रोमी ३:२३)
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5. मा<नसको पापी अव0थालाई बाइबलS कसरी बयान गHको छ?

“<नर/तर खराब` मा}” (उWपि~ ६:५)

“अधमOमा उWप/न” (भजनस�_ह ५१:५)

“गभOिख न` एका<तर लाsछन्” (भजनस�_ह ५८:३)

“kदयमा म2खOता बा;<धएको” (<हतोपश २२:१५)

“असा�य �C” (<ह�2मा “<नको नl>”) (य²मया १७:९)

“धा²मक कामह. ±ला था�नाह.सरह” (यश`या ६४:६)

“धम� कोही छ̀न, एउट` प<न छ̀न” (रोमी ३:१०)

6. पापको �याला m हो?

मÅWय4 (रोमी ६:२३)

आधारा}मक बाइबल श�दावली भाग १ सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. नया; <नयममा “अन4_ह” कxन �ई अथOमा Fयोग ग<रएको छ?

2. mवल अन4_हS मा} म4िuत पाइ/छ भ>र <सकाउ> नया; <नयमका चारओटा Fम4ख खhडह. कxन-कxन lन्?

3. झ2टो स4समाचार स4नाउ>ह.का बीच �यापक भ2ल कxन हो?

4. गलातीको प}मा कxनचा<ह; भ2ललाई सDबोधन ग<रएको छ?

5. dवा गन| अन4_ह m हो?

6. परpqरS कxन सातओटा कामह. गनOलाई अन4_ह <दन4l/छ?

7. पापको प<हलो प<रभाषा m हो?

8. “परpqरको म<हमार<हत lन4” भ>को m हो?

9. कxन पदS मा<नसह. आ-आ�नो बाटोमा लाµका छन् भ/दछ?

10. पाप कहा; श4§ भयो?

11. पाप मानव जा<तमा कसरी F�श ग�यो?

12. पापलाई जनाउ> अ. पा;चओटा शMदह. m-m lन्?

13. कxन पदS भ/दछ सब`S पाप गHका छन्?

14. पापको �याला m हो?
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बाइबलका आधाराXमक शZदहU
भाग २

शरीर

“शरीर” (flesh) भ/> शMदलाई नया; <नयममा चार फरक-फरक अथOमा Fयोग ग<रएको छ।

1. मा<नस लगायत पश4का शरीर (ल2का २४:३९; १ को<र/थी १५:३९)

2. सामा/य.पमा मन4Çय जा<त (म~ी २४:२२; १ को<र/थी १:२९)

3. मानव 0वभावको �बOलता (म~ी २६:४१)

4. प<तत, पाप 0वभाव (रोमी ७:१८; ८:१२-१३; गलाती ५:१६-२४; कल0सी २:११)। शरीरलाई प4रानो 
मा<नस प<न भ<न/छ (एफ©सी ४:२२; कल0सी ३:९)।

AीिCय जीवनमा शरीरको बाHमा पाठह. (गलाती ५:१६-२४)

1. हामीS म4िuत पाइसmपिछ प<न शरीर हामीस;ग̀ l/छ। AीिCयनस;ग �ईटा “0वभावह.”  l/छन्: शरीर र 
आWमा (गलाती ५:१६)।

2. शरीरचा<ह; िभ}प<r बास ग<ररRको श}4 हो (गलाती ५:१७)। परpqरS AीिCयनिभ} शरीर 
छो<डरा�न4भएको छ, हामीलाई .प °र होइन तर <वqासÃारा <ह;ड्न4पछO भनी <सकाउनलाई।

3. शरीर यही जीवनमा <नम2Oल l;द̀न। पापर<हत <स�ता यस जीवनमा l;द̀न। दा;�न4होस्, १ य2ह/ना १:८,१०। नया; 
<नयमका प}ह.मा पापको सम0याको समाधान0व.प “आWमाको बि�त0मा”  को अन4भव वा “प2णO प<व}ता” 
ज0ता कxरालाई क<हgय` F0त4त ग<रएको छ̀न। १ प}4स २:१-२ लाई <वचार गन4Oहोस्। प}4सS पापको 
सम0याको चचe गद½छन्, तर उनS Wयहा; कxन ̀ प<न Wय0तो पापर<हत <स�ताको सDभावना भएको कxरा 
बताउ;द̀नन्। ब§, उनS <वqासीलाई आिWमक .पमा बढ्> F<-याको .पमा पापलाई एका<तर प/साउन4पछO र 
परpqरको वचनलाई _हण गन4OपछO भ>र बताउ;छन्।

4. एक AीिCयनS <क त शरीरमा <क त आWमामा <ह;ड्नलाई रो�दछ (गलाती ५:१६)। अ<न यो द̀<नक रोजाइको 
कxरा हो।

5. शरीरका �ईटा पZह. छन्: ओहोदा (गलाती ५:२४) र अ�यास (गलाती ५:२५)। यस कxरालाई हामीS 
ओहोदा र अ�यास भ/> पाठमा चचe गHका छ¦।

शरीरमा<थ <वजयी कसरी भइ/छ?

1. हामीिभ} अ/तरवास गन4Ol> प<व} आWमाको <नय/}णमा आफ]लाई स4DÊर शरीर वशमा gयाइ/छ (गलाती 
५:१६)।

2. आWमाका कxरामा मन लगाएर शरीर वशमा gयाइ/छ (रोमी ८:५)।
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3. शरीरका ला<ग Fब/ध नगHर Wयसलाई वशमा gयाइ/छ (रोमी १३:१४)। परीZामा प4�याउ> ठाउ;ह. लगायत 
कxराह.िख पर बÏ4होस्।

4. शरीरका ला<ग छन4Oको सrा आWमाका <निDत छHर शरीर वशमा gयाइ/छ (गलाती ६:८)।

धम%करण

धम�करण (justification) को मा> “धम� ठहराउन4”  वा “धम� भनी घोषणा गन4O”  हो (रोमी ३:२४)। धम�करण 
परpqरबाटको घोषणा हो र जस-जसS Xश2 AीCमा<थ भरोसा गदOछन ् <तनीह. उहा;का साम4 <स� .पमा धम� 
ग<न/छन्।

धम�करण एक कान2नी अवधारणा हो, जसरी जब एक /यायधीशS आ�नो फ�सला स4नाउ;छ। परpqर न ̀सव´Lच 
/यायधीश lन4l/छ। उहा;क� <नयमह. हामीS तोडoका <थय¦। म4िuत पाउन4अिघ परpqरS मलाई एक दोषी पापी 
भ>र घोषणा गन4Ol/छ। म AीCकहा; आएपिछ AीCS pरो <निDत कलवरीमा सDप/न गन4Oभएको उ�ार-कायOको 
कारणS परpqरS मलाई धम� भ>र घोषणा गन4Ol/छ।

धम� ठह<रन4 भ>को परpqरको साम4 एउटा नया; आिWमक ओहोदामा gयाइन4 हो (रोमी ५:१-२)। <वqासी अब 
उसो आदमको �ा<पत घरानास;ग आव� रह;द̀न, ब§ उसS AीिCको आिशषमय घरानािभ} F�श पाएको l/छ।

रोमी ३:२४ अन4सार धम�करण कलवरीमा AीCS <त<र<दन4भएको ठ2लो म2gयS Fब/ध ग<रएको परpqरको 
अन4_हको <स~�को वरदान हो।

उ�ार

उ�ार (redemption) को मा> <क<नएर 0वत/} पा<रन4 हो। यसS Wयो कायOलाई बयान गदOछ जहा; एकजना 
दासलाई 0वत/} पा<रनका ला<ग उसलाई बजारबाट <क/> काम ग<र/छ। “उ�ार”  भ>र अन4वाद ग<रएका Wयहा; 
तीनओटा _ीक शMदह. छन् जसS AीCमा भएको हाyो म4िuतलाई अ<त स4/दर.पमा दशeउ> काम गदOछन्।

आगोराजोको मा> बजारमा <क/न4 हो। यो शMद म~ी १३:४४,४६ लगायत अ/य ठाउ;मा सामा/य.पमा Fयोग 
भएको छ। म4िuतको सवालमा चा<ह;, आगोराजो <विभ/न ठाउ;ह.म�Xमा १ को<र/थी ६:२०, ७:२३ र Fकाश ५:९ 
मा Fयोग भएको छ। आगोराजोS Fभ4 Xश2 AीCS हाyो िघनलाsदो पापS गदe आवaयक पHको Wयो भय�कर 
म2gय च4uता गन4Oभएको कामलाई दशeउ;दछ। Xश2 AीC यस प<तत सÂसारको पापको दास-बजारमा आउन4भयो र 
आ�नो रगत र मÅWय4Ãारा मा<नसह.लाई छ4टकारा <दनलाई प2र` म2gय <तन4Oभयो।

एuसागोराजोको मा> बजारबाट <क>र <नकाgन4 हो। मा<थको शMद “आगोराजो”  को अगा<ड “एuस”  (“बाट 
बा<हर”) भ/> नामयोगी उपसगO जो<डएर यो शMद ब>को छ। Xश2S mवल छ4टकाराको दाम <तन4Oभएको मा} होइन, 
उहा;S <वqास गन| पापीलाई दhडको आ�ाबाट र श`तानको Fभ4Wवबाट प2र` हटाएर <नकाg> काम गन4Oभएको हो।

ल4Ñोओको मा> फxकाउन4 छ4टाउन4, फxuका गराउन4 हो। यस शMदS यस कxरामा जोड <द/छ <क परpqरS 
<वqासीलाई <दन F<त <दन पाप, श`तान र सÂसारमा<थ <वजय बनाउन4l/छ। हामी <क<नएका ह¦, बा<हर 
<नकािलएका ह¦, र AीCमा आिWमक 0वत/}ता र <वजयको नया; जीवन िजउनका ला<ग फxuका ग<रएकाह. ह¦। 
ल4Ñोओ तीतस २:१४ लगायत अ/य ठाउ;मा Fयोग भएको छ।
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BायिLत

प4रानो <नयममा “Fायि�त”  भनी अन4वाद ग<रएको <ह�2 शMद “काफार”  को मा> हो “ढाuन4”। यसलाई Fथम पटक 
उWपि~ ६:१४ मा Fयोग ग<रएको छ जहा; न2हलाई जहाजको िभ} र बा<हरप<r अलक}ाS “िल�सन2”  भ/> <नद|शन 
<दइएको <थयो। अ/य ठाउ;मा यस <ह�2 शMदलाई “Fायि�त”  भनी अन4वाद ग<रएको छ। यो धoर`पटक F0थान र 
Sवीमा पश4 बिलदानह.लाई जनाउन Fयोग भएको छ (ज0त ̀F0थान ३०:१०)। ती बिलदानS पापलाई हरण गनO 
सuद̀न¸, तर सा�m<तक .पमा <तनS Xश2लाई दशeउ;द̀<थए जसS आ�नो बहाइएको रगतS पापलाई 
हटाउन4भएको छ (<ह�2 १०:११-१४)। “काफार”  लाई “कÆपा आसन”  भ>र प<न अन4वाद ग<रएको छ (F0थान 
४०:२०)। कÆपा आसनS दस आ�ा भएको स/�कलाई <स� .पमा ढाu> काम गºय´ ज4न कxराS परpqरको 
�यव0थाका मागह.लाई परpqरको अन4_हS ढाuदछ वा प2रा च4uता गदOछ भ>र स�mत <द;द̀<थयो।

नया; <नयममा “Fायि�त”  भनी अन4वाद ग<रएको _ीक शMद “<हला0मोस्”  को मा> ऋण च4uता गन4O (satisfaction 
of debt), दा<यWव प2रा गन4O हो। यसS Wयो म2gयलाई जनाउ;द̀छ जन4 AीCS <तन4Oभयो, जसको ऋण पापीS 
परpqरको प<व} �यव0था भ�ग गHकोS <तन4O आवaयक <थयो (रोमी ३:२४-२५; १ य2ह/ना २:२)। �यव0था 
भ�ग गHकोS पापीS परpqरलाई <तन4Oपन| ऋण ठ2लो छ, यहा;सDम <क उसS कxन ̀हालतS Wयो <तनO सuद̀न। Xश2 
AीCS, उहा;को -]सको मÅWय4Ãारा उuत ऋण प2रा <त<र<दन4भई, <वqासीलाई उuत ऋणबाट प2र` म4uत गराउन4भयो। 
उहा;S ऋणलाई Fायि�त ग<र<दन4भयो। यो _ीक शMदलाई “कÆपा आसन”  भ>र प<न अन4वाद ग<रएको छ। जसरी 
कÆपा आसनS स/�किभ} रRको �यव0थालाई प2र` ढाmको l/ºयो (F0थान २५:१७,२१), Wयसरी न` AीCS 
परpqरको �यव0थाका मागह.लाई प2र` ढा<क<दन4भयो अथeत् <स�.पमा प2रा गन4Oभयो र स/त4C पान4Oभयो। 
महाप2जाहारीS कÆपा आसनमा छक·को रगतS AीCको रगतलाई दशeउ;द̀<थयो, ज4नचा<ह; Fायि�तको दाम <थयो 
(Sवी १६:११-१७)।

आधारा}मक बाइबल श�दावली भाग २ सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. “शरीर” लाई नया; <नयममा कxन चारओटा त<रकामा Fयोग ग<रएको छ?

2. “शरीर” लाई जनाउ> अक´ शMद कxन हो?

3. <वqासीस;ग भएका �ई “0वभावह.” कxन-कxन lन्?

4. हामीS आफ]स;ग पाप छ̀न भ/यौ भ> हामीS आफ�लाई धोका <द/छ¦ भ/> कxरा कxन पदS बताउ;छ?

5. बाइबलको कxन खhडमा “पापर<हत <स�ता” वा “प2णO श4ि�करण” लाई बयान ग<रएको छ?

6. शरीरमा<थ <वजय l> चार उपायह. m-m lन्?

7. धम�करण वा धम� ठह<रन4को मा> m हो?

8. धम�करण एक _____________ अवधारणा हो, जसरी जब एक ___________________S आ�नो फ�सला स4नाउ;छ।

9. धम� ठह<रन4 भ>को परpqरको साम4 एउटा नया; ______________ _______________मा gयाइन4 हो।

10. धम�करण परpqरको अन4_हको <स~�को दान हो भ>र बताउ> पद कxन हो?

11. “उ�ार” को मा> m हो?

12. “Fायि�त” को मा> m हो?

13. “Fायि�त” भ>र अन4वाद ग<रएको <ह�2 शMद “काफार” लाई कसरी प<न अन4वाद ग<रएको छ?

14. कÆपा आसनS AीCको Fायि�तको अथOलाई कसरी दशeउ;छ?

101



आधाराXमक बाइबल शZदावली
भाग ३

िमलाप (RECONCILIATION)

श}4ताको सrा िम}तामा प<रव¶तत lन4; सDब/ध प4नः0था<पत गन4O (म~ी ५:२४; १ को<र/थी ७:११)। मा<नसS 
परpqरको आ�ा तोडoर उहा;लाई -ो<धत त4gयाएको <थयो तर AीCको बिलदानÃारा प<व} परpqरस;ग <वqास 
गन| पापीह. उहा;<सत िमलाप गराइ/छन ् (२ को<र/थी ५:१८-१९)। <वqास गन4O अिघ हामी उहा;का श}4 l/छ¦; 
<वqास गHपिछ उहा;स;ग हाyो िमलाप l/छ।

ग:न1, ठह�याउन1 (IMPUTATION)

कस`को <हसाबमा रािख<दन4, ठा/न4, कस`लाई दोषारोपण गन4O। योचा<ह; कस`को ब`�क खातामा प̀सा जDमा ग<र<दन4 
ज0त` हो। Xश2 AीCमा <वqास गन|ह.का ला<ग परpqरS य0त ̀ ग<र<दन4l/छ। AीCको धा²मकता AीिCयनको 
<हसाब<कताबमा रािख/छ (रोमी ४:६-९, २२-२५)।

धमEप1� �हण (ADOPTION)

यस नया; <नयमको शMदको मा> प4}को .पमा प<रवारमा 0था<पत गन4O भ/> हो। कxन` धनी मा<नसS कxन` ट4lरालाई 
छनोट गरी उसलाई सDप2णO अ<धकारस<हत आ�नो व`धा<नक प4} र हकवाला बनाउ> कxरा हो यो। यो शMद AीCमा 
भएको म4िuतको बयान गनOलाई Fयोग ग<रएको छ (रोमी ८:१५; गलाती ४:५; एफ©सी १:५)।

<वqासीह. परpqरका धमOप4} भइसmका छन ्तर`प<न हामीS आ�नो प4}Wवका सब` आिशषह. उपभोग गनO अझ` 
बा;की छ (१ य2ह/ना ३:१-२)। बौ<रउठाइपिछ मा} हामीS नया; शरीरह. Fा�त गन|छ¦ र <पताको अन/त रा�यको 
धनको भरप2रीलाई उपभोग गन|छ¦। हामी यस अथOमा आशाको .पमा हाyो धमOप4} _हणको बाटो RदOछ¦ (रोमी 
८:२३)।

“नयाQ ज:म” / “नयाQ स�ि5” (REGENERATION)

नया; ज/मको मा> आिWमक .पमा नया; बनाइन4 हो। नया; <नयममा यो शMदावली �ई पटक मा} Fयोग भएको छ।

1. पापीह.S जब Xश2 AीCमा <वqास गदOछन ्तब उनीह. नया; बनाइ/छन ्(तीतस ३:५)। यसS नया; ज/मलाई 
जनाउ;दछ।

2. AीC जब फ©<र आउन4l>छ तब इ¤ाएल जा<त नया; बनाइ>छन् (म~ी १९:२८)।

प&वG / प&वG बनाउन7 (HOLY, SANCTIFY)

“प<व}” को मा> m हो?

“प<व}” को आधारभ2त मा> परpqरको उ{oaयका ला<ग अलग ग<रएको भ/> हो (Sवी २०:२६)।

मा<नसह. बाRक अ. कxराह.लाई प<न “प<व}”  भ>र उgSख ग<रएको छ: भ2िम (F0थान ३:५), <व�ाम <दन 
(F0थान १६:२३), हा.नका वËह. (F0थान २८:२), Èट l> पालको �दी (F0थान २९:३७)। तसथO, प<व} 
पान4O भ>को श4� पान4O वा धम� बनाउन4 भ/> न ̀अथO सध� नलाª सuछ। हा.नका वËह. आफ�मा श4� वा पापर<हत 
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<थएनन्। ती mवल परpqरको dवाका <निDत अलग ग<रएका <थए। पोïामा परpqरको उपि0थ<त l;दा र मोशाS 
आ�ना ज4~ा फxकाgदा, मोशा उिभएको प<व} भ2िम पाप हटाइएको अथOमा श4� पा<रएको <थयो भ/> त होइन। 
उuत भ2िम परpqरको उपि0थ<तÃारा उहा;को उ{oaयका ला<ग अलग पा<रएको <थयो भ/> चा<ह; हो।

यसरी, प<व} lन4को म2ल ताWपयO परpqरको <निDत अलग ग<रएको lन4 भ/> हो। एक प<व} �यिuत भ>को Wयो 
�यिuत हो जो परpqरको <नजी भएको छ।

साथ̀ धा²मकता र न`<तक श4�ता<सत प<व}ताको <नकट सDब/ध छ (य²मया ३१:२३; ल2का १:७५; रोमी ६:१९; 
एफ©सी ४:२४)। प<व}ता अश4�ताबाट िभ/न रRको बताइएको छ (यश`या ३५:८; १ ¸0सलो<नकी ४:७) र 
पापबाट धोइएको भ/> कxरा<सत सDबि/धत छ (२ को<र/थी ७:१; १ ¸0सलो<नकी ४:३)।

AीिCय प<व}ताका �ई पZह. m-m lन्?

AीिCय जीवनमा प<व}ताका �ई पZ छन ् -- ओहोदाको (positional) र अव0थाको अथeत ् �यावहा<रक
(practical)। एका<तर Wयहा; अन/तताको प<व}ता छ, अक´<तर समयको; एका<तर <स�, अक´<तर -िमक; 
एका<तर प2णO, अक´<तर Fग<तशील। एक AीिCयन एका<तर AीCमा भएको उसको अन/त ओहोदाको कारण प<व} 
छ, र अक´<तर �यावहा<रक अथOमा <दन F<त <दन ऊ प<व} ब/द̀छ।

<वqासी अन/तसDम परpqरको प<रवारिभ} अलग ग<रएको कxराS उसको ओहोदीय प&वGतालाई जनाउ;दछ। यस 
अथOमा AीCमा lन4 भ>को प<व} lन4 हो (एफ©सी १:४; <ह�2 ३:१)। परpqरको साम4 ओहोदामा हHक सा;चो 
<वqासी ऊ नया; गरी जि/मएको <दनिख प<व} l/छ। <कनभ> ऊ AीCिभ} अवि0थत गराइएको l/छ जसको 
फल0व.प अबिख उसो परpqरS उuत �यिuतलाई एक दोषी पापीको .पमा Rन4Ol/न। परpqरS <वqासीलाई 
आ�नो प4}को रगत<सतको सDब/धमा �न4l/छ। AीिCय जन आफ� असल भएको कारणS नभएर AीCS Fायि�त 
गन4Oभएको आधारमा परpqरS उसलाई धम� ठहराउन4भएको कारणS यस ओहोदीय अथOमा ऊ प<व} छ। 
परpqरको हHक स/तान प<व} छ; यस ओहोदीय अथOमा परpqरको हHक स/तान एक प<व} जन हो।

.यावहा&रक प&वGता भ>को द̀<नक जीवनमा प<व} lन4 हो। AीCमा हHक <वqासी ओहोदीय अथOमा प<व} छ र 
साथ̀ �यवहारमा ऊ प<व} lन4 परpqरको इLछा हो (१ प}4स १:१५-१६)।

प<व}ताका यी �ई पZलाई कल0सी ३:१२ मा �न स<क/छ। उनीह. AीCमा भएको ओहोदामा प<व} र <Fय 
भएका lनाS उनीह. द̀<नक जीवनमा प<व} lन4पछO। हामी प<व} जनह. भएकाS हामी प<व} जनह. ज0त` 
िजउन4पछO। हHक सा;चो AीिCयन AीCको रगतमा<थको उसको भरोसाS परpqरको साम4 ऊ <स� र प<व} छ -- 
Xश2 जि~क� प<व} -- तर हHक AीिCयन द̀<नक .पमा प<व} जीवन िजउ> गद½न। AीिCयनS आ�नो प<व}तालाई 
<स� बनाउ;द̀ ल̀जान4पछO (२ को<र/थी ७:१)। यसS AीिCय जीवनको आिWमक वÅि�को F<-यालाई बयान गदOछ।

Xश2 AीCमा अोहोदामा प<हला प<व} नबनाइएसDम द̀<नक जीवनमा प<व} ब/न4 असDभव छ। नया; गरी 
जि/मएपिछ मा} एक �यिuतS द̀<नक प<व}ताको <निDत गHको Fयासलाई परpqरS 0वीकार गन4Ol/छ। 
AीCबा<हर कxन` सा;चो प<व}ता छ̀न। mवल उहा;को रगतS मा} एक �यिuत पापबाट श4� पा<रन सuछ र 
परpqरलाई धा²मकता र सWयतामा dवा गनO योsय बनाइन सuछ (गलाती २:२०; ६:१४-१६)।

प<व}ता र रगतको बीचमा m सDब/ध छ?

बाइबलS प<व}ता र AीCको रगतको बीच घ<नC सDब/ध भएको खाउ;छ (<ह�2 ९:१२,२०-२५)। Èट l> 
पालका Fतीकह.S यस कxरालाई जोड <द/¸। Èट l> पालका साम_ीह. परpqरको साम4 रगतÃारा प<व} 
पा<र/¸ (F0थान ३०:१०)। प2जाहारीह. रगतÃारा समपणO ग<र/¸ (Sवी १४:१४)। उपासकह. रगतÃारा श4� 
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पा<र/¸ (Sवी ४:१५-१८,३०,३४)। महाप2जाहारी प<व} 0थानिभ} परpqरको उपि0थ<तमा F�श गनO सuन4को 
र मा<नसह.का <निDत Fायि�त गनO सuन4को कारण रगत न` <थयो (Sवी १६:१४-२०)। Sवीको प40तकमा “रगत” 
शMद ६० पटक उgSख भएको छ ज4न प40तक इ¤ाएलS गन| परpqरको उपासनाको र बिलदानÃारा l> 
श4ि�करणको प40तक हो। <ह�2को प40तकमा “रगत”  शMद २० पटक उgSख भएको छ जसS खाउ;छ <क प4रानो 
<नयमका Fतीकह.S स�mत गHको कxरा चा<ह; AीCको रगत हो।

बाइबलका आधारा}मक श�दह< भाग ३ सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. “िमलाप” को मा> m हो?

2. पापीह. परpqर<सत कसरी िमलाप गराइ/छन्?

3. <वqास गन4O अगा<ड हामी परpqरका m <थय¦?

4. रोमी ४:६-९ मा “ठहराउन4” र ४:२२-२५ मा “ग<नयो” को मा> m हो?

5. Xश2को खा<तर परpqरS AीिCयनलाई कxन कxरा उसको <हसाबमा ग/न4l/छ?

6. “धमOप4} _हण” को मा> m हो?

7. <वqासीS धमOप4}को _हणको बाटो <कन आशाको .पमा  RदOछ?

8. “नया; ज/म” वा “नया; सÅिC” m हो?

9. AीिCय जीवनको नया; ज/मS कxन कxरालाई जनाउ;छ?

10. “प<व}” lन4को आधारभ2त मा> m हो?

11. प4रानो <नयममा मा<नसलाई बाRक अ/य क0ता कxरालाई प<व} भ<नएको छ? तीनओटा कxरा उgSख गन4Oहोस्।

12. AीिCय प<व}ताका �ई पZह. m-m lन्?
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आधाराXमक बाइबल शZदावली
भाग ४

आशा

AीिCय जीवनको कxरा गदe “आशा”  भ/> शMदको मा> हो AीCमा भएको <नि�त, पuका, <नधOuकताप2णO म4िuत। 
आशालाई स4रिZत र दÅढ ल�गर (<ह�2 ६:१९), एउटा “बिलयो सा/Wवना”  (<ह�2 ६:१८), एउटा “अन/त 
सा/Wवना” भ<नएको छ (२ ¸0सलो<नकी २:१६)।

द̀<नक जीवनमा Fयोग ग<र> “आशा”  को अथOभ/दा यो अथO ठीक <वप<रत छ। सामा/यतया हामी कxन` अ<नि�त 
कxरा �यuत गन4Oपदe यो शMद Fयोग गदOछ¦। कस`S य<द “म <वदामा पहाड जा> आशा गदOछ4”  भ/यो भ> यसको 
मतलब ऊ <नि�त छ̀न भ/> ब4िझ/छ। Xश2 AीCमा भएको म4िuत यसको ठीक <वप<रत छ; <वqासी जन आफ]S 
अन/त जीवन पाएको छ4 भ/> कxरामा <नि�त lन सuदछ।

य<द <वqासीको म4िuत अ<नि�त छ̀न भ> यसलाई <कन “आशा”  भ<नएको छ त? हामीS AीCमा पाएको म4िuत 
अ<नि�त भएकोS होइन तर Wयसलाई हामीS प2णO .पमा उपभोग गनO अझ बा;की भएकोS हो (रोमी 
८:२४-२५)।

मFहमा

बाइबलमा “म<हमा” ६ ओटा त<रकाS Fयोग भएको छ:

1. यसS गवO गन| कामलाई जनाउ;दछ (१ को<र/थी १:२९,३१; ३:२१; ४:७; ५:६; २ को<र/थी ५:१२; गलाती 
६:१३)।

2. यसS FशÂसालाई जनाउ;दछ (ल2का २:१४; १७:१८; Fo<रत १२:२३; एफ©सी १:६)।

3. यसS परpqरको च<र}लाई जनाउ;दछ: उहा;को प<व}ता, उLच �oÜता, र ईqरीय <स�तालाई जनाउ;दछ 
(य2ह/ना १:१४; रोमी १:२३)।

4. यसS कxन ̀ राजाको र <तनको रा�यको भ�यता र ऐqयOलाई जनाउ;दछ (म~ी ६:२९; १९:२८; २५:३१; 
य2ह/ना १२:४१; १७:५,२२,२४; रोमी ९:२३; कल0सी ३:४)।

5. यसS परpqरको उपि0थ<तको व<रप<र l> चिDकलो �यो<तलाई जनाउ;दछ। Rन4Oहोस् F0थान १६:१०; 
४०:३४,३५; Sवी ९:६,२३; ग/ती १४:१०; १ राजा ८:११; २ इ<तहास ७:१-३; इिज<कएल १०:४; मक]Oस 
९:२-३ (यस घटनालाई २ प}4स १:१७ मा “म<हमा”  भ<नएको छ); १३:२६; ल2का २:९; Fकाश १:१६; 
२१:११,२३।

6. यसS स4/दरतालाई जनाउ;दछ (यश`या २८:१; ६३:१)।

बाइबलS <वqासीह. AीCस;ग म<हमामा l>छन् भ/न4को मा> यसS मा<थका सब` कxरालाई जनाउ;दछ, अथeत् 

AीCको उपि0थ<त र रा�यमा भएको FशÂसा, �oÜता, ऐqयO, प<व}ता, �यो<त र स4/दरता भ/> ब4िझ/छ।
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रह2य

१) सामा/य Fयोगमा “रह0य”  भ/नाS कxन ̀गो�य कxरा, ब4³न गाfो कxरा, असाधारण र अकØ आयामको कxरा भ/> 
ब4िझ/छ। बाइबलS यस शMदलाई यस अथOमा प<न कxन`-कxन` ठाउ;मा Fयोग गदOछ (एफ©सी ५:३२; Fकाश १७:५)।

२) तर नया; <नयमको धoर`जसो ठाउ;मा Fयोग भएको “रह0य”  भ/> शMदS ती सWयताह.लाई जनाउ;दछ जो 
परpqरS प4रानो <नयमका समयह.मा गो�य रा�न4भएको <थयो तर अब नया;मा Fकट गन4Oभएको छ। अथeत ्यस 
शMदS यसS नया; <नयमको Fकाशलाई जनाउ;दछ। <व¿ष गरी यसS मhडली सDबि/धत सWयतालाई जनाउ;दछ 
जसअन4सार अ/यजा<ततह. र य¯दीह. AीCÃारा एउट ̀नया; आिWमक शरीरमा gयाइएका छन ्(म~ी १३:११; १ 
को<र/थी २:७-१२; रोमी ११:२५; १६:२५-२६; एफ©सी १:९; ३:१-१२; ६:१९; कल0सी १:२५-२७; २:२; 
४:३)। इ¤ाएलमा भएको परpqरको मि/दरS “रह0य”  शMदको मा>लाई दशeउन म{त गदOछ। प4रानो <नयममा 
मि/दरको बाकJो पदeS परpqरको उपि0थ<तलाई ¥mको <थयो, तर अब Wयो Lयाि~एको छ र <वगतमा 
िछपाइएका कxराह. Fकट भएका छन्।

च1नाउ

बाइबलमा “च4<नएको” भ/> शMदS कDतीमा चार कxराह.लाई जनाउ;दछ

१) Xश2 AीC (१ प}4स २:६)

२) श`तानस;ग̀ पतन नभएका 0वगOÐतह. (१ <तमोथी ५:२१)

३) परpqरबाट च4<नएको इ¤ाएल जा<त (रोमी ९:९-१३)। सÂसारको बीचबाट अ�ाहामलाई बोलाउन4भयो, 
Wयसपिछ इaमाएलको सrा इसाहकलाई च4/न4भयो, र एसावको सrा याक]बलाई च4/न4भयो।

४) Xश2 AीCमा म4िuत पाउ>ह. (म~ी २४:२२,२४,३१; ल2का १८:७; रोमी ८:३३; कल0सी ३:१२; १ 
¸0सलो<नकी १:४; २ <तमोथी २:१०; तीतस १:१; १ प}4स ५:१३; २ प}4स १:१०)। च4नाउलाई “प<हgय` 
ठह�याउन4” र “प<हgय` ठहराएको” भ>र प<न बयान ग<रएको छ (एफ©सी १:५,११)।

म4िuतका <निDत च4<नएको भ/> सDब/धमा mही पाठह.

१) च4नाउ परpqरको प2वO�ानमा आधा<रत कxरा हो (१ प}4स १:२)। परpqरS यस य4गमा म4िuतको स4समाचार 
सब` मा<नसह.लाई Fदान गन4Oभएको छ र कस-कसS <वqास गन|छन् र कस-कसS इ/कार गन|छन ्भ>र उहा; 
अगा<डबाट` जा/न4l/छ।

२) च4नाउको ताWपयO यो हो <क परpqरS मा<नसको म4िuत सÅिCको श4§आत lन4भ/दा अगा<ड न` योजना गन4Oभएको 
<थयो (एफसी १:५,११)। यसको मतलब परpqरS आ�नो प2वO�ानमा <वqासीलाई एक म<हमाप2णO भ<वÇयको 
ला<ग प2वO<नधe<रत गन4Oभएको छ (१ प}4स १:२-४); रोमी ८:२९-३०)। अथeत् सवाल को-को प2वO<नधe<रत 
भएका छन् भ/> नभएर हामी mका ला<ग प2वO<नधe<रत भएका छ¦ भ/> हो।

३) च4नाउको मतलब परpqरS “सावOभौम .पS”  कस-कसS म4िuत पाउ>छन् र कसS पाउ>छ̀नन ्भ/> होइन। 
सब`S म4िuत पाएको उहा; चाहन4l/छ भ>र उहा;S Fकट ग<रसuन4भएको छ (१ <तमोथी २:३-४; २ प}4स ३:९)। 
परpqरको “सावOभौम”  इLछा न` यो हो <क सब ̀मा<नसह.S म4िuत पाऊन्! च4<नएकाह. अथeत् म4िuत पाएकाह. 
ती lन् जस-जसS स4समाचारलाई <वqास गदOछन् (य2ह/ना ३:१६)।
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आधारा}मक बाइबल श�दावली भाग ४ सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. AीिCय जीवनमा “आशा” को मा> m हो?

2. कxन पदS <वqासीको आशालाई ल�गर<सत त4लना गHको छ?

3. कxन पदS <वqासीको आशा स4रिZत र दÅढ छ भ/> कxरा बताउ;छ?

4. कxन पदS <वqासीको आशा “अन/त सा/Wवना” हो भ/> कxरा बताउ;छ?

5. <वqासीको म4िuत अ<नि�त छ̀न भ> <कन यसलाई आशाको सÂ�ा <दइएको छ?

6. बाइबलमा “म<हमा” शMदलाई कxन छ ओटा त<रकामा Fयोग ग<रएको छ?

7. नया; <नयममा “रह0य” भ/> शMद Fायः कxन अथOमा Fयोग भएको छ?

8. “च4<नएको” भ/> शMदS कxन चार कxरालाई जनाउ;छ?

9. म4िuतको <निDत च4नाउ सDब/धी तीनओटा पाठह. m-m lन्?
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परM'रको इ[छा कसरी जा7न स%क7छ?
रोमी १२

क5ठ गन7$पन9 पदह<: रोमी १२:१-२

यस सÂसारमा परpqरको एउटा ठ2लो काम छ र यस काममा भाग िलन उहा;S आ�ना जनह.लाई बोलाउन4भएको 
छ भ/> कxरा हामी रोमी १२ अ�यायमा �छ¦। हHक <वqासीको <निDत परpqरको एउटा <स� इLछा छ। य<द 
तपाइÁS म4िuत पाउन4भएको छ भ> तपाइÁ परpqरको dवामा बोलाइन4भएको छ।

परpqरको इLछा जा;Eर थाह ग<रन4पछO भ/> कxरा हामी यहा; �छ¦। म4िuत <स~�को दान हो तर परpqरको इLछा 
एउटा इनाम हो जसको <निDत हामी प<र�म गन4OपछO।

म4िuत पाइसmपिछ परpqरको इLछा जा/न चाह> �यिuतको ला<ग रोमी १२ मा पा;चओटा ख4<ड्कलाह.लाई जोड 
<दइएको छ।

१) परtZरको इ�छा जा:न हामीh आज नi परtZरको इ�छा गन1EपछE (रोमी १२:१-२)।

बाइबलमा परpqरको इLछा भ>को आज न ̀ग<र> कxरा हो भ>र बताइएको छ, न <क भोिल म mही ग.;ला भ/> 
कxरा। <वqासी वतOमानको बाHमा गनगन गछO वा अgछी ब/छ र भ<वÇयलाई मा} Rरी ब0छ र cगJ` खालको 
प<रि0थ<तको आशा गरी ब0छ र प<रि0थ<त बदिलए म परpqरको इLछा प2रा ग.;ला भ>र सोची ब0छ भ> उसS 
क<हgय` परpqरको इLछा गन|छ̀न। भ<वÇयलाई हामीS परpqरको हातमा छो<ड<दन4पछO र आजका प<रि0थ<तह. 
ज<तस4क� क<ठन भए ताप<न हामीS आजक� अवसरह.लाई काममा लगाउन4पछO।

हाyा जीवनका सब` प<रि0थ<तह. परpqरक� हातमा छन ् (रोमी ८:२८, १ को<र/थी १७-२४)। प<रि0थ<तलाई 
RHर गनगन गन4Oचा<ह; परpqरको इLछाको <व§�मा गनगन गन4O हो। यो एकद± ठ2लो पाप हो ज4न पाप 
इ¤ाएलीह.S बारDबार उजाड0थानमा दोहो�याएका <थए (१ को<र/थी १०:१०)।

यो कxरा नया; <वqासीह.लाई लाग4 l/छ। तपाइÁ ज4न प<रि0थ<तमा lन4l/छ Wयही प<रि0थ<तलाई 0वीकार गद½ 
आिWमक .पमा बढ्नलाई र AीCको dवा गनOलाई आफ]S Õ-Õ जा/न4भएको छ <तनलाई गनO थाSर न ̀परpqरको 
इLछा प2रा गन| काम श4§ l/छ। ±S म4िuत पाएको प<हलो सालमा ±S क0तो dवकाई गHको परpqर चाहन4l/छ 
भ/> कxरा म जाि/दन ;̧। मलाई य<त मा} थाह <थयो <क ±S बाइबल <सuन अ<न मhडलीमा <वqासयोsय lन अ<न 
बाइबलS Õ-Õ गनO मलाई <सकाउ;छ Wयही ±S गनO थाgन4पछO र ±S Wयही गनO थाS;। pरो जी<वकोपाजOनको ला<ग 
Wयसcला  म एउटा छापाखानामा pिशन चलाउ> काम गथì तर Wयो Êशा न ̀pरो जीवन त <थएन। pरो जीवन 
परpqरलाई खो�न4 र AीCको dवा गन4O <थयो र परpqरको इLछाको <निDत आफ�लाई तयारी पान4O <थयो। यसरी 
±S उuत अवसरÃारा प2रा फाइदा िलन सm; र आउ> <दनका ला<ग एउटा असल जग बसाgन सm;।

यो कxरा अ<ववा<हतह.लाई लाग4 l/छ। बाइबल कSजमा pरो एकजना साथी <थयो जो सध� पWनी पाउ> बाHमा 
धoर ̀समय िच/तामा <बताउ;ºयो, य<तसDम <क पढाइमा �यान <द> उसको Zमतामा fास आयो। य<द pरो <ववाह 
भएको छ̀न भ> यो कxरा वतOमान समयको ला<ग फाइदाजनक छ भ/> कxरा ±S महस4स गन4OपछO <कन<क म बढी 
समय Fभ4को <निDत अलग गनO सuछ4 अ<न ±S यो समयलाई काममा लगाउन4पछO र भ<वÇयको बाHमा Fभ4मा 
भरोसा गन4OपछO (१ को<र/थी ७:३२-३४)। <ववाहको श4§आत परpqरS गन4Oभएको हो र कसरी ठीक समयमा ठीक 
जोडीह.लाई िमलाउन4पछO भ/> कxरा उहा; जा/न4l/छ।
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यो कxरा <ववा<हतह.लाई लाग4 l/छ। तपाइÁको जीवनसाथीS म4िuत पाएको होस् वा नहोस ्सDभव भएसDम Wयही 
अव0थामा न ̀ आ�नो जीवनसाथीलाई नछोडी परpqरको dवा गन4O परpqरको इLछा हो (१ को<र/थी 
७:१२-१७)। तपाइÁस;ग छोराछोरी भए प<न, नभए प<न परpqरको dवा गन4OपछO। गभOमा<थ परpqरको <नय/}ण 
l/छ (उWपि~ २०:१८, २९:३१, ३०:२२)। य<द तपाइÁस;ग छोराछोरी छन् भ> <तनीह.लाई बाधाको .पमा 
नRन4Oहोस्। ब§ <तनीह.लाई परpqरको म<हमाको ला<ग lकeउन आफ�लाई अपOण गन4Oहोस्। य<द तपाइÁस;ग 
छोराछोरी छ̀नन् भ> िच/ता नगन4Oहोस्। तपाइÁS परpqरको dवा गनO पाउन4भएको अवसरलाई Fयोग गन4Oहोस ्र 
परpqरS उहा;को आ�न ̀समयमा र इLछाअन4सार छोराछोरी Fब/ध गन4Ol/छ भनी जा>र उहा;को बाटो Rन4Oहोस्।

यो कxरा य4वाह.लाई लाग4 l/छ। य4वा अव0था फाइदाजनक छ र cफाइदाजनक प<न छ। य4वाS परpqरलाई जा/न 
र उहा;को dवा गनO उसको य4वा अव0थामा न ̀आफ]लाई समपOण गन4OपछO। पिछ dवा गछ4O अ<हS ग¶दन; भ/न4 l;द̀न। 
धoर ̀य4वाह.S आ�नो जीवनको बाHमा धoर ̀�यथOका कxरा, म2खO कxरा सोLछन् <तनीह. आ�नो जीवनको बाHमा ब2ढो 
भएपिछ मा} गDभीर l/छ¦ भ/> <वचार गछOन्। <तनीह.S यसरी य4वा अव0थाको स4/दर अवसरलाई °र फाgदछन् 
र भ<वÇयको ला<ग य4वा अव0थामा न` तयार lन4पन| कxरामा च4uछन्।

२) परtZरको इ�छा जा:न समपEणता र लगनशीलता चाFह:छ (रोमी १२:१)।

आ�नो शरीरलाई िजउ;दो बिलदानको .पमा चढाउन4को मा> आ�नो शरीर र आ�नो जीवनलाई AीCको dवामा 
लगाउन4 हो।

यो एक 0�Lछाप2वOक ग<र> <नणOय हो। हामीS म4िuत पाउन`पछO भ>र परpqरS हामी<सत जबरज0ती गन4Ol/न र 
म4िuत पाएपिछ हाyो जीवन सDप2णO .पमा उहा;लाई समपOण गन½पछO भ>र प<न उहा;S हामी<सत जबरज0ती 
गन4Ol/न। यो काम हामीS इLछ4क kदयS गHको उहा; चाहन4l/छ। Wयस`S परpqरको इLछा जा/न चाह>ह.S 
क<ठन <नणOयह. गन4Oपन| l/छ। ±S 0वाथ� इLछाह.को पिछ लाª4 भ/दा AीCलाई आ�नो जीवन समपOण गनO 
रो�न4पछO। ±S शरीरलाई इ/कार गन4OपछO र प<व} आWमाको पिछ लाª4पछO। धoर`जसो मा<नसह.S आ�ना जीवनह. 
प̀सा, मोजम�जा, ऐस-आराम, स4रZा, F<तÜा र अ. य0ता कxराह.का <निDत सम¶पत गदOछन्। परpqरको 
स/तानलाई यीभ/दा उLच बोलावटको पिछ लाªo सौभाsय छ।

यो परpqरको FoमS उWFo<रत भई ग<र> <नणOय हो। हामी परpqरलाई Foम गछ¾ <कनभ> उहा;S हामीलाई प<हला 
Foम गन4Oभयो। हामी म4िuत पाउन भनी परpqरको इLछालाई पÒयाउ;द̀न¦; तर म4िuत पाएको lनाS हामी 
परpqरको इLछालाई पÒयाउ;छ¦ र हामी उहा;लाई ख4सी पानO चाह/छ¦ जसS हामीलाई उहा;को अन4_हÃारा 
कलवरीको -]समा ठ2लो म2gय <तरीकन बचाउन4भयो।

यो एक उिचत <नणOय हो। यो उिचत हो <कनभ> परpqरलाई िच/न4 र उहा;को dवा गन4O जीवनक� उ{oaय हो 
(उपशक १२:१३)। यो उिचत हो <कनभ> परpqरको इLछालाई Wयाµर <बताइ> जीवन �यथO हो। उपशकको 
प40तकको म4�य <वषय यही हो। य<द म आ�नो जीवन परpqरको dवाको <निDत भ/दा अ. कxरा गनO Fयोग गछ4O 
भ> ±S यो जीवन �यथ½मा फािलरRको l/छ4। साथ̀, AीCमा pरो जीवन समपOण गन4O एकद± उिचत कxरा हो 
<कनभ> यसS ठ2लो इनाम gयाउ;दछ (<ह�2 ११:२४-२७)। पिछबाट शहीद ब>का एकजना िमसनरीS भ>, “Wयो 
म2खO होइन जसS ग4माउन नस<क> कxरालाई Fा�त गनO जोगाउन नस<क> कxरालाई स4िDप<द/छ”।

यो एक �यिuतगत <नणOय हो। य4वाह. धoर ̀पटक आ�ना साथीह.S m सोिचरRका छन् वा m ग<ररRका छन ्भ/> 
कxरामा एकद± चासो रा�छन्। उनीह. “समZकीह.को दबाब”  F<त सÂ�दनशील ब/> गछOन्, तर म परpqरको 
इLछा जा/न चाह/छ4 भ> म Wयसभ/दा मा<थ उठ्न4पछO र परpqरलाई मा} ख4सी पानOलाई �यानmि/Úत lन4पछO।

साथ̀, यो एक द̀<नक <नणOय हो। Fभ4को इLछामा आफ�लाई स4Dप> कxरा mवल एकचो<ट मा} गHर l> कxरा होइन 
तर यो कxरा बारDबार ग<रन4पन| कxरा हो। क<तपटक मा<नसह. मhडलीमा वा बाइबल सDpलनमा Fवचन स4>र 
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जोशS भ<र/छन् र Fभ4को इLछाको ला<ग आफ]लाई स4Dप/छन् तर जब जीवनमा नानाथरीका क<ठनाइ र आिWमक 
लडाइÁको सामना गन4Oपदe उनीह.को Wयो समपOणता dलाएर जान सuछ य<द द̀<नक .पमा Wयसलाई नवीकरण 
ग<रएन भ>।

३) परtZरको इ�छा जा:न अलगपनता चाFह:छ (रोमी १२:२)।

सÂसारका �C कxराह.िख अलग lन4पन| कxरा परpqरको इLछा जा/> सDब/धमा म4�य <वषय हो। सÂसारको �C 
कxराबाट अलग l> कxरा ऐिLछक <वषय होइन, यो हHक <वqासीलाई गन½ पन| अ<नवायO कxरा हो <कनभ> परpqर 
प<व} lन4l/छ र यो �C सÂसार परpqरको <वरोधमा छ।

“सÂसार<सत एकनाd नहोओ”  भ/> आ�ाS हामी 0वभाव`S कमजोर छ¦ अ<न सÂसारÃारा हामी सिजल̀ ढािलन 
सuछ¦ भ/> कxरालाई इ�<गत गद½छ। सÂसार आ�नो दÅिCकोणको Fचार-Fसार गनOमा जोिशलो छ। सÂसार च4प लाµर 
ब0द̀न र Wयो आ�न ̀स4रमा <ह;ड्न स/त4C छ̀न। सÂसारS <वqासीलाई आ�नो <वचारधारा र जीवन श`लीमा ढाgन 
खो�छ। रक स�गीतकार कोटOनी लवS भ<नन्,”म आ�नो <वचारधारालाई समाज-सÂ0कÆ<तमा लाद्न 
चाह/छ4” (Spin magazine, Oct.1988, p.100)।

तसथO, परpqरको इLछा जा/नलाई अलगपनताको <नता/त खा;चो छ। <नDनिलिखत महvवप2णO पदह.लाई �यान 
<दन4होस्: एफ©सी ५:११, तीतस २:२, याक]ब ४:४, १ य2ह/ना २:१५-१७।

सÂसार, AीिCय प<रवारह. र मhडलीह.मा रक एhड रोल पप सÂ0कÆ<त (rock & roll pop culture) को 
मा�यमÃारा Fच4र मा}ामा िछHको छ तर परpqरको <स� इLछा जा/न चाह> <वqासीS Wयसलाई इ/कार गन4OपछO 
र परpqरको प<व}ता र धा²मकताको पिछ लाª4पछO।

४) परtZरको इ�छा जा:नलाई बदली [Qदi जान खाQचो छ (रोमी १२:२)।

परpqरको इLछा जा/न समपOणता र अलगपनताS मा} प4sद̀न। परpqरको इLछा जा/न आिWमक .पमा बदली 
l;द̀ जान खा;चो छ। यसS AीिCय जीवनमा बढ्द̀ जा> F<-यालाई जनाउ;छ र यो न ̀सÂसारमा<थ <वजयी l> उपाय 
हो। बदली l> F<-याÃारा <वqासीमा AीCको 0व.प य<त मजब4त गरी <नमeण l;द̀ जान सuछ <क सÂसारS 
उसलाई आ�नो म2खO र ÖC 0व.पमा ढाgन सu>छ̀न।

आिWमक बदली परpqरको वचनÃारा मनको नया; lवाइÃारा आउ;छ। हामीS परpqरका <वचारह. सोLन 
<सuन4पछO जसको फल0व.प जीवनको बदली l/छ। अ<न परpqरका <वचारह. सोLन हामीS परpqरको वचन 
पढ्न4पछO, अ�ययन गन4OपछO र मनन गन4OपछO। परpqरको वचन जा>र न ̀ हामी परpqरको इLछा जा/>छ¦। 
परpqरको वचनमा AीCको मन अ/त¶न<हत छ (१ को<र/थी २:१६) अ<न उहा;S अग4वाइ गन| आ�नो वचनÃारा 
न ̀हो (भजनस�_ह १:१-३; ७३:२४; ११९:९; य2ह/ना ८:३१-३२)। ध4लोS ढा<कएको बाइबल फोहोर kदयको 
स�mत हो। <क त बाइबलS तपाइÁलाई पापिख अलग रा°को l/छ, <क त पापS तपाइÁलाई बाइबलिख अलग 
रा°को l/छ। परpqरS बाइबलको <वप<रतमा क<हgय` अग4वाइ गन4Ol/न। ज0त`, परpqरS एक पWनीलाई आ�नो 
प<तलाई Wयाµर परप4§षको पिछ लाª वा एउटा प<तलाई आ�नी पWनीलाई Wयाµर परËीको पिछ लाª अग4वाइ 
गन4Ol/न (म~ी १९:९-१०; १ को<र/थी ७:१०-११)। परpqरS एक Ëीलाई Fचारक ब/न अग4वाइ गन4Ol/न (१ 
<तमोथी २:१२)। परpqरS मा<नसह.लाई झ2टा िशZा र अ�यासिभ} अग4वाइ गन4Ol/न (रोमी १६:१७)। 
परpqरS कxन ̀ प4§षलाई पा0टर ब/न अग4वाइ गन4Ol/न य<द ऊ Wयसको ला<ग दानFद~ र योsय छ̀न भ> (१ 
<तमोथी ३:१-७)। उहा;S <वqासीलाई अ<वqासीस;ग <ववाह गनO वा �यापारमा साझoदारी lन अग4वाइ गन4Ol/न (२ 
को<र/थी ६:१४-१८)। उहा;S एक आमालाई आ�नो घरको RgE-्याइ; l> गरी Êशागत काममा हात हाgन 
अग4वाइ गन4Ol/न (तीतस २)। उहा;S <वqासीलाई मhडलीिख टाढा रहन4पन| <क<समको Êशागत काम गनOलाई 
अग4वाइ गन4Ol/न (<ह�2 १०:२५)।
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आिWमक बदली प<व} आWमाको सामºयOÃारा आउ;छ। हामीS आफ]लाई प<व} आWमाको <नय/}णमा स4Dपन4पछO, 
उहा;लाई न` हाyो गाडी.पी जीवनको चालक ब/न <दन4पछO। “आWमाS भ<रन4”  भ>को यही हो। Rन´स ् गलाती 
५:१६-१७; एफ©सी ४:३०,५:१८।

आिWमक बदली एउटा F<-या हो। यो रातारात l> कxरा होइन। बदली lन समय लाsछ, यसमा ला<गरहन4पछO र 
समपOणता चा<ह/छ। बदली l;द̀ जा> हो भ> बाइबल पढ्>, ग4�तमा FाथOना गन|, मhडली सभाह.मा उपि0थत l> 
ज0ता आिWमक बानीह. बसाgन4 आवaयक छ।

५) परtZरको इ�छा जा:न �वारत [न1पछE (रोमी १२:३-६)।

परpqरको <स� इLछा जा/न AीCमा सम¶पत भएर, सÂसारबाट अलग भएर, र बाइबल पढoर मा} प4sद̀न तर 
परpqरको dवामा �य0त lन4पछO। यसS Eलापनलाई जनाउ;छ।

परpरqरको इLछा थाह पाउन4 भ>को कxन` कxरा अक0मात ्नभएसDम <नÇकÆय भई  पख|र बÏ4 होइन। ब§ कxन` प<न 
घडीमा आफ]S Õ गन4OपछO भ>र थाह छ Wयो गनOमा �य0त रहन4 हो। अ<न Wयसरी अगा<ड बढ्> -ममा परpqरS 
मलाई उहा;को <स� इLछामा पलपलमा, कदमकदममा, <दन F<त <दन, ह�ता-ह�तामा, एक िख अक´ वषOमा 
डो�याउ;द̀ लान4l/छ। बाइबल पढ्द̀ जा;दा हामीS बाइबलको आ�ापालन गद½ जान4पछO अ<न Wयसो गन| -ममा हामी 
परpqरको इLछामा <ह;<डरRका l/छ¦।

dवकाइका �ई पZह. छन् भ/> कxरा रोमी १२ अ�यायS हामीलाई सDझना गराउ;छ। Wयहा; सवOसाधारण dवकाइ 
(रोमी १२:९-२१) छ र <व¿ष dवकाइ (रोमी १२:६-८) प<न छ। हHक <वqासीको <निDत परpqरबाटको 
<व¿ष दान र dवकाइ l/छ र उuत <व¿ष दान र dवकाइ थाह पाउनलाई हामी परpqरको साधारण बोलावटमा 
�य0त भइरहन4पछO ज4नचा<ह; आ�ाकारी र प<व} जीवनमा <ह;ड्द̀ जान4 हो। जब <वqासीS बाब4आमाको आ�ापलन 
गन|, आ�नी पWनीलाई Foम गन|, आ�नो प<तलाई आदर गन|, मhडलीF<त <वqासयोsय l>, स4समाचार Fचार गन|, 
�C कxराबाट अलग रह>, दस«सा <द> र FाथOना गन| ज0ता परpqरS चाहन4भएका र उसS जा>क� कxराह.मा 
अगा<ड बढ्छ तब परpqरS उसलाई अग4वाइ गद½ जान4l/छ र उसको ला<ग उहा;बाटको <व¿ष dवकाइ र दानलाई 
झन् झन् 0पC.पS Fकट गद½ लान4l/छ।

रोमी १२ मा हामी �छ¦ <क परpqरको इLछा जा/नलाई सEत भएर सोLन खा;चो छ (रोमी १२:३)। यसको 
मतलब ±S pरो खास बोलावटलाई जा/न4पछO र आ�नो <वषयमा सोLन4पन| भ/दा अWय/त` बढी सोLन4l/न। यहा; 
नyताको आवaयकता छ। परpqरS मलाई ज<त <दन4भएको छ Wयो भ/दा प<न बढी ±S पाउन4पछO भ>र सोLन4 
l;द̀न। उदाहरणको ला<ग, >पालमा एकजना �ई फxट अगJो मा/¥ छ। ऊ सÂसारक� सबभ/दा प4ड्को मा/¥ हो। 
बाइबलअन4सार उसलाई परpqरS न ̀बनाउन4भएको हो र उसS Xश2 AीCमा <वqास गHको खhडमा र उहा;को 
इLछा खोÕको खhडमा उसS आ�नो <वषoश दान र dवकाइलाई थाह पाउन सu>छ तर उसS आ�नो <व¿ष 
अव0थाको प<न �याल रा�न आवaयक पन|छ। य<द ऊ Êशागत बा0mटबल °लाडी lन चाRमा ऊ अवaय न ̀एकदम 
<नराश ब/>छ! क<त मा<नसह. राyरी गीत गाउन सuद̀नन्, तर उनीह. गायक lन चाह/छन्। क<तजना 
नानीह.स;ग काम गनO <सपाल4 l;द̀नन्, तर <तनीह. नानीह.<सत सDबि/धत dवकाइमा लाª चाह/छन्। क<त 
मा<नसह. Fचार गन½ सuद̀नन्, तर प<न Fचारक lन चाह/छन्। क<तजनामा पा0टर lन योsय छ̀नन् तर पा0टर lन 
चाह/छन्। ±S क<तजना य0ता मा<नसह. °को छ4 जोह. परpqरS उनीह.लाई ज4न �यिuत ब/नलाई 
बोलाउन4भएको <थयो Wयसमा स/त4C नभएर उनीह. अकØ �यिuत ब/न चाR र फल0व.प उनीह. जीवनिख 
अस/त4C र <नराश ब> र साथ̀ मhडलीमा गडबड प<न gयाए। सEत भएर सोLन4को मतलब <वqासीS आ�नो 
<वषयमा सोLन4पन| भ/दा अWय/त` कम प<न सोLन4 l;द̀न। हHक <वqासीको <व¿ष बोलावट l/छ। वतOमान सÂसारमा 
Fभ4S ग<ररहन4भएको काममा उसको एउटा महvवप2णO भ2िमका रRको l/छ । मानव शरीरमा धoर` अ�गह. l/छन ्र 
<स�गो शरीरको कामकxरामा FWXक अ�गको महvवप2णO भ2िमका l/छ। मhडलीमा प<न य0त` l/छ।
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रोमी १२ S परpqरको इLछा जा/नलाई मhडली अ<नवायO छ भ/> कxरा हामीलाई सDझना गराउ;छ। पावलS ४ 
पदमा “शरीर”  लाई  उgSख गदOछन्। यसS मhडलीलाई जनाउ;छ। मhडली सWयको खा;बो र जग हो र परpqरको 
घर हो (१ <तमोथी ३:१५)। Eला बनाउन र तािलम <दनलाई परpqरS <नय4uत गन4Oभएको सÂ0था मhडली हो। 
मhडली आिWमक स4रZाको ठाउ; हो। मhडली <वq�यापी स4समाचार Fचारको mि/Úय कायeलय हो। Fथम 
िमसनरीह. मhडलीबाट` पठाइएका <थए (Fo<रत १३:१-४)।

परpqरको इLछा जा/> काम ज<टल काम होइन। mवल परpqरमा आफ]लाई समपOण गन4OपछO र तपाइÁ जहा; 
lन4l/छ Wयही;बाट श4§ गHर FWXक पाइला-पाइलामा उहा;को आ�ापालन गन4OपछO। Rन´स् भजनस�_ह ३७:२३।

परpqरको इLछा जा>र पछ4ताएको एउट ̀ �यिuत ±S È�को छ̀न, तर परpqरको <स� इLछा ग4माएर 
पछ4ताएकाह. भ> धoर`जना È�को छ4। आ�नो जीवनलाई परpqरलाई समपOण गन| र उहा;को <स� इLछाको पिछ 
लाªo यो स4/दर मौकालाई �या;mर म2खO नब/न4होस्। भीडको पिछ नलाª4होस्, AीCलाई पÒयाउन4होस्!

<ववाह, काम, पढाइ ज0ता महvवप2णO <नणOयह. परpqरको <स� इLछा नखोजीकन गन4O भ>को अWय/त` खतराप2णO 
काम हो।

पर�mरको इ�छा कसरी जाZन स&कZछ सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. परpqरको इLछा जा/नलाई आवaयक पा;चओटा कxराह. m-m lन्?

2. परpqरलाई Foम गन|ह.का <निDत सब` कxरा िमSर भलाइ न` उWप/न गदOछन् भ/> कxरा कxन पदS भ/दछ?

3. इ¤ाएलीह.S उजाड0थानमा पटकपटक दोहो�याएको पाप m <थयो?

4. य<द <वqासीको अ<वqासी प<त वा पWनी छ भ> m उसS आ�ना प<त वा पWनीलाई छोड्न िमgछ?

5. धoर`जना य4वाह. आ�नो य4वाव0थालाई m गछOन्?

6. आ�नो शरीरलाई िजउ;दो बिलदानको .पमा चढाउन4को मा> m हो?

7. AीCको dवा गन4O <कन उिचत छ?

8. मोशाS परpqरको dवा गनO <नणOय गHको कxरा कxन प40तकको कxन अ�यायमा बयान ग<रएको छ?

9. सÂसार कxन <हसाबS Fचार-Fसार गनOमा तgलीन छ?

10. रोमी १२:२ को अ<त<रuत, सÂसारबाट अलग lन4पछO भ>र <सकाउ> अ/य चारओटा Fम4ख खhडह. कxन-कxन 

lन्?

11. आिWमक बदली कसरी आउ;छ?

12. जवान मा<नसS परpqरको वचनलाई �यान <दएर न` आ�नो चाल श4� रा�न सuछ भ>र बताउ> पद कxन 

हो?

13. dवकाइका �ई पZह. m-m lन्?

14. <वqासीS आ�नो बोलावटको बाHमा सEत भएर सोL> कसरी हो?

15. परशह.मा Fथम िमसनरीह. पठाउ> सÂ0था कxन <थयो?

16. परpqरको इLछामा आफ]लाई समपOण गHर पछ4ताएका क<तजनालाई तपाइÁS Èट्न4भएको छ?

112



जीवनमा %व^की %नणLयहU कसरी गन̀?
भाग १

क5ठ गन7$पन9 पदह<: &हतोपvश ३:५-६; २८:२६; &हo> ११:६; १ पG7स २:११

परpqरको इLछा नखोजीकन गलत <नणOयह. गHर धoर`जनाS आ�नो इसाई जीवनलाई भताभ4�ग पाHका छन् 
(ज0त`, गलत Êशा वा काम, गलत िम}ह., गलत जीवन साथी, िशZा हा<सल गदeका गgतीह., बसाइ सदeका 
गgतीह.)। ब4ि�हीन <नणOय गन|ह. mवल य4वा मा} l;द̀नन्; धoर`जना वय0कह. र वÅ�ह.S प<न य0ता गDभीर 
भ2ल गHका छन्।

परpqरको इLछािभ} रRर <व�की <नणOयह. गनOलाई mही आधारभ2त बाइबलीय <स�ा/तह. <नDन Fकारका 
छन्:

१) आxनi समझमा भरोसा नगन1Eहोस्, Bभ1मा भरोसा गन1Eहोस्

Rन4Oहोस्: <हतोपश ३:५; २८:२६; य²मया १७:९

आ�न ̀समझमा भरोसा गन| �यिuतS आ�नो पाप 0वभावको कारणS गदe गलत <नणOयह. गनO प4sछ। हाyा आ;खा 
परpqरमा<थ लगाइरहन`पछO र kदयिख उहा;मा<थ न` भरोसा गन4OपछO। य�<प <वqासीिभ} एउटा “नया; मा/¥” 
अथeत् नया; 0वभाव l/छ, उसिभ} “प4रानो मा/¥” प<न अझ` l/छ जसS उसलाई बाटोिख भड्काउन सuछ।

परpqरलाई आ�ना सब ̀मागOमा मा/> काम FाथOनाÃारा ग<र/छ। हHक महvवप2णO <नणOयमा हाyो आ�न ̀समझमा 
भरोसा रा�न4को सrा हामी ब4ि� र अग4वाइको <निDत Fभ4<सत <व/ती गदOछ¦। उहा;S आ�ना जनह.लाई अग4वाइ 
गन| F<त�ा गन4Oभएको त छ तर हामीS उहा;को अग4वाइ खो�न4पछO; अग4वाइ Wयि~क� पाइ/छ भ>र ठा/न4l;द̀न। 
हामीS आ�ना सब ̀मागOह.मा “उहा;लाई मा/न4पछO”। य0तो <वचार आउन सिजलो छ, “मलाई उहा;को ब4ि� र 
सहायता चा<ह/छ भ>र Fभ4लाई त थाÍ छ; अवaय प<न उहा;S मलाई Wयो <दन4l/छ।”  तर वा0तवमा, परpqरS 
हामीलाई सब` कामकxरामा तोmर, यWन<सत FाथOना गनOलाई बाइबलमा <सकाउन4भएको छ। Wयसो गनO <वफल lन4 
भ>को ब4ि�हीन <नणOय गनO प4sन4 हो।

परpqरलाई आ�ना सब ̀ मागOमा मा/> काम बाइबलको सgलाह खोÕर ग<र/छ। हामी <व�की <नणOयह. गनO 
चाह/छ¦ भ> हामी बाइबल अ�ययनमा लगनशील lन4पछO <कन<क बाइबलबाट न ̀ हामी परpqरको मन जा/न 
सuछ¦ (१ को<र/थी २:१६), परpqरको इLछा जा/न सuछ¦ (भजनस�_ह ११९:१०५) र <वqास Fा�त गनO 
सuछ¦ (रोमी १०:१७)। Fभावकारी द̀<नक बाइबल अ�ययन गनOलाई हामीS <सmको lन`पछO। हामी एउटा बिलयो 
बाइबलीय मhडलीमा स4/न पाइ> Fचारह. तथा िशZाह.मा लगातार सहभागी lन`पछO। वचनको �ानमा बढ्न 
हामीलाई उपलMध रRको हHक मौकाको फाइदा िलन`पछO। तब हामी उहा;को इLछा जा/न सu>छ¦ र <व�की 
<नणOयह. गनO सu>छ¦।

२) �योFतमा FहQड्न1होस् (१ यbह:ना १:५-१०)

पापमा <ह;ड्न4 भ>को अ/धकारमा <ह;ड्न4 हो। यो भ>को आिWमक जीवन र आिWमक <वचारको <वप<रत जा> कxरा हो 
(१ प}4स २:११)। पिछ हट्> �यिuत Fभ4को मागOS होइन आ�न` मागOS भ<रएको l/छ भ>र बाइबलS Eताउनी 
<द/छ (<हतोपश १४:१४)।
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बाब4आमाF<त अना�ाकारी lन4, म4ख लाª4, अ<धकारी<सत आ�न` िज{ी गन4O वा हठी र तीतो ब/न4, आ�नी पWनीलाई 
Foम नगन4O, प<तलाई आदर नगन4O, कxरौ� lन4, झ2ट बोgन4, चोन4O, सÂसारका खराब कxरालाई Foम गन4O ज0ता कxराह. 
FाथOनालाई बाधा <द> कxरा lन्। फल0व.प एक �यिuतस;ग असल <नणOय गन| ब4ि�को अभाव lन जा/छ।

आिWमक.पमा पिछ ह�को अव0थामा ठ2ला-ठ2ला <नणOय गन4O भ>को बरबादीको स4} मा} हो। Wय0ता थ4F̀ 
<वqासीह. छन् जोह. kदयमा Fभ4िख टाढा रRका अव0थामा <ववाह गन| <नणOय गदe, कxन ̀Êशा वा काममा हात 
हाg> <नणOय गदe, कxन` िशZा हा<सल गनOप<r लाsदा, कxन ̀ बाइबल कSज जान रो�दा, कxन` िम}तालाई अिघ 
बढाउ;दा, पिछ गएर नराyोस;ग पछ4ताएका छन्। Wयस`S, हो<सयार!

३) Bभ1मा म� रहन1होस् (भजनसy�ह ३७:४)

परpqरलाई आ�नो माया-ममताह.को m/Ú<ब/�मा रा�न4 न` उहा;को इLछा जा/> उपाय हो। यो गनO िमgछ वा 
Wयो गनO िमgद̀न ज0ता कxराका स2ची अपनाएर इसाई जीवन िजउन खो�>ह.S परpqरको इLछा जा/न सuद̀नन्। 
AीCलाई �यिuतगत .पमा िच/> र उहा;मा मsन l>ह.S हो परpqरको इLछा जा/न सu>। Wयसो गदe उहा;S 
pरो kदयलाई ठीक-ठीक इLछा-आक«Zाह.S भ<र<दन4l/छ अ<न <तनलाई प2रा प<न ग<र<दन4l/छ। तर अक´<तर, 
स«सा<रक वा नामधारी AीिCयनह. भ> परpqरको इLछा <वप<रतका इLछा-आक«Zाह.S भ<रएका l/छन् अ<न 
उसS <दकदारीको जीवन <बताइरRको l/छ <कन<क उसका इLछा-आक«Zाह. प2रा भइरRका l;द̀नन्।

४) बाइबलको अवuा गनw ि2थFतमा प1�याउG खालको कnनi पFन FनणEय नगन1Eहोस् (यbह:ना ८:३१-३२)

हामीS यस कxरालाई FWXक ब4;दामा छ4;द̀ आएका छ¦ तर जोड <द> Rत4S यसलाई अब आ�न ̀ब4;दाअ/तगOत �यान 
<दएर <वचार गनO चाह/छ¦।

सरल भाषामा भ/> हो भ> <व�की <नणOयह. गन4O भ>को बाइबलअन4सार <नणOय गन4O हो। Xश2S यसलाई “pरो 
वचनमा ला<गरह>”  कामको .पमा बयान गन4Oभयो। बाइबलको अव�ा गनO लाउ> कxन` प<न <नणOय परpqरको 
इLछा<वप<रत l/छ। यसमा अपवाद छ̀न।

<वqासÃारा िजउन4 भ>को यही हो। उहा;लाई <वqास गन4O र उहा;को वचन मा/न4 न ̀ <वqासÃारा िजउन4 हो। 
Rन4Oहोस्, रोमी १०:१७। यो भ>को <नणOयह. आ�ना भावनाअन4सार र मानवीय <वचारअन4सार र 
प<रि0थ<तअन4सार नभएर बाइबलअन4सार गनO <सuन4 हो र ठीक-ठीक ढोकाह. खोिलइनका ला<ग र खा;चोह. प2रा 
ग<रनका ला<ग Fभ4± भरोसा गन4O हो। यो य<त न` सरल छ।

यहा; mही उदाहरणह. F0त4त ग<रएका छन्; परpqरको इLछािभ} रRर <व�की <नणOय गन| सवालमा यी 
उदाहरणह. कसरी सDबि/धत छन् भ/> कxराको <वचार गन4Oहोस्:

बाइबलS भ/छ खराबको वा म2¶तप2जाको स�गत नगन2O (१ को<र/थी १५:३३; रोमी १२:२; २ को<र/थी 
६:१४-१८; एफ©सी ५:११), Wयस`S म <वqासÃारा िजउ;छ4 भ> म तीबाट अलग l>छ4। तसथO स«सा<रक रमझमको 
पाट�मा जान4, म2¶तप2जा गन4Oपन| 0क]लमा पढ्न4, �Cता<सत सहभागी lन4पन| काम अपनाउन4 (जा;ड-रuसी cLन4, अभÚ 
पोशाक लगाउन4पन| काम, खराब <फिलम खाउ> काम, स«सा<रक स�गीत बजाउन4पन| काम, अिaलल ना;च 
खाउ> काम), अ<वqासीह.को री<त<रवाजमा भाग िलन4, स«सा<रक स�गीत वा फ©शनमा सहभागी lन4, आ<द, 
परpqरका जनका ला<ग परpqरको इLछाभ/दा बा<हरका कxरा lन्। एकजना य4वाको मलाई सDझना छ जसS 
<फिलम हलमा काम पाएका <थए। Wयहा; खाइ> हा<नकारक <फिलमह.को बाHमा <तनलाई िच/ता ला<गरRको 
<थयो र काम छोड्> <वचार गद½<थए, तर उनको स«सा<रक झ4काव भएका य4वा-पा0टरS <तनलाई काम नछोड्> 
सgलाह <दए! प<रणाम0व.प उनी नराyोस;ग पिछ ह�। मलाई अक´ �यिuतको सDझना छ जसको िजDpवारी 
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भ>को स«सा<रक पाट�ह.को स4प<र�Zण गन4O <थयो जसअ/तगOत <पउ> र ना;L> कxरा प<न पदOºयो। उसS Wयो काम 
नछोडoसDम ऊ आिWमक .पमा धoर` बढoन न ता आ�नो जीवनमा <व�की <नणOयह. गनO न` <सuयो।

बाइबलS भ/छ मhडलीको cवा0ता नगन2O (<ह�2 १०:२५)। मhडली परpqरको घर हो (१ <तमोथी ३:१५। तसथO 
मhडलीलाई छोड्न लाउ> खालको <नणOय गन4O गलत हो, ज0त` नया; ठाउ;मा बसाइ सन4O जहा; असल मhडली छ̀न वा 
Wय0तो काम अपनाउन4 जसS मhडली सभाह.िख अलग पाछO। हाyो मhडलीमा एकजना य4वा <थयो जो नशाल4 
पदाथOको बानी लाµको जीवनश`लीको पÅÜभ2िमबाट बचाइएका <थयो। उसको जीवनमा राyा स�mतह. िख/¸ र 
ऊ Fभ4मा बढ्द̀<थयो। एक <दन गाउ;बाट उसको बाब4S उसलाई घर फक®न बोलायो। हाyो सgलाहको बाबज4द ऊ 
गयो र Wयसcलािख ऊ आ�नो AीिCय जीवनमा पिछ हट्न थाgयो। य0तो कxरा धoर`पटक दोहो<रएको हामीS 
°का छ¦।

<वqासीह.S मhडली छोड्> एउटा Fम4ख कारण यो हो <क उनीह. मhडली सभाह.िख अलग गराउ> काम 
रो�छन् र फल0व.प पिछ हट्छन्। <नDन �ईटा Eताउनीह.लाई <वचार गन4Oहोस्:

“सात कZा पार गHको mही समयपिछ हो, हाyा क<रब २०% य4वाह. हराउ;छन्।  स�ग<तको  <दनमा छ4<r 
नपाइ> <क<समको काम अ;गाSकाS <तनीह. हराउ;छन्। ती काममा लाµपिछ उनीह.लाई स�ग<त 
नआउनलाई बहाना गन4O सिजलो l/छ र उनीह. Fायः आउ;द̀नन् प<न।”

“मhडली छोडoर जा>ह.म�Xमा धoर`जनाको य0तो धारणा भएको पाइएको छ <क य<द परpqरS 
उनीह.लाई स�ग<तको <दनमा छ4<r  नपाइ> काम <दलाउन4भएको छ भ> स�ग<त छ4टाउन4 गलत होइन। 
परpqरS उनीह.लाई अभÚ पोशाक प<हरन4पन| काम <दलाउन4भएको छ भ> अभÚ पोशाक प<हरन4 गलत 
होइन। परpqरS उनीह.लाई रक स�गीत स4/न4पन| वातावरण भएको  काम <दन4भयो भ> Wयो गलत 
होइन। Wय0ता कxराको सामना गनOलाई आफ]ह. बिलय ̀ भएको उनीह. ठा/दछन ् र उनीह. Wयसबाट 
अिलक<त प<न Fभा<वत नभईकन मhडली आइरहन सu>छन् भ/> उनीह. सोLछन्। तर Fायः Wय0तो 
काम पाएको  छ म<हना ज<त पिछ उनीह. वषOभ<रमा ५०% वा Wयसभ/दा बढी सभाह.मा गयल भएको 
पाइ/छ। अ<ववा<हतह.को <नद|शकको Í<सयतS ±S एउटा कxरा जोड <द;द̀ आएको  छ4 <क हाyो ला<ग 
एकदम िमg> काम परpqरS हाyो ला<ग  रो�न4भएको छ र श`ताल> प<न हाyो ला<ग उसS रोÕको 
एकदम िमg> काम प<न Wयहा; छ। तर धoर`जसो य4वाह.  परpqरबाटको  Wयो <स� काम पाउनको ला<ग 
पखO> गद½नन्।”

य<द कोही <वqासÃारा िजउ;छ भ> उसS आफ]लाई मhडलीबाट अलग पाHर वचनको अव�ा गराउ> काम िल;द̀न।

बाइबलS भ/छ, अ<वqासीस;ग cpल जोडी नब/न2 (२ को<र/थी ६:१४)। Wयस`S अ<वqासी<सत <ववाह गन4O वा 
अ<वqासी<सत िमSर �यापारमा साझoदार ब/न4, अथवा Wय0तो अ/य कxन` कxरा गन4O एकजना <वqासीको ला<ग 
परpqरको इLछा क<हgय ̀ प<न lन सuद̀न। एकजना �यिuतको मलाई सDझना छ जो एउटा नया; मhडलीको 
सÂ0थापक <वqासीह.म�Xमा ग<न/ºयो। ऊ राy ̀गद½<थयो, बढ्द̀<थयो, तर आिखरमा ऊ एकजना अ<वqा<स<सत 
काममा साझoदार ब/यो र उसको साझoदारको cइमानी कामकxराS ऊ Õलमा प4sयो र यसरी उसS आ�नो साZी 
<बगा�यो।

बाइबलS भ/छ, झ2टा िशZा<सत आव� नlन2 (रोमी १६:१७; २ य2ह/ना १०-११)। यसको मतलब झ2टा िशZा 
<सकाउ> बाइबल तालीम वा मhडली जान4, झ2टा िशZकह.का प40तक पढ्न4 वा उनीह.को Fचार स4/न4, वा झ2टा 
िशZालाई अपनाएको �यिuतस;ग घ<नC सDब/ध बढाउ;द̀ ल̀जान4 एकजना <वqासीको <निDत परpqरको इLछा 
होइन। मलाई �ईजना जवान प4§षह.को सDझना छ जो हाyो मhडलीमा आउ;द̀<थए र उनीह.को जीवनमा असल 
कxराह.को स�mत िख/ºयो र उनीह. Fभ4 बढ्द̀ गHको ज0तो िख/ºयो, तर उनीह. एउटा झ2टा िशZकको 
बाइबल अ�ययनमा जान थाS र प<रणाम0व.प उनीह. हाyो मhडली छोडoर गए।
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<व�की <नणOय गन4O भ>को य<त हो: एक �यिuत परpqरको स/तान भएर उसS उहा;को वचन<वप<रत कxन ̀प<न 
काम गन4Ol;द̀न।

हामी बाइबलको अव�ा गदOछ¦ भ> हामीS परpqरको आिशषको आशा गनO सuदन¦। क<त AीिCयनह.S m गछOन् 
भ> प<हला आ�न` योजनाह. बनाउ;छन् अ<न Wयसपिछ परpqर<सत Wयसका ला<ग उहा;को आिशष माsछन् तर यो 
त उgटो काम गन4O हो। प<हला त हाyा योजनाह. परpqरको इLछाअन4सार छन् <क छ̀नन् भ>र पuका गन4OपछO तब 
उहा;को आिशष माª4 र आशा गन4O म4ना<सब l/छ।

&व�की &नण$यह< कसरी गन9 भाग १ सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. यस पाठमा हामीS चचe गHका चार कxराह. m-m lन्?

2. आ�न ̀kदयमा<थ भरोसा गन| �यिuत म2खO हो भ>र कxन पदS बताउ;छ?

3. आ�न ̀kदयमा<थ भरोसा गन4O <कन म2खO काम हो?

4. kदय छली र �C छ भ>र कxन पदS बताउ;छ?

5. परpqरलाई आ�ना सब` मागOह.मा मान भ/> बाइबलको भनाइको मा> m हो?

6. �यो<तमा <ह;ड्> बाHमा कxन प40तकको कxन अ�यायS बयान गदOछ?

7. <व�की <नणOयह. गनOलाई �यो<तमा <ह;ड्न4 <कन आवaयक छ?

8. शारी<रक अिभलाषाह. Fाणको <व§�मा य4� गदOछन् भ>र कxन पदS Eताउनी <द/छ?

9. म य<द Fभ4मा मª भए; भ> उहा;S pरा kदयका चाहनाह. <दन4l/छ भ>र कxन पदS बताउ;छ?

10. <वqास परpqरको वचन स4>र आउ;छ भ/> कxरा कxन पदS बताउ;छ?

11. परpqरका जनका <निDत स«सा<रक रमझम l> पाट�मा जान4, म2¶तप2जा गन4Oपन| 0क]लमा पढ्न4, �Cता<सत 

सहभागी lन4पन| काम अपनाउन4 (रuसी cL> काम, अभÚ पोशाक लगाउन4पन| काम, खराब <फिलम खाउ> 

काम, स«सा<रक स�गीत बजाउन4पन| काम, अिaलल ना;च खाउ> काम), अ<वqासीह.को री<त<रवाजमा भाग 

िलन4, स«सा<रक स�गीत वा फ©शनमा सहभागी lन4, आ<द परpqरको इLछाभ/दा बा<हरका कxराह. lन् भ>र 

हामी कसरी जा/न सuदछ¦?

12. मhडली सभालाई cवा0ता नगनO कxन पदS <वqासीह.लाई <नद|शन <द/छ?

13. मhडली परpqरको घर हो भ>र कxन पदS बताउ;छ?

14. बाइबलको आ�ा नमा/> र मhडली सभालाई cवा0ता गन| <वqासीह.लाई Fायः m l/छ?

15. एकजना <वqासी अ<वqासीह.<सत cpल जोडी ब/न सu> mही उदाहरणह. m-m lन्?

16. झ2टा िशZा <सकाइ> बाइबल अ�ययन वा मhडली वा सDpलनमा जान4 एकजना <वqासीको ला<ग परpqरको 

इLछा होइन भ/> कxरा हामी कसरी जा/न सuछ¦?
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जीवनमा %व^की %नणLयहU कसरी गन̀?
भाग २

क5ठ गन7$पन9 पदह<: &हतोपvश १२:१५; २४:६; २९:२५

अिघgलो पाठमा हामीS <व�की <नणOयह. गनOका ला<ग बाइबलका चारओटा महvवप2णO <स�ा/तह.लाई अ�ययन 
ग�य¦: १) आ�न ̀ समझमा भरोसा नगन4Oहोस्, Fभ4मा भरोसा गन4Oहोस् २) �यो<तमा <ह;ड्न4होस् ३) Fभ4मा मsन 
रहन4होस् ४) बाइबलको अव�ा गनO लाउ> खालको कxन` प<न <नणOय नगन4Oहोस्।

यस पाठमा हामी यस <वषयमा अक´ <स�ा/तलाई Rन|छ¦:

५) असल स�लाह खो�न1होस् (Fहतोप�श १२:१५; १९:२०)

परpqरको इLछामा <व�की <नणOयह. गनOका ला<ग अक´ एकदम महvवप2णO एउटा भाग यो छ: ईqरीय सर-
सgलाह खो�न4। यस कxरालाई �यावहा<रक ब4ि�को प40तक <हतोपशमा १३ पटक उgSख ग<रएको पाइ/छ। <ववाह, 
पढाइ, काम, बसाइ-सराइ ज0तो कxन` प<न ठ2लो <नणOय गन4O अिघ आिWमक सर-सgलाह खो�न4पछO। तर ठीक सgलाह 
कहा;बाट पाउन स<क/छ र पाएको सgलाहलाई कसरी म2gया�कन गन|, Wयो जा/न4 प<न उि~क� महvवप2णO छ।

ब4ि�हीन सgलाह स4/> �यिuतको उgSखनीय उदाहरण स4Sमानका छोरा रहबाम lन् (१ राजा १२:१-१६)। 
राजग{ी _हण गHको लग~̀ उनका FजाS उनी<सत हामीलाई दयाल4 �यवहार ग<रयोस् भ/द̀ आ_ह गH। आ�नो 
<नणOय गन4Oपदe उनS प<हला ब2ढापाकाको सgलाह स4> जसS उनका बाब4लाई सर-सgलाह <द> गHका <थए अ<न 
उनीह.S उनलाई Fजाको कxरालाई �यान <दन4पछO भ/> ब4ि�मानी सgलाह <दए। Wयसपिछ उनS आ�न ̀
द¦तरीह.को सgलाह खोÕ अ<न <तनीह.S उनलाई आ�नो ख4सीअन4सार �यवहार गनO र Fजाको मनोभावनाको 
कदर नगनOलाई सgलाह <दए। उनS यही ब4ि�हीन सgलाह पÒयाउ> <नणOय गH र फल0व.प आ�नो रा�यको 
अ<धक«श भाग ग4माए। य4वाS सध� खराब सgलाह र ब2ढापाकाS सध� असल सgलाह <द/छन् भ/> होइन। Fभ4स;ग 
<ह;ड्> र परpqरको वचन जा/> य4वाS Wयसरी निजउ> ब2ढापाकाS भ/दा असल सgलाह <द>छ। १ राजा १३ मा 
एक परpqरको जनS पिछ ह�का, झ2ट बोg> वÅ� अगमवuताको कxरा स4>र परpqरको इLछाबाट तक·र गए र 
उसको नराyो गरी अ/त भयो।

ब1ि�मान् eयिJतह@सQग स�लाह खो�न1होस् (“ब1ि�पbणE स�लाह�ारा” Fहतोप�श २४:६)।

ब4ि�मान ्सgलाहकारह.S परpqरको वचन जा>का l/छन।् बाइबलीय त<रकामा ब4ि�मानी सgलाह खो�दा हामी 
मानवीय राय चाह/न¦; हामी बाइबलीय �ानमा आधा<रत ब4ि� चाह/छ¦। हामी कxन ̀मा/¥को वचन खोिजरRका 
छ̀न¦ तर परpqरबाटको वचन खो�द̀छ¦। यसकारण हामीS बाइबललाई प<र�मसाथ अ�ययन गHका 
<वqासीह.बाट सgलाह खो�न4पछO। ब4ि�मान् सgलाहकारह. आिWमक .पमा पाको l/छन् र बाइबलमा जानकार 
l/छन्।

ब4ि�मान ् सgलाहकारह. खा;टी िशZा जा>का र <वचार िमg> खालका l/छन्। नव-इभा/Õिलकलह. वा 
uया<र�p<टकह. वा uयािgभनवादीह. वा अझ` उदारवादी र रोमन uयाथोिलक वा िशZामा एक� मन नभएका 
अ.ह.<सत सgलाह खोÕर क<तपय बाइबलीय घरप<रवारकाह.S गलत <नणOयह. गनO प4µका छन्। अp<रकामा 
गभOपतनलाई व`धा<नक बनाउ> `रो <व§� �ड’ (Roe vs. Wade) नामक अp<रकाको रािCàय 0तरको म4{ाको 
F<तपZी नोमe मuकोभ� (Norma McCorvey) को �ःखद उदाहरणलाई <वचार गन4Oहोस्। <तनी गभOपतनको 
<व§�मा उठीन् र कxन` एक “इभा/Õिलकल”  अग4वाबाट बि�त0मा िलइन्; तर गभOपतनको <व§�मा आवाज उठाउ> 
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<सल<सलामा uयाथोिलक पादरीह.<सतको उनको घ<नCतामाफ®त पिछ गएर उनी रोमन uयाथोिलक चचOलाई 
0वीकार गनO प4<गन्।

ब4ि�मान ्सgलाहकारह.S आ�न ̀जीवनमा असल <नणOय गHका l/छन् र उनीह.को च<र} असल र ि0थर खालको 
l/छ। (”<वqासघाती मा/¥मा<थ भरोसा”  <हतोपश २५:१९) नगनOलाई बाइबलS Eताउनी <द/छ)। अgछी गन| 
�यिuतह., <तन4Oपन| ठाउ;मा न<तन|ह., झ2ट बोg>ह., ठªoह., अि0थर 0वभाकाह.S असल सgलाह <द>छ̀नन्। 
<व¿ष गरी य4वाह.S यसलाई �यानमा रा�न4पछO। वचनS य4वालाई बाब4आमाको आदर गन4OपछO भ/दछ, तर 
बाब4आमाह. असल च<र}का छ̀नन् भ> <तनीह. ब4ि�मान ्सgलाहकार lन सuद̀नन्। मान<सक र आिWमक .पS 
अि0थर मा/¥लाई प<न एक अथOमा “<वqासघाती मा/¥”  को वग�करणमा रा�न स<क/छ। pरा बाब4 यस वगOमा 
पन4Ol/ºयो <कन<क दो¤ो <वq य4�मा Fशा/त महासागरका टाप4ह. (�या<स<फक आइgयाhडस्) मा िभड/तमा 
पन4Ol;दा उहा;को मि0तÇकमा दीघOकालीन असर प4sन गएको <थयो। Wयसपिछ उहा;लाई क<हgय` ठीक भएन र बारDबार 
उहा;लाई मान<सक अ0पतालमा भनe गन4Oप�यो। उहा;S Fभ4लाई िच/न4l/ºयो तर कxन` प<न भार वहन गनO वा 
महvवप2णO <नणOय गनO उहा; असZम lन4l/ºयो र उहा; ठीक सोLन सuन4l/नºयो। प<रणाम0व.प हाyी आमा र हामी 
छोराछोरीह.S क<तपय समयह.मा उहा;को आशीवeद नखोजीकन` कामकxरा गनO <सuन4प�यो। ज0त`, उहा; कxन` प<न 
काममा ि0थर रहन सuन4l/नºयो Wयस`S प<रवारलाई धा/न आमा काममा जान4पन| भयो। अ. <वकgप̀ <थएन तर 
बाब4S यस कxराको �याद̀ <वरोध गन4Oभयो। उहा; काम गनO सuन4l/नºयो र उहा;S कमाउन सu> कxन` सDभावनान` 
<थएन, तर आमाS काम गHको प<न उहा; चाहन4l/नºयो। अ/तमा आमा आफ� अिघ सन4Oभयो अ<न Fभ4S आिशष 
<दन4भयो र उहा;S <ववाहअिघ काम गन4Oभएको �िलकम कDपनीमा काम पाउन सuन4भयो अ<न <व0तार` बाब4लाई 
यसको बानी पनO थाgयो। सामा/य अव0थामा पWनीS Wयसो गन4O त <वÚोह l/ºयो तर यस अव0थामा Wयो <वÚोह 
<थएन। २३ वषOको उpरमा ±S म4िuत पाएपिछ म बाइबल कSज जान चाR; र dवकाइको <निDत तािलम िलन 
चाR;। बाब4S यसको <वरोध गन4Oभयो। Fभ4S मलाई इसाई प40तकह. S�न अग4वाइ गन4Oभयो। बाब4S यसको <वरोध 
गन4Oभयो। बाब4को इLछा <थयो ±S आ�नो घर<तर` बdर कत ̀काम गरोस्। म एकदम ख4सी छ4 <क ±S मान<सक 
गडबडीS _0त lन4भएका pरा घाइÎ बाब4लाई नभएर Fभ4लाई पÒयाए;। बाब4आमाको सgलाहको <व§�मा 
क<हSका<ह; <नणOय गन4Oपन| l/छ तर Wय0तो <नणOय गन4O न` छ भ> Wयो हgका.पमा क<हgय` ग<रन4l/न।

ब4ि�मान ्सgलाहकारह. बाइबल <वqास गन| असल मhडलीह.मा पाइ/छन्। य0तो सgलाह पाइ> प<हलो ठाउ; 
pरो आ�न ̀मhडली हो (य<द म बाइबललाई सा;Lच̀ <वqास र आदर गन| एक असल मhडलीमा छ4 भ>)। मhडली 
सWयको खा;बो र जग हो (१ <तमोथी ३:१५)। आ�ना जनह.लाई <सकाउन र स4रZा <दन परpqरS गोठालाह., 
िशZकह. <दन4भएको छ (एफ©सी ४:११-१२)। आिWमक सgलाह िलन4पदe उनीह. न` हाyो सgलाहकार-स2चीको 
मा<थ<तर lन4पछO।

ब4ि�मान ्सgलाहकारह.स;ग तपाइÁको <व¿ष प<रि0थ<तको सDब/धमा ब4ि� l/छ। °तीपा<तको सgलाह चा<ह;दा 
तपाइÁ डाuटरकहा; जान4l/न। व`वा<हक जीवन सDब/धी सgलाह चा<ह;दा तपाइÁ सफल व`वा<हक जीवन भएको 
�यिuतकहा; जान4होस्। स4समाचार Fचारमा आ�नो प2र` जीवन <बताउ> बाHमा सgलाह िलन चाहन4l/छ भ> तपाइÁ 
एक अन4भवी िमसनरीकहा; जान4होस्। एउटी असल <वqासी आमाS चाgसO 0पजOनलाई Fचारक नब/नलाई सgलाह 
<दएका रRछन्। तर वा0तवमा Fचारक lन4 भ>को m हो एउटी ËीS खास ब4³न सuद̀नन्, य�<प उनी एक �याद̀ 
आिWमक Ëी lन सिuछन्। 0पजOन S�छन्, “मलाई राyरी याद छ, एउटी आिWमक DयाडमS मलाई Fचारकको 
काममा हात नहाgनलाई भरमs�र Fयास ग<रन्; सuदो इमानदारीता र ध`यOतामा ±S उहा;को रायको Sखाजोखा 
गन| Fयास ग» — तर उहा;को भ/दा फरा<कलो अन4भव भएकाह.को फ�सला न` बढी वजनदार ठह<रयो”  (सी एच 
0पजOन, SuचसO ट4 माइ 0ट4डo/ट्स्)।

ब4ि�मान ् सgलाहकारह. सWय कxरा बोgन तयार l/छन् (<हतोपश २७:६)। हामी Õ स4/न चाह/छ¦ Wयो 
स4नाउ>ह.बाट मा} सgलाह िलन खो�छ¦, वा नरम-नरम मा} बोg>, हामीलाई फxuयeउ>, क<ठन <वषयह.लाई 
एका<तर प/छाएर कxरा गन|ह.बाट मा} सgलाह खो�छ¦ भ>, हामी समय °र फाgद̀छ¦। हामी Wय0ता 
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सgलाहकारह. खोज¦ जोह.S हामीलाई ज0तोस4क� अव0थामा प<न सWय कxरा बताउ;छन्। <वqासीS आफ]S स4/न 
चाRको कxरा स4नाउ>स;ग मा} सgलाह िलन4 भ>को ऊ परpqरको इLछाको बाHमा गDभीर नभएको Fमाण <दन4 
हो। हामीलाई अगमवuता िमकायाह ज0तो सgलाहकार चा<ह/छ (१ राजा २२:२७) जसS �:ख ̀भोsन4 पH ताप<न 
सWय कxरा बोgन पिछ ह�नन्। Wयस`S हो, �C राजा आहाबS ग4नासो गHका <थए, “म <तनलाई घÅणा गदOछ4 <कनभ> 
<तनS pरो <निDत असल अगमवचन कह;द̀नन्, तर सध� खराबी मा}”  (१ राजा २२:२७)। आहाबलाई चा<ह> 
सgलाहाकार िमकायाह न` <थए तर Wयो जा/न सu> ब4ि� आहाब<सत <थएन।

एकजनाभ:दा बढीसQग स�लाह खो�न1होस् (“जहाQ धVरi स�लाहकार [:छन्” Fहतोप�श ११:१४; २४:६)।

यस कxरालाई जोड <द> Rत4S यसलाई <हतोपशमा �ई-�ईपटक दोहो�याइएको छ। आिWमक सgलाहकारह.को 
एउट` मत lन4 भ>को परpqरS आ�नो इLछालाई अन4समथOन गन| उहा;को एउटा त<रका हो। ज0त`, कxन` य4वाS य<द 
<ववाह सDब/धी सgलाह खो�द̀छ भ> अ<न उसS बाब4आमास;ग, मhडलीका गोठालाह.स;ग, िशZकह.स;ग, साथ̀ 
अ. प<रपuuव आिWमक �यिuतह.स;ग सgलाह िल/छ भ> Wयहा; एक मत भएको lन4पछO।

फ©<र, “धoर` सgलाहकारह.”  पाइ> सव´~म ठाउ; परpqरको भय मा/>, बाइबल <वqास गन| मhडली हो। बाइबल 
कSजको बाHमा 0पजOनS �यuत गHको कxरा एउटा ईqरीय मhडलीको सवालमा झन` सा/द²भक छ: “यहा; हामी 
एकसाथ Èला l/छ¦, FाथOनामा स;ग̀ l/छ¦, कxराकानीमा, <विभ/न माhडिलक कामकाजको <सल<सलामा हामी एक 
आपसस;ग समय <बताउ;छ¦ जसS गदe हामीS एक-अकeलाई िच/न सuछ¦, नापजोख गनO सuछ¦, एकअकeका 
कमजोर तथा बिलयो पZह. जा/न सuदछ¦। एउटा ब4ि�मान ् मा<नसS धoर`जनाको अथeत् बlमतको, सgलाह, 
<नÇकषOलाई अ0वीकार गनOलाई अिलक <ढला-स40ती न` गन|छ।” (C.H. Spurgeon, Lectures to My Students)।)

तर यसको मतलब, मभ/दा मा<थका �यिuतह.को सहम<त <बना ±S क<हgय` प<न <नणOय गन4O l;द̀न भ/> होइन, 
<कन<क मा<नस गलत lन सuछ; तर यसको मतलब यो हो <क य<द ±S Wय0तो <नणOय गन| न` हो भ> मलाई वचनS 
0पC̀ समथOन ग<ररRको lन4पछO र आफ]S गनO लाµको <नणOय परpqरको इLछा हो भ/> कxरामा म प2र ̀ <नि�त 
lन4पछO।

<विभ/न �यिuतह.बाट सgलाह िल;दा हामी कxन` एउट ̀�यिuतको इLछाको दास ब/नबाट जो<ग/छ¦। सन् १९७० को 
दशकको “Ê/�को0टल गोठाला अिभयान”  (Pentecostal Shepherding Movement ) को भ2ल यही <थयो। 
उनीह.को िशZा अन4सार हHक <वqासी जनS आफ]लाई मhडलीÃारा <नय4uत ग<रएको एउटा “गोठालो”  को 
अधीनमा स4िDपन4पछO। उuत “गोठालो”  <सत सgलाह निलईकन कxन` प<न <नणOय गनO िमgद̀नºयो। यसको 
प<रणाम0व.प Wयहा; अ<धकारको �यापक �§पयोग भएको पाइयो। मhडलीका गोठालाह., िशZकह. र Eला 
बनाउ>ह. महvवप2णO सहायकह. lन्, तर <वqासीको एउट` मा} मािलक lन4पछO, जो AीC lन4l/छ।

±S एउटा Eताउनी <दन`पछO <क “धoर`जना सgलाहकारह.”  S गोलमाल प<न gयाउन सuछ य<द ती सgलाहकारह. 
परpqरको भय मा/>, बाइबलीय त<रकामा ब4ि�मान र िशZामा एक� मनका छ̀नन् भ>!

निजकका eयिJतह@सQग स�लाह खो�न1होस् (Fहतोप�श २७:१०)।

क<तपटक मा<नसह. निजककाह.लाई छोडoर टाढाकाह.<सत सgलाह िलन खो�छन्, lन त यो सध� गलत l/छ 
भ/> होइन। तर`प<न क<तपटक Wयो गलत कारणS ग<र/छ। cलाबखत मलाई अ. मhडलीकाह.S आ�नो 
मhडलीको अव0थाबाH सgलाह माª खो�छन्। तर मलाई Wयहा;को व0त4ि0थ<त राyरी थाह l;द̀न। क<हSका<ह; 
कोहीS व0त4ि0थ<त राyरी थाह नभएक�ह.स;ग सgलाह िलन खो�छन्, तर यही कारणS हामीS सामा/यतयाः 
निजककाह.स;ग सgलाह िलन खो�न4पछO।
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य4वाह.का ला<ग Fथम सgलाहकारह. उनीह.को आ�न` बाब4आमा lन4पछO, <व¿ष गरी बाब4आमा <वqासी lन् 
भ> (एफ©सी ६:१-३)। दो¤ो 0थानमा सgलाह खोिजन4पन| मhडली अग4वाह.बाट हो। जसरी एउटा गोठालाS 
Èडाह.<सत �यवहार गदOछ Wयसरी न ̀ उनीह.को खHख गनO, उनीह.लाई सहायता गनO परpqरS 
मhडलीह.लाई अग4वाह. <दन4l/छ। ईqरीय मhडली अग4वाह. “<तमीह.का Fाणह.का <निDत जागा 
रह/छन”्  (<ह�2 १३:१७)। उनीह.S मhडलीका जनह.को बाHमा <वचार ग<ररह/छन्, उनीह.को ला<ग FाथOना 
ग<ररह/छन्, हHकको ला<ग सव´~म कxरा चाह/छन्, र परpqरS उनीह.लाई <व¿ष ब4ि� <दन4l/छ।

हाyो मhडलीमा <ववाहको <वचार ग<ररRका य4वाह.लाई आ�ना बाब4आमास;ग कxरा गनO र Wयसपिछ आ�ना 
मhडली अग4वाह.स;ग छलफल गनOलाई आ_ह गन| गदOछ¦। कxन` भाइलाई कxन` ब<हनीF<त Wय0तो चासो छ भ>, 
अग4वाह.स;ग कxरा नगरीकन कxरा अगा<ड नबढाउन हामी आ_ह गदOछ¦। अग4वाह.लाई क<त कxरा थाह l/छ ज4न 
कxरा य4वालाई थाह l;द̀न, अ<न Wयसमा अगा<ड बढ्न4 ब4�ीमानी l/छ या l;द̀न भ/> बाHमा उनीह.S असल सgलाह 
<दन सuछन्। यस F<-यालाई cवा0ता गन|ह.S सध� गडबडी <नDWयाएका छन्!

वा2ता गनw eयिJतह@सQग स�लाह खो�न1होस्

तपाइÁलाई िच/> मा} नभएर तपाइÁको वा0ता सpत गन|, तपाइÁको आिWमक जीवनको श4भिच/तकह.स;ग सgलाह 
िलन खो�न4 ब4ि�मानी हो। ज0त`, एक य4वाS उसको आिWमक भलाइको <निDत वा0ता नगन| र उसको जीवनमा 
WयसFकारS प<र�म नगन| �यिuतबाट भ/दा उसको ला<ग FाथOना ग<ररह> एउटा आिWमक अग4वाबाट बढी असल 
सgलाह पाउ>छ।

स�लाह ग8भीरतापbवEक (लगनशीलतापbवEक) खो�न1होस् (Fहतोप�श २०:५)

एकजना पा0टरको अवलोकनअन4सार “हHक सgलाहकार सgलाह <दन िछटो l;द̀न। इमानदार भईकन, खोजी-खोजी 
एक ब4ि�मान �यिuतबाट सgलाह उघाएर <नकाgन4 सgलाह िलन खो�> �यिuतको िजDpवारी हो। Fायः ब4ि�मान 
ग<न> �यिuतह. हतार-हतार सgलाह Fदान गन| गद½नन्।”

परtZरFसत सyगFतमा FहQड्दi, उहाQको वचनको �योFतमा र र स�लाह खो�न1होस्

परpqरलाई छोडoर मा/¥मा भरोसा गन4O वा मा/छलाई ऊ मानो परpqर भएझ� अ/धो .पमा मा/न4 म2¶तप2जा हो 
(य²मया १७:५-८)। हो, परpqरS हामीमा<थ अ<धकारीह. <दन4l/छ, हामीलाई सहायता गनO िशZकह. 
<दन4l/छ र <तनीह. महvवप2णO l/छन्। तर अ/तमा हाyो भरोसा परpqरमा<थ lन4पछO, र हामीS उहा;बाट न` ब4ि� 
Fा�त गन4OपछO। <बल गोथाडO (Bill Gothard) को “अ<धकार”  (“chain of authority”) भ<न> धारणाअन4सार 
ज0तोस4क� कxरा <कन नहोस्, अ<धकारीS Õ भ/छ Wयसलाई मा/न4पछO अH, तर यो बाइबलसDमत छ̀न। हामीS 
उहा;लाई भ/दा बाब4आमालाई सpत बढी Foम गदOछ¦ भ> हामी उहा;को Eला lन अयोsय l/छ¦ भ>र Xश2S 
भ/न4भयो (म~ी १०:३७)। यसकारण यो 0पC छ, Wय0तो समय प<न आउ;छ जब हामी अ<धकारीको मागभ/दा 
<वप<रत <दशामा चgन4पन| l/छ। कxन अव0थामा? Wयो अव0थामा जब उनीह.S हामीलाई परpqरको वचनS 
खाएको उहा;को इLछा<वप<रतको <दशामा ल̀जान खो�दछन्। हामीS मा<नसको भ/दा परpqरको आ�ापालन 
गन4OपछO भ>र Fo<रतह.S <सकाए (Fo<रत ५:२९)। हाyो मhडलीको प<हलो <वqासीह.म�Xमा एकजाना चा<ह; 
टीनएज mटी <थइन्। <तनका <ह/Ð बाब4आमा र <ददीह.S उनलाई मhडली जान मनाही गH, तर <तनS AीCलाई 
प<हलो 0थान <दइन् र परpqरको वचनलाई मा>र सब` अवसरह.मा मhडली उपि0थत भइन्। फल0व.प उनको 
प2र` प<रवार Fभ4मा आएका छन्। हामीS अ<धकारीह.लाई आदर गन4OपछO तर AीC न ̀ हाyो Fथम र एकमा} 
मािलक lन4पछO। प<हgय ̀हामीS भ<नसuय¦, म4�य कxरा हामी c<रयालीह. ब/न4पछO र सब` कxरालाई परpqरको 
वचनS जा;Lन4पछO (Fo<रत १७:११)।
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एउटा कxरालाई जोड <दन हामी भ4gन चाह/न¦ <क हामीS सgलाहलाई हाyो आ�न ̀�यिuतगत रायS जा;Lन4 l;द̀न 
होइन, न ता समाज, हाyा द¦तरी, आध4<नक <वचारधारा, मनो<व�ान, वा अ/य कxन ̀ कxराS न`, तर mवल 
परpqरको वचनS मा}।

&व�की &नण$यह< कसरी गन9 भाग २ सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. हामीS ब4ि�मानी सgलाह खो�न4पछO भ>र <सकाउ> <हतोपशको पद बताउन4होस्।

2. सgलाह िलन खो�दा हामीलाई __________________ __________________ को आवaयकता छ̀न।

3. बगालको उ/न<त गराउन र Wयसलाई रZा गनO परpqरS मhडलीह.लाई पा0टरह. र िशZकह. <दन4l/छ 

भ>र कxन प40तकको कxन अ�यायमा Sिखएको छ?

4. ब4ि�मानी सgलाह पाउन स<क> प<हलो ठाउ; कxन हो?

5. सोलोमनको छोराको गgती m <थयो?

6. खराब सgलाह <द> प4रानो <नयमको एकजना वÅ� �यिuतको उदाहरण कxन हो?

7. चाgसO 0पजOनS उसलाई Fचार नगन2O भ>र सgलाह <द> एउटी Ëीको सgलाह नमा/न4 <कन ब4ि�मानी <थयो?

8. ईqरीय सgलाहकारह.को __________________________ lन4 परpqरS आ�नो इLछालाई अन4समथOन गन| उहा;को 

एउटा त<रका हो।

9. “धoर` सgलाहकारह.” पाइ> सबभ/दा उ~म 0थान कxन हो?

10. <कन हामीS टाढाकाह.बाट भ/दा हाy` निजककाह.बाट सgलाह िलन4पछO?

11. ब4ि�मानी सgलाहको <निDत एकजना य4वाS सवOFथम कहा; Rन4OपछO?

12. मा/¥मा<थ भरोसा रा�न4 गलत हो भ>र कxन प40तकको कxन अ�यायS Eताउनी <द/छ?

13. हामीS मा/¥को भ/दा परpqरको आ�ा मा/न4पछO भ>र कxन पदS बताउ;छ?
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जीवनमा %व^की %नणLयहU कसरी गन̀?
भाग ३

क5ठ गन7$पन9 पदह<: भजनसtuह २७:१४; &हतोपvश २९:२५; ल>का ९:५९-६०; )A&रत ५:२९; १ 
को&रZथी १४:३३

हामीS अिघgला पाठह.मा <व�की <नणOयह. गन| सDब/धमा पा;चओटा महvवप2णO बाइबलीय <स�ा/तह.लाई 
अ�ययन ग�य¦: १) आ�न` समझमा भर नपन4Oहोस्; Fभ4मा भरोसा गन4Oहोस् र ब4ि� पाउनलाई धoर` FाथOना गन4Oहोस् 
२) �यो<तमा <ह;ड्न4होस् ३) Fभ4मा मsन रहन4होस् ४) बाइबलको अव�ा गनO लाउ> कxन` प<न <नणOय नगन4Oहोस ्५) 
असल सgलाह खो�न4होस्

यस पाठमा हामी यस <वषयमा चारओटा अि/तम <स�ा/तह.लाई <वचार गन|छ¦:

६) मा:¡को डर नमा:न1होस् (Fहतोप�श २९:२५)

हामीS आ�ना सब`भ/दा <Fय आफ/तह.लाई भ/दा उहा;लाई बढी Foम गन4OपछO भ>र Xश2S Eताउनी <दन4भयो। 
Rन4Oहोस ् ल2का १४:२६। हामीS आ�ना सब`भ/दा निजक र <Fय आफ/तह.लाई “घÅणा”  गन4OपछO भ/> उहा;को 
मागको ताWपयO m <थयो? एउटा खhडलाई अक´ खhड<सत त4लना गHर यसको अथO ब4³न सuदछ¦। यस<सत िमg> 
एउटा समान/तर खhड म~ी १०:३७ लाई <वचार गन4Oहोस्। हामीS आ�ना बाब4, आमा, पWनी, छोराछोरी, 
दाज4भाइ, <ददीब<हनीलाई घÅणा गन4OपछO भ/> उहा;को ताWपयO यो <थयो <क हामीS उहा;लाई अ.ह.लाई भ/दा 
�याद̀ बढी Foम गन4OपछO। हाyो kदयह.मा उहा;लाई एकद± प<हलो 0थानमा रा�न`पछO र अ. सब ̀ कxरा भ/दा 
उहा;लाई न` ख4सी पानO हामी िजउन4पदOछ। पा<रवा<रक सDब/धह. महvवप2णO छन् र परpqरको वचनS हामीलाई 
आ�ना <Fयह.को Rर<वचार गनOलाई <नद|शनह. <दएको छ (१ <तमोथी ५:८; कल0सी ३:१८-२१)। Wयसो भए 
ताप<न कxन` प<न मानवीय सDब/धS भ/दा परpqरको इLछा र कामS न` अ_0थान िल/छ।

य<द कस`S परpqरको इLछामा <व�की <नणOयह. गनO चाह/छ भ> उसS मा/¥को भ/दा परpqरक� डर मा/न4पछO 
र उहा;क� dवा गन4OपछO। एका<तर साथीह. वा आफ/तह.लाई ख4सी पान| <क, र अक´<तर परpqरको आ�ापालन 
गन| र उहा;लाई ख4सी पान| <क भ>र य<द रो�न4पन| ि0थ<त आयो भ>, उसS परpqरलाई न ̀रो�न4पछO। परpqरको 
भ/दा आफ/तह. र साथीह.को डर मा/न4 ठ2लो पाप हो।

धoर`जना अ<वqासीह.S यही पाप गदOछन ्र यसक� कारण नरकमा पदOछन ्(“डराउ>ह.”, Fकाश २१:८)। नरकमा 
प4ªo धoर`जनाS उनीह. अ. मा<नसह.S m सोLलान् भ/> डरS Wयहा; प4µका lन् भ>र एक <दन भ/>छन्।

धoर`जना <वqासीह.S प<न यो पाप गHका छन्। शतािMदय¦िख धoर`जनाS पा<रवा<रक नातासDब/धको कारणS 
अ<व�की <नणOयह. गHका छन्। यहा; <विभ/न �यिuतह.को “सोसO-फोसO”  S काम ग<ररRका l/छन्। आ�ना 
प<रवारह.का कारणS क<तS अ<वqासीह.लाई <ववाह गHका छन ् वा ख4कxलो खाS बाइबल कSजमा पढ्न 
गएका छन ् अथवा Wय0त ̀ कxन` Êशा अ;गाSका छन्। प<रवारका सद0यह.को <वरोधS गदe क<तS परpqरको 
इLछालाई अ0वीकार गHका छन्। मलाई AीCमा डो�याउ> �यिuतको मलाई याद आउ;छ। परpqरको इLछा <थयो 
उसS Fचार गHको, तर उसकी पWनीS ऊ Fचार गनO छोड्द̀न भ> उसS घर छोडoर जा> Eताउनी <दई। उसS 
पWनीलाई स;ग̀ बÏ <व/ती ग�यो तर Fचार गनO भ> छोडoन। अ/तमा पWनीचा<ह; घरबाट <ह;डी छाडâो र साथमा 
सानो छोरालाई प<न लsयो। प<तको kदय चuनाच2र भयो तर उसS परpqरको वचन Fचार गन4OपछO भ/> 
परpqरको आ�ालाई मा/न छोडoन। क<तS, Wय0तो रोजाइको घडीमा परpqरक� इLछालाई पीठ फकeएका छन्।
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य4वाह.S धoर`पटक मा/¥को डर मा>र पाप गदOछन्। परpqरS उनीह.लाई प<व}ताको र dवाको जीवनमा 
बोलाइरहन4भएको छ भ>र थाह गHर प<न <तनीह. साथीभाईह.को नजरमा छ4r` िखन चाह;द̀नन ्र यसS गदe 
उनीह. परpqरको इLछा पालन गनOिख पिछ हट्दछन्। नया; AीिCयन l;दा ±S यो कxराको सामना गन4OपHको 
<थयो; pरो लामो कपाल काट्न4 परpqरको इLछा हो भ>र मलाई थाह <थयो तर pरो “शान”  घट्छ भ>र म 
<ढलास40ती गद½<थए;। धoर`जना AीिCयन य4वतीह. भÚ <क<समको एक नारीलाई स4हाउ> FकारS वË प<हरन 
इ/कार गदOछन ्<कन<क <तनीह. परpqरको भ/दा मा<नसको डर मा/छन्। यो ठ2लो म2खOता हो। हामी यस सÂसारमा 
उहा;िख शमeउ;दछ¦ भ> उहा; अक´ सÂसारमा हामीिख शमeउन4l>छ भ>र Xश2S Eताउनी <दन4भयो (मक]Oस 
८:३८)।

७) अFधकारीह@लाई आदर गन1Eहोस्

<व�की <नणOयह. गनOलाई अक´ महvवप2णO <स�ा/त हो परpqरबाटका अ<धकारीह.को आदर गन4O। बाइबलS 
यसलाई ठ2लो <वषय बनाएको छ। Rन2O: रोमी १३:१; १ को<र/थी ११:३; एफ©सी ५:२२; ६:१-३; १ <तमोथी 
५:१७; तीतस ३:१; <ह�2 १३:१७; १ प}4स २:१३-१५,१८।

परpqरS उनीह.मा<थ रा�न4भएका अ<धकारीह.लाई आदर गनO र उनीह.को आ�ापालन गनOलाई जब असफल 
भए तब उनीह. परpqरको <स� इLछाको बाटो <बराएउ> खालका अ<व�की <नणOयह. गनO प4µका धoर`जना 
<वqासीह. ±S °को छ4।

धoर`जना य4वाह.S य0तो भ2ल गHका छन ्जब उनीह.S आ�ना बाब4आमालाई आदर गHनन्, र फल0व.प उनीह. 
अब4ि�मानी <ववाह गनO प4µका छन्, अब4ि�मानी िम}ताह. <वकास गHका छन्, गलत ठाउ;मा पढ्न गएका छन्, 
गलत मhडली<सत आव� lन गएका छन्, गलत ठाउ;मा बसाइ सHका छन्, र अ. धoर` अ<व�की <नणOयह. गHका 
छन् ज4नचा<ह; उनीह.S गद½न¸ य<द उनीह.S mवल आ�ना बाब4आमालाई आदर गHका भए।

उही भ2ल पWनीह.S गHका छन् जोह.S आ�ना प<तह.को आ�ापालन गHका छ̀नन ्र उनीह.लाई अनादर गHका 
छन्। हाyी आमा ह�वा यसको Fथम उदाहरण lन्!

यही भ2ल मhडली सद0यह.S गHका छन् जसS आ�ना अग4वाह.को आ�ा मा>का छ̀नन् र उनीह.लाई अनादर 
गHका छन्। तपाइÁ आ�ना अग4वाह.<सत <रसाउन4भयो र उनीह.F<त तीतो ब/न4भयो भ> तपाइÁS असल <नणOयह. 
गन4Ol>छ̀न। अग4वाह.लाई Faन गन4O cठीक होइन, तर उनीह.F<त खराब धारणा रा�न4 गलत हो। ±S धoर`जनालाई 
°को छ4 जोह.S असल मhडलीह. छोडo र पिछ ह� <कन<क <तनीह. मhडली अग4वाह.<सत तीता ब> र 
प�ा~ाप गनO अ0वीकार गH। मhडली अग4वाह. mवल मा<नस मा} lन ्भ/> कxरा सDझन4पछO र उनीह. <स� त 
l;द̀ l;द̀नन्। Wयो एउटा बहाना होइन; यो एउटा वा0त<वकता हो! मhडली अग4वाह. परpqरको वचनभ/दा मा<थ 
l;द̀नन् अ<न य<द उनीह.S पाप गछOन ्भ> उनीह.लाई बाइबलीय त<रकामा अन4शासन ग<रन4पछO (१ <तमोथी 
५:१९-२०), तर <नि�त Fमाणको अभावमा अग4वाह.लाई अपराध लगाएइको खhडमा उनीह.लाई हामीS 
<नरपराध न ̀ठा/न4पछO। एउटा मhडली छोड्न4पन| प<न l/छ य<द Wयो परpqरको वचनF<त सम¶पत lन छाड्छ भ>, 
तर हामीS होिशयारीप2वOक Wयसलाई सही त<रकाS छोड्न4पछO, अथeत ्ठीक kदयS, अ<न हामी सध� अझ बिलयो 
मhडलीमा सन4OपछO, अझ कमजोरमा होइन।

अ<धकारीह. परpqरको वचनS जा;िचन4पछO। हामीS अ<धकारमा रRका �यिuतWवह.को आ�ापालन अ/धा .पS 
गद½न¦ <कन<क हामी एक प<तत सÂसारमा बा;िचरRकाछ¦ अ<न सव´Lच अ<धकारी परpqर lन4l/छ। FWXक 
अ<धकारी Wयस`S परpqरको वचनÃारा जा;िचन4पछO। Fo<रत ५:२९; १७:११। मोशाS फारोको अ<धकारलाई 
इ/कार गH, उसको भ/दा उLच अ<धकारलाई पÒयाउन, अथeत् परpqरक�!
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अ<धकारीह.लाई अपराध लगाइएमा <नि�त Fमाणको अभावमा उनीह.लाई <नरपराध ठा/न4पछO। क<तपय 
�यिuतह. जब अ<धकारमा रRकाह.स;ग असहमत l/छन ्Fायःजसो उनीह. प<व} शाËको 0पC आधारमा नभएर 
आ�न ̀भावना वा धारणाको आधारमा Wयसो l> गदOछन्। अ<धकारमा रRको कxन ̀�यिuत गलत छन ्भ/> मलाई 
लाsदछ भ> ±S आफ]लाई यो Faन सो�न4पदOछ: उuत अग4वा गलत छन ्भ/> कxरा खाउ> मस;ग बाइबलको 0पC 
आधार छ त? अ<न यस <वषयमा m pरो <वचार सही छ त? हामीS आफ]मा<थका अग4वाह.को आ�ापालन गन4OपछO 
भ/> प<व} शाËमा थ4F̀ आ�ाह. <दइएका lनाS प<व} शाËलाई ठीक-ठीकस;ग छ4r,ाउ> काम नगरीकन अ/य 
कxन` प<न आधारमा अ<धकारीह.लाई इ/कार गन4O खतराजनक काम हो।

८) भFवvयलाई  न1Eहोस् (Fह�b ११:२४-२७)

मोशाS आ�नो य4वाव0थाको एउटा घडीमा आएर (“उpरदार भएपिछ”) एउटा ठ2लो <नणOय गH। उनी फारोका 
छोरो कहिलएका <थए जो Wयसcलाका सब`भ/दा धनी र शिuतशाली राजा <थए। मोशाS आ�नो स«सा<रक 
भ<वÇयलाई Rद½ स4ख<वलासको पिछ लाªo धनवान् र शिuतवानह.को भ<वÇयलाई रो�न सuद¸ तर उनS 
दासWवमा रRका <तर0कÆत य¯दीह.को भ<वÇयलाई आ�नो भ<वÇय बनाउ> <नणOय गH। उनS परpqरको 
वचनÃारा पिछसDमको भ<वÇयलाई Rद½ यो <व�की <नणOय गHका lन्। उनS पिछको अक´ जीवनलाई RH अ<न 
AीCलाई अ;गाSको खhडमा यस जीवनमा �ःखकC पाइ> तर AीCको अन/त रा�यमा धनसDपि~ पाइ>, अ<न य<द 
फारोलाई अ;गाSको खhडमा उनS “थोर` समयसDम पापको मोजम�जा”  भोª पाउ> तर Wयसपिछ अन/तसDम 
उनलाई पछ4तो l> कxरा उनS °।

हHक य4वा <वqासीS मोशाको ब4ि�मानी नम4नाको अन4सरण गन4OपछO। उसS आफ�लाई सो�न4पछO, “±S यो <नणOय 
ग» भ> पिछ गएर m l>छ? अन/तसDम यसS m-क0ता नतीजाह. gयाउ>छन्? यस �यिuतलाई <ववाह गH; भ>; 
Wयो Êशा अ;गाS; भ>; फलानो िशZा हा<सल गनOप<r लाµ; भ>; फलानो श गए; भ>; Wयो रमझम गन| पाट�मा 
सहभागी भए; भ>; फलानो<सत िम}ता बढाए; भ>; Wयो टी.भी. <क>; भ>; Wयो स�गीत स4>; भ>; य<द इ/टर>टमा 
िख> कxराको <वषयमा य<द cहोिशयारी भए; भ>; ±S आ�नो kदयलाई य<द सÂसारको Foममा फसाए; भ>?

अ<वqासीह. भ<वÇयलाई �न सuद̀नन ् <कन<क <तनीह. अ/धकारमा <ह;ड्दछन् र बाइबललाई <वqास गद½नन्। 
mवल आ�ना आ;खाS °का कxराह.क� आधारमा <तनीह. आ�ना <नणOयह. गदOछन्। <तनीह. mवल प̀सा, 
मोजम�जा र इ�जतको मा} <हसाब गदOछन्।

<वqासीस;ग य0तो �यो<त छ जो अ<वqासीस;ग छ̀न अ<न उसS परpqरको अन/त वचनको आधारमा <व�की 
<नणOयह. गनO सuदछ।

<वqासीS <व¿ष गरी AीCको /यायआसनलाई Rन4O खा;चो छ र Wयस महvवप2णO अवसरमा उसS m स4/न पाउ>छ 
भ/> कxराको आधारमा आ�ना <नणOयह. गन4OपदOछ।

९) थFकत वा Fनराश [Qदा FनणEयह@ नगन1Eहोस् (अ¢यbब ३:१-२; १७:११)

ज4नcला हामी थ<कत र <नराश भएका l/छ¦ र भारी परीZा भएर गइरRका l/छ¦, Wयो कxन` प<न महvवप2णO <नणOय 
गन| समय होइन, साथ̀ हामीS प<हgय ̀ ग<रसmका <नणOयह.लाई अदलबदल गन| समय प<न होइन। अæय2बलाई 
<वचार गन4Oहोस्। उनS आ�नो परीZाको घडीमा परpqरलाई सराÊनन्, तर`प<न उनS परpqरलाई श�का गH र 
भ<वÇयको सा/Wवना र आिशषको सDब/धमा उनS क<तपय घडीह.मा आ�नो <वqास ग4माए। आिWमक.पमा र 
भावनाWमक .पमा उनS (अ0थायी .पमा) आ�नो बाटो ग4माए। भ<नएको छ, “अ/धकारमा l;दा Wयस कxरालाई 
श�का नगन4Oहोस् ज4न कxरा परpqरS तपाइÁलाई �यो<तमा l;दा खाउन4भएको <थयो”  अ<न ±S यो कxरा धoर`पटक 
ब4ि�मानी सgलाहको .पमा पाएको छ4। धoर`जना �यिuतह.S <नराशाका समयह.मा म2खO <नणOयह. गHका छन्, 
आ�नो िशZागत अडान बदSका छन्। ÕDस र<ब/सन एकताका साहसी Mयाि�टC Fचारक <थए, तर एउटा 
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uया<र�p<टकलाई उसका हातह. उनीमा<थ रा°र “�CाWमाह. धपाउन”  <दएको cलामा उनS झ2टा िशZालाई 
अ;गाS। �यो<त चिDकलो गरी बिलरRको समयमा हाyा <वचारह. <नमOल l/छन् र Wयो समय नआएसDम पखOन4 cस 
l/छ।

१०) परtZरको बाटो  न1Eहोस् (भजनसy�ह २७:१४)

परpqरको इLछामा <व�की <नणOय गनO खो�> -ममा, हतार नगन4O �याद̀ महvवप2णO l/छ। हतार गदe°<र गलत 
<नणOय गनO सिजलो छ। कxन` <वषयमा Fभ4को मन m हो भ/> कxराको हामीलाई <न�य नभएसDम हामी पखOन4पछO 
अ<न तब उहा;S हामीलाई खभाल गन4Ol/छ।

यहोश2 र इ¤ाएल <ग<बयोनका मा<नसह.<सत ±}ी सDब/ध गा;Ïलाई म�ज4र गनO हतार गH; <तनीह.S आ�ना 
आ;खाको दÅिCमा<थ भरोसा गH र उuत <वषयमा परpqरको म4हार खोÕनन् (यहोश2 ९:१४-१५)।

Fभ4लाई पखO> काममा हामीS �यान <दन4पन| Wयहा; �ईटा बाइबलीय <स�ा/तह. छन्: 0थायी शाि/तको <स�ा/त र 
गडबडर<हतताको <स�ा/त। यी �ई <स�ा/तह. १ को<र/थी १४:३३ मा पाइ/छन्। य<द Wयहा; शाि/त छ̀न ब§ 
गडबड छ भ>, हामी होिशयार lन4पछO र उuत <नणOयमा हामी हामफाgन4l;द̀न। परpqरबाटको ब4ि� सध� शाि/तमय 
(“िमलनसार”, याक]ब ३:१७) l/छ। परpqरS सध� हर FकारS शाि/त <दन4l/छ (२ ¸0सलो<नकी ३:१६)।

परpqरको इLछा खो�> -ममा म यो शाि/तको FतीZा गछ4O। य<द कxन` कxरा गनOलाई मलाई झ4काव l/छ, तब Wयहा; 
शाि/त बढ्द̀ जा/छ <क श�का बढ्द̀ जा/छ भ>र म जा;Lन चाह/छ4। कxन` कxरा परpqरबाटको हो भ> शाि/त बढ्द̀ 
जा/छ र <वqास बढ्द̀ जा/छ, तर उuत कxरा परpqरको इLछा होइन रRछ भ> Wयहा; गडबड र श�का आउ>छ र 
शाि/त Wयहा; l>छ̀न।

परpqरको इLछा भ>को पख|र Fा�त गनO लायकको कxरा हो! धoर`ओटा <नणOयह. जीवनभरलाई असर पान| खालका 
l/छन् अ<न य<द एक �यिuतS ती <नणOयह.मा गgती गHमा उसलाई पछ4ता मा} l> होइन ऊ नम.�Õल Wयसका 
असरह.लाई भोµर बा;Lन4पन| l/छ। <ववाह Wय0तो एउटा <नणOय हो, तर Wयहा; अ. थ4F̀ छन्।

जीवनमा &व�की &नण$यह< कसरी गन9 भाग ३ सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. यस पाठमा हामीS चचe गHका चार कxराह. m-m lन्?

2. मा/¥को डर उसको ला<ग पासो हो भ>र कxन पदS बताउ;छ?

3. हामीS य<द आ�ना बाब4, आमा, पWनी, छोराछोरीह., दाज4भाइ, <ददीब<हनीह.लाई घÅणा गद½न¦ भ> हामी 

उहा;को योsय छ̀नौ भ>र कxनचा<ह; खhडमा बताइएको छ?

4. यसको मा> m हो?

5. “डराउ>ह.” आगोको झीलिभ} जा>छन् भ>र कxन पदS बताउ;छ?

6. य<द हामी यस वतOमान सÂसारमा Xश2िख र उहा;का वचनह.िख शमeउ;दछ¦ भ> अक´ सÂसारमा उहा; 

हामीिख शमeउन4l>छ भ>र कxन पदमा Xश2S भ/न4भयो?

7. बि�त0माS कxन कxरालाई दशeउ;छ?

8. हHक Fाणी उLच अ<धकारीह.को अधीनमा बÏ4पछO भ>र कxन पदS <सकाउ;छ?

9. मhडली अग4वाह.लाई �ईग4णा आदर <दन4पछO भ>र कxन पदS <सकाउ;छ?

10. हामीS मा/¥को भ/दा परpqरको आ�ा पालन गन4OपछO भ>र प}4सS कxन पदमा भ>?

11. c<रयालीह.S प<व} शाËह.को खोजी गHकाS प<व} शाËह.Ãारा सब ̀ कxराह.को जा;च गHकाS 

उनीह.को ता<रफ ग<रएको कxरा कxन पदमा छ?
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12. अग4वाह.लाई अपराध लगाइएमा, Fमाण È<टएको खhडमा बाRक, उनीह.लाई __________________ ठा/न4पछO।

13. मोशा कसरी “जो िखन4l/न उहा;लाई °ज0त` गरी” <ह;ड्न सm?

14. परमFभ4को बाटो Rर र उहा;S <तyो kदयलाई बिलयो पान4Ol>छ भ>र कxन पदS भ/दछ?

15. <नणOय गदe हतार गनOिख बLन4 <कन महvवप2णO छ?

16. <गबोनका मा<नसह.को सDब/धमा यहोश2 र इ¤ाएलS क0तो गgती गH?

17. परpqर गडबडका परpqर lन4l/न तर शाि/तका परpqर lन4l/छ भ>र कxन पदS बताउ;छ?

18. कxन` प<न <नणOयको सDब/धमा शाि/त नभएको अव0था छ भ> <वqासी जनS m गन4OपछO?

19. कxन` <नणOयको सDब/धमा गडबडी छ भ> <वqासी जनS m गन4OपछO?

20. परpqरको ब4ि� सध� शाि/तमय (“िमलनसार”) l/छ भ>र कxन पदS बताउ;छ?

21. परpqरS सध� हर FकारS शाि/त <दन4l/छ भ>र कxन पदS बताउ;छ?
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AीBको महान् आbा

क5ठ गन7$पन9 पदह<: मbी २८:१८-२०; मक{$स १६:१५; )A&रत १:८

AीC बौHर उठ्न4भएपिछ उहा;S आ�ना Eलाह.लाई <वq�यापी .पमा स4समाचार Fचार गनOलाई स4िDपन4भएको 
कामलाई महान् आ�ा भ/> सÂ�ा <दइएको छ। यसलाई महान् आ�ा भ<न/छ <कनभ> यो नया; <नयममा पा;च-पा;च 
पटक दोहो�याइएको छ (म~ी २८:१८-२०; मक]Oस १६:१५; ल2का २४:४४-४८; य2ह/ना २०:२१; Fo<रत १:८)। 
बाइबलमा कxन` प<न कxरा दोहो�याएर बताउ> काम �ईटा उ{oaयS ग<र/छ। प<हलो, जोड <द> उ{oaयS 
दोहो�याइ/छ। धoर ̀पटक दोहो�याउन4भएर उuत आ�ा महvवप2णO छ भ/> कxरा परpqरS खाउ;द̀lन4l/छ। दो¤ो, 
िशZा <द> उ{oaयS दोहो�याइ/छ। FWXक पटक महान् आ�ा दोहो�याइ;दा थप िशZा <दइएको पाइ/छ। हामी 
यीम�X चारओटा खhडह.लाई अ�ययन गन|छ¦:

मMी २८:१८-२०

१) यहा; हामी महान ् आ�ाको अ<धकार �दछ¦ (म~ी २८:१८)। Xश2स;ग सारा अ<धकार छ र जब हामी 
स4समाचार Fचार गदOछ¦ Wयो उहा;क� अ<धकारS गदOछ¦। तसथO कxन ̀ प<न जा<त वा राCàकहा; जान र कxन ̀ प<न 
�यिuतलाई उहा;को नाममा स4समाचार स4नाउन हामीस;ग अ<धकार छ। “धमO”  भ>को �यिuतगत मािमला हो भ/> 
धoर`को सो;च छ, तर Xश2S त स4समाचारको घोषणालाई हाyो िजDpवारी न` ठहराउन4भएको छ। बाइबलS बताउ;छ 
<क नया; ज/म पाएको FWXक �यिuत AीCको राजÐत हो (२ को<र/थी ५:१७-२०)। हामी उहा;क� नाउ; र 
अ<धकारमा जा/छ¦।

२) साथ̀ यहा; हामी महान ् आ�ाको काममा कxन-कxन कxरा सÂलª lन4पछO भ/> कxरा प<न �दछ¦ (म~ी 
२८:१९-२०)।

प<हलो, हामीS स4समाचार Fचार गन4OपछO। “जाओ र … Eला बनाओ”  लाई मक]Oस १६:१५ <सत त4लना गदe यसS 
स4समाचार Fचार गन| कामलाई जनाउ;दछ भ/> कxरा हामी ब4³दछ¦। FWXक मhडलीS स4समाचार Fचारकह. 
पठाउ> काम गन4OपछO र साथ̀ िमसनरी (Fचारक) ह.लाई सहायता गन4OपछO।

दो¤ो, <वqास गन|ह.लाई हामीS बि�त0मा <दन4पछO। बि�त0मा कxन` ऐिLछक कxरा (अथeत् िलए प<न l>, निलए 
प<न l> कxरा) नभई आ�ा न` हो। AीCलाई म4िuतदाताको .पमा <वqास गन|ह.का ला<ग आ�ापालनको प<हलो 
कदम बि�त0मा हो।

Î¤ो, <वqास गन|ह.लाई हामीS Eला बनाउन4पछO। कस`S म4िuत पाएर बि�त0मा िलएपिछ हाyो काम समा�त 
l;द̀न। वा0तवमा Wयो त श4§ मा} हो। हामीS उनीह.लाई AीCS आ�ा गन4Oभएका सब] कxराह. <सकाउन4पछO। यी 
आ�ाह. प<व} शाËको नया; <नयममा छन्। यसो गनeS <वqासीह. <वqासमा स4दÅढ पा<र/छन ् र झ2टा 
िशZाह.बाट जोगाइ/छन्। कxन`-कxन` िशZाह. मा} “सारभ2त”  (essential) छन् र बा;की सारभ2त छ̀नन् (non-
essential) भ/> र <वभाजन gयाउन सu> भएकाS क<तपय िशZालाई जोड <दइन4l/न भ/> �यापक भ2ललाई यस 
खhडS काट्छ। परpqरका जनह.लाई हामीS उहा;को वचनको एक-एक भागलाई पालन गनO र आदर गनO 
<सकाउन4पछO भ>र Xश2S <सकाउन4भयो!

यो काम गनO सuनलाई एउटा मhडली चा<ह/छ। महान ्आ�ा प2रा गन|ह. Fo<रतको प40तकमा मhडलीह. न ̀ <थए 
भ/> कxरा हामी Wयस प40तकमा �छ¦। पावल र बनOबास एि/टओकको मhडलीबाट पठाइएका <थए र <तनीह.S 
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य2रोपभ<र धoर`ओटा मhडलीह. श4§ गH (Fo<रत १३-१४)। महान ्आ�ा प2रा गनOलाई FWXक मhडली गDभीर भई 
बाइबल तािलम <द> पाठशालाको .पमा स<-य lन4पछO। महान् आ�ा भ>को ठ>लो काम हो।

३) साथ̀ यहा; हामी महान ्आ�ाको साथसाथ̀ <दइएको F<त�ा प<न �दछ¦ (म~ी २८:२०)। काम हामीS गन| हो 
तर सामºयO AीCको हो। उहा; हाyो साथमा lन4l/छ। िमसनरी काम गनO तgलीन रRको AीिCयन र मhडलीको 
<निDत यो एक <व¿ष F<त�ा हो।

मकjEस १६:१५-१६

१) स4समाचार हHक राCà (जा<त) लाई मा} नभएर हHक �यिuतलाई Fचा<रन4पछO। यो �याद̀ ठ2लो काम हो र हHक 
मhडलीको म4�य काम हो। यसको मतलब यो काम प2रा गनOलाई FWXक <वqासीको आवaयकता पछO।

यसS हामीलाई यो बताउ;छ <क परpqरS हHक �यिuतलाई Foम गन4Ol/छ र हHकलाई बचाउन चाहन4l/छ 
ज4नचा<ह; “सावOभौम च4नाउ” (sovereign election) भ/> uयािgभनवादी िशZाको <वप<रत छ।

यसS हामीलाई यो प<न सDझना गराउ;छ <क AीCमा <वqास रा°र बाRक म4िuत पाउ> अ/य उपाय छ̀न। य<द 
अ/य उपाय भएको भए परpqरS हामीलाई स4समाचार हHक �यिuतलाई य<त ठ2लो म2gय च4काएर Fचार गनO 
लाउन4l><थएन।

२) बि�त0मा भ>को <वqासीह.को ला<ग हो, िशश4ह.को ला<ग होइन। बि�त0माको ला<ग आवaयक कxरा <वqास 
हो र Wयस`S िशश4ह. बि�त0माका उिचत उDpदवार lन सuद̀नन्। िशश4-बि�त0मा (infant baptism) एक झ2टा 
िशZा <थयो ज4नचा<ह; नया; <नयम प2रा भइसmपिछ र Fo<रतह.को मÅWय4 भइसmपिछ रिचएको <थयो।

३) बि�त0मा भ>को म4िuतप�ात् म4िuतको गवाही र Fमाण0व.प िलइ> कxरा हो। बि�त0मा निलएकोS Fाण 
नरकको दोषी l> होइन तर <वqास नगHकोS l> हो। “जसS <वqास गद½न, Wयो दोषी ठह<र>छ”। पावलS 
<सकाए, स4समाचारS त म4िuत <द/छ (रोमी १:१६), तर बि�त0मा भ>को स4समाचार त होइन (१ को<र/थी 
१:१७; १५:१-४)।

लbका २४:४४-४८

१) Xश2S �ःख भोª4 आवaयक <थयो <कनभ> पापीह.S म4िuत पाउ> अ. उपाय <थएन (ल2का २४:४६)। 
इसाईमत भ>को ±S परpqरको <निDत m गनO सuछ4 भ/> होइन तर AीCमा परpqरS pरो <निDत m 
ग<र<दन4भएको छ भ/> हो।

२) प�ा~ाप महान ्आ�ाको एउटा भाग हो (ल2का २४:४७)। प�ा~ाप<बना पापह.को Zमा छ̀न। प�ा~ापको 
मा> झ2टा ईqरह.लाई प<रWयाग गरी परpqरको अ<धकारम4<न आफ]लाई समपOण गन4O हो।

३) यस काममा सहभागी lन4 FWXक <वqासीको िजDpवारी हो (ल2का २४:४८)।

BVFरत १:८

१) यो काम मhडलीको Fम4ख काम हो। Fo<रतको प40तकमा हामी यही कxरा �दछ¦। श4§का मhडलीह.S रोमी 
साyा�यका सामािजक-राजन`<तक सम0याह. समाधान गनO ठ2लाठ2ला योजना-प<रयोजनाह. अपनाएनन्। 
<तनीह.S स4समाचार Fचार गH, <वqासीह.लाई Eलापनमा lकeए र नया; मhडलीह. 0थापना गH।

२) प<व} आWमा<बना हामीS mही प<न गनO सuद̀न¦। हामी उहा;को स�ग<तमा <ह;ड्न4पछO र हामीS उहा;को 
सामºयOको खोजी गन4OपछO। FाथOना भ>को यस कxराक� बाHमा हो, अथeत् हामीलाई उहा;को दरकार छ भ/> कxरा 
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0वीकार गन4O र उहा;को सहायताको खोजी गन4O हो। प<व} आWमा श4§का <वqासीह.मा<थ Ê/�को0टको <दनमा 
आउन4भयो अ<न Wयसcलािख उहा;S FWXक <वqासीलाई उसS AीCमा<थ <वqास रा°क� घडीिख छाप मान4Ol/छ 
(एफ©सी १:१२-१४)।

३) हाyो काम Xश2 AीCलाई उचाgन4 हो। हामी उहा;का साZीह. lन4पछO। जब हामी मा<नसह.<सत परpqरका 
कxराह. गदOछ¦ Wयसcला हामीS AीCको बाHमा कxरा गन4OपछO, मhडली वा “इसाईमत” को बाHमा होइन।

४) महान ्आ�ा आफ] बdक� ठाउ;बाट श4§ l/छ र साथसाथ̀ सारा <वqसDम न ̀ आफ]लाई <फ;जाउ;छ। यो काम 
मhडलीह.Ãारा प2रा l/छ जब उनीह. आ�न` समाज-सम4दायह.लाई AीCमा gयाउन खो�छन् र साथ̀ अ/य 
0थानह.मा dवारत िमसनरीह.लाई सहयोग गदOछन्।

एक FवZासी जनh महान् आuा कसरी पbरा गनE सJछ?

१) आWमसमपOण गHर - महान् आ�ा श4§ l> यहा;बाट हो: “म यहा; छ4; मलाई पठाउन4होस्! R Fभ4, म m ग.; - 
तपाइÁ m चाहन4l/छ?” Rन4Oहोस् यश`या ६:८; Fo<रत ९:६; रोमी १२:१।

२) AीC<सत स�ग<त गHर - हामी Fभ4<सत <ह;ड्द̀न¦ भ> हामीS उहा;को ब4ि� वा सामºयO वा अग4वाइ पाउ>छ̀न¦। 
उहा;को इLछा प2रा गन| हामी<सत कxन` चासो प<न l>छ̀न।

३) वचन <सmर - हामी उहा;को वचनमा बालक� र×¦ भ> हामी परpqरÃारा राyरी Fयोग गनO स<क>छ̀न¦। 
मा<नसह.को Faनका जवाफ <दनलाई हामीS बाइबल <सuन4पछO। Fभावकारी ढ�गS साZी lन, FाथOना आ<द गनO 
हामीS <सuन4पछO।

४) <वqासयोsय भएर - िमसनको म4ट4 मhडलीह. lन ्र मhडलीह. बिलयो lन सuनलाई सम¶पत, <वqासयोsय 
सद0यह.को खा;चो पछO।

५) FाथOना गHर - महान ्आ�ाको <निDत चा<ह> ब4ि� र सामºयOको ¤ोत यही हो। परpqरका जनह. FाथOनामा 
िभड्> यो�ाह. lन4पछO, आ�न` मhडलीको ला<ग FाथOना गन|, अ. मhडलीह.का ला<ग FाथOना गन|, िमसनरीह., 
म4िuत नपाएका नातागोताह., म4िuत नपाएका साथीभाइह., पचe र �यिuतगत साZीÃारा स4समाचार 
स4<नरRकाह.को <निDत FाथOना गन|ह. lन4पछO। FाथOनाS प<रवतOनह. gयाउ;दछ। pरा FाथOनाह.Ãारा क<त 
कxराह. प<रवतOन l;द̀छन् त?

६) <दएर - Fभ4को महान् आ�ा एक बÅहत् र ख²चलो काम हो। m म AीCको कामको <निDत य0तो FकारS <द> 
गदOछ4 <क WयसS उहा;F<तको pरो Foमलाई Fमािणत गदOछ र स4समाचारलाई सÂसारको अ/तसDम फ�लाउ> काम 
गद½छ?

७) गएर - नया; ज/म पाएको परpqरको FWXक स/तान AीCको राजÐत हो र ऊ Fभ4को बाHमा मा<नसह.लाई 
बताउन �य0त lन4पछO, पचe बा;<डरहन4पछO र मhडलीको Fचार कायOमा <नयिमत .पमा सहभागी lन4पछO।

८) छोराछोरीलाई तािलम <दएर (<हतोपश २२:६) - छोराछोरीह. ब4ि�मानी बाब4आमाका ठो-ोका का;डह. 
lन ्जसलाई AीCको dवाको <निDत तािलम <दइन4पछO (भजनस�_ह १२७:४-५)। AीिCय बाब4आमाह.S आ�ना 
छोराछोरीह.लाई य0तो FकारS lकeउन4पछO ता<क यस जीवनमा सब`भ/दा महvवप2णO कxरा भ>को AीC र उहा;को 
काम हो भ>र उनीह.S जा>का l>छन्। छोराछोरीह.S आ�ना बाब4आमाको जीवनमा क0तो खालको उदाहरण 
�द̀छन् त? बाब4आमाS आ�नो छोराछोरीह.लाई िमसनरी ब/न <नय4uत गनO त सuद̀नन् <कनभ> Wयो त 
परpqरको <व¿ष बोलावट हो, तर बाब4आमाS गनO सu> भ>को आ�ना छोराछोरीह.लाई िमसनरी-मन भएको 
lनलाई तािलम <दन सuछन्।
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९) सÂसारबाट अलग भएर - स«सा<रकपनS आिWमक दशOन र सामºयOलाई नC गदOछ (१ प}4स २:११)।

यस वतOमान �C सÂसारमा परpqरको अन/त प4}को नामलाई बोu> भा;डो lन पाउन4 भ>को ठ2लो सौभाsय हो। 
जीवन छोटो छ र परpqरS हामीलाई <दन4भएको यस स4अवसरलाई मौका l;द̀ स�पयोग गन4OपछO।

महान् आ�ा सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. महान् आ�ा m हो?

2. महान् आ�ालाई बयान गन| पा;चओटा खhडह. कxन-कxन lन्? (प40तक र अ�याय मा})

3. <वqभ<र स4समाचार Fचार गन| अ<धकार AीिCयनह.लाई <कन छ?

4. कxन खhडS <वqासी AीCको राजÐत हो भ>र बताउ;छ?

5. महान् आ�ा पालन गदe Wयसमा कxन तीनओटा कामह. सÂलª l/छन्?

6. महान् आ�ा प2रा गन|ह.लाई Xश2को F<त�ा m छ?

7. स4समाचार हHक ______________________ लाई मा} नभएर हHक ______________________ लाई Fचा<रन4पछO।

8. मक]Oस १६:१५-१६ S बि�त0मा िशश4ह.को ला<ग होइन भ>र कसरी <सकाउ;छ?

9. Xश2लाई �ःख भोª4 <कन आवaयक <थयो?

10. प�ा~ाप र पापह.को Zमा Fचार ग<रन4पछO भ>र Xश2S आ�ना जनह.लाई आ�ा <दन4भएको बाइबलको 

खhड कxनचा<ह; हो?

11. <वqासीS AीCमा<थ <वqास गदe°<र न` ऊ प<व} आWमाS छाप मा<र/छ भ>र <सकाउ> खhड कxन हो?

12. <वqासीS महान् आ�ा प2रा गनO सu> ९ ओटा त<रका कxन-कxन lन्?

13. यीम�X क<तओटा तपाइÁ आफ�S अ�यास गद½lन4l/छ?
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AीBको 7यायआसन
१ कोFर:थी ३:१०-१५

क5ठ गन7$पन9 पदह<: १ को&रZथी ३:१०-१५

बाइबलमा <वqासीको /यायको बाHमा सबभ/दा <व0तÅत िशZा Fकट ग<रएको खhड यही हो। FWXक <वqासी उuत 
/यायमा खडा l> भएकोS हामीS यसमा ग<हरो चासो रा�न4पछO।

3ी5को :यायआसनका साम1 को-को खडा [Gछन्?

१) यो म4िuत नपाएकाह.को <निDत होइन तर <वqासीह.का <निDत हो (१ को<र/थी ३:११-१२)। यो 
<तनीह.का <निDत हो जसS आ�ना जीवन.पी भवनह.लाई AीC.पी जग Fभ2 Xश2 AीCमा<थ बसाSका छन्।

२) म4िuत नपाएकाह.को /याय Fकाश २०:११-१५ मा बयान ग<रएको छ। Wयोचा<ह; ठ2लो dतो Ìसहासनको /याय 
हो ज4नचा<ह; थ4माको जीवनको प40तकमा नाम नSिखएकाह.को <निDत l>छ। <तनीह. म4िuतदाता<बहीन भएकाS 
आ�न ̀ कामह.को आधारमा /याय ग<र>छन् र तसथO अिªकxhडमा अन/त कCमा जानका <निDत दोषी 
ठह�याइ>छन्।

3ी5को :यायआसनमा Bकट [G आगो I हो (१ कोFर:थी ३:१३)?

१) यसS प<व} शाËह.लाई जनाउ;छ भ/> हाyो <वqास हो। Fथमतः प<व} शाËलाई आगोको उपमा <दइएको 
छ (य²मया २३:२९)। साथ̀ प<व} शाËS /याय गन|छ भ<नएको छ (भजनस�_ह ९६:१३; य2ह/ना १२:४८)। 
प<व} शाËमा AीCको मन छ जसÃारा हामी /याय ग<र>छ¦ (१ को<र/थी २:१६)। साथ̀, प<व} शाË प2णO छ; 
तसथO <वqासीलाई अ. कxन` कxरा चा<ह;द̀न र अ/य कxन ̀ कxराÃारा उसको /याय lन सuद̀न (२ <तमोथी 
३:१६-१७)।

बाइबलS हामीS यस सÂसारमा गHका कामह.को /याय गन|छ (१ को<र/थी ३:१३ “हHक मा<नसको काम”)। 
यसS हामीS बोSका कxराह.को /याय गन|छ (म~ी १२:३६ “हHक वचन”)। यसS हामीS आ�नो समयलाई 
कसरी Fयोग गHका छ¦ (म~ी १२:३६ “हHक �यथO”) Wयसको प<न /याय गन|छ। यसS हामीS <वqास गHका 
कxराह.लाई प<न /याय गन|छ (२ <तमोथी २:१५)।

तसथO, AीCको /यायआसनको <निDत हामी तयार lनलाई हामीS यस वतOमान जीवनमा बाइबल पढ्न4पछO र 
Wयसको आ�ापालन गन4OपछO; हामीS यसलाई अ�ययन गन4OपछO, कhठ गन4OपछO, Wयो Fचा<रएको स4/न4पछO, र Wयसको 
िशZाम4<न हामी <नयिमत .पमा <वqासयोsय भई बÏ4पछO।

२) साथ̀, यसS AीC 0वयÂलाई प<न जनाउ;छ भ/> हामी <वqास गदOछ¦। Fकाश २:१८-१९ पढ्न4होस्। Xश2का 
आ;खाह. आगोको �वालाको .पमा बयान ग<रएका छन ्<कन<क उहा; हाyो बाHमा सब ̀कxरा जा/न4l/छ। pरो /याय 
गन| pरा पा0टर होइनन्, pरो मhडली होइन, pरो सDFदाय होइन, pरा बाब4आमा होइनन्, pरी पWनी वा pरा प<त 
होइनन्, pरा िम}ह. होइनन्। <वqासीको /याय गन| 0वयÂ AीC आफ� lन4l>छ। हाyा Fाथिमकताह. mमा lन4पछO 
त भ/> कxरा यसS खाउ;छ। हामी आफ¼लाई वा अ.ह.लाई ख4सी पानO िजउन4l;द̀न, तर AीCलाई ख4सी पानO 
िजउन4पछO। हामीS हाyो भरोसा AीCमा बाRक अ/य कxन` कxरामा रा�न4l;द̀न।
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3ी5को :यायआसनको उ£V>य I हो?

१) AीCको /यायआसनको सरोकार म4िuत<सत नभएर dवा<सत छ (१ को<र/थी ३:८,१०,१३,१५)। म4िuत एक 
वरदान हो, इनाम होइन (एफ©सी २:८-९)। चौधपटक यसलाई वरदानको सÂ�ा <दइएको छ र वरदान भ/> कxरा 
इनामको ठीक उgटो कxरा हो। वरदान (वा उपहार) चा<ह; कस`S <क>र मलाई <स~�मा <दइएको कxरा हो। य<द 
Wयसको <निDत ±S mही प̀सा <दए; वा Wयो कमाउनलाई ±S अिलक<त प<न mही काम गH; भ> Wयो उपहार lन 
सuद̀न। AीCS <वqासीको अन/त म4िuत आफ¼S <क<न<दन4भयो (<ह�2 १:३), आ�न ̀ रगतको ठ2लो दाम <तHर। 
<वqासीS यसमा थ�न सu> कxन` कxरा छ̀न। परpqरको अन4_हS म4िuत पाएपिछ, ±S मलाई बचाउन4l> Fभ4को 
dवा गन4OपछO (एफ©सी २:८-१०), र AीCको /यायआसनS यही dवाको जा;च गन|छ। योचा<ह; कxन ̀एकजना छोरा 
ज0त` हो जसS आ�नो बाब4को <निDत उनको °तबारीमा वा �यापारमा काम गदOछ। छोरा य<द प<र�मी छ̀न भ> 
ऊ छोरा lन त छोड्>छ̀न र बाब4S उसलाई माया गनO छोड्>छ̀न तर उसS पाउ> इनाम भ> पाउ>छ̀न ज4नचा<ह; 
य<द ऊ बाब4को dवामा प<र�मी र <वqासयोsय र इमानदार भएको भए पाउ>ºयो। <वqासीS म4िuत ग4माउन 
सuद̀न र ऊ अन/तसDम स4रिZत छ भ/> कxरा <सकाउ> नया; <नयमका खhडह.म�Xमा १ को<र/थी ३:१५ एक 
�याद̀ 0पC खhड हो। य<द AीCको /यायआसनमा सब ̀कxरा ग4माउ> शारी<रक <वqासी “आफ�चा<ह; बा;L>छ”  भ> 
<वqासीS आ�नो म4िuत ग4माउन कसरी सDभव छ र?

२) AीCको /यायआसन सजाय; <दनलाई होइन। Wयहा; <वqासीS <क त तर इनाम Fा�त गछO वा ग4माउ;छ। जहा;सDम 
<वqासीको सजाय;को सवाल छ, Wयो त AीCS -]समा भो<गसuन4भयो! AीCको /यायआसन ओलिDपकमा भाग िल> 
°लाडीज0त` हो। ऊ दौडमा हा�यो भ> उसS आफ]S कमाउन सu> म4कxट ग4माउ;दछ।

3ी5को :यायआसनमा कnन कnराको :याय गFरGछ (१ कोFर:थी ३:१२)?

यस पदS �ई <क<समको AीिCय जीवनह.लाई बयान गदOछ अ<न �व`S आ�ना-आ�न` इनाम पाउ>छन्:

१) एक <क<समको AीिCय जीवनलाई “स4न, चा;दी र बlम2gय पWथरह.” <सत त4लना ग<रएको छ।

यसS अन/तसDम रह> कxराह.लाई जनाउ;छ, ज4न कxराको अन/त म2gय l/छ। ज0त`, Wयो अन/त शहर, नया; 
य.शSम, <नख4र स4नS ब>को छ (Fकाश २१:१८)। साथ̀ यसS परpqर<सत सDबध रा�> कxराह.लाई प<न 
जनाउ;छ। ज0त`, Èट l> पालिभ}को स/�क र कÆपा आसन, जसS ईqरWवलाई स�mत गदOºयो, ती स4नS ब<नएका 
<थए (F0थान २५:१०-११)।

“स4न, चा;दी र बlम2gय पWथरह.”  खाS AीिCय जीवनS <नDन कxराह.लाई सpट्छ: <दन<दन` AीC<सतको 
स�ग<तमा <ह;ड्न4, शरीरमा होइन आWमामा <ह;ड्न4, फलदायी FाथOनाको जीवन lन4, AीCको वचनमा मª lन4, 
AीCको मhडलीलाई Foम गन4O, AीCको काममा जोिशलो lन4, सÂसारका �C कxराह.िख अलग रहन4 र आ�नो 
जीवनलाई सÂसार<सत एकनाd lन इ/कार गन4O, झ2टा िशZाह.िख अलग रहन4, भिuतसाथ िजउ> प<त वा पWनी 
ब/न4, छोराछोरीह.लाई Fभ4को dवा गनOलाई lकeउन4, र आWमाह.लाई AीCमा gयाउन4। यी सब ̀कxराह. Fभ4का 
साम4 स4न, चा;दी बlम2gय पWथरह. lन् र <तनका ला<ग Fश0त गरी इनाम <दइ>छन्।

२) अक´ खाS AीिCय जीवनलाई “काठ, घा;स र पराल” <सत त4लना ग<रएको छ।

यसS मा<नस र सÂसार<सत सDब/ध रा�> कxराह.लाई जनाउ;छ, ज4न कxराह. र<हरह;द̀नन् र परpqरको साम4 कxन` 
म2gयका छ̀नन्। lन त काठS, र पराल सpतS, <न²मत भवनह. �याद̀ <वशाल lन सuछन् र यस सÂसारमा <व¿ष 
मा/यता पाउन सuछन्, तर <तनलाई आगोS जा;च गदe ती जSर नC l/छन ्र कxन` कxरा बा;की रह;द̀न। धoर ̀AीिCय 
dवकाइह. काठ र परालS ब>का l/छन् र �याद̀ <वशाल िख/छन् र मा<नसको नजरमा �याद̀ <व¿ष िख/छन् 
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तर जब ती dवकाइह. AीCको /यायआसनमा परpqरको वचनको अप<रवतOनीय मापदhडS जा;िचदछन ्तब Wयहा; 
भय�कर �ःख र हा<नको अन4भव l>छ।

“काठ, घा;स र पराल”  खाS AीिCय जीवनS <नDन कxराह.लाई सpट्छ: आिWमक जीवनको सrा शारी<रक 
जीवनमा <ह;ड्न4 र पापका मोजम�जामा आफ]लाई स4Dपन4, �यथOका थोकह.मा समय °र फाgन4, जीवन छोटो छ र 
Õ AीCको <निDत ग<र/छ Wयो मा} रह/छ भ/> कxरालाई <बस|र <र~ो कxरा गन4O, र अन4िचत मा}ामा समय Êशागत 
°लकxद, िभ<डयो µम र रोमा/स उप/यासह. ज0ता कxराह.मा खचOन4, परpqरको इLछाबमोिजम नभएर म2खO 
त<रकामा प̀सा खचO गन4O, सÂसारलाई Foम गन4O र आ�नो जीवनलाई Wयसक� मागOमा ढाgन4, प<व} शाËमा बिलयो 
ब/द̀ Wयसलाई ठीक-ठीक अथO लगाउन <सuद̀, बढ्द̀ जान4को सrा बाइबलको �ानमा बालक� रहन4, आ�ना आिWमक 
वरदानह.लाई Fयोग गन4Oको सrा <तनलाई लोभीS ज0त` सा;Eर मा} रा�न4, परpqरको घरको cवा0ता गन4O, 
परpqरको वचनको <वप<रतका कxराह. <सकाउन4, प<त वा पWनी, बाब4 वा आमा भएर प<न आ�नो िजDpवारीमा 
RgE-्याइ; गन4O।

3ी5को :यायआसनमा पाइG इनाम I हो?

म~ी २५:२१-२३ <सत दा;�न4होस्।

म7कzट: यसS अ<धकार र dवाको 0थानलाई जनाउ;छ (Fकाश २:२६:२७)।

सeपिbह<: Rन4Oहोस् म~ी ६:१९-२१; १ <तमोथी ६:१९। यी धनसDपि~ह. अ/तगOत m-m पन|छन् भ>र 
हामीलाई बताइएको छ̀न तर यस सÂसारमा उहा;को dवा गन|ह.का <निDत धनसDपि~ह. प²खरRका छन् भ/> कxरा 
Fभ4 Xश2S F<त�ा गन4Oभएको छ र हामी पuका lन सuछ¦ <क उहा;का अन/त धनसDपि~ह.को त4लनामा वतOमान 
सÂसारका सब`भ/दा अम2gय थोकह. र सब`भ/दा चाह गनO स<क> स4ख<वलासका कxराह. सpत सब`भ/दा कमसल 
कवाडी माल ज0त` खा पन|छन्!

Jयाबासीको वचन: म~ी २५:२१ मा Rन4Oहोस्। पuक� प<न <वqासीS पाउन सu> सब`भ/दा ठ2लो इनामचा<ह; Fभ4को 
0याबासी हो। यो नपाउन4 भ>को चा<ह; Xश2लाई <गर�तार ग<रएको रातमा प}4सS गHको ज0त ̀अन4भव गन4O हो। 
प}4सS Xश2लाई इ/कार गHपिछ उसS आ�नो म4िuतदाताको Eहरामा भएको आशाभ�गको Rराइ र �ःखको 
Rराइलाई सहन4प�यो अ<न यही कxराS उसको kदय चuनाच2र भई तो<डयो (ल2का २२:६१-६२)।

3ी5को :यायआसनको िशsाh FवZासीलाई I FसकाउQछ?

१) यसS <वqासीलाई आिWमक lन उWFo<रत गराउ;छ (१ को<र/थी ३:९-१)। पावलÃारा AीCको /यायआसनको 
बाHमा <दइएको िशZा को<र/थको मhडलीलाई शारी<रकपनको <व§�मा Eताउनी <द> र Wयसलाई आिWमक 
ब/नलाई च4नौती <द> स/दभOमा <दइएको <थयो।

२) यसS <वqासीलाई �य0त र <वqासयोsय रहनलाई उWFo<रत गराउ;छ (१ को<र/थी ३:९-१०)। हामी AीCको 
/यायआसनका साम4 उिभन4पन|छ र हामीS आ�नो जीवनको Sखा ब4झाउन4पन|छ भ/> कxरालाई जब हामी सDझना 
गदOछ¦ तब हामी आ�नो समयलाई उहा;को dवामा ब4ि�मानीसाथ र <वqासयोsयताका साथ Fयोग गनO उWFo<रत 
l/छ¦।

3ी5को :यायआसनमा अन1�हको 2थान क2तो [Gछ?

Rन4Oहोस् १ को<र/थी ४:५।
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१ को<र/थी ३ मा बयान ग<रएको /याय सDप/न भइसmपिछ, <वqासीह.को पा¶थव जीवन तथा dवकाइह.मा<थ 
आगोS आ�नो काम ग<रसmपिछ, कस`कस`S सब` कxराको हा<न भो<गसmपिछ र आगोबाट उDmर बा;Eको ज0त` 
भइसmपिछ, अ;, हHक मा<नसS <नः0स/ह उसS कमाउन सu> थ4F̀ इनामह. ग4माइसmपिछ -- यी सब 
भइसmपिछ प<न हHक मा<नसस;ग परpqरको FशÂसा l>छ! यो कसरी lन सuछ?

१) म4िuतको स4रZाको कारण Wयहा; FशÂसा l>छ (१ प}4स १:४; ३:९; भजनस�_ह ३४:२२ख)। अना�ाकारी 
प<व}जनS हा<न भोµ ताप<न, ऊ बा;L>छ र उसS आ�नो अन/त प4}Wवमा र AीCS <क<न<दन4भएको सDपि~मा 
रमाहट गन|छ। AीCमा भएको परpqरको अन4_हS मा} हो, <वqासी Fकाश २० को ठ2लो dतो Ìसहासनको साम4 
नभएर आ�नो म4िuतदाताको साम4 उिभ>छ।

२) परpqरको कÆपाको महानताको कारण FशÂसा l>छ (भजनस�_ह १०३:८-१४; य¯दा २४)। बाइबलS 
भ/दछ, जहा; पाप Fश0त भयो Wयहा; अन4_ह झन ्Fश0त भयो (रोमी ५:२०)। परpqर कÆपा खाउन र आिशष 
<दन .चाउन4l/छ। Xश2S भ/न4भयो, एकजना Eलाको नाममा <दइएको एक कचौरा चीसो पानीको <निDत प<न 
इनाम <दइ>छ (म~ी १०:४२)। <वqासीS उसS पाउन4पन| भ/दा य<त धoर` Fा�त गन|छ र ग4माउन4पन| भ/दा य<त 
थोर` ग4माउ>छ <क ऊ परpqरको कÆपा °र रमाहट गन|छ। दाऊदS �यिभचार र हWया ज0ता जघ/य अपराधह. 
गH, तर`प<न नया; <नयममा यी कxरा उgSख छ̀नन ् र उसलाई <वqासको वीरको .पमा स2चीत ग<रएको छ। 
अ�ाहामS झ2ट बोS र एक पटक परpqरलाई श�का गH (उWपि~ १७:१७), अ<न सारा हा;d र परpqरको 
F<त�ालाई अ<वqास गH (उWपि~ १८:१२-१५)। हागारको सDब/धमा �व`S पाप गH। तर जब हामी <ह�2 ११ 
अ�यायमा आइप4sछ¦ हामी ती कxन` कxराको उgSख पाउ;द̀न¦। हामी mवल उनीह.को अ<डग <वqास र उनीह.का 
आिWमक <वजयह. मा} उgSख भएको �छ¦। उनीह.को Zिणक लोटाइको उgSख` छ̀न।

३) आ�ना स/तानह.को जीवनह.मा परpqरको अन4शासनको Fभावका<रताको कारण प<न Wयहा; FशÂसा l>छ 
(<ह�2 १२:५-१०; य2ह/ना १५:१-१६)। Wयस <दन हामी �>छ¦ हाyा पा¶थव जीवनह.मा हामीलाई का;टछा;ट 
गनO, अन4शासन गनO र ढाgन परpqरS कसरी काम गन4Oभयो, Wयो �>छ¦ र परpqरS गन4Oभएको काम °र हामी 
रमाहट गन|छ¦।

MीNको Zयायआसन सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. AीCको /यायआसनमा कसको /याय l>छ?

2. <वqास नगन|ह.को ठ2लो dतो Ìसहासनको /याय कxन प40तकको कxन अ�यायमा È<ट/छ?

3. १ को<र/थी ३:१३ मा उgSख ग<रएको आगो m हो?

4. हामी AीCको /यायआसनको <निDत कसरी तयार lन सuछ¦?

5. Fकाश २:१८-१९ मा Xश2का आ;खाह.लाई <कन आगोका �वालाको .पमा बयान ग<रएका छन्?

6. AीCको /यायआसनको सरोकार __________________<सत छ̀न तर ____________________<सत छ।

7. म4िuतलाई नया; <नयममा क<त पटक वरदानको .पमा बयान ग<रएको छ?

8. AीCको /यायआसन आ�नो बाब4को <निDत काम गन| एकजना छोराज0त` l>छ। कसरी?

9. १ को<र/थी ३:१५ S कसरी म4िuतको अन/त स4रZाको िशZा <सकाउ;छ?

10. AीCको /यायआसन ____________________ <दनलाई होइन तर ____________________ पाउन वा ग4माउनलाई हो।

11. १ को<र/थी ३:१२ मा उgSख ग<रएको “स4न, चा;दी र बlम2gय पWथरह.” m lन्?

12. “स4न, चा;दी र बlम2gय पWथरह.” खालको AीिCय जीवनका mही उदाहरणह. m-m lन्?

13. “काठ, घा;स र पराल” m lन्?

14. “काठ, घा;स र पराल” खालको AीिCय जीवनका mही उदाहरणह. m-m lन्?
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15. AीCको /यायआसनमा <दइ> तीन <क<समका इनामह. m-m lन्?

16. AीCको /यायआसनS <वqासीलाई कxन �ई FकारS उWFo<रत गराउ;छ?

17. AीCको /यायअासनमा हHक <वqासस;ग परpqरको FशÂसा lन कसरी सDभव छ?
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अलगपनता - नQ%तक

क5ठ गन7$पन9 पदह<: १ IJसलो&नकी ५:२२; याक{ब १:२७; १ पG7स १:१४-१५

स�सारको माG I हो? (१ यbह:ना २:१५-१७)

यस खhडमा “सÂसार”  भ/नाS परpqरS सÅिC गन4Oभएका कxराह. (.ख<ब§वाह., चराच4§�गीह., नदीनालाह., 
दयामाया आ<द) भ/न खोिजएको होइन। साथ̀ यसS मानव-<न²मत <नद´ष कxराह.लाई प<न जनाउ;द̀न। मानव-
<न²मत Wय0ता धoर` कxराह. छन ्र मानव सÂ0कÆ<तमा क<तपय पZह. छन् जो परpqरको �यव0था<सत बा³द̀नन्। 
य0ता सब` कxराह.लाई अपनाउन <वqासी जन 0वत/} छ।

हामीS Foम गनO नl> “सÂसार”  भ/नाS मा<नसको प<तत kदय<सत आव� सब ̀खराब कxराह. भ/> ब4िझ/छ (१ 
य2ह/ना २:१६)। यहा; हामी �छ¦ <क यी कxराह.लाई सार«शमा खराब अिभलाषा र घम/डमा वग�कÆत गनO 
स<क/छ।

मा<थका �ई <स�ा/तह.लाई हामी जीवनका सब` Zo}ह.मा लाग4 गनO सuछ¦। ज0त`, उदाहरणको ला<ग िलऊ;: 
नाचलाई। लोक नÅWयका Wय0ता .पह. l/छन ्जो <नद´ष खालका l/छन ्जसमा जीउलाई छाडा त<रकाS यता र 
उता �या;u> ग<र;द̀न र आध4<नक नाचको ढ�ग अन4सार स4ख<वलासप2णO उ{oaय (hedonism) का <निDत सम¶पत 
प<न l;द̀न। प<हलो <क<समको ना;च गलत होइन तर दो¤ो चा<ह; F<तबि/धत छ। स�गीतलाई <वचार गर¦। Wय0ता 
स�गीत l/छन् जो <नद´ष खालका l/छन् र ती <वqास नगन|ह.Ãारा रिचएका भए ताप<न परpqरका 
छोराछोरीS Wयसलाई <बना आपि~ स4/न गनO सuछन्। तर अक´<तर Wय0ता स�गीतह. छन् जो शारी<रक 
अिभलाषा र स4ख<वलासका <निDत सम¶पत l/छन् ज0त`, आध4<नक पप स�गीत। कxन ̀ प<न कxरा Wयो पापप2णO 
अिभलाषा र घम/डको वगOमा पछO <क पद½न भ>र परpqरको वचनS ना�न4पछO।

“सÂसार”  भ/> बाइबलको शMदS Wयस स«सा<रक Fणालीलाई प<न जनाउ;छ ज4नचा<ह; सवOशिuतमान् परpqर र 
उहा;को �यव0थाको <व§�मा प<तत मानव जा<तS सÅजना गHको छ (“कxन` मा<नसS यस सÂसारलाई Foम गदOछ भ> 
<पताको Foम उसमा l;द̀न”, १ य2ह/ना २:१५)। सÂसार परpqरको ख4gलमख4gला <वरोधमा छ र FWXक �यिuतS 
आ�नो ला<ग आफ� रो�न4पछO: सÂसार <क परpqर (१ य2ह/ना ५:१९)। यो स«सा<रक Fणाली क<यनको समयमा श4§ 
भएको <थयो जब क<यन परpqरको उपि0थ<तबाट <न0mर गयो र सÂसारक� प<हलो शहर र स�यताको 0थापना 
ग�यो (उWपि~ ४:१६-२२)। Wयो मनोर�जन र �यापारS भ<रएको एक भ�य स�यता <थयो, तर Wयो परpqर र 
उहा;को �यव0थालाई प<रWयाग गHको सÂसार <थयो जो परpqर<बन ̀ िजउन क<टब� ब>को <थयो। यो स«सा<रक 
Fणाली <नyोदका <दनह.मा र बाcलको धरहरा <नमeणाधीन l;दा (उWपि~ ११) अझ <वक<सत भयो। परpqरS 
मा<नसलाई पÅºवीभ<र फ�िलएर जान आ�ा गन4Oभएको <थयो तर उनीह. बाcल इलाकामा जDमा भए र परpqरका 
<नयमह.को <वप<रतमा, मानव घम/डमा र म2¶तप2जाको धमOमा आधा<रत एउटा समाजको 0थापना गH। आजसDम 
स«सा<रक Fणालीको सार यही न ̀ र<हरRको छ। श`तानलाई “यस सÂसारको ईqर”  भ<नएको छ <कन<क ऊ न` 
स«सा<रक Fणालीको िशर हो (२ को<र/थी ४:४)।

FवZासी जन यस स�सारFसत क2तो खालको स8ब:धमा रहन1पछE त?

बाइबलीय अलगपनता भ>को सÂसारबाट छ4<rएर एकJ ̀ बÏ4 (isolation) होइन भ/> कxरालाई हामी जोड <दन 
चाह/छ¦। Fo<रतको प40तकमा बयान ग<रएका श4§का मhडलीह. भाµर पहाडका ग4फाह.मा बÏ र समाजबाट 
छ4<rएर एकJ ̀ बÏ गएनन्। उनीह. गाउ;ब0ती र शहरह.± बसोबासो गरी Wयही; आ�नो जीवन <बताए र एक 
अ/धकारप2णO सÂसारमा स4समाचार Fचार र प<व} जीवनÃारा आ�ना �यो<तह. चDकन <दए। बाइबलीय 
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अलगपनता स/यासीवाद (monasticism) होइन। <वqासी य<द परpqरको वचनअन4सार िजउ;दछ भ> ऊ Wयि~क� 
फरक ब/>छ। उसS य2<नफमOक� .पमा अनौठो Èषभ2षा धारण गन4Oपद½न, छ4r` ब0ती (communalism) बसाgन4पद½न, 
सÂय4uत रा�य अp<रकाका आमीश (Aamish) ह.S ज0त` रहनसहनमा <वगतको श`लीमा फक� जान4पद½न।

साथ̀, बाइबलीय अलगपनता भ>को 0वधम�पन होइन। आफ] एक <वqास नगन| �यिuत भ/दा असल छ̀न र आफ] 
<व¿ष भएकोS उसS म4िuत पाएको होइन भ/> कxरा एक <वqासीS क<हgय ̀<बसOन4l/न। सब ̀मा<नसह. पापी छन् 
र परpqरS सारा सÂसारलाई Foम गन4Oभएको lनाS Xश2 सÂसारमा आउन4भएको हो (य2ह/ना ३:१६)। परpqरको 
अन4_हको वरदान0व.प उसS Fा�त गHको धा²मकता बाRक एक <वqासी<सत अ. कxन` धा²मकता छ̀न। हामीS 
सÂसारलाई Rपाहा दÅिCकोणS Rन4Ol;द̀न। Fo<रत पावल यो कxरा जा/द¸ र उनS आफ]लाई पापीह.म�Xमा “म4�य” 
ठा/द¸ (१ <तमोथी १:१५)।

१) सÂसारलाई Foम नगर (१ य2ह/ना २:१५)। <वqासीS आ�नो kदयलाई, kदयको Foमलाई र जोशलाई सÂसारको 
पकडमा पनO <दन4l;द̀न भ/> कxरा यहा; हामी �दछ¦। आफ�लाई जा;L> एउटा राyो त<रका हो आफ]लाई यो Faन 
गन4O: जीवनमा Wय0तो कxन कxरा छ जसS वा0तव± pरो जोश-जा;गरलाई <बउ;झाउ;छ? म कxन कxराको ला<ग 
जोिशलो छ4? pरो जवाफको .पर�ग य<द शरीरको अिभलाषा, आ;खाको अिभलाषा वा जीवनको dखी<सत pल 
खा/छ भ> म परpqरको वचनÃारा दोषी ठह<र>छ4।

२) सÂसार<सत एकनाd नहोओ (रोमी १२:२)। एकनाd lन4 भ>को ढािलन4, कxन` 0व.पको आकार-Fकारमा ब<नन4। 
सÂसार cजोडस;ग अ_सर छ, WयसS भय�कर Fचार गछO, FलोभनS फसाउन खो�छ। हामीS उसको 
मानदhडबमोिजम, उसको फ©शनबमोिजम, उसका .पर�ग बमोिजम, उसको मनोर�जन बमोिजम, उसका 
<स�ा/तबमोिजम, उसका दशOन-<वचार बमोिजम आ�ना जीवनह. <बताओस ् भ/> चाह/छ। हामीS यो याद 
रा�न4पछO <क सÂसारS हामीलाई Foम गद½न र सÂसार<सत ब4ि� प<न छ̀न। सÂसारका मागOह.मा <ह;ड्न4 एकदम म2खOता 
हो। परpqरS हामीलाई Foम गन4Ol/छ र परpqर ब4ि� lन4l/छ अ<न उहा;का मागOह. ठीक छन्, असल र अन/त 
छन्।

३) सÂसारको िम} नबन (याक]ब ४:४)। फ©<र प<न बाइबलS हाyो kदयको Foमको कxरा गद½छ। िम} ब/न4 भ>को 
कस`F<त सकाराWमक, िम}ताको भावना रा�न4 हो, उसको साथमा lन .चाउन4 हो। याक]ब यहा; जgदाबgदा शMद 
Fयोग गदOछन्। सÂसारलाई िम} बनाउन4 आिWमक �यिभचार हो। परpqर एक डाह गन| परpqर lन4l/छ। यस एउट` 
पदS इम²ज�ग चचO (emerging church) को र Wयसको “स«0कÆ<तक उदारवाद”  (cultural liberalism) को 
भ2ललाई ना�गो पादOछ। इमज|/टह.का Fवचन तथा Sखह. आर-H�ड <फिलमह., म�पान र फोहोर रक 
Mयाhडह. ज0ता सÂसारका खराब कxराह.S भरप2र छन्। <ह�0टर <-ि�या<नटी (Hipster Christianity) नामक 
प40तकबाट िलइएको एउटा उ{रणलाई Rन4Oहोस ्त: “<ह�सटरह. … फ©शनमा आएका स�गीतका �ाताह. lन्। … 
उनीह. एचबीओ, शो-टाईम, एफएuस वा कpडी d/Ñलतफ® आक¶षत l> गछOन्। … <ह�0टरका ला<ग स�गीत 
सव´प<र कxरा हो Wयस`S उनीह.S क/सटO धाउन .चाउन4 0वभा<वक हो। … AीिCय <ह�0टरह. F<तब/धनह. 
उgल�घन गनO … अ�गFWय�गह. ¥ड्न, कालो-कालो प<हरन लगाउन, थ4F̀ ट,ाrð हा/न, [रuसीका] बोतलह. 
बोuन, gवा�को ध4yपान गनO .चाउ;छन्। … म�पान, नाच, आर-Hडoड <फिलम, य2एफसी कx0ती ज0ता कxलतह. 
जसबाट प4राना खाS AीिCयनह. सकभर पर ब0छन ् -- <तन` कxराह.लाई माक® <ç0कोल (Mark Driscoll) 
उदारतासाथ आWमसात गदOछन्।” सÂसार<सतको िम}ता भ>को य<द यो होइन भ> क0तो कxरालाई हो भ/> त?

हाqो अलगपनता किMको स8झौतारFहत [न1पदEछ?

Fायः धoर`को <वचारमा हामी सÂसारबाट mही आधारभ2त कxरामा अलगपनता अपनाउन4 त पदOछ तर यसबाH �याद̀ 
कrर र “�यव0थावादी” (“legalistic”) lन4l;द̀न भ/> छ। प<व} शाËका <नDन खhडह.लाई <वचार गन4Oहोस्:
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एफ©सी ५:११; १ ¸0सलो<नकी ५:२२; याक]ब १:२७; १ प}4स १:१४-१५

I अलगपनताको सकारा=मक पाटा पFन छ?

२ <तमोथी २:२२ लाई <वचार गन4Oहोस्। अलगपनता mवल एक “नकाराWमक”  मािमला मा} होइन भ/> कxरा 
यसS <सकाउ;छ।

१) अलगपनता आिWमक र न`<तक स4रZाको मािमला हो। <तमोथीलाई “जवानीका अिभलाषाह.िख भाग”  भनी 
अत� <दइएको <थयो। यसमा कxन` ठ2लो खतरािख भाªo कामको िच}ा�कन ग<रएको छ। परpqरS आ�ना 
जनह.लाई स4खदायी कxराह.िख बिÔत गनO चाहन4l/न। उहा; त हHक असल कxराका दाता lन4l/छ (याक]ब 
१:१७)। आदम र ह�वालाई सÅिC गन4Oभएर उहा;S मा/¥को कgपनाS सोLन स<क> भ/दा स4/दर बग̀;चामा 
रा�न4भएको <थयो। उहा;S स4/दर र स4खदायी हHक कxरा Fदान गनO सu> गरी उuत बग̀;चाको रचना गन4Oभएको 
<थयो। परpqर मा<नसलाई अथOहीन <नयमह. लार नचा<ह;दो �ःख <दन चाह> कxन` <नदOयी �यिuत lन4l/न। 
सÂसारका खराब कxराह.िख अलग रहन4पछO भ/> उहा;को आ�ाको पछा<ड हामीलाई आिWमक र न`<तक <वनाशबाट 
स4रZा <द> उ{oaय रRको छ। हामीलाई श`तानको <नदOयी प�जाबाट पर रा�न4 न` उहा;को यसमा योजना रRको छ।

२) अलगपनता स�गतको मािमला हो। <तमोथीS “श4� kदयS Fभ4लाई प4कान|ह.को साथमा”  प<व}तालाई 
पÒयाउन4पºय´। कxन` प<न �यिuतको स�गतS <नजको जीवनमा भय�कर ठ2लो Fभाव पादOछ। १ को<र/थी १५:३३ 
S Eताउनी <द/छ, “खराब स�गतह.S असल चालचलन <बगादOछ।”  गलत सम2ह<सत तपाइÁ लाsद̀ lन4l/छ भ> 
तपाइÁ भिuतमय जीवन िजउन4l>छ̀न। कx<हएका 0याउका बीचको एउटा राyो 0याउ <ब_oर छाड्छ।

३) अलगपनता kदयको मािमला हो। पावलS “श4� kदय”  को उgSख गदOछन्। kदय य<द ठीक छ भ> <वqासीS 
खराबबाट अलग होऊ भ/> Fभ4को आ�ाF<त सकाराWमक F<त<-या खाउ;छ। म बचाइन4 अिघ ±S आ�नो mशलाई 
<वÚोह र घम/डको झhडा0व.प लामो पाg ;̧। Foम वा प̀साको ला<ग Wयो काट्न म मा<नन; तर म बचाइएपिछ 
एकजना वÅ� म<हलाS लामो कपाल AीCको Eलाको नाम िल> जवान मा<नसको ला<ग उिचत छ̀न भ>र मलाई 
च4नौती <दएपिछ ±S आ�नो कपाल का�;। pरो kदय परpqर<सत ठीक भएकोS ±S Wयो का�; <कन<क म आ�नो 
होइन उहा;को इLछा पालन गनO चाह/¸ र मा<नसह.लाई ठoस ख4वाउन चाह<दन ;̧।

४) अलगपनता F<त0थापनको मािमला हो। <तमोथीलाई mवल पापप2णO कxराह.िख भाªलाई मा} अत� <दइएको 
<थएन, उसलाई प<व} कxराह. “पÒयाउन”  प<न अत� <दइएको <थयो। शारी<रक स�गीत, स«सा<रक फ©शन र 
स«सा<रक साथीह.लाई प<रWयाग गHर मा} प4sद̀न। परpqरको स/तानS आिWमक साथीह. र प<व} स�गीतह. 
र उ/न<त गन| पाठ, साम_ीह. र असल <-याकलापह. प<न जीवनमा थ�न4पछO र AीCको dवामा �य0त रहन4पछO।

Iही अि:तम ब1Qदाह@

१) m अलगपनता �यव0थावाद (legalism) हो?

होइन, तीतस २:११-१५ S F0ट ̀ <सकाएको छ, सकली ईqरीय अन4_हS मा<नसलाई सDझौता नगन|, प<व}, 
अलगपनताको AीिCय जीवनिभ} डो�याउ;दछ।

२) m अलगपनता 0वाथOप2णO कxरा हो?

होइन, अलगपनता ब4ि� हो (१ प}4स ५:८)। शरीरका अिभलाषा, आ;खाका अिभलाषा र जीवनको dखीबाट पर 
बÏ4 श`तानबाट जो<ग> उपाय हो र पापको दास lनिख बL> उपाय हो।

३) m अलगपनता AीC<वप<रत कxरा हो?
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होइन, AीC प<व} lन4l/ºयो र उहा; पापबाट सध`; अलग lन4l/ºयो (<ह�2 ७:२६)। उहा; पापीका िम} lन4l/ºयो तर 
उहा; पापको िम} क<हgय` lन4l/नºयो। इम²ज�ग चचOS Xश2लाई त झhड̀-झhड̀ मोजम0ती गन| पाट�ह.मा ड4g> 
�यिuतको .पमा बयान गन| गछO, तर उहा; Wय0तो lन4l/नºयो। उहा;S �यिuतगत प<रि0थ<तह.मा सpत /यायको 
बाHमा Eताउनी <दन4भयो र नरकको बाHमा Fचार गन4Oभयो जोचा<ह; स«सा<रक मोजम0तीको पाट�लाई त4§/त र{ 
गन| कxरा lन्। �यिभचारमा प-ाउ पHकी Ëीलाई उहा;कहा; gयाइ;दा°<र उहा;S आ�नो स4/दर अन4_हS <तनलाई 
Zमा गन4Oभयो तर <तनलाई “अबिख उसो पाप नगर”  भ>र प<न <सकाउन4भयो। Wयो त �याद̀ कrर मानदhड हो र 
स«सा<रक मोजम0तीको पाट�स;ग pल खा> कxर` होइन!

४) अलगपनता <कन एकदम अ<Fय मा<न/छ?

इसाईजगतमा यो य<त साf̀ अ<Fय मा<नन4को कारण यो हो <क हामी २ <तमोथी ४:३-४ मा अगमवाणी ग<रएको 
समयमा िजउ;द̀छ¦ ज4न समयमा AीिCयन भ<न>ह.S एउटा नया; खाS इसाईमत सÅजना गद½छन ् जसS 
<तनीह.लाई उनीह.को आ�न` अिभलाषाह. अन4सार िजउन छ4ट <द>छ।

अलगपनता - न]&तक सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. य2ह/नाS हामीलाई “सÂसारलाई” Foम नगर भ/> Eताउनी <द;दा उनS कxन �ई कxरा भ/न खोÕका होइनन्?

2. मानव-<न²मत mही <नद´ष कxराको उदाहरण <दन4होस् जसलाई <वqासी जनS <बनाआपि~ Fयोग गनO सuदछ।

3. समाज र सÂ0कÆ<तका मानव-<न²मत mही <नद´ष कxराको उदाहरण <दन4होस् जसलाई <वqासी जनS 

<बनाआपि~ Fयोग गनO सuदछ।

4. समाजका mही उदाहरणह. <दन4होस् जो खराब अिभलाषा र घम/डको वगOमा पदOछन्।

5. स«सा<रक Fणालीको श4§आत क<हS भएको <थयो?

6. क<यनको शहरको सवालमा कxन कxरा गलत <थयो?

7. <नyोदको समाजको सवालमा कxन कxरा गलत <थयो?

8. कxन पदमा श`तानलाई “यस सÂसारको ईqर” भ<नएको छ?
9. स/यासीवाद र छ4r` इसाई ब0ती बसाg> काम गलत lन् भ>र हामी कसरी जा/दछ¦?

10. कxन पदमा पावलS आफ]लाई “पापीह.म�X म4�य” भ/> सÂ�ा <दएका छन्?

11. सÂसारलाई Foम गन4O भ>को m हो?

12. सÂसार<सत एकनाd lन4 भ>को m हो?

13. <वqासी सÂसारको िम} lन नl> कारण m हो?

14. एफ©सी ५:११ अन4सार <वqासीS अ/धकारका <नÇफल कामह.<सत कि~को स�ग<त गनO िमgछ?

15. अ/धकारका <नÇफल कामह.को mही उदाहरणह. m-m lन्?

16. १ ¸0सलो<नकी ५:२२ अन4सार <वqासी कxन कxराबाट अलग बÏ4पछO?

17. याक]ब १:२७ अन4सार <वqासीS आफ]लाई सÂसारिख कि~को अलग रा�न4पछO?

18. २ <तमोथी २:२२ मा अलगपनताको बाHमा उgSिखत चारओटा सकाराWमक बयानह. m-m lन्?

19. परpqरको अन4_हS हामीलाई अभिuतलाई इ/कार गनO <सकाउ;छ भ>र बताउ> पद कxन प40तकको कxन 

अ�यायमा छ?

20. अलगपनता ब4ि� हो। <कन?

21. मा<नसह.S आ�ना <निDत आ�न` अिभलाषाह. बमोिजमका िशZकह. थ4पान| समय आउ>छ भ/> Eताउनी 

कxनचा<ह; अगमवाणीमा उgSख छ?
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मनोरcजनको परी8ण

क5ठ गन7$पन9 पदह<: भजनसtuह १०१:३; रोमी ६:१६; १ को&रZथी १०:२१;३१; &फिलQपी ४:८; १ 
य>हZना ५:२१

बाब4आमा तथा िशZकह.S य4वाह.लाई मनोर�जन<सत सरोकार रा�> बाइबलीय <स�ा/तह.लाई <सकाउन4पछO। 
मा<नस परpqरको सÅिCमा आन/द गरोस ्भ>र ऊ बनाइएको हो। परpqरS “हाyा आन/दका <निDत हामीलाई 
सब थोक Fश0त गरी <दन4l/छ”  (१ <तमोथी ६:१७)। तर सÅिCको पतन lन गयो र Wयसमा थ4F̀ आिWमक खतराह.  
<व�मान छन् (१ प}4स ५:८)। क<तपय <-याकलापह. आफ�मा बाइबल <वप<रत नहोलान् तर <तनमा सpत क<त 
त फाइदा न<द> कxराह. l/छन ् (१ को<र/थी ६:१२)। Wयस`S हामीS परpqरको वचनÃारा ती कxराह.लाई 
परीZण गनO <सuन4पछO ता<क हामी ब4ि�का साथ <ह;ड्न सक¦, म2खOतामा होइन।

य4वाह.लाई mवल “यो गनO l/छ, Wयो गनO l;द̀न”  मा} भ>र गनO l> र नl> कxराह.को एउटा स2ची <दएर मा} 
प4sद̀न। उनीह.लाई हामीS �यानप2वOक र ध`यOप2वOक परpqरको वचन �यावहा<रक <क<समS <सकाउन4पछO ता<क 
उनीह.S ती वचनका पाठह. द̀<नक जीवनमा Fयोग गनO जा/न सक]न्।

AीिCय जीवनमा र AीिCय प<रवारमा मनोर�जनलाई परीZण गनO िमg> mही बाइबलीय <स�ा/तह. <नDन 
Fकारका छन्। FWXक ब4;दा अ/तगOत आफ�लाई <नDन Faन सो�न4होस्: यस परीZणS जा;Lदा अयोsय ठह<र> 
मनोर�जनका mही उदाहरणह. m-क0ता lन सuछन्?

• m यसलाई तपाइÁ परpqरको म<हमाको ला<ग गनO सuन4l/छ? (१ को<र/थी १०:३१)

• m यो कxरा सÂसारबाटको हो? (१ य2ह/ना २:१५-१६)

• m यसमा खराब कxरा Rन| काम प<न l/छ? (भजनस�_ह १०१:३)

• m यसS स4समाचार र AीCको कामलाई अगा<ड बढाउ;छ? (१ को<र/थी १०:२८,३२-३३)

• m यसS अ.ह.लाई ठoस ख4वाउ;छ? (रोमी १४:१३-१६,२१)

• m यसS तपाइÁलाई <हतकर (0व0थकर) कxराह.मा मन लगाउ> बनाउ;छ? (<फिल�पी ४:८)

• m यो कxरा म2¶तप2जास;ग आव� छ? (१ य2ह/ना ५:२१)

• m यो कxरा �यिभचार<सत सDबि/धत छ? (१ को<र/थी ६:१८)

• m यो कxरा श`तानबाटको हो? (१ को<र/थी १०:२१)

• m यसS भिuतहीनह.को <वचारधारालाई FोWसाहन <द/छ वा Wयसको समथOन गदOछ? (कल0सी २:८)

• m यो कxरा<सत Wय0तो कxन ̀ प<न कxरा सDबि/धत छ ज4नचा<ह; परpqरको सा;चो �ानको <व§�मा छ (२ 
को<र/थी १०:५)

• m यो <-याकलाप तपाइÁ <बनाश�का <वqासका साथ गनO सuन4l/छ? (रोमी १४:२३)

• m यो <-याकलाप आ�नो समयको स�पयोग l> काम हो? (एफ©सी ५:१५-१६)

• m यस <-याकलापS मलाई दास बनाउन सu> सDभावना छ? (रोमी ६:१६-१८)

मनोर�जनको परीpण सeबZधी प7नरावलोकन )fन

यी बाइबलीय <स�ा/तह.S जा;Lदा अयोsय ठह<र> मनोर�जनका mही उदाहरणह. m-m lन्?
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अलगपनता - सQTाि7तक
भाग १

क5ठ गन7$पन9 पदह<: २ &तमोथी २:१६-१८

अलगपनताको िशZा आज <तर0कÆत र घÅिणत िशZा ब>को छ <कनभ> यो एकताको Fचिलत अवधारणा <वप<रत 
छ।

एक ताका सदनO Mयाि�टC (Southern Baptist) मhडलीह.बाट 0वत/} Mयाि�टC (Independent Baptist) 
मhडलीह. ज0ता बाइबलीय मhडलीह.लाई छ4rयाउ> कxरा अलगपनता <थयो भ> आजको अव0था िछटोिछटो 
बदिल;द̀ छ <कनभ> आज थ4F̀ 0वत/} Mयाि�टC मhडलीह.S अलगपनतालाई <क त सीध` इ/कार गद½छन् <क त 
Wयसलाई cवा0ता गरी बµर जान <द;द̀छन्।

य�<प यो �यापक .पमा र{ ग<रएको र घÅणा ग<रएको कxरा हो, अलगपनता एक आवaयक अ�यास हो <कनभ> यो 
आिWमक स4रZाको मा�यम हो।

pरो आ�न` AीिCय जीवनमा ±S अलगपनता तीन चरणह.मा <सm;: प<हलो, सब ̀कxरालाई परpqरको वचनS 
जा;Lन4पछO र झ2टा िशZाको बाHमा सतक® lन4पछO भ/> कxरा मलाई एक नया; AीिCयन l;दा <सकाइएको <थयो। 
मलाई AीCमा gयाउ> �यिuतS १ ¸0सलो<नकी ५:२१ ज0ता पदह. <सकाए। उनS मलाई एउटा AीिCय प40तक 
पसलमा लµर AीिCय प40तकह. छा/दा धoर ̀ होिशयार lन4पछO <कन<क थ4F̀ Wय0ता प40तकह.S मलाई गलत 
<दशामा ल̀जान सuछन ् भ/> कxराको Eताउनी <दए। दो¤ो, ±S एक 0वत/} Mयाि�टC बाइबल कSजमा 
अलगपनता <सm;। Wयहा; ±S रोमन uयाथोिलकवाद, उदारवादी ईqरशाË, uया<र�p<टकवाद, नव-
इभा/Õिलकलवाद र AीिCय रक ज0ता झ2टा िशZा तथा आध4<नक लहरह.को खतराको बाHमा mही कxरा <सm;। 
Î¤ो, �यावहा<रक तहमा म एक जवान िमसनरी l;दा >पाल AीिCयन फ©लोिशप (Nepal Christian Fellowship) 
<सतको pरा अन4भवह.मा ±S अलगपनता <सm;। योचा<ह; एउटा एकतावादी-uया<र�p<टक स�ग<त <थयो जहा; 
Fचार गनO र <विभ/न अवसरमा <सकाउन उनीह.बाट पाएको <नम/}णालाई 0वीकार गHर ±S उनीह.लाई म{त 
गनO सuछ4 र सायद उनीह.लाई प<रवतOन गराउन प<न सuछ4 भ/> कxरामा म <वq0त <थए;। तर Wयसको सrा  Wयहा; 
उWप/न lन गएका िशZागत स�घषO (doctrinal conflict) S गदe यसको नतीजा mवल सम0या र गडबडी <थयो। 
±S यो <सm; <क झ2टा िशZकह. र सDझौतावादीह.बाट अलग lन4 र िभ} रRर होइन ब§ बा<हरबाट उनीह.लाई 
म{त गनO खो�न4 न` बाइबलीय र ब4ि�मानी कxरा हो।

२ &तमोथी २:१५-१६

अलगपनताको जग (२ Fतमोथी २:१५)

प<हलो, बाइबलको ठोस �ान lन4 अलगपनताको जग हो। बाइबल राyरी नजा/> कxन` प<न AीिCयनS सWय र 
असWयलाई छ4r,ाउन सuद̀न। यसको मतलब FWXक <वqासी प<र�मसाथ बाइबल अ�ययन गन| <व�ाथ� lन4पछO। 
द̀<नक बाइबल अ�ययनको बानी बसाgन4 अ<त महvवप2णO छ। साथ̀ यसको मतलब हHक मhडली परpqरका 
जनह.लाई प<व} शाËह.मा तािलम <दइरह> बाइबल पाठशाला lन4पछO र Fभावकारी .पमा झ2टा िशZाको 
सामना गनO सZम बनाउन4पछO।
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दो¤ो, एक जा;च गन| मनि0थ<त lन4 अलगपनताको जग हो। परpqरको वचनलाई ठीक-ठीकस;ग छ4r,ाउन4 भ>को 
सWय र असWयको बीचमा <नर/तर िभ/नता रा�न4 हो। Rन4Oहोस् भजनस�_ह ११९:१२८; <हतोपश १४:१५; 
Fo<रत १७:११; १ ¸0सलो<नकी ५:२१।

अलगपनताको तFरका (२ Fतमोथी २:१६,१७)

असWय मागO अपनाउ>ह.लाई F0ट` िचनाउन4पछO (२ <तमोथी २:१७)

पावलS अ0पC Eताउनीह. <दएनन्। १ र २ <तमोथीमा मा} उनS झ2टा िशZकह. र सDझौतावादीका नामह. 
१० पटक तोmर उgSख गH (१ <तमोथी १:२०; २ <तमोथी १:१५; २:१७; ३:८; ४:१०,१४)।

यो महvवप2णO अ�यास आज मhडलीह.मा Fायः पाउन स<क/न, “आधारभ2तवादी”  (fundamentalist) नाम िलन 
नछोडoकाह.मा सpत। मा<नसह.लाई जानकार रा�न र प2वOEताउनी <दन मhडलीह.S “ओ <तमोथी”  (O 
Timothy) प<}का र “Ûाइडo चचO /य2ज नोट्स”  (Friday Church News Notes) ज0ता Fकाशनह.मा पाइ> 
जानकारी तथा Eताउनीह.लाई <वतरण गन4OपछO। मhडलीह. “<डफ©/स अफ <द फ©थ”  (Defense of the Faith) 
ज0ता अ�ययन मालाह.मा आधा<रत तािलमह. <दन4पछO। आ�ना जनह.लाई खा;टी पठन साम_ीह. उपलMध 
गराउन मhडलीह.S आ�न ̀<कताब पसल सÔालन गन4OपछO। प4रानो मागOह.मा ि0थर भएर उिभरह> मhडलीह.S 
Fायः यी तीनओट` कामह. ग<ररRका छन्।

असWय मागO अपनाउ>ह.िख अलग lन4पछO (“Wयाग”, २ <तमोथी २:१६; “<तनीह.बाट टाढा बस”, २ <तमोथी 
३:५, “य0ताह.बाट पर बस”)।

उनीह.का मhडलीह. र सभाह.बाट अलग बÏ4पछO। कxन ̀मhडलीS गलत कxरा <सकाउ;छ भ/> कxरा तपाइÁलाई 
थाह छ भ>, Wयसबाट टाढा बÏ4होस्। कxन` FचारकS गलत कxरा <सकाउ;छ भ/> कxरा तपाइÁलाई थाह छ भ> उसको 
सभामा नजान4होस्। धoर`जना �यिuतह. Fमीस <कपर सभा वा uया<र�p<टक बाइबल अ�ययन वा AीिCय रक 
क/सटOमा गएका छन ् र यसरी परpqरको अलगपनताको आ�ालाई अव�ा गHको lनाS उनीह. गलत मागO 
अपनाउनलाई प<रव¶तत भएका छन्।

उनीह.का प40तकह., �बसाइटह., <टभी र H<डयो Fसारणह., एमपीïी Fवचनह.बाट अलग बÏ4होस्। यसो गनO 
<वफल lन4 न ̀0वत/} Mयाि�टC मhडलीह.िभ} uयािgभनवाद र नवइभा/Õिलकलवाद cजोड<सत िछनO पाउन4को 
म4�य कारण हो। mही वषO अगा<ड िमिशगनका एकजना पा0टरS मलाई भ> <क उनीह.का सबभ/दा कमजोर र 
अि0थर मhडली सद0यह. सबभ/दा बढी मा}ामा AीिCय H<डयो स4/>ह. lन्। यसको कारण यो हो <क 
“इभा/Õिलकल”  0�शनका कायO-मह. सpत Fायः झ2टा िशZकह. र सDझौतावादीह.S भ<रएका l/छन्। � अफ 
लाइफ िलटHचरको �बसाइटमा Fकािशत “AीिCय प40तक पसलका खतराह.”  (Dangers in Christian 
Bookstores) र “AीिCय H<डयोका खतराह.”  (Dangers on Christian Radio) मा थ4F̀ Sखकह. र H<डयो 
�यिuतWवह. स2चीत ग<रएका छन ्जसबाट पर बÏ4पछO। (यसमा समा�श छन्: <बgली र Ûा/uलीन _ाहाम, <रक 
वाHन, चक कोgसन, चक 0वी/डोल, जीम <सDबला, <फिलप या/सी, जोन Dयाu0�ल, Dयाuस ल4काडो, एSजाcथ 
एिलअट, Õरी �ीÕज, �याक RफोडO, बील हाइcgस, ÕDस डMसन, रबटO श2लर, mन बJा/चाडO, <रचाडO फ0टर, डालस 
वीलाडO, रबटO �बर, जोन माइकल ट,ालबट, सीएस ल4इस, नमOन िभ/d/ट पील, �4स <विgक/सन्, रब cल, �oनन 
Dया<न�ग, टोनी कDपोलो, डोनाgड िमलर, अरवीन DयाकDयानस र �ायन DयाकलाHन।)

उनीह.का बाइबल 0क]लह.बाट अलग बÏ4पछO। /य2 इभा/Õिलकलवाद र मडनO �u0च2वल <-<ट<स�म ज0ता 
कxराह. आधारभ2त बाइबलीय मhडलीह.मा डालस <थअलिजकल dिमनरी ज0ता /य2 इभा/Õिलकल अ�यापन 
m/Úह.बाट प<न िछ<ररRका छन्।
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अलगपनताको कारण (२ Fतमोथी २:१६ख, १७)

यो ब4³न4पन| �याद̀ महvवप2णO ब4;दा हो।

क) असWयÃारा ÖC नब/नका ला<ग हामीS अलगपनताको अ�यास गन4OपछO (“सड्> घाउS झ� खा;द̀ ल̀जा>छ”)। 
सडoको 0याउह.को बीचमा रा�दा राyो 0याउS <तनीह.लाई 0व0ºयलाभ l;द̀न! दा;�न4होस् १ को<र/थी १५:३३।

नव-इभा/Õिलकलवादको उदाहरणलाई <वचार गन4Oहोस्। सन् १९५० को दशक ताका <बgली _ाहाम ज0ता 
इभा/Õिलकल अग4वाह.S अलगपनतालाई प<रWयाग गH। नव-इभा/Õिलकलवादका श4§का एक अग4वा हारोgड 
िल/डdल (Harold Lindsell) S पिछबाट 0वीकार गH, “लगभग एक दशक िभGमा नव-इभाZ�िलकलवाद 
बाइबल G7टीर&हत छ वा अमोघ छ भZV माZयताको सवालमा बढ्दो शtका-उपशtका�ारा आफ{ िभGबाट] uJत 
Sन थािलस�को &थयो” (Lindsell, Bible in the Balance, 1979)।

�याक �यान इDपी (Jack van Impe) को उदाहरणलाई <वचार गन4Oहोस्। सन ्१९७० को दशकमा <तनी एक 
आधारभ2तवादी <थए तर १९८० को दशकमा <तनS आ�नो अडान बदS। सन् १९८४ मा उनS Heart Disease 
in Christ’s Body भ/> प40तक <नकाS जसमा उनS अलगपनतावादको <व§�मा S° र एकतावादी 
अवधारणालाई अिघ साH। उनS भ>, “परpqर uयाथोिलकह., ल2थरनह., Mयाि�टCह. र Ê/�को0टलह.का 
kदयिभ} आउन4l/छ, र यसरी परpqर हामीिभ} lन4भएकोS हामी एकअकe<सत स�ग<त गनO सuछ¦।”  सन् 
१९९० को दशक आइप4sदा सDम �यान इDपीS पोपको FशÂसा गनO थािलसmका <थए। उनS Startling 
Revelations: Pope John Paul II नाकम िभ<डयो Fकािशत गH जसमा उनS पोपलाई AीिCय <वqासको वीरको 
.पमा उचाS! य<त छोटो समयमा न` उनी यहा;सDम आिWमक अ/धा lन प4µ।

ÕDस र<ब/सन (James Robinson) को उदाहरणलाई <वचार गन4Oहोस्। उनी १९७० को दशकमा एक साहसी सदनO 
Mयाि�टC Fचारक <थए जसS उदारवाद (liberalism) र स«सा<रकपन (worldliness) को <व§�मा Fचार गदO¸। 
तर १९८० मा उनी एक uया<र�p<टक ब> र आफ] “नकाराWमकवाद”  बाट उ/म4uत भएको दावी गH! सन् १९८७ 
मा /य2 ओ²लय/समा एक <वशाल एuय2p<नकल uया<र�p<टक सDpलनमा सDबोधन गन| -ममा उनS पोपक� FशÂसा 
गद½<थए! म एक प}कारको Í<सयतS Wयही; उपि0थत <थए; र उनS यसो भ>को ±S स4>;, “म m भ/न चाह/छ4 भ>, 
अ<हS यस पÅºवीमा न`<तकताको सब`भ/दा उWकÆC F<त<न<धह.म�Xमा एकजना पोप lन4l/छ। यो जा/> 
�यिuतह.S उनी एक नया; ज/म पाएका �यिuत lन् भ/> सा;Lची न` <वqास गदOछन्।”

ख) अ.ह.लाई ठoस नख4वाउन हामीS अलगपनताको अ�यास गन4OपछO (१ को<र/थी ८:९-१३)।

आफ]लाई जहा;-जहा;बाट <नम/}णा आउ;छ Wयहा;-Wयहा; गएर Fचार गन| <बgली _ाहामको अवधारणा हो, तर उनS 
रोमन uयाथोिलक र उदारवादी Fो�0�/ट मhडलीह.मा गई Fचार गHर गलत उदाहरण खाएका छन्। 
पोgयाhडमा उनS uयाथोिलक मhडलीह.मा Fचार गH, अझ बJाक मडो/ना नाम गHको म<रयमको म4�य थानको 
बा<हर उिभएर आग/त4कह.लाई अिभवादन गH। यस घटनाको त0वीर छा<पएको “डीसीजन”  (Decision) 
प<}काको एक F<त म<सत ̀छ। uयाथोिलक मhडलीह.मा Fचार गन| _ाहामको अ�यासS उनS रोमन uयाथोिलक 
मhडलीलाई आफ]S 0वीकार गदOछ4 भ/> र Wयसमा ला<गरहन4 राy` कxरा हो भ/> स/श <दएका छन्। यो क<त 
भय�कर गलत स/श हो! <बgली _ाहाम, Ûाि/uलन _ाहाम, ल4इस पलाउ लगायत अन<ग/ती अ/य एuय2p<नकल 
Fचारकह.S बाइबलको आ�ा पालन नगरीकन झ2टा िशZकह.िख अलग बÏ अ0वीकार गHकाS क<त करोड¦ 
�यिuतह. झ2टा मhडलीह.± रहनलाई FोWसाहन पाए भ/> कxरा Fभ4 मा} जा/न4l/छ।
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ग) परpqरको आ�ा पालन गनOलाई हामीS अलगपनताको अ�यास गन4OपछO!

अलगपनताको अ�यास नगनOलाई AीिCयनह.S थ4F̀ बहानाह. बनाउ;छन ्तर ठीक गछ4O भ/> उ{oaयS cठीक गन4O 
क<हgय` ठीक होइन! मhडलीह.मा र गाउ;ह.मा Fचार गनOलाई pरी �ीमतीS <नम/}णा पाएकी िछन्, तर उनS 
ज<हS प<न इ/कार गHकी िछन ्<कन<क परpqरS उनलाई Wयसो गनO मनाही गन4Oभएको छ (१ <तमोथी २:१२)। 
उ>ल सिजल̀ भ/न सिuथन्, “तर य<त°र Fचार गन| प4§षह. छ̀नन् र कोही न कोहीS Fचार त गन½पछO।”  तर ठीक 
गछ4O भ/> उ{oaयS cठीक गन4O क<हgय` ठीक होइन!

अलगपनता - स]~ािZतक भाग १ सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. अलगपनताको जग m हो?

2. <वqासीलाई जा;च गन| मनि0थ<त धारण गनO <सकाउ> चारओटा पदह. कxन-कxन lन्?

3. अलगपनताको त<रकामा कxन �ई कxराह. पदOछन्?

4. <तमोथीलाई आ�ना प}ह.मा पावलS क<त पटक झ2टा िशZकह.को नाम तोmर S°?

5. अलगपनताको त<रकालाई बाइबलS कxन तीन त<रकामा बयान गHको छ?

6. कxन` प<न झ2टा िशZा <सकाइ> मhडली वा बाइबल अ�ययन वा सDpलनमा भाग िलन एक <वqासी जनS <कन 

इ/कार गन4OपछO?

7. कxनचा<ह; H<डयो कायO-म स4/> वा कxन प40तक पढ्> बाHमा <वqासीह. <कन होिशयार lन4पछO?

8. हामीS अलगपनताको अ�यास गन4Oपन| तीनओटा कारणह. m-m lन्?

9. �याक �यान इDपीS १९८४ मा कxन कxराको <वरोध गH?

10. झ2टा मhडलीह.मा Fचार गदe एuय2p<नकल Fचारकह.S कxन स/श <दइरRका l/छन्?
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अलगपनता - सQTाि7तक
भाग २

क5ठ गन7$पन9 पदह<: रोमी १६:१७; १ को&रZथी १५:३३; २ &तमोथी ३:५

यसभ/दा अिघgलो पाठमा हामीS अलगपनताको जग, अलगपनताको त<रका र अलगपनताको कारणलाई अ�ययन 
ग�य¦। यस पाठमा हामी अलगपनताको आधार, अलगपनताको कदम, अलगपनताको मनोभाव र अलगपनताको 
फलदा<यतालाई अ�ययन गन|छ¦।

अलगपनताको आधार (२ Fतमोथी २:१८)

Fथमतः अलगपनताको Hखा ठ,ाuक� कहा; कोन4OपछO वा कxन ̀मhडली वा फ©लो<सपS बाटो <बराउन थाgदा Wयसलाई 
ठ,ाuक� कxन cला छोड्न4पछO आ<द भ/> सDब/धमा ±S FWXक Faनको जवाफ <दन सिuदन;। प<व} शाËमा mही 
0पC मागOदशOन र <स�ा/तह. <दइएका छन ् र बा;की कxराका ला<ग FWXक <वqासी र FWXक FचारकS प<व} 
आWमाको अग4वाइलाई पÒयाउन4पछO (२ <तमोथी २:७; १ य2ह/ना २:२०,२७)।

दो¤ो कxरा, अलगपनताको बाइबलीय आधार धoर`जसोS <वqास गन| गHको र <सकाउ> गHको भ/दा धoर ̀न` सा;घ4रो 
छ।

Fचिलत इभा/Õिलकल अवधारणाको सार«शलाई �यuत गन| भनाइ यस Fकार छ: “सारभ2त कxराह.मा एकता; 
ग̀र-सारभ2त कxराह.मा 0वत/}ता; सब ̀कxराह.मा दया”  (“In essentials unity; in non-essentials liberty; in 
all things charity”)। Fमीस <कपरह. (Promise Keepers) को यही अवधारणा छ। उनीह.को कायO-मह.का 
वuताह.S थ4F̀ “<वभाजनम2लक”  <वषयव0त4ह.लाई छ4न` l;द̀न, ज0त ̀ “अन/त स4रZा, आWमाका वरदानह., 
बि�त0मा, प2वO-स�कCकालीय अगमवाणी वा स�कC-प�ातीय अगमवाणी, चचOका सÂ0कार वा 
<व<धह.” (Promise Keepers Ambassador Booklet)।

च²चत इभा/Õिलकल अग4वा चक 0वी/डोल (Chuck Swindoll) को यही अवधारणा छ। उनS S°, “एक ताका 
pरो जीवनमा pरो य0तो कrर अडान <थयो <क म एक-एक <ब/� र मा}ाको ला<ग स�घषO गनO तWपर <थए;। 
क<तओटा कxराह.को ला<ग म मनO तयार <थए; भ/> कxराको स2चीकरण गरी सा�य <थएन। म ज<त िछि�प;द̀ गएको 
छ4 Wय<त न` Wयो स2ची छो<ट;द̀ गएको छ” (Grace Awakening, p. 189)।

अलगपनताको म4{ालाई अलमgयाउनलाई चक 0वी/डोलS लो�याउ>-र-बदg> (bait and switch) काइदा 
अपनाएको कxरालाई �याल गन4Oहोस्। श4§मा चा<ह; उनS “एक-एक <ब/� र मा}ाको ला<ग स�घषO”  गन| बाHमा 
कxरा गछOन ्तर Wयसपिछ उनS <वषयलाई आफ] “मनO तयार”  भएका कxरामा बदgछन्। १ को<र/थी ११ अ�यायमा 
भएको प4§ष र Ëीका mशको लDबाइको सWयताबाHमा र यस वतOमान सÂसारमा प4§ष-Ëीको अ<धकारको 
त4लनाWमक 0थानको <निDत म �यान <द> त होइन, तर यो कxरा परpqरको अच2क वचनको अÂश भएको lनाS म 
Wयसलाई Fचार गनO र Wयसलाई आ-मण ग<रएको खhडमा Wयसको <निDत स�घषO गनO सpत आफ] बा�य भएको 
ठा/दछ4।

धoर ̀0वत/} Mयाि�टCह. यस अवधारणालाई अपनाउ;द̀छन्। Thinking Outside the Box नामक प40तकमा च²चत 
0वत/} Mयाि�टC पा0टर चाgसO कीन (Charles Keen) S S°, “म <ब0तार ̀<सu> खालको l; तर ±S अ/तमा यो 
महस4स गH; <क सब ̀सWयताह. उि~क� महvवका l;द̀नन्…-]सका श}4 को lन ् <नणOय गर¦ र तीिख अलग होआ�। 
अ<न अन4_हका िम} को lन् <नणOय गर¦ र <तनीह.F<त स<हÇण4ता अपनाआ�” (p. 81)।
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यस Fचिलत अवधारणालाई <नDन प<व} शाËका अ<धकारमा र{ गदOछ¦:

आज “ग̀र-सारभ2त”  वगOमा पन| िशZाह. प<व} शाËमा उgSिखत अलगपनताका उदाहरणह.मा पदOछन्। २ 
<तमोथी २:१८ लाई <वचार गन4Oहोस्। lp<नयस र <फSटसS <सकाएको झ2टा िशZा “बौ<रउठाइ भइसuयो”  भ/> 
कxरा <थयो । <तनीह.S बौ<रउठाइलाई इ/कार गHनन् तर Wयसलाई लाZिणक अथO लगाए (spiritualized it)। यो 
भ>को आज लाZिणक �या�या <व<धलाई अगमवाणी र <र�S0p/ट <थअलजी (replacement theology) मा लाग4 
गन4O ज0त ̀ हो जसमा मhडली इ¤ाएलका F<त�ा र करारह.को अ<धकारी ब>को छ भ>र दावी ग<र/छ। 
अगमवाणीको �या�या 0व/}ताको <वषयव0त4 हो र Wयसक� कारण हामी अलिsगन4 l/न भ/> कxरा �यापक .पमा 
ठा<न/छ तर पावलS F0त4त गHको अलगपनताको अवधारणा cगJ` छ।

हामीS <वqासीह.लाई सब] कxराह. <सकाउन4पछO भ>र AीCS हामीलाई आ�ा गन4Oभयो (म~ी २८:२०)। यसको 
मतलब मhडलीह.S नया; <नयममा भएका सब` कxरालाई आदर गन4OपछO mवल “सारभ2त”  वा “आधारभ2त”  कxरालाई 
मा} होइन।

पावलS परpqरका सारा मनसाय Fचार गH (Fo<रत २०:२६-२७)। पावलS एफ©ससका एgडरह.लाई <दएको 
आ�नो अि/तम स/शमा यो कxरा बताएका <थए। उनS <तनीह.लाई एउटा नम4ना F0त4त गद½<थए जसलाई 
उनीह.S पÒयाउन4पºय´।

सा;चो AीिCय एकताको <निDत व`चा<रक एकता आवaयक छ (१ को<र/थी १:१०)। यसअन4सार एकताको आधार 
�याद̀ सा;घ4रो l/छ भ/> ब4िझ/छ। सा;चो AीिCय एकता “अ>कतामा एकता”  होइन। यो खhडS िशZागत एकता 
(doctrinal unity) अ<नवायO ठा<नएको एउटा 0थानीय मhडलीमा अन4भव गनO स<क> एकताको बयान गदOछ। कxन` 
प<न एuय2p<नकल (एकतावादी) कायO-ममा भाग िल;दाl;दी यो आ�ा पालन गन4O असDभव l/छ, Wयो चाR 
Ûा/uलीन _ाहाम वा ल4इस पलाउ ज0ताको एuय2p<नकल Fचार कायO (ecumenical evangelism) होस् या Fमीस 
कीपर सDpलन ज0ता इभा/Õिलकल एकता (evangelical ecumenism) होस ् वा वgडO काउ/सील अफ चच|ज 
(World Council of Churches) ज0ताको उदारवादी एकता (liberal ecumenism) होस् वा इि/डÊ/डo/ट 
Mयाि�टC Û©/ड्स इ/टर>शनल ज0ता आधारभ2तवादी एकता (fundamentalist ecumenism) होस्।

<तमोथीलाई Fo<रतह.को िशZा “<नÇकल�क”  (दागर<हत) रा�न4पछO भ/> आ�ा <दइएको <थयो (१ <तमोथी 
६:१३-१४)। कल�क (spot) भ>को त सानो दाग मा} हो! यस प}मा पावलS <सकाएका िशZालाई आज “दो¤ो 
महvव”  को वगOमा रा�> ग<र/छ। यस प}मा <सकाइएका <वषय अ/तगOत मhडली शासन र मhडलीमा Ëीह.को 
भ2िमका पदOछन्।

एकताको खा<तर प<व} शाËको कxन`-कxन` भागलाई “दो¤ो महvवको”  (secondary) ठा/न िमgछ भ/> कxराको 
बाइबलमा कत ̀प<न स�mत छ̀न। यस Fचिलत <स�ा/तको कxन ̀प<न बाइबलीय आधार छ̀न; “काम-ब/छ-भ>-
ठीक-छ” भ/> अवधारणा (pragmatism) हो यो।

यसथO हामीS Fचिलत <वqासअन4सार भ/दा धoर ̀सा;घ4रो <हसाबमा अलगपनताको Hखा कोन4OपछO भ/> कxरामा म 
<नि�त छ4। ज0त`, mही वषO अिघ एउटा आधारभ2तवादी Foि0ब�<रयन कSजमा Fचार गनO मलाई <नम/}णा 
ग<रएको <थयो। _ीक <र<स�ड �u0टको F<तरZा र <क�ग ÕDस बाइबल र आधारभ2तवादी अडान ज0ता धoर` 
कxरामा म ती भाइह.<सत सहमत छ4 तर`प<न ±S <नम/}णालाई अ0वीकार गन4Oप�यो <कनभ> हाyो असहम<तका 
�ईटा कxरा -- िशश4 बि�त0मा र सभरन _oस uयािgभनवादी <थअलजी -- महvवप2णO छन्।

सन् १९७० को दशकमा एक म नया; AीCयन l;दा°<र डo<वड >टलटन (David Nettleton) को “सीिमत स/श <क 
सीिमत स�ग<त”  (Limited Message or a Limited Fellowship) शीषOक गHको प4ि0तकाS मलाई ठ2लो सहायता 
िमSको <थयो। Wयो Õनरल असो<सएशन अफ Hग4लर Mयाि�टC्स् (General Association of Regular Baptists) 
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Ãारा Wयसcला छा<पएको <थयो ज4न cला उuत स�ग<तS अलगपनता सDब/धी असल अडान िल> गदOºयो र नव-
इभा/Õिलकलवादमा ढािलएको <थएन। उनी जवान Fचारक छ;दा डo<वड >टलटनलाई अ/तर-साम4दायी य4वा 
सDpलनमा Fचार गनO बोलाइएको <थयो। जब Wयहा; तीनओटा <वषयमा Fचार गनO िमgद̀न न} भ> WयसS अ/तर-
साम4दायी प<रÊzयमा <वभाजन gयाउ>छ भ/> कxराको उनलाई अवगत गराइयो, तब आफ]S अब एउटा <नणOय 
गन4Oपन| कxराको उनलाई महस4स भयो। <क त आफ]S आ�नो स/शलाई सीिमत पान4Oप�यो <क त स�ग<तलाई सीिमत 
पान4Oप�यो। य<द पावलS ज0त` परpqरका सारा मनसाय Fचार गनO रोÕको खhडमा (Fo<रत २०:२६-२७) अि/तम 
<दनह.का सWयWयाग र सDझौताको वतOमान घडीमा स�ग<त र dवकाइ गन| आ�ना अवसरह. एकद± सीिमत l> 
कxरा छलO�ग िखयो।

जहा;सDम अलगपनताको Hखा कहा; कोन| भ/> सवालमा, चौडा पZ<तर कोHर गgती गन4Oभ/दा सा;घ4रो पZ<तर 
कोHर गgती गन4O न` उ~म छ। अलगपनताको सDब/धमा ख4कxलो lन4 भ>को सDझौताको िचपJो भीरमा बÏ4 हो 
जहा;बाट धoर` <वqासीह.को आिWमक पतन भएको छ।

साथ̀ हामीS भावी प40ताको बाHमा प<न सोLन4पछO। य<द एक व<रÜ Fचारक अलगपनतामा ख4कxलो भए भ> Wयस 
कxराS उसक� जीवनकालमा उसको dवकाइलाई नाटकीय ढ�गS न` असर त नगलe, तर अक´ प40ताको हालत क0तो 
होला? <तनका छोराछोरी र नातीना<तनीह. कxन 0थानमा रRनछन् र <तनीह. कxन <दशा<तर लाªoछन ् होला? 
ब4बाआमाS Õ अिलअिल गछOन ्छोराछोरीS Wयही काम अWय<धक मा}ामा गछOन् भ/> कxरा धoर`S अवलोकन गHको 
कxरा हो।

अलगपनताको कदम (२ Fतमोथी २:२०,२१)

अलगपनताको कदम चाgन4पन| चा<ह; <वqासीS हो। ज0त`, य<द कxन ̀मhडली वा स�ग<त वा सÂ0था गलत मागOमा 
सम¶पत भएको ±S प~ा लगाए; भ> मलाई <नÇकासन ग<रन4 अगा<ड न` म आफ� अलग lन ±S कदम चाgन4पछO।

अलगपनताको मनोभाव (२ Fतमोथी २:२४)

<वqासको <निDत स�घषO गन| -ममा ±S सध� ठीक आWमा कायम रा�न4पछO। “अकeबाट श`तान <नकाgन खो�दा 
आफ�िभ} श`तानलाई ठाउ; <दन4 भएन!”  घम/ड वा घÅणाS भ<रन4 सध� गलत हो। वष¾ अिघ स4समाचार Fचारक pल 
रटर (Mel Rutter) S मलाई यो असल स4झाव <दएका <थए, “छोरा, आ�नो अडानमा चrानज0त ̀lन4 र आ�नो 
मनोभावमा चrानबाटको महज0त`।”

अलगपनताको फलदाFयता (२ Fतमोथी २:२५-२६)

सहायताको खा;चो पHकाह.लाई हामीS सहायता गनO खो�न4पछO तर Wयो काम हामी अलगप/थी 0थानबाट गन4OपछO। 
±S धoर`जना मा<नसह.लाई रोमन uयाथोिलक, नव- इभा/Õिलकल, uया<र�p<टक, dÈ/थ-डo-एडÈि/ट0ट लगायत 
अ/य <क<समका झ2टा र सDझौतावादी मhडलीह.बाट <न0mर आएको °को छ4, तर ±S य0ता मhडलीह.<सत 
आव� भएर र <तनीह.मा Fचार गHर Wयसो lन गएको होइन। ±S सो काम Sखह. छाÊर, �यिuतगत कxराकानी 
गHर र खा;टी मhडलीह.मा र अ/य अवसरह.मा Fचार गHर र बा<हरकाह.लाई <नम/}णा गHर गद½ आएको छ4।

FनvकषE

१) अलगपनता आिWमक स4रZाको मािमला हो। अलगपनतालाई र{ गन4O िचपJो िभर हो (१ को<र/थी १५:३३)। 
सन् १९७० को दशकमा म पढoको बाइबल कSज �>सी �Dपल (Tennessee Temple) अलगपनतामा कमजोर 
<थयो र ८० र ९० का दशकह.मा <ब0तार` झन्-झन् कमजोर ब/द̀ गयो। एuकाइस¦ शतािMदमा आएर <तनीह.S 
AीिCय रक क/सटOह. FदशOनी गनO थाgन4 र सदनO Mयाि�टC क/Èनसनमा गािभन4 कxन` अचDमको कxरा होइन।
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२) अलगपनतालाई र{ गन| काम म/द र च4पचाप तवरS श4§ l/छ। यसलाई आ�gयाएर तोuन वा िच/न Wय<त 
सिजलो छ̀न। अ<न जो-जो अलगपनतालाई र{ गन| F<-याको FारिDभक चरणमा छन्, कस`S <तनीह.लाई Wयो lन 
ला<गरRको छ भ>र च4नौती <द;दा <तनीह. ठoस खा> गछOन्। अलगपनतालाई र{ गन| काम सकाराWमकतालाई बढ्दो 
.पमा जोड <द>, गलतF<त प<हला भ/दा बढी लिचलो lन थाg> mवल एउटा मनोभावको प<रवतOनबाट श4§ l/छ। 
अलगपनतालाई र{ गन| कामको प<हलो कदम कxन` Fचारक वा मhडली वा बाइबल कSजS m गछO वा भ/छ भ/> 
कxराबाट भ/दा WयसS m गद½न वा भ/द̀न भ/> कxराबाट िच/न स<क/छ।

<नDन Faनह.Ãारा कxन ̀सÂ0थाS अलगपनतालाई प<रWयाग गद½छ <क छ̀न भ>र िच/नलाई म{त िमgन सuछ: m 
WयसS अलगपनताको <वषयमा क<हgय` सDpलन बोलाएको छ? m WयसS अलगपनतामा Fबल रRका 
Fचारकह.लाई सDझौताको <व§�मा F0ट ̀त4रही फxuनलाई <नDWयाउ> गछO? m WयसS आफ] अलगपनतावादीह.को 
िम}को .पमा आफ]लाई सावOज<नक र 0पC .पमा िचनाउ> गछO? m WयसS आ�ना सद0यह.लाई अलगपनता 
सDब/धी पाठ, साम_ीह. पढ्न <सफा<रश गदOछ? <क अलगपनता एक ताका Fचार ग<र> कxरो <थयो, चचe 
ग<र/ºयो र अ�यास ग<र/ºयो तर अब Fायः अÕ/डामा समा�श नग<र> कxरा भएको छ? m उuत सÂ0था आध4<नक 
AीिCय स�गीत (Contemporary Christian Music) Fयोग गन|ह.<सत सा;ठगा;ठ गद½छन ्वा सDभवतः आफ� प<न 
य0तो स�गीत अपनाउ> <दशामा लDकáद̀छ? य<द Wयसो हो भ>, यो �याद̀ ठ2लो आवाज <द> स2चक हो <कन<क 
आध4<नक AीिCय स�गीत mवल स�गीत मा} होइन; यो इसाईमतको एक अवधारणा हो ज4नचा<ह; अलगपनताको 
<व§�मा छ अ<न आध4<नक AीिCय स�गीत र अलगपनताको अडान धoर` cरसDम िमSर बÏ सuद̀न र ब0द̀न प<न।

३) य<द असWयलाई चा;ड̀ रोक लगाइएन भ> Wयसलाई कदा<प रोuन स<क/न। यही कारणS गदe म अलगपनतामा 
नरम lन थाSका 0वत/} Mयाि�टCह.लाई Eताउनी <द> गदOछ4।

४) हामीS आफ�लाई, हाyा मhडलीह.लाई र हाyा प<रवारह.लाई सध� <सकाइरहन4पछO। नया; <नयमका प}ह.S 
बारDबार असWयको सामना ग<ररRको िख/छ अ<न यो न` हाyो dवकाइको नम4ना हो। तर धoर` बाइबल <वqास गन| 
मhडलीह.S, य<द <दहाS ताप<न, <वरल̀ झ2टा िशZा र सDझौताको बाHमा 0पC Eताउनी <द> गदOछन ्र य0ता 
कxराह.को Eताउनी <द> dवकाइह.F<त उनीह. कÆत� l;द̀नन् वा <तनीह.को Fयोग गन| गद½नन्।

५) अgपस��यकमा प<रएला <क भ>र हामी डराउन4l/न। सWय सध� अgपस��यकमा l> गHको छ। Fभ4 Xश2S 
Eताउनी <दन4भयो, “जब मा<नसका प4} आउ;छन्, तब m उनS पÅºवीमा <वqास पाउ>छन् र?”  (ल2का १८:८) 
उहा;S मhडली य4गलाई “Wयो प2र ̀खमीरी नहोउ/Õल”  िभ}प<r खमीर ल4काइरा°को पीठो<सत त4लना गन4Oभयो 
(म~ी १३:३३)। यसS सWयWयागको <व0तारलाई जनाउ;दछ। मhडली य4गको अ/त<तर सा;चो मhडलीह. थोर` 
l>छन् र झ2टा मhडलीह. धoर` l>छन्।

६) अलगपनता महvवप2णO कxरा हो तर अलगपनता अलगपनताक� <निDत भ> होइन। ±S मÅतअव0थामा रRका 
कxन`कxन` अलगप/थी मhडलीह.मा Fचार गHको छ4। AीिCय जीवनको म2ल <वषय अलगपनता होइन तर जी<वत 
AीCस;गको एउटा िजउ;दो सDब/ध हो। अ<न महान् आ�ा अलगपनता होइन; अलगपनता mवल Wयो स4रZाको 
पखeल हो जसS हामीलाई महान ् आ�ा Fभावकारी ढ�गS प2रा गनO सDभव गराउ;छ। धoर ̀ अलगप/थी 
मhडलीह.मा आिWमक जागÅ<तको <नता/त खा;चो छ।

अलगपनता भाग २ सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. <वqासीS उसलाई <सकाउ> परpqरबाटको अिभषoक पाएको छ भ>र कxन पदS बताउ;छ?

2. “सारभ2त कxरामा एकता; ग̀र-सारभ2त कxरामा 0वत/}ता; सब` कxरामा दया”  भ/> Fचिलत अवधारणालाई 

हामी र{ गदOछ¦। छओटा कारणह. <दन4होस्।

3. lp<नयस र <फSटसS <सकाएको झ2टो कxरा m <थयो?
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4. म~ी २८:२० मा हामीलाई क<तओटा कxराह.को पालना गन4OपछO भ>र भ/न4भयो?

5. कxन प40तकको कxन अ�यायमा आफ]S परpqरको सारा मनसायलाई Fचार गHको कxरा पावलS बताए?

6. कxन खhडमा पावलS <तमोथीलाई सWयतालाई <नÇकल�क रा�न आ�ा <दए?

7. कxन` प<न FचारकS <कन सीिमत स/श र सीिमत स�ग<तको बीचमा रो�न4पन| l/छ?

8. m बाइबलS Fचारकलाई आ�नो स/शलाई सीिमत गनO 0वत/}ता <द/छ?

9. अलगपनताको कदम चाgन4पन| कसS हो?

10. अलगपनता अ�यास गदe हाyो मनोभाव क0तो lन4पछO?

11. m हामीS अलगपनता अपनाएर प<न अ. मा<नसह.लाई सहायता गनO र फलदायी lन सuछ¦?

12. खराब स�गतह.S असल च<र}ह. <बगाछO भ>र कxन पदS <सकाउ;छ?

13. अलगपनतालाई र{ गन| काम कसरी श4§ l/छ?

14. असWयलाई _________________ रोक लगाइएन भ> Wयसलाई ___________________ रोuन स<क/न।

15. m अि/तम <दनह.मा सWयता बlस��यकS मा/>छन्?
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AीिBय जीवनका dःखकBहU
भाग १

क5ठ गन7$पन9 पदह<: अ�य>ब ५:७; रोमी ८:१८-१९; &हo> १२:७-८; याक{ब १:२-८

�ःख आइपHको °र <वqासी िजgल पन4O l;द̀न <कन<क यो त AीिCय जीवनमा एउटा आवaयक कxरा हो भ>र 
बाइबलS ख4ल0त बताएको छ। हामीलाई <कन �ःख l/छ भ/> सpत बाइबलS बताएको छ।

�ःखह. अ>क¦ .पमा आउ> गछOन्: रोग-<बमार लाª4 र शारी<रक पीडा lन4, मान<सक <नराशा र अ;�यारोपनS 
छो<पन4, चीजबीच ट4टफxट lन4, िखइएर जान4, अभाव पन4O, नोuसानी भोª4, आशा ट4ट्न4, मनोरथ <वफल lन4, बदनाम 
ग<रन4 र अ/य ��यOवहारको िशकार ब/न4।

<वqासीको जीवन परpqरको <नय/}णमा l/छ जसरी आ�नो च-का साम4 कxमाS ब0दछन ्अथवा जसरी एउटा 
<कसानS आ�नो दाखको बोटलाई िछमgदछन् अथवा जसरी एउटा ज4हारीS बlम2gय धात4लाई खादOछन् (रोमी 
८:२८)। उहा; श4§बाट ̀अि/तम प<रणाम जा/न4l/छ र हाyो जीवनमा उहा;को उ{oaय प2रा गनOलाई उहा;<सत ब4ि� र 
सामºयO छ।

ऊ एउटा ¥ाFपत स�सारमा बाQिचर को [नाh FवZासीh ¦ःख भो�दछ (अ¢यbब ५:७; रोमी ८:१८-२३)

य�<प हामीS म4िuत पाएका छ¦ हामी अझ` प<न परpqरÃारा �ा<पत सÂसारमा न` बा;िचरRका छ¦ जसको 
फल0व.प हामी यहा;का सम0याह.को अधीनतामा न ̀छ¦ भ/> कxरालाई यस महvवप2णO खhडS हामीलाई <बसOन 
<द;द̀न। हामी एक पापी सÂसारमा बा;िचरRका पापीह. ह¦। पावलS यस वतOमान जीवनलाई “<वनाशको ब/धन”, 
“ऐया-आWथा”, “Fस2<त-�दना”, र “त<ड्परRको”  ज0ता शMदS बयान गदOछन्। यहा; हामीलाई उWपि~ ३:१६-१९ 
को सDझना गराइ;द̀छ जहा; परpqरS आदमको पापS गदe भ2िमलाई �ाप <दन4भयो। प<रणाम0व.प हामीलाई 
झारपात, <हलो±लो, ढ4�गा-बाल4वा, कीराफट्या�_ा, िखया, ट4टफxट, Zय, कठोर प<र�म र पीडाको अन4भव गन4O 
छ। परpqरS Ðरगामी प<रणाम l> गरी Ëीलाई प<न /याय गन4Oभयो। “Îरो स4Wmरी-�दना म �याद̀ गरी 
बढाइ<द>छ4। �ःखस;ग त�S बालक ज/माउ>छस्। Îरो इLछा प<ततफ® न` l>छ, र WयसS त;लाई अधीनमा 
रा�>छ” (उWपि~ ३:१६)।

दा;तको �ःखाइ ज0तो एउटा सानो कxरालाई <वचार गन4Oहोस्। दा;त �ः�> भ>को Fायः �यादा मीठाइ खाएर l> गछO 
जसS दा;तलाई कxहाउ> काम गछO। यो भ>को “मा<नसS Õ छछO Wयस`को कटनी प<न गन|छ”  (गलाती ६:७) भ/> 
<स�ा/तको र हामी मद½ गइरRको एउटा नाशवान ्शरीरमा बा;िचरRका छ¦ भ/> तºयको नतीजा हो। 0वगOमा य0तो 
l>छ̀न! जीवन य0ता �ःखS भ<रभराउ छ। य0ता कxरालाई िलएर परpqरको <व§�मा गनगन गन4O वा उहा;लाई 
श�का गन4O ब4ि�मानी होइन। भ/> न ̀हो भ>, हामीS पाउन4 पन| भ/दा अWय<धक क§णा उहा; हामीलाई खाउ> 
गन4Ol/छ।

यस पापS �ा<पत सÂसारमा ब0दाको वा0त<वकतालाई यसरी एउटा हा0याWमक ढ�गS �यuत ग<रएको छ जसलाई 
मफ�को <नयम (Murphy’s Law) भ/> ग<र/छ: “गडबड lन सu> ज4नस4क� प<न कxरा गडबड भएर 
छाड्छ” (“Whatever can go wrong will go wrong”)।

हामी यस अव0थाबाट फxWक>छ̀न¦ जबसDम AीC आउन4l/न र जबसDम हामीS “शरीरको छ4टकारा”  पाउ;द̀न¦ (पद 
२३)। यसS शारी<रक बौ<रउठाइलाई जनाउ;दछ। तबमा} “शोक र स40mरा”  को अव0थालाई “रमाहट र आन/द” 
S <व0था<पत गन|छ (यश`या ३५:१०)।
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पापको कारण र परtZरको ताडनाको कारण FवZासीh ¦ःख भो�दछ (Fह�b १२:१-१३)

1. परpqरS <विभ/न FकारS ताडना <दन4l/छ।

1) परpqरS आ�नो आWमाको िभ}प<rको कामÃारा ताडना <दन4l/छ। उहा; �ःिखत ब/न सuन4l/छ र उहा;S 
आ�नो शोक हाyा kदयह.िभ} �यuत गन4Ol/छ (एफ©सी ४:३०)। हामी दाऊदको जीवनमा यो �छ¦ 
(भजनस�_ह ५१:६-८)। उनका हèीह. तो<डएका छन ्भ>र जब उनS भ> उनS आ�नो पापको कारण 
परpqरको ताडनाS गदe आफ]िभ} अन4भव गHका �ःख र कCलाई जनाउ;द̀छन्। त4लना गन4Oहोस् 
भजनस�_ह ३२:३-५; ३८:३ <सत। साथ̀, प}4सको उदाहरणलाई प<न <वचार गन4Oहोस् (म~ी 
२६:७४-७५)। AीCका वचनह.S <तनीस;ग बात गH र उनलाई कायल पाH र शोक र प�ा~ापमा 
डो�याए। परpqरS हामीलाई ताडना <द> यही न ̀ Fम4ख त<रका हो जब उहा;S आ�ना वचनह.S 
अ/तरवास गन4Ol> आWमाÃारा हाyा kदयह.<सत बात गन4Ol/छ।

2) परpqरS FचारÃारा र FWयZ ह�कीÃारा ताडना <दन4l/छ (Fकाश २:१६; तीतस १:१३; २:१५; २ 
<तमोथी ४:२)। यस`S गदe हो ह�की Fचार कायOको आवaयक भाग हो। प<व} आWमाS बाटो <बराइरRका 
प<व} जनह.लाई ताडना <दन यसलाई Fयोग गन4Ol/छ। सही खालको FचारS परpqरका जनह.लाई 
सWयता र धा²मकताको सा;घ4रो बाटोिभ} Wयसिख दाया; बाया; जान न<दईकन सीिमत रा�> काम गदOछ। 
नरम र “सकाराWमक”  खालको मा} Fचार गन| र पाप र असWयलाई सफासाथ ह�काउ> काम गनOिख 
पिछ हट्> मhडलीह.मा मा<नसह.S ताडना पाउ;द̀नन ्र उuत सम2ह आिWमक .पमा बढ्द̀नन्; उनीह. 
ख4कxलो र स«सा<रक ब/छन्। गgती गन|ह.लाई Eताउनी र ह�की FWयZ .पमा सpत <दइ/छ (कल0सी 
१:२८)। <हतोपशको प40तकS ह�कीको महvवको बाHमा र Wयसलाई कसरी इ/कार होइन _हण 
ग<रन4पदOछ भ/> बाHमा धoर ̀ चचe गदOछ (<हतोपश १०:१७; १२:१; १३:१८; १५:५; १५:१०, 
३१-३२; १७:१०)। अगमवuताS दाऊदS उनको पापको <निDत ह�काए (२ शम2एल १२:९-१२)। यहा; 
हामी �छ¦, पापलाई 0वीकार गरी प�ा~ाप ग<रए ताप<न यस जीवनमा Wयसको F<तफलह. अझ` 
भोª4पन| lन सuछ। दाऊदS आ�नो पापको खा<तर ठ2लो कC भोµ; उनको अव`ध बLचाको मÅWय4 भयो र 
उनका छोराह. उनको <व§�मा <वÚोह गH।

3) परpqरS रोग<बमार र मÅWय4Ãारा ताडना <दन4l/छ (१ को<र/थी ११:२९-३०; १ य2ह/ना ५:१६-१७)। 
मÅWय4सDम प4�याउ> पाप चा<ह; प�ा~ाप गनO इ/कार ग<रएको पाप हो। को<र/थको मhडलीमा Fभ4 भोजको 
�§पयोग गHका lनाS mही <वqासीह. रोगी <थए र कोही म<रसmका <थए। हना<नया र स<फराS 
प<व} आWमा<सत र मhडली<सत झ2ट बोSकाS उनीह.को कपटको कारण pर (Fo<रत ५:१-११)।

4) परpqरS यस सÂसारमा र समाजÃारा हामीमा<थ खटाउन4भएका अ<धकारीह.Ãारा ताडना <दन4l/छ (१ 
प}4स ४:१५)। परpqरका जनह.S कान2न उgल�घन गछOन् भ> उनीह. दhडबाट F<तरिZत l;द̀नन्। 
भ/न4पदe, <तनीह. न ̀प<हला प-ाइनलाई परpqरS चा;जोपा;जो Fायः िमलाउ> गन4Ol/छ। एकपटक म 
िछटोिछटो गाडी हा;uद̀ <थए; <कन<क एक ठाउ;मा Fचार गनO भनी प4ªलाई म <ढलो-<ढलो l;द̀<थए;। अ. 
चालकह. प<न Wयस <दन ग<त सीमा तोडoर हा;uद̀<थए तर Ñा<फक FहरीS प4ज� का�र <दन उनीह.लाई 
नभएर मलाई पो रोuयो! एकजना मhडली सद0य परpqरको वचनको अव�ा गद½ एकजना <वqास नगन| 
�यिuतस;ग �यापरमा साझoदारी lन अगा<ड बढoका <थए (२ को<र/थी ६:१४)। अ<वqासीS कान2न तोड्> 
काम गH र cइमान गH र फल0व.प <वqासीलाई आरोप लगाइयो र उनी थ4नामा पH। यो <न�य न` 
उनको अना�ाकारीताको <निDत ताडना <थयो।

2. परpqरS गन4Ol> पापको अन4शासन उहा;को Foमको काम हो (<ह�2 १२:६)
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3. परpqरS गन4Ol> पापको अन4शासन उ/न<तका ला<ग हो (<ह�2 १२:१०)। परpqर असल <पता lन4l/छ र 
उहा;S आ�ना स/तानलाई स4धान4Ol/छ। (m तपाइÁ असल ब4बा lन4l/छ?)

4. परpqरS गन4Ol> पापको अन4शासन म4िuतको एउटा Fमाण हो (<ह�2 १२:७-८)। य<द अन/त स4रZा सा;चो हो 
भ> <वqासीS मनलाsदी िजए l/छ भ>र कोही भ/छन्, तर मनलाsदी िजउ>ह.S आफ]ह. क<हgय` नया; गरी 
ज/pका रRनछन् भ/> कxराको Fमाण <दइरRका l/छन्।

5. परpqरS गन4Ol> पापको अन4शासन आन/दमय l;द̀न (<ह�2 १२:११)। यसलाई वाधा <दन सDभव छ। हामीS 
हाyो जीवनमा Fभ4को अन4शासनलाई वाधा <दन सu> धoर ̀त<रका छन्। हामीS Wयसलाई त4Lछ ठा/न सuछ¦ 
(<ह�2 १२:५), Wयसको कारण हताश lन सuछ¦ (<ह�2 १२:५), Wयसलाई अ0वीकार गनO सuछ¦ (<ह�2 १२:७), 
dवा गनO छाड्न सuछ¦ (“ल<}एका हातह.”, <ह�2 १२:१२), FाथOना गनO छाड्न सuछ¦ (“कमजोर घ4;डाह.”, 
<ह�2 १२:१२), र बाटोबाट भ<ड्कन सuछ¦ (<ह�2 १२:१३)।

6. pरो आ�नो कतO�य भ>को आ�नो पापलाई परpqरका साम4 0वीकार गन4O हो (भजनस�_ह ३८:१-४, १८)। 
यो भ>को आ�नो पापलाई ल4काउन4 वा Wयसको ला<ग बहाना बनाउन4 वा अ.लाई दोÇयाउन4को उgटो हो।

उसको FवZासको जाQच गFरनलाई FवZासीh ¦ःख भो�दछ (याकjब १:२-८)

1. �ःखह.को एउटा Fम4ख उ{oaय हाyो <वqासलाई जा;Lन4 हो। परpqरS आ�नो म2gया�कनमा <वqासलाई 
�याद̀ उLच म2gयको ठा/न4l/छ; <बना <वqास उहा;लाई ख4सी पान4O असDभव छ (<ह�2 ११:६)। AीिCय जीवन न` 
<वqासको बाHमा हो; यो “<वqासिख <वqाससDम”  को कxरा हो (रोमी १:१७)। आदम र ह�वाS 
परpqरको <व§�मा जब पाप गH र उनीह.मा<थको उहा;को प2णO अ<धकारलाई इ/कार गH, तब परpqरS 
आफ]लाई मानव जा<तिख ल4काउन4भयो र हामीS उहा;को वचनलाई <वqास गन4Oपन| माग रा�न4भयो।

2. <वqास स;ध` जा;िच/छ। कस`S AीCमा<थ आफ]S <वqास गHको 0वीकार गछO भ> Wयसको जा;च आउ;छ न`। 
Xश2S “ढ4�µनी जिमनह.मा छ<रएको बीउ”  को बाHमा कxरा गन4Oभयो ज4नचा<ह; त4§/त` उy/छ तर “कC”  को 
कारण Wयो मHर जा/छ (म~ी १३:२०-२१)। हामीS जब नया; <नणOयह. गदOछ¦ Wयसपिछ प<न जा;च आउ;छ, 
ज0त` जब हामी मhडलीमा <वqासयोsय l> <नणOय गछ¾ वा द̀<नक .पमा बाइबल पढ्> <नणOय गछ¾ वा दस¦ 
अÂश <द> <नणOय गछ¾ वा आयोजना ग<रएको स4समाचार Fचारमा भाग िल> <नणOय गछ¾। <वqासमा आएका 
एकजना <ह/Ðको मलाई याद आउ;दछ जसS <ह/Ðलाई <ववाह नगन| <नणOय गH <कन<क उनी cpल ज4वामा 
बा;<धन चाह;द̀न¸। उनको <वqास <नक� जा;िचयो जब <तनका बाब4 र दाज4S उनीमा<थ दवाव <दन थाS। 
उनीह.S <व/ती गH, धDकी <दए, र ठ2ल̀ रकम सpतको F0ताव रा°।

3. Wयहा; “नाना Fकारका परीZाह.”  l/छन ् (पद २)। सम0याह. थरी-थरीका .पमा आउ> गछOन्। यहा; 
श`तानका परीZाह.को कxरा ग<रएको होइन जसÃारा उसS हामीलाई पाप गराउन खो�छ। यहा; ती सम0या 
वा कCह.को कxरा ग<रएको हो ज4नचा<ह; हाyो <वqासलाई जा;Lन परpqरÃारा पठाइ/छन् वा उहा;को 
अन4म<तS आउ;छन्।

4. हामी परीZाह.मा “पदOछ¦” (पद २)। हामीS सोLद̀ नसोEको cलामा ती आउ;छन्।

5. हाyो कतO�य भ>को ध`यO गन4O हो र परpqरलाई आ�नो इLछा प2रा गनO <दन4 हो। ध`यOता <वqासÃारा आउ;छ 
(२ ¸0सलो<नकी १:४)। अ<न �व` न` परpqरको वचनÃारा आउ> कxरा lन् (रोमी १०:१७; १५:४)।

6. दोमन ब/न सu> एउटा खतरा छ Wयहा; (पद ६-८)। यसS श�का गन|, पिछ हट्>, आिWमक .पमा अि0थर 
ब/> कxरालाई जनाउ;द̀छ।
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7. हHक घडी <स� <वqास lन`पछO भ>र परpqरS भ/न4l/न; mवल हामीS आ�ना श�कामा<थ <वजय भएको र 
उहा;को dवा ग<रन ̀रRको उहा; चाहन4l/छ। अ�ाहाम र सारालाई नया; <नयममा <वqासका वीरह. भनी कदर 
ग<रएका छन् (<ह�2 ११:११, १७), तर एकपटक उनीह.S परpqरको F<त�ा स4>र �व`जना हा;dका <थए 
(उWपि~ १७:१७; १८:१२)। उनीह.S आ�नो श�कामा<थ <वजय भए र पिछ गएर <वqासका वीरह.को 
नामा�कन ग<र;दा उनीह.S प<न 0थान पाए। शाऊलÃारा °दो ग<रएका दाऊद र श`तानÃारा पीडीत भएका 
अæय2बको सवालमा प<न यही कxरा पाउ;छ¦।

आि=मक उ:नFत [न सकोस् भGर FवZासीh ¦ःख भो�दछ (रोमी ५:१-५)

1. स�कC सामा/य AीिCय जीवनको एउटा भाग न ̀हो (रोमी ५:३)। “स�कC”  भ>र अन4वाद ग<रएको _ीक 
शMद (िºल�सीस) को मा> <थLन4 हो। यसS हHक Fकारको �ःखलाई जनाउ;छ। यसलाई अ/य ठाउ;मा 
“कC”  (म~ी १३:२१, १ को<र/थी ७:२८), “Fस2<त-�दना”  (य2ह/ना १६:२१), “भार पन4O”  (२ को<र/थी 
८:१३) भ/> शMदS अन4वाद ग<रएको छ।

2. हाyो कतO�य भ>को आफxलाई ठीक मनोभावनामा रा�न4 हो। “आन/द मनाउ;छ¦”  को मा> कxन` कxरामा <नधOuक 
lन4 वा भरोसा गन4O हो (१ को<र/थी १:३१; ३:२१; ४:७)। यसको _ीक शMद “काउखाओमाइ”  लाई “गवO 
गन4O”  भ>र प<न अन4वाद ग<रएको छ (रोमी २:१७,२३)। आ�नो मागOमा ज0तोस4क� कC आए प<न <वqासी 
परpqरमा <नधOuक रहन4पछO।

3. य<द <वqास<सत Wयसलाई स<हयो भ> स�कCS AीिCय जीवनमा अन4भव <दलाउ;छ जसको कारण <वqासी 
अ.का ला<ग आिशषको ब/न सuदछ।

4. य<द <वqास<सत Wयसलाई स<हयो भ> स�कCS परpqरमा<थको <नधOuकता बढाउ;दछ (रोमी ५:४-५, 
“आशा”)।

5. य<द <वqास<सत Wयसलाई स<हयो भ> स�कCS आिWमक .पमा बढाउ;दछ (रोमी ५:३-५)। स4नलाई खानO 
आगो चा<ह/छ। पाको <वqासीलाई कदर गन4Oपन| एउटा कारण यो हो।

6. परpqरको उ{oaय हामीलाई AीCको 0व.पमा ढाgन4 हो (रोमी ८:२८-२९)। परpqरS हामीलाई धमOप4}को 
.पमा _हण गन4Ol;दा उहा;S आफ]लाई हामीF<त सम¶पत त4gयाउन4भयो र हामीलाई AीCज0त ̀ बनाउनलाई 
उहा;S आ�नो वाचा <दन4भएको छ। यो काम यही जीवनमा श4§ l/छ र सदासवOदा भइरह>छ।

MीिNय जीवनका _ःखकNह< भाग १ सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. AीिCय जीवनमा आइपनO सu> स�कCह. m-क0ता l/छन्?

2. यस पाठमा अ�ययन ग<रएअन4सार स�कCका चारओटा कारणह. m-m lन्?

3. सÂसार क<हS �ापम4<न रािखयो?

4. यो �ाप क<हS हटाइ>छ?

5. परpqरS <कन आ�ना छोराछोरीह.लाई अन4शासन गन4Ol/छ?

6. बाथ¿बा<सत ग<रएको पापS गदe दाऊदS m क0ता स�कCह. भोµ?

7. Fभ4-भोज �§पयोग गन|ह.लाई (को<र/थको मhडलीमा) m भयो?

8. अन4शासन कसरी म4िuतको लZण हो?

9. Fभ4को अन4शासनलाई <वqासीS बाधा प4�याउ> सu> छ ओटा त<रका m-m lन्?
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10. कxन पदमा <बना <वqास परpqरलाई ख4सी पान4O असDभव छ भ<नएको छ?

11. <वqास सध� _______________।

12. अ�ाहाम र सारा हा;d, त कसरी उनीह. <वqासका बीरह.स;ग ग<नए (<ह�2 ११ मा)? 

13. �ईिच~o lन4 भ>को m हो?

14. रोमी ५:३ मा “स�कC” को मा> m हो?

15. “स�कCमा आन/द मनाउन4” को मा> m हो?
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AीिBय जीवन र dःखकBहU
भाग २

क5ठ गन7$पन9 पदह<: २ को&रZथी १:८-९; २ को&रZथी १२:७-१०; २ &तमोथी ३:१२

अिघgलो पाठमा हामीS AीिCय जीवनमा आइपन| �ःखकCका चारओटा कारणह. अ�ययन ग�य¦: (१) हामी एक 
�ा<पत सÂसारमा बा;िचरRका छ¦, (२) परpqरS पापको <निDत ताडना <दन4l/छ, (३) <वqासको जा;च, र (४) 
आिWमक उ/न<त। यस पाठमा हामी �ःखकCका अ. पा;चओटा कारणह. अ�ययन गन|छ¦।

उसh अ@लाई म£त गनE सकोस् भ:G  त1h FवZासीलाई ¦ःख आइपछE (२ कोFर:थी १:३-४)

कCदायी अन4भवह.बाट <स<कएका पाठह.Ãारा हामीS अ.लाई म{त गनO सuन4 हाyा �ःखकCको अक´ कारण 
हो। हामीS अ.लाई सा/Wवना <दन सuछ¦ <कनभ> हामीS परpqरको अन4_ह र सा/Wवना अन4भव गHका छ¦। pरो 
३७ वषO लामो AीिCय जीवनमा सामना गन4OपHका एक-एक परीZाS गदe अ.लाई हौसला <दन मलाई म{त 
िमSको छ।

उसh आफ§माFथ भरोसा नराखोस् भ:G  त1h FवZासीलाई ¦ःखक5 आइपछE (२ कोFर:थी १:८-९)

�ःखकCÃारा परpqरS हामीलाई आ�नो आWम<वqासलाई तोड्न4l/छ र हामीलाई उहा;मा भरोसा गनO बा�य 
बनाउन4l/छ। परpqरS <व¿ष.पमा चलाउन4l> �यिuतह. हHक न ̀यो F<-या भएर जान`पछO। िम¤शमा<थ 
उLच अ<धकारीको पदमा पदो/न<त ग<रन4अिघ, य2स4फS १३ वषOसDम �ःख भोµ। इ¤ाएललाई >तÅWव गनO तयार 
ब/न4अिघ मोशाS ४० वषOसDम उजाड0थानको एउटा कxनामा �ःख भोµ। ६ वषOसDम शाऊलिख ल4mर भाsद̀ 
दाऊदS �ःख भोµ। �ःखकC र पखeइ आिWमक श4ि�करणको F<-या <थयो।

उसलाई नq बनाउG  त1h FवZासीलाई ¦ःखक5 आइपछE (२ कोFर:थी १२:७-१०)

घम/ड प4रानो, प<तत शरीरको अवग4ण हो (मक]Oस ७:२१-२२)। सबभ/दा म2खO, अ�ानी मा/¥सpत घम/डी ब/न 
सuछ, अ<न मा/¥ ज<त सफल ब/छ Wय<त न ̀उसS घम/ड<सत लड्न4पन| l/छ। चाgसO 0पजOनS आ�नो सबभ/दा 
ठ2लो लडाइ; घम/ड<सत l> गHको बताए। परpqरS हामीलाई नy त4gयाउ> उ{oaयमा �ःखकCह. पठाउ> 
गन4Ol/छ। हामीलाई घम/डिख जोगाउन उहा;S क<त प<रि0थ<तह. सÅजना गन4Ol/छ, क<त कxराह. हाyा जीवनमा 
पठाउन4l/छ भ/> कxरा Fभ4 मा} जा/न4l/छ।

�ःखकCलाई हामीS कसरी िलन4पछO भ/> कxरा हामीलाई पावलS <सकाउ;छन्। प<हलो, उहा;को इLछा भए Wयसलाई 
हटाइयोस् भ>र हामीS FाथOना गन4OपछO। उनको शरीरको का;डा हटाइयोस् भ>र पवालS परpqरS तीतीनपटक 
<व/ती गH। दो¤ो, हामीS आफ]लाई परpqरको अधीनतामा स4Dपन4पछO र उहा;को इLछालाई 0वीकान4OपछO। पावलS 
परpqरस;ग FाथOना गदe, जबरद0ती गनO खोÕनन्; उनS mवल सहायता माµ। FाथOना गन| बाइबलीय त<रका यो 
हो। यसरी न` Fभ4 Xश2 आफ�S प<न FाथOना गन4Oभयो (ल2का २२:४२)। परpqरS पावललाई उसको कC हटाउ> 
उहा;को इLछा नभएको कxरा जब Fकट गन4Oभयो, पावल परpqरस;ग िच<ढएनन् र उuत सम0या हटाइयोस् भ>र 
अझ ̀ <व/ती गन| काम गHनन्; उनS <सफ® आफ]लाई परpqरको अधीनतामा स4DÊ। उनS यो आिWमक <स�ा/तलाई 
ब4झo, “जब म कमजोर छ4, तब म बिलयो l/छ4”।
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FWXक रोग च�गाइ lन4 परpqरको इLछा हो भनी <वqास गन| क<तपय Ê/�को0टलह.S पावलको �बOलता कxन` 
रोग <थएन भ/> तक® गछOन्, तर २ को<र/थी १२:९ मा “�बOलता”  भ>र अन4वाद ग<रएको _ीक शMद (आ0¸>इया) 
लाई अ/य ठाउ;मा “रोग” (म~ी ८:१७) र “<बरामी” (य2ह/ना ११:४, Fo<रत २८:९) भ>र अन4वाद ग<रएको छ। 

सतावटको कारणh FवZासीलाई ¦ःखक5ह@ आइपछE (२ Fतमोथी ३:१२)

उसS AीCमा<थ <वqास रा°को कारणS <वqासीS �ःखकC भोsदछ। हामी श}4को इलाकामा <ह;<डरRका छ¦ ज4न 
श}4S परpqरलाई र परpqरमा<थ <वqास गन|ह.लाई घÅणा गदOछ। हामीS म4िuत पाएपिछ क<त <हसाबमा 
प<हलाभ/दा बढी �ःख भोsदछ¦! <कन<क हाyा अब नया; श}4ह. छन ्जो प<हला <थएनन्: सÂसार, शरीर र श`तान। 
म4िuत पाउन4अिघ यी हाyा िम} <थए। अब ती हाyा श}4 भएका छन्। पावल Fo<रत उनका य¯दी शबासीह.Ãारा 
र उनीÃारा AीCलाई Fचार ग<रएका म2¶तप2जकह.Ãारा cसरी सताइए। २३ वषOको उpरमा म नया; जीवनमा 
प<रव¶तत l;दा म आ�ना प4राना िम}ह.Ãारा, pरो अ<फसका सहकम�ह.Ãारा र अ<वqासी आफ/तह.Ãारा 
सताइन थाS;। यसमा हामीS अचDम मा/न4 पद½न।

ज4न cला हामीS AीCको आ�ापालन गदOछ¦ र म4िuत नपाएकाह.लाई स4समाचार Fचार गदOछ¦ Wय<तcला हामीS 
<व¿ष गरी सतावट भोª4पन| l/छ। जब �यो<त चDक/छ, तब �यो<तलाई घÅणा गन|ह.S Wयसको <वरोधमा आवाज 
उठाई छोड्छन्!

१ प}4स ४:१२-१६ का पाठह.: (१) �:खकC र सतावट आएको °र अचDम नमा/न4होस् (पद १२)। (२) 
AीCको आगमनको कारण र Wय<त°र हामीS पाउ> म<हमाको कारण आन/द मनाउन4होस् (पद १३)। (३) 
अ<वqासीह.को <न/दा स4>र <न§Wसा<हत नब/न4होस ् (पद १३)। (४) असल गवाही कायम रा�न4होस ् ता<क 
स4समाचारलाई इ/कार गनO र AीCको <न/दा गनO अ<वqासीह.S कxन ̀अवसर नपाऊन् (पद १५)। (५) उWपी<डत 
भइ;दा नशमeउन4होस् (पद १६)। सÂसारS हामीलाई क<स�गर ठा/नदछ (१ को<र/थी ४:१३), तर यो सÂसार चा;ड̀ 
<बÎर जा>छ। (६) उWपी<डत भइ;दा परpqरको म<हमा गन4Oहोस ् (पद १६)। परpqरलाई FशÂसा <द> कामS 
हामीलाई श`तानमा<थ र उसका झ2टह.मा<थ <वजयी बनाउ;छ जसS हामीS परpqरलाई श�का गरोस ्र हाyा 
सम0याका ला<ग परpqरलाई दोष लगाओस् भ/> सpत चा<हरRको l/छ।

शiतानका आ^मणह@h गदr FवZासीलाई ¦ःखक5ह@ आइपछE (अ¢यbब २:३-६)

उ<हS अæय2बS ज0त` <वqासीS श`तानको हातबाट �ःख भोsदछ। Wयो हाyो श}4 हो र उसको उ{oaय भ>को 
हामीलाई <न§Wसा<हत पान4O र हामीलाई नC गन4O हो (१ प}4स ५:८)।

श`तानS, अæय2बको सवालमा ज0त`, उसलाई ज<त अन4म<त <दइएको छ Wय<तसDम मा} गनO सuदछ भ/> कxरा 
हामीS <बसOन4 l;द̀न, तर परpqरS कC आउन <दन4भएकोमा हामी परpqर<सत <रसाउन4 l;द̀न। उuत कCÃारा 
श`तान हाyो <वनाश चाह/छ तर परpqरS WयसÃारा हाyो भलाइ होस ् र उहा;को म<हमा होस ्भ/> उ{oaयS 
Wयसलाई आउन <दन4l/छ। अæय2बS यो ब4झoका <थएनन ्र उनी <रसाए र अलमgल पH, तर हामीलाई अæय2बलाई 
भ/दा बढी Fकाश <दइएको छ र हामी परpqरको च<र}लाई दोÇयाउन खो�> श`तानका झ2टह.लाई <वqास गन| 
सDमको म2खO ब/न4l;द̀न।

साथ̀ श`तानलाई कxन` ठाउ; <द> काम नगन4O <वqासीको �याद̀ महvवप2णO िजDpवारी छ। पाप 0वीकार नगदe हामीS 
श`तानलाई ठाउ; <द/छ¦ (एफ©सी ४:२२-३०)। साथ̀ म2¶तप2जास;ग स�गत गदe हामीS Wयसलाई ठाउ; <दएका l/छ¦ 
(१ को<र/थी १०:२०-२१; २ को<र/थी ६:१४-१७)। म नया; <वqासी छ;दा ±S श`तानस;ग सDबि/धत pरा 
<कताबह.लाई र स�गीतह.लाई र अ/य कxराह.लाई नC गH; <कन<क “यस सÂसारको ईqर”  स;ग ±S कxन` 
सरोकार रा�न चा<हन;।
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परtZरका उ£V>यह@ पbरा होस् भ:G  त1h FवZासीलाई ¦ःखक5ह@ आइपछE (यbह:ना ९:१-३)

फ©नी -0बी सान`िख अ/धी <थइन्, र उनको जीवन र उनका गीतह. अन<ग/ती मा<नसका ला<ग आिशष र च4नौती 
ब>का छन्। य4वाव0थामा <तनS Sिखन्:

“ओहो, क<त आन/द छ मलाई
य�<प म �न सिuदन;
अठोट म गदOछ4 यो
सÂसारमा स/त4C रहन!

क<त धoर` छन् आिशष pरा
जो छ̀नन् अ.<सत
अ/धी भएकीS .न, स40काउन
अह; सिuदन;, Wय0तो म ग¶दन;।”

FनvकषE

१. �ःखकCह. AीिCय जीवनका आवaयक कxरा lन्, तर हाyो �ःखकC थोर ̀ <दनका ला<ग मा} lन्। यो “mही 
समयका <निDत”  (१ प}4स १:६) हो। हाyो स�कC भ<वÇयको “सदा रह> भारी म<हमा”  को त4लनामा 
“िछनभरको” मा} हो (२ को<र/थी ४:१७)।

२. क�य¦पटक हामीS हाyा स�कCह.का कारण जा/>छ̀न¦; हामीS परpqरमा<थ भरोसा रा�न4पन| l/छ। अæय2ब 
यसका Fम4ख उदाहरण lन्। भजनस�_हमा “<कन”  भ/> शMद १५ पटक उgSख छ (भजनस�_ह १०:१; २२:१; 
४२:९; ४३:२; ४४:२३; ७४:१,११; ८८:१४)।

३. परpqरको योजनामा �ःखकCह. Fायः बlउ{oशीय l/छन्। ज0त`, कxन` रोग<बमार वा कxन ̀क<ठन प<रि0थ<त 
ध`यO र नyता <सकाउनलाई, स«सा<रकपनबाट अलग गराउनलाई, kदय परpqरको निजक िख;Lनलाई, <वqास 
बढाउनलाई र अ.लाई <सकाउन Fयोग गनO सu> Wय0ता पाठह. उसलाई <सकाउनलाई lन सuछ।

४. हामी �ःखकCका समयह. भएर जा> गछ¾ (१ प}4स ५:१०)। यो बोट<ब§वाको जीवनच-<सत त4लना गनO 
स<क/छ। ज0त`, हामी बÏo दिZण एिशयाको पहाडी इलाकामा °ती ग<र> िचयाको बोटलाई िलऊ;। ती बोटका 
जीवनच-ह. गजबका l/छन्। ती बढ्छन् र पातह. फ�लाउ;छन् र ती पात का<ट/छन्; अ<न समय-समयमा ती 
बोटह.लाई cसरी िछमिल/छ, मान¦ बोटह. त मH <क ज0तो लाª सuछ, तर ती मHका l;द̀नन्। ब§ ग4ण0तरीय 
िचया उWपादन lनलाई ती बोटह. एउटा आवaयक चरण भएर जा;द̀छन्। AीिCय जीवन प<न य0त ̀l/छ। हामी 
Wय0ता अव<धह. भएर जा/छ¦ ज4न cला हामीलाई हाyो आिWमक जीवन मHको ज0तो लाª सuछ र “m भइरRको 
होला”  र “परpqर कहा; lनl/छ होला”  भ/> कxराह. हामीलाई ब4³न गाfो लाª सuछ। तर Wय0ता समयह. 
0थायी l;द̀नन्। परpqर, महान् <कसानS हामीS अझ फल फलाओस ्भ/> Rत4S हामीलाई िछमgद̀lन4l/छ र तयार 
पाद½lन4l/छ (य2ह/ना १५)। हाyो कतO�य भ>को ती सब` चरणह. भएर जा;दा <वqासयोsय रहन4 हो, हाyो <वqास 
उहा;मा<थ रािखरहन4 हो। यो F<-या रातारात l> होइन। भ/न4पदe, हाyो जीवनिभ} <विभ/न कxराह.को काम 
गनOलाई परpqरलाई वष¾ लाª सuछ, दशक¦सpत।

५. य<द तपाइÁ AीCलाई िच/न4l/न भ>, तपाइÁलाई यस सÂसारमा �ःखकCह. l>छन् र झन् पिछ सदाका ला<ग झन् 
ठ2ला �ःखकCह. l>छन्।

MीिNय जीवनका _ःखकNह< भाग २ सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. यस पाठमा स2चीत ग<रएका �ःखकCका पा;च कारणह. m-m lन्?
2. य2स4फS क<त वषOसDम दास र क�दी भएर �ःख भोµ?
3. आ�नो सबभ/दा ठ2लो लडाइ; ______________ <सत भएको कxरा 0पजOनS बताए।
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4. परpqरS आ�ना जनह.लाई नy रहन कसरी म{त गन4Ol/छ?
5. उसको शरीरमा का;डा पठाइ;दा पावलS m गH?
6. २ को<र/थी १२:९ मा “�बOलता”  भ>र अन4वाद ग<रएको _ीक शMदलाई अ/य ठाउ;ह.मा कसरी अन4वाद 

ग<रएको छ?
7. AीC Xश2मा भिuतप2वOक िजउन चाह>ह. सतावटमा पन|छन् भ>र कxन पदS बताउ;छ?
8. अæय2बS <कन �ःख भोµ?
9. कxन पदS श`तानको कारणS गदe सEत र जागो रहनलाई अत� <द/छ?
10. हाyा जीवनह.मा श`तानलाई हामीS ठाउ; <दन सu> �ईटा त<रकाह. कxन-कxन lन्?
11. कxन पदमा हामीS mही समयसDम �ःख भोµपिछ Fभ4S हामीलाई 0था<पत, बलवान् र ि0थर पान4Ol>छ भ>र 

बताइएको छ?
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उपवास

क5ठ गन7$पन9 पदह<: मbी ६:१६-१८; १७:२१

बाइबलीय उपवास भ>को कxन` <नि�त आिWमक सम0या वा खा;चोमा<थ <व¿ष �यान <दन सuनलाई खा>कxरा र 
शायद अ/य /यायोिचत स4खस4<वधाबाट सpत आफ]लाई बिÔत गन4O भ/> ब4िझ/छ। यसको अ�यास पापको 0वीकार 
र FाथOनाको साथसाथ̀ ग<र/छ।

उपवास स8ब:धी 'ताउनीह@

१) बाइबलीय उपवास खाउनलाई ग<र> कxरा होइन (म~ी ६:१६-१८)। कपटप2णO धमOलाई परpqर घÅणा 
गन4Ol/छ ज4न कxरा भ>को परpqरको साम4 सा;चो प<व}ता र<हत भएर प<न मा<नसका साम4 प<व} खा पनO सu> 
मा<नसको Fयास हो। यस खhडमा मा<नसह.का साम4 आिWमक खा पनO खो�नलाई ग<र> खालको उपवासलाई 
AीCS ह�काउ;द̀ lन4l/छ। सही ढ�गS ग<र> खालको उपवासको अ�यासक� उहा;S उपहास गन4Oभएको चा<ह; होइन। 
वा0तवमा, आ�ना Eलाह. उपवास ब0छन ्भ/> कxरालाई उहा;S Wयि~क� मा<निलन4भएको िख/छ। उहा;S “य&द 
<तमीह. उपवास ब0दछौ”  भ/न4भएन, ब§ “जब <तमीह. उपवास ब0दछौ”  भ/न4भयो। अ<न उहा;S बाइबलीय 
उपवास बÏoह.S परpqर <पताबाट ख4gलमख4gला इनाम पाउ>छन् भ/> स4/दर र <नि�त F<त�ा <दन4भयो।

२) बाइबलीय उपवास एउटा <र~ो धा²मक री<त होइन (ल2का १८:१२)। यस पदको अिभ�यिuत चा<ह; एउटा 
फ<रसीको हो जसS आफ]लाई परpqरको साम4 धम� ठहराउनलाई धमOको अ�यास गद½<थयो। <नयिमत 
समयाव<धह.मा ऊ उपवास बÏoगºय´। तर, बाइबलमा कत`प<न Wयस <क<समको अ�यास गन4OपछO भ>र <सकाइएको 
छ̀न। उपवास भ>को ह�ता-ह�तामा, वा म<हना-म<हनामा वा Fभ4-भोजको अगा<ड, आ<द ब<स> एउटा री<त 
होइन। उपवास वा0तवमा कxन` <व¿ष खा;चो आइपदe र प<व} आWमाS अग4वाइ गन4Ol;दा अ�यास ग<र> कxरा हो।

३) बाइबलीय उपवास शारी<रक 0वा0ºयको ला<ग होइन। <विभ/न <क<समका उपवासह.S 0वा0ºयको उ/न<त 
गलe वा नगलe, तर बाइबलमा उपवास बÏलाई य0तो उ{oaय अिघ सा<रएको क<हgय` छ̀न। शारी<रक फाइदाको 
ला<ग उपवासको महvवलाई जोड <द> AीिCय <कताबह. छ,ा0छ,ासती È<ट/छन्, तर यो बाइबलीय उपवास 
होइन। उपवास 0वा0ºयको ला<ग राyो कxरा हो या होइन हामी भ/न सuद̀न¦, अ<न 0वा0ºयको ला<ग उपवास बÏ4 
गलत हो वा ठीक हो प<न भ/न सuद̀न¦। हामी mवल य<त भ/दछ¦ <क बाइबलS उपवासलाई 0वा0ºयको 
सDब/धलाई जोडoर बताएको छ̀न।

४) बाइबलीय उपवास एउटा <र~ो स//यासी अ�यास होइन (कल0सी २:२०-२३)। उपवासS प<व} ब<न/छ भ>र 
<वqास गन| क<तपय झ2टा िशZकह.S पावलको समयमा उपवासको अ�यास गद½<थए। एउटा <नयमावली 
(“नछोओ, नचाख, हातमा नSओ”) लाई पालन गHर म4िuत र प<व}ता Fा�त ग<र/छ भ>र उनीह.S <सकाउ;¸। 
रोमन uयाथोिलक स//यास Fणाली (Roman Catholic monasticism) S यस Öमलाई अ;गाSको हो। ती 
uयाथोिलक स//यासीह. 0वगOमा प4ªo “<स;ढी चढ्>”  र परpqरको निजक प4ªo लzयमा समाजबाट <बलकxल̀ पÅथक 
बd र आफ�लाई <पट्>, भोकभोक� बÏo, नन4हाउ> र ल4ग̀ नफ©न| ज0ता अ. थ4F̀ कxराह. गH। तर यो एक झ2टा 
स4समाचार हो। म4िuत परpqरको अन4_हS पाइ> दाम<बनाको वरदान हो र प<व}ता र आिWमक <वजय स//यासी 
अ�यासबाट नभएर <वqासीिभ} अ/तरवास गन4Ol> प<व} आWमाको सामºयOमा नया; <नयमS <सकाएको सरल 
<वqासF<तको आ�ापलानÃारा हो। उपवास AीिCय जीवन र dवकाइको महvवप2णO भाग हो, तर आिWमकता भ/> 
कxरा शरीरलाई कC <दएर र <विभ/न री<त तथा खानपान सDब/धी <नयमह. पालन गHर हा<सल ग<र/छ भ>र 
सोLनिख हामी होिशयार बÏ4पछO। सा;चो आिWमकता भ>को Xश2 AीC<सतको ठीक सDब/ध र स�ग<त हो।
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५) उपवासS FाथOनाह.को जवाफ िमg>छ भ>र sयाH/टी <द/छ भ/> छ̀न। २ शम2एल १२ मा दाऊदS आ�नो 
बLचाको �यान जोगाइयोस ् भ>र परpqर<सत उपवासस<हत FाथOना गH ज4न बLचा बात¿बा<सतको उसको 
�यिभचारको सDब/धबाट गभeधारण भएको <थयो। उuत अवसरमा परpqरS दाऊदको उपवासलाई आदर 
गन4Oभएन। यसS हामीलाई यो सDझाउ;छ <क उपवास आिWमक लडाइ;मा एउटा महvवप2णO अ�यास भए ताप<न 
WयसS परpqरबाट हामीS चा<हरRको कxरा Fा�त न` गछ¾ भ/> sयाH/टी <द;द̀न। उपवासस<हतको FाथOनाS 
धoर`पटक खोिजरRक� जवाफ Fा�त गराउ;छ तर Wयसको sयाH/टी भ> छ̀न। FाथOनाको जवाफ <द> कxरामा परpqर 
सद̀व सावOभौम lन4l/छ र हामी सध� उहा;को इLछामा स4िDपएको lन4पछO।

६) उपवास �यव0थाज0तो बा�यताको कxरा होइन तर 0वत/}ताको। यो �यिuतगत कxरा हो। AीिCय जीवन र 
dवकाइमा उपवास महvवप2णO र उपयोगी कxरा हो तर यो आ�ा गनO स<क> कxरा होइन र अ.ह.को आिWमक 
अव0थाको /याय गनOलाई Fयोग ग<र> कxरा प<न होइन।

उपवासको महaव

प4रानो र नया; <नयमका mही सकाराWमक उgSखह.बाट उपवासको महvव �न स<क/छ। प<व} शाËमा 
उपवासको बाHमा ३० भ/दा बढी सकाराWमक उदाहरणह., आ�ाह. र <नद|शनह. È<ट/छन्।

/यायकतe २०:२६--य4�मा <वजय lन इ¤ाएलीह. उपवास बd
१ शम2एल १:६-७--एउटा छोरा पाउन ह/ना उपवास ब<सन्
१ शम2एल ७:६--प�ा~ाप गदe इ¤ाएलीह. उपवास बd
१ शम2एल ३१:१३--याcश-<गलादका मा<नसह. शाऊलको <निDत शोक मनाउ;दा उपवास बd
२ शम2एल १:१२--दाऊद र उनका मा<नसह. शाऊल, योनातान र मा<रएका इ¤ाएलीह.का <निDत शोक 
मनाउ;दा उपवास बd
२ शम2एल १२--दाऊद आ�नो बLचाको <निDत कÆपा माsद̀ उपवास बd
१ राजा २१:२७--आहाब कÆपा पाउन उपवास बd
२ को<र/थी २०:३--यहोशापात र इ¤ाएल सहायता र स4रZा पाउन उपवास बd
एîा ८:२१-२३--एîा र य¯दीह. सहायता र स4रZा पाउन उपवास बd
नRDयाह १:४--नRDयाह शोक मनाउ;दा र सहायता चाह;दा उपवास बd
नRDयाह ९:१-२--इ¤ाएलीह. शोक मनाउ;दा र प�ा~ाप गदe उपवास बd
ए0तर ४:१६--ए0तर र उनका साथीह. <वजय पाउन उपवास बd
ए0तर ९:३--<वजयको पछा<ड उपवासS भ2िमका °Sको <थयो भ>र यहा; उgSख ग<रएको छ
भजनस�_ह ३५:१३-१४--FाथOना र शोकस<हत उपवास
भजनस�_ह ६९:१०-११--FाथOना र शोकस<हत उपवास
यश`या ५८:६-८--परpqरलाई ख4सी पान| उपवास
य²मया ३६:९--इ¤ाएलीह. कÆपा पाउन उपवास बd
योएल १:१४; २:१२,१५--परpqरS उपवास बÏ र प�ा~ाप गनO आ�ा गन4Oभयो
योना ३:५--कÆपा पाउन <नन�काह. प�ा~ाप गH र उपवास बd
दा<नयल ९:३--दा<नयल ब4ि�का <निDत उपवास बd
म~ी ४:२--उजाड0थानमा परीZा ग<र;दा Xश2 उपवास बÏ4भयो
म~ी ६:१७-१८--<पताS उपवासमा<थ आिशष <दन4l/छ भ>र Xश2S F<त�ा गन4Oभयो
म~ी १७:२१--क<तपय श`ता<नक <कgलाह. भWकाउनलाई उपवास आवaयक पछO
मक]Oस ९:२९--श`ता<नक शिuतह.लाई िजWनलाई उपवास आवaयक पछO
ल2का २:३७--ह/नाको परpqरF<तको dवामा उपवासको भाग प<न <थयो
Fo<रत १३:२--एि/टओकका dवकह.को dवकाइमा उपवासको भाग प<न <थयो
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Fo<रत १३:३--<नय4िuत कायO उपवासस<हत ग<र/ºयो
Fo<रत १४:२३--<नय4िuत कायO उपवासस<हत ग<र/ºयो
१ को<र/थी ७:५--व`वा<हक सDब/धबाट अलग रहनलाई एक मा} सही कारण उपवास र FाथOना हो
२ को<र/थी ६:५--आफ]लाई Xश2 AीCको dवकको .पमा Fमािणत गन| पावलको एउटा त<रका उपवास <थयो
२ को<र/थी ११:२७--पावल बारDबार उपवास ब0¸

उपवास सDब/धी उपय4Ouत उदाहरण तथा <नद|शनह.लाई हgका सDझन िमgद̀न। प<व} शाËका उदाहरणह. 
<तनका आ�ाह. जि~क� महvवप2णO l/छन् भ<नएको छ -- १ को<र/थी १०:११; रोमी १५:४। Fभ4 Xश2 AीC हाyो 
नम4ना lन4l/छ (१ प}4स १:२१), र उजाड0थानको परीZाको घडीमा उहा;S बÏ4भएको उपवास हाyो <निDत 
नम4ना हो जसरी µWdमनीमा उहा;का परीZाका घडीका FाथOनाह. हाyा <निDत नम4ना lन्। साथ̀ पावल Fo<रतको 
अन4सरण ग<रन4पछO भ>र हामीलाई बताइएको छ (<फिल�पी ३:१७; ४:९) र पावलS हाyा साम4 बारDबार 
उपवास बÏo नम4ना छोडoका छन् (२ को<र/थी ११:२७)।

उपवासको Bम1ख उ£V>य

उपवास आिWमक य4�को एक अ<नवायO अ�ग हो भ>र Fभ4 Xश2S बताउन4भयो, अ<न श`ता<नक <कgलाह.को 
<व§�मा य4� गन|ह.लाई यो कxरा वा0त<वक हो भ/> कxरा थाह छ (म~ी १७:१८-२१)! सा;Lची न ̀ Wयहा; Wय0ता 
श`ता<नक <कgलाह. छन् जसलाई FाथOना र साथ] उपवास <बना कzन] प&न कzराÃारा िजWन स<क/न।

हामी उपवास ब 1̈पनw Iही अवसरह@ I-I [न्?

श`ता<नक <कgलाह.मा<थ <वजय lनलाई बाRक <नDन अवसरह.S प<न उपवासको माग गदOछन्:

१) cसरी परीिZत l;दा उपवास बÏ4होस् (म~ी ४:२)।

२) ब4ि�को उWकट चाहना l;दा उपवास बÏ4होस् (दा<नयल ९:३)।

३) परpqरको सहायता र स4रZाको खा;चो पदe उपवास बÏ4होस् (एîा ८:२१-२३; २ इ<तहास २०:३; य²मया 
३६:९)।

४) Rदe असDभव िख> प<रि0थ<तह.मा<थ <वजय चाह;दा उपवास बÏ4होस् (ए0तर ४:१०-१७; ९:३१; नRDयाह 
१:४)।

५) प�ा~ाप, पाप-0वीकार र प4नजeगरणका <व¿ष समयह.मा उपवास बÏ4होस ्(योएल १:१४; २:१२; २:१५; 
नRDयाह ९:१-२)।

६) नया; dवकाइको FारDभ गदe र परpqरको वचन घोषणा गनO र आिWमक श}4ह.स;ग य4� गनO F0थान गदe 
उपवास बÏ4होस् (Fo<रत १३:२-३; १४:२३)।

७) आिWमक dवकाइमा ला<गपदe उपवास बÏ4होस् (२ को<र/थी ६:५; ११:२७)।

उपवास स8ब:धी एउटा उ=साहपbणE BFतuा (मMी ६:१७-१८)

Fभ4 Xश2 AीCS उपवास सDब/धी एउटा <नि�त F<त�ा <दन4भयो। ठीक त<रकामा ठीक कारणS कस`S उपवास 
ब0दा--”ग4�तमा �न4l> <तyा <पताS <तमीलाई ख4gलमख4gला इनाम &दन7SVछ।”  यो F<त�ा बाइबलमा भएका 
सबभ/दा स4/दर F<त�ाह.म�X एक हो र यसलाई सिजल̀ <बदा गनO स<क/न। य<द उपवास महvवप2णO कxरा नभएको 
भए परpqरS य0तो F<त�ा गन4Ol> <थएन। AीCS सही <क<समको उपवास बÏo कामलाई क<हgय ̀ <न§Wसा<हत 
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पान4Oभएन। गलत अ�यासको उहा;S दोष खाउन4भयो र Wयसलाई सLLयाउन4भयो तर आिWमक उपवासलाई उहा;S 
क<हgय` <न§Wसा<हत पान4Oभएन। भ/न4पदe, उहा;S आ�ना Eलाह.S उपवास ब0छन् भ/> कxरालाई Wयि~क� 
मा<निलन4भएको छ।

परtZरh Fकन उपवासको माग गन1E[:छ?

यस Faनलाई हामी प2णO.पमा जवाफ <दन शायद सuद̀न¦, तर उपवासS kदयको गDभीरतालाई Fमािणत गदOछ 
भ/> कxरा चा<ह; हामी जा/दछ¦ (<ह�2 ११:६)।

परpqरS मा<नसका kदयह. �न4l/छ तर बाइबलS भ/दछ उहा; kदयको चाहनाको िख> Fमाणको माग 
गन4Ol/छ -- योएल २:१२, “यसकारण अ<हS प<न, परमFभ4 भ/न4l/छ, उपवास ब0द̀, §;द̀ र <वलाप गद½ <तमीह. 
आ�नो सDप2णO kदयS मकहा; फक®।”

यो कxरा अ�ाहामS इसाहकलाई बिल चढाएको कxरामा िख/छ। अ�ाहामS आ�ा पालन गन|छ र आ�नो <Fय 
छोरालाई चढाउ>छ भ>र परpqर जा/न4l/ºयो, तर अ�ाहामS वा0तव± उuत कायO गHर खाएको परpqर 
चाहन4l/ºयो। इसाहकलाई बिल चढाउन भनी अ�ाहामS छ4री उठाइसmपिछ मा} परpqरS भ/न4भयो, “Wयस 
mटामा<थ आ�नो हात नबढाऊ, र Wयसलाई mही नगर; <कन<क अब म जा/दछ4 - <तमी परpqरको डर मा/दा 
रRछौ, <कनभ> <तyो छोरालाई, <तyो एकमा} छोरालाई प<न <तमीS मबाट रोmर रा°का छ̀नौ”  (उWपि~ 
२२:१२)।

FाथOनाका <वषयह.मा परpqरF<तको हाyो kदयको उWकटता र इमानदारीता िख> एउटा Fमाण उपवास हो। 
उपवास ज0ता कxराह. आवaयक छ̀नन् <कन<क परpqरS हाyो kदय जा/न4l/छ भ>र हामी भन¦ला तर अ�ाहाम 
र उनको छोराको घटना ज0ता उदाहरणह.S परpqर हाyो <वqास र उWकटताको Fमाण माª4l/छ भ/> 
खाइरRका छन्।

बाइबलीय उपवास कFत लामो [:छ?

बाइबलS उपवास बÏलाई कxन ̀समय अव<ध तोmको छ̀न। दा<नयलS २१ <दनसDम उपवास बd। ए0तर र मदOक� 
३ <दन ३ रात उपवास बd। Fभ4 Xश2 AीC उजाड0थानमा ४० <दनसDम उपवास बÏ4भयो। तर मा<नसह.S क<त 
<दन उपवास बd भ>र Fायः बाइबलS बताउ;द̀न। ज0त`, य.शSमसDमको या}ा श4§ गनO अगा<ड एîाS क<त 
समय उपवास बd भ>र हामीलाई बताइएको छ̀न (एîा ८:२१-२३)।

उपवास, प<व} आWमाको अग4वाइमा ग<र> �यिuतगत 0वत/}ताको <वषय हो। Wयो एक वा एकभ/दा बढी छाकको 
उपवास lन सuछ ज4न चा<ह; उuत घडीको खा;चो र परpqरको अग4वाइबमोिजम गनO स<क/छ। रोमी १४ S यस 
<क<समको कxराको चचe ग<ररRको छ जहा; भ<नएको छ, “कस`S एउटा <दन अक´ <दनभ/दा ठ2लो मा/दछ; अक´S 
सब` <दन एकनास ठा/दछ। हHक आ�न` मनमा प2रा <नि�त होस्” (रोमी १४:५)।

बाइबलीय उपवास I हो?

बाइबलीय उपवासमा <नDन आधारभ2त तvवह. l/छन्:

१) खा>कxरा तथा /यायोिचत शारी<रक स4ख<वलासका कxराह.बाट अलग रहनु (म~ी ४:१-२; १ को<र/थी 
७:५)।

२) FाथOना (म~ी १७:२१)। बाइबलीय उपवास ज<हS प<न FाथOना र परpqर<सतको स�ग<तलाई बढी �यान 
<द> काम<सत जो<डएको छ। FाथOना<बनाको उपवास बाइबलीय उपवास होइन।
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३) पापह.को 0वीकार (दा<नयल ९:३-६; प2र ̀अ�याय Rन4Oहोस्)। उपवासका बाइबलीय उदाहरणह. Fायः <व¿ष 
प�ा~ाप र पाप 0वीकारका समयह.<सत सDब� छन्।

४) सÂसारका �C कxराह.िख अलग रहन4 र परpqरको निजक जान4 (याक]ब ४:४-१०)। श`तानको सामना गन| 
काम यस खhडको स/दभO हो। यहा; आिWमक य4�को कxरा ग<र;द̀छ जो न` उपवासको म4�य उ{oaय हो। श`तानलाई 
िजWन <वqासीS आफ]लाई �Cताबाट श4� पान4OपछO र ऊ परpqरको निजक जान4पछO।

उपवास बÏलाई बाइबलS कडा वा अलिचलो <नयमह. तोmको छ̀न। दा<नयलको २१ <दनको उपवासमा 
हामीलाई बताइएको छ, “प2रा तीन ह�ता प2रा नहोउ/Õल ±S न 0वा<दC भोजन खाए;, न मास4; अ<न दाखम� pरो 
म4खमा पdन, अ<न ±S आफ]मा<थ Îल लगाउ;द̀ लगाइन;”  (दा<नयल १०:३)। यसको मतलब दा<नयलS mही न 
mही त खाएको ब4िझ/छ, तर 0वा<दC भोजन खानिख भ> उनी अलग रR।

परpqरS उपवास सDब/धी <नि�त <नद|शनह. नतोuन4भएको lनाS, यसको अ�यास एक �यिuत र Fभ4को 
बीचको �यिuतगत मािमला lन4पछO। ज0त`, बLचाको आमाS पटuक� खान छोड्न4 ब4ि�मानी l;द̀न <कन<क <तनी मा} 
नभई <तनको िशश4 प<न उuत खा>कxरामा <नभOर रRको l/छ। मध4pह ज0ता 0वा0ºय सम0या भएकाह. उपवास 
सDब/धी होिशयार lन4पछO। परpqरS F<त�ा गन4Oभएको छ, “म <तमीलाई िशZा <द>छ4; अ<न <तमीS कxन मागOमा 
चgन4पन| हो, सो <तमीलाई <सकाउ>छ4; म pरो आ;खाS <तमीलाई अग4वाइ गन|छ4”  (भजनस�_ह ३२:८)। यो 
F<त�ाS उपवासलाई प<न सpट्छ। परpqरS न` मलाई क<हS उपवास बÏo, क<त लामो बÏo र कxन-कxन कxरािख 
अलग बÏo भ>र <सकाउन4l>छ।

उपवास बÏलाई कडा <नयमावली नभए ताप<न ±S एउटा कxरालाई जोड <दन4पछO <क Fभावकारी l> हो भ> एक 
बाइबलीय उपवासमा mही गDभीरताको तvव lन`पछO। सा;झको खा>कxरा छोडoर <बहानसDम उपवास बÏ4 गDभीर 
उपवास होइन। एक छाक छोड्न4 गDभीर उपवास होइन। आफ] �ई <दनसDम Ðधबाट बनाएको Êय प�ाथO <पउ;द̀ 
उपबास बdको कxरा एकजना जवान पा0टरS मलाई बताए। Wयसलाई एक गDभीर उपवास मा/न स<क/न! यो त 
दा<नयलको उपवासको ठीक उgटो हो। उनS त कxन ̀0वा<दC भोजन खाएनन्, तर ÐधS ब>को िमgक ¿क त एक 
<हसाबS 0वा<दC भोजन माG] मा/न4पछO! pरो धारणामा एक प2णO <दनको उपवासभ/दा कमको उपवासलाई 
बाइबलीय उपवासको सÂ�ा <दन थाgन प<न स<क/न।

उपवास सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. बाइबलीय उपवास m हो?
2. उपवास सDब/धी यहा; <दएका ६ ओटा Eताउनीह. m-m lन्?
3. फरसीह. <कन उपवास ब0¸?
4. 0वा0ºयको ला<ग उपवास बÏo बाHमा बाइबलS कि~को बताएको छ?
5. कल0सी २:२०-२३ मा पावलS Eताउनी <दएका झ2टा िशZकह.को झ2टा स4समाचार m <थयो?
6. m उपवासS <नजको FाथOनाह.को जवाफ िमg>छ भ/> sयाH/टी <द/छ?
7. बाइबलमा उपवास सDब/धी क<तओटा उदाहरणह. र <नद|शनह. पाइ/छन्?
8. पावलS कि~को उपवास बd?
9. उपवासको Fम4ख उ{oaय m हो?
10. उपवास बÏ4पन| अ. सात अवसरह. m-m lन्?
11. कxन खhडमा Xश2S उपवास सDब/धी उWसाहप2णO F<त�ा <दन4भयो?
12. बाइबलीय उपवास क<त लामो l/छ?
13. बाइबलीय उपवासका चार तvवह. m-m lन्?
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आ"यLकमLहU

क5ठ गन7$पन9 पदह<: मbी १२:३९; २४:२४; य>हZना २०:३१-३२; रोमी ८:२२-२५; २ को&रZथी 
१२:१२

आज AीिCय जीवन र dवकाइमा आ�यOकमOह.को 0थानको बाHमा धoर ̀अलमल छ। m ईqरीय च�गाइ वतOमान 
समयको <निDत प<न हो? m आज प<न Fo<रत र अगमवuताह. छन्? यी लगायत अ/य थ4F̀ म4{ाह.लाई हामीS 
The Pentecostal-Charismatic Movements भ/> प40तकमा <व0तÅत .पमा चचe गHका छ¦। � अफ लाइफ 
िलटHचरबाट उपलMध l> यस प40तकलाई �यानप2वOक पढ्न हHक अ�्_oजी पाठकलाई हामी आ_ह गदOछ¦।

यी म4{ाह.लाई ब4³न हामीलाई म{त गन| प<व} शाËका mही आधारभ2त िशZाह.लाई हामी यस पाठमा Rन|छ¦।

1. AीC र Fo<रतह.का आ�यOकमOह.को एउटा <व¿ष, अ0थायी उ{oaय <थयो। ती आ�यOकमOह. मhडली य4गका 
ला<ग नम4ना0व.प ग<रएका <थएनन्।

1) Xश2का आ�यOकमOह. उहा; मसीह lन4l/छ भ/> कxरा Fमािणत गनOका <निDत ग<रएका <थए (य2ह/ना 
५:२६; १०:२५, ३७-३८; १४:११; १५:२४; २०:३०-३१)। AीCका आ�यOकमOको उ{oaय m <थयो 
भ/> सवालमा यी पदह.S कxन ̀प<न श�का गन| ठाउ; बा;की रा�द̀न। Fo<रतह.S सpत Xश2S गन4Oभएका 
सब` आ�यOकमOह. गनO सmनन ्(ज0त`, आ;धीलाई शा/त गराउ> र हजार¦लाई ख4वाउ>)। य<द सmका भए 
AीCका आ�यOकमOह.को िच/ह.पी च<र} Fभावहीन ठह<रन जा><थयो।

य2ह/ना १४:१२ को मा> m हो त? यसको अथO शतािMदय¦सDम <वqासीह.S Xश2का भ/दा महान् 
िच/ह.पी आ�यOकमOह. गनO सu>छन ्भ/> lन सuद̀न। Wयो असDभव कxरा l>ºयो। हजार¦लाई ख4वाउन4, 
पानीमा<थ <ह;ड्न4 र मHकालाई <बउ;ताउन4 भ/दा ठ2ला आ�यOकमOह. m lन सuºयो र? Eलाह.S उहा;S 
भ/दा ठ2लो आ�यOकमOह. गन|छन् भ>र Xश2S भ/न4भएको होइन; उनीह.S उहा;S भ/दा ठ2ला कामह. 
गन|छन ्चा<ह; उहा;S भ/न4भएको हो। “कामह.”  भ/> शMद कxन` ठाउ;ह.मा Xश2का आ�यOकमOह.को बयान 
गनO Fयोग भएका छन्, तर Wयस`मा सीिमत भ> छ̀न। Xश2 mवल �याS0टाइनिभ} मा} dवकाइ गन4Oभयो र 
उहा;को FWयZ dवकाइअ/तगOत त4लनाWमक .पमा थोर` आWमाह. मा} बचाइएको �न4भयो, तर उहा;का 
Eलाह.S सारा सÂसारभ<र dवकाइ गHका छन ्र <तनीह.S अन<ग/ती आWमाह. बचाइएका °का छन्। 
Xश2S कxन ̀ प40तक S�न4भएन, तर उहा;का Fo<रतह.S प<व} शाËको बा;की रRको भागलाई प2रा गH। 
अभिuतको प40ताको बाबज4द प<न परpqरका जनह.S प<व} जीवनह. यापन गनO, सबभ/दा अिªमय 
उWपीडनह.को सामना गनO र सÂसारको पgलो ¥उसDम स4समाचार Fचार गनO सामºयO Fा�त गHका छन्। 
परpqरका जनह.S <नर/तर.पमा न` आ�यOकमOह. अन4भव गद½ आएका छन् र महान ्कायOह. गHका 
छन् तर <तनीह.S मसीहका िच/ह.पी आ�यOकमOह. भ> गHका छ̀नन्।

2) आफ]ह. Fo<रतह. भएको Fमािणत गनOलाई Fo<रतह.S आ�यOकमOह. गH (मक]Oस ३:१४-१५; २ 
को<र/थी १२:१२)। य<द हामीS Fo<रतको प40तकलाई mलाएर अ�ययन ग�य¦ भ> हामीS यो �छ¦ <क 
आ�यOकमOह. ज<त Fo<रतह.Ãारा ग<रएका <थए। Fo<रत २:४३; ४:३३; ५:१२ यसका उदाहरणह. lन्। 
यसको अपवादह.मा mवल थोर` �यिuतह. मा} पछOन ् जोह. Fo<रतह.स;ग सÂलª <थए र जसमा<थ 
Fo<रतह.S आ�ना हातह. रा°का <थए। श4§का मhडलीह.का <वशाल स��यामा रRका <वqासीह.S 
िच/ह.पी आ�यOकमOह. गनO सuद̀न¸। त<बथा <बरामी पदe जो�पाका <वqासीह.S <तनलाई म{त गनO 
सmनन्, अ<न जब <तनी म<रन् उनीह.S <तनलाई बौराउन सmनन्। <तनीह.S प}4सलाई बोलाइपठाउन4 
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आवaयक प�यो जो एक Fo<रत <थए (Fo<रत ९:३६-४१)। य<द जोकोही <वqासीह.S सवOसाधारण.पमा 
Wय0ता आ�यOकमOह. गनO सu> भएता Fo<रतको लZणको कxन` अथO l><थएन। मलाई <वमान0थलमा िलन 
आउ> अप<रिचत �यिuतलाई ±S म रातो टोपी लगाएर आएको l/छ4 भ> भ>, रातो टोपी चा<ह; मलाई 
िचनाउ> िच/ह l>छ; तर य<द अ.ह. प<न रातो टोपी लगाएर <वमानबाट उ}o भ> उuत िच/हको कxन` 
अथO l;द̀न। Fथम मhडलीह.मा आ�यOकमOह. गन| Wय0तो कxन ̀प<न सवOसाधारण अन4भव <थएन। ती त एक 
<व¿ष समयका ला<ग <व¿ष िच/हह. <थए।

2. परpqरS सध� <नको पान4Ol/न तर FाथOनाको जवाफ0व.प उहा;S क<त पटक <नको पान4Ol/छ।

1) नया; <नयमS <नDन तीनओटा उदाहरणह. <दएको छ जसबाट <नणeयक .पमा Fमािणत l/छ <क 
परpqरS <वqासी जनको रोगलाई सध� न` <नको पान4Ol/छ भ/> कxरा सा;चो होइन।

(1) <तमोथीको उदाहरण (१ <तमोथी ५:२३)। <तमोथी बारDबार <वरामी पथ| र Fo<रत पावलS उनलाई 
<तनको Êटको खा<तर र <तनका बारDबार l> �बOलताको खा<तर अिलक<त दाखम� Fयोग गनOलाई 
<नद|शन <द/छन्। परpqरS <तमोथीलाई उनको रोगबाट अलौ<कक च�गाइ गन4Oभएन नता उहा;S 
<तमोथीलाई उसको रोगलाई सरा�न न ̀ <नद|शन <दन4भयो नता ती रोगह.मा<थ “<वqासको वचन” 
उLचारण गनO न` भ/न4भयो।

(2) Ñो<फमसको उदाहरण (२ <तमोथी ४:२०)। पावलS Ñो<फमसलाई िमSटसमा <वरामी अव0था± 
छोड्न4प�यो। <तनको अलौ<कक च�गाइ ग<रएन।

(3) पावलको उदाहरण (२ को<र/थी १२:७-१०)। तीन-तीन पटक पावलS परpqर<सत यस 
सम0यालाई हटाइन <व/ती गH, तर बाइबलS भ/दछ, परpqरS सो गनO इ/कार गन4Oभयो। उuत 
�बOलता उसक� आिWमक उ/न<तका ला<ग उसS बो<करहन4पछO भ>र परpqरS पावललाई भ/न4भयो। 
यो जा>पिछ पावलS आफ]लाई परpqरको इLछामा स4DÊ र ब4ि�मानीप2वOक भ>, “यसकारण AीCका 
<निDत म �बOलताह.मा, <न/दाह.मा, अभावह.मा, सतावटह.मा, uSशह.मा आनि/दत l/छ4; 
<कन<क जब म कमजोर छ4, तब म बिलयो l/छु”  (२ को<र/थी १२:१०)। आज AीिCयनह.को ला<ग 
यो एउटा <स� उदाहरण हो। हामीS च�गाइको ला<ग र परीZा र क<ठनाइह.बाट छ4टकारा 
पाउनको ला<ग FाथOना गन4OपछO तर जब परpqरS च�गाइ गन4Ol/न Wयसcला हामी परpqरको 
इLछाम4<न झ4uन4पछO र Wयो रोग वा परीZालाई ईqरीय हातबाटको कxराको .पमा 0वीकार गन4OपछO। 
यो <वqासको अभाव होइन; यो त सवOशिuतमान परpqरको सावOभौिमकताF<तको अधीनता हो। 
कोही-कोही Ê/�को0टलवादीह.S पावलको �बOलता कxन` रोग <थएन भ>र तक® गनO खोÕका छन ्तर 
२ को<र/थी १२:९ मा “�बOलता”  भ>र अन4वाद ग<रएको _ीक शMद (आ0थ>या) लाई अ/य 
ठाउ;ह.मा “रोग” (य2ह/ना ११:४) “<बरामी” (Fo<रत २८:९) भ>र अ>र अन4वाद ग<रएको छ।

2) आज परpqरS याक]ब ५:१३-१५ को नम4नाअन4सार च�गाइ गन| गन4Ol/छ। यस खhडमा एउटा 
सावOज<नक च�गाइ सभाको नभई �यिuतगत च�गाइको Fस�ग F0त4त ग<रएको छ अ<न यसमा 
“च�गाइको वरदान”  भएको �यिuतको कxन ̀कxरा छ̀न। यसमा mवल मhडलीका एgडरह.को उgSख छ 
जोह.S <वरामी �यिuतलाई ÎलS अिभषoक गदOछन् र उसमा<थ FाथOना गदOछन्।

3) हामीS AीC नफकxO/Õल आ�नो म<हिमत अव0था Fा�त गन|छ̀नौ भ>र रोमी ८:२२-२५ S हामीलाई 
<सकाउ;दछ। WयसcलासDम हामीS यस पापS �ा<पत सÂसारमा स�कCह., �ःखह. र मÅWय4को अन4भव 
गन4Oपन|छ जसअ/तगOत रोग-<बमार प<न पदOछ।

4) Xश2S आ�यOकमOह.को पिछ लाªoह.लाई Eताउनी <दन4भएको छ (म~ी १२:३८-३९)। यो खhड 
आध4<नक Ê/�को0टल-uया<र�p<टक लहरलाई एउटा कडा ह�की हो।

5) मhडली य4गको अ/त<तर झ2टा िच/ह र चमWकारह. l>छन् भ>र बाइबलS Eताउनी <दएको छ (म~ी 
२४:२४)। यस य4गको आिखरी चरणको एउटा च<र} भ>को झ2टा भ<वÇयवuताह.Ãारा ग<र> “ठ2ला-ठ2ला 
िच/ह र चमWकारह.”  lन ्भ>र Xश2S Eताउनी <दन4भयो। यसकारण यो 0पC ब4िझ> कxरा हो <क कस`S 
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आ�यOकमOह. गद½छ भ/द̀मा ती आ�यOकमOह. परpqरबाटक� lन् भ/> होइन। ती त श`तानबाटका lन 
सuछन्! िभ/नता जा/न सu> एउट ̀उपाय मा} छ, Wयो हो <तनीह.को िशZालाई बाइबलÃारा जा;Lन4। 
हामीS “सब` कxराह. जा;Lन4पछO”  (१ ¸0सलो<नकी ५:२१)। हामी ती c<रयालीह. ज0त` lन4पछO जोह.S 
“यी कxराह. य0त` lन् <क होइनन् भनी <दनl; प<व} शाËह.मा खोजी गदO¸”  (Fo<रत १७:११)। यही 
एउट` मा} उपायÃारा हामीS आफ�लाई श`तानका ध2तO य4िuतह.बाट जोगाउन सuछ¦।

आaय$कम$ह< सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. आ�यOकमOह. सDब/धी चार आधारभ2त बाइबलीय िशZाह. m-m lन्?

2. Xश2का आ�यOकमOह.को उ{oaय m <थयो?

3. <वqासीह.S उहा;S गHका कामह.भ/दा ठ2ला-ठ2ला कामह. गन|छन् भ/> Xश2को भनाइको ताWपयO m <थयो?

4. Fo<रतह.Ãारा ग<रएका आ�यOकमOह.को उ{oaय m <थयो?

5. कxनचा<ह; पदमा पावलS “Fo<रतका लZणह.” भ/> कxराको उgSख गH?

6. य<द Wय0ता आ�यOकमOह. सवOसाधारण .पमा जोकोही <वqासीS गनO सu> भएका भए Fo<रतको लZणको 

कxन` ______________ l> <थएन।

7. <वqासीको रोग-<बमारलाई परpqरS सध� <नको पान4Ol/न भ>र Fमािणत गन| नया; <नयममा पाइ> तीनओटा 

उदाहरणह. कxन-कxन lन्?

8. नया; <नयमको कxन प40तकको कxन अ�यायमा <वरामीको ला<ग कसरी अिभषoक गन| र FाथOना गन| भ>र 

बताइएको छ?

9. िच/हह.को खोजी गन| �यिuतह.को बाHमा Xश2S m भ/न4भयो?

10. <वqासी जन श`तानको बहकाउिख कसरी बLन सuछ?
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सबQ कhरा जा@[i मनि1थ%त

क5ठ गन7$पन9 पदह<: भजनसtuह ११९:१२८; &हतोपvश १४:१५; )A&रत १७:११; २ को&रZथी १०:५; 
कलJसी २:८; १ IJसलो&नकी ५:२१; १ पG7स ५:८

आिWमक <वजय पाउनलाई एक AीिCयनS अ<नवायO .पमा <वकास गन4Oपन| एउटा कxरा हो जा;च गन| मनि0थ<त। 
यसको मतलब उसS कxन ̀प<न कxरालाई Wयो ठीक छ <क छ̀न, Wयो सा;चो हो <क होइन भ>र बाइबलS जा;Lन 
<सuन4छO।

म Fभ4लाई ध/यवाद चढाउ;दछ4 <क मलाई AीCमा डो�याउ> �यिuतS यो कxरा मलाई <सकाउन4भयो जसको 
फल0व.प ±S आ�नो <वqासी जीवन सब ̀कxरा जा;L> दÅिCकोणका साथ FारDभ गनO सm;। यसS मलाई अ>क¦ 
आिWमक जोिखमह.िख जोगाएको छ। हामी दिZण �लो<रडािख pिuसकोसDम या}ा गन| -ममा खाडीको 
<कनार>र कxन` एक ठाउ;मा एउटा इसाई प40तक पसलमा िछHका <थय¦। Wयो ठाउ; मोबाइल, आलबामा <थयो ज0तो 
लाsछ। उनS मलाई एउटा <क�ग ÕDस बाइबल <क<न<दन4भयो अ<न Wयसपिछ उहा;S Wयहा; <ब-ीमा रािखएका सब` 
प40तकह.लाई खाउ;द̀ भ/न4भयो, “<तमी एकदम होिशयार lन4पछO र सब` कxरालाई परpqरको वचनS जा;Lन4पछO। 
मा/¥मा<थ भरोसा रा�न स<क/न; ‘ठ2ला-ठ2ला नामह.’ मा<थ भरोसा रा�न स<क/न। धoर ̀झ2टा िशZकह. l>छन् 
भ>र बाइबलS Eताउनी <दएको छ।” यही ब4ि�मानी सgलाहका साथ ±S आ�नो AीिCय जीवन FारDभ गH;।

यस FकारS जा;L> मनि0थ<तलाई आज इसाई भ/>ह.को बीचमा <तर0कार गन| ग<र/छ, “इभा/Õिलकलह.”  का 
बीच सpत। म प<हलो पटक प}कारको अ<धकार स<हत एउटा एuय2p<नकल (एकतावादी) सDpलनमा उपि0थत 
l;दाको कxरा म सDझना गदOछ4। Wयोचा<ह; सन् १९८७ मा /य2 ओ²लय/समा <थयो अ<न Wयहा; ४० ओटा cगJा-cगJ` 
सDFदायह.बाट आएका दस¦ हजार मा<नसह. उपि0थत <थए। Wयसमा रोमन uयाथोिलकह.को ठ2ल̀ सहभा<गता 
रRको <थयो। हHक <बहान रोमन uयाथोिलकह.को मास (mass) l/ºयो। एक <दन म एकजना ए<प0कोÊली 
(Episcopalian) साधारण अग4वा<सत कxरा गद½ <थए; र उसS आ�नो म4िuतको गवाही बा;डo ज4नचा<ह; शाË-सDमत 
न ̀स4<न/ºयो। तब ±S य0त` एउटा Faन गH;, “य<द तपाइÁ बाइबल <वqास गन4Ol/छ र Fभ4लाई िच/न4l/छ भ> तपाइÁ 
कसरी यो धमOÖC िखचडीको बीचमा आरामस;ग बÏ सuन4l/छ?”  उनS जवाफ <दए, “तपाइÁ अिलक ख4कxलो 
lन4पछO; Öममा प<रएला <क भ>र तपाइÁ बढ्त` डर मा/न4l/छ।”

यो त खतराजनक र �याद̀ म2खO सgलाह हो जब हामी <नDन Eताउनीह.लाई <वचार गदOछ¦।

मMी ७:१५-१७

1. झ2टा अगमवuताह.S मा<नसह.लाई धोका <द>छन ् भ>र Xश2S Eताउनी <दन4भयो। आज य<त धoर` झ2टा 
मhडलीह. °र हामी अचDम मा/न4पद½न। Wयहा; झ2टा अगमवuताह. l>छन् भ>र हामीS अिघबाट` जा/न4पछO 
र उनीह.को बहकाउमा नपनOलाई हामी होिशयार lन4पछO।

2. झ2टा अगमवuताह. बा×.पमा सा;चा अगमवuताह. ज0त ̀खा पन|छन् र cहोिशयारीह.लाई धोका <द>छन् 
भ>र Xश2S Eताउनी <दन4भयो। उनीह.<सत बाइबल l/छ; उनीह. Xश2क� कxरा गछOन्, म4िuतक� कxरा गछOन्, 
असल जीवन िजउ> कxरा गछOन्। उनीह.का मhडलीह. l/छन् र उनीह. िशZा <सकाउ;छन्।

3. झ2टा िशZकह. उनीह.को फलबाट िच<न/छन् (पद १६-२०)।
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1) झ2टा िशZकह.को फल उनीह.का कामह. होइनन्; पद २२-२३ मा Xश2S बताउन4भयो झ2टा 
िशZकह.S “धoर` अचDमका कामह.” गन|छन्।

2) झ2टा िशZकलाई पuका गरी िचनाउ> फल उसको झ2टा िशZा हो (Fo<रत २०:३०; रोमी १६:१७; गलाती 
१:६-७; १ <तमोथी १:३; २ प}4स २:१; १ य2ह/ना ४:१-२)। मदर �Hसालाई <वचार गन4Oहोस्। <तनS 
सÂसारको सबभ/दा गरीब ठाउ;ह.मा गई गरीब र रोगीको dवा गद½ थ4F̀ असल कामह. ग<रन्, तर <तनS 
AीCलाई िचि/दन<थन् र <तनS एक झ2टा स4समाचारमा<थ भरोसा ग¶थन् र <तनS झ2टा िशZाह. 
<सकाइन्। सन् २००७ मा Fकािशत मदर �Hसा: कम बी माइ लाइट (Mother Teresa: Come Be My 
Light) नामक प40तकमा यी uयाथोिलक िभZ4णीS आ�ना uयाथोिलक क/फ©सरह. (confessors) र 
अग4वाह.लाई ६६ वषOभ/दा प<हलािख �यuत गHका 0वीकारोिuतह. अिभSख ग<रएका छन्। उनS 
आ�नो आिWमक अव0थालाई “pरो अ/धकार”  र Xश2लाई “अन4पि0थत जन”  (“Absent One”) भ>र 
तार/तार उgSख ग²छन्। सन ्१९५३ को माचOमा उनS Sिखन्, “…मिभ} य0तो भय�कर अ/धकारS 
बास गHको छ, मान¦ सवO0व न ̀मHको छ। ±S यो ‘काम’ लगभग श4§ गHिख न` य0तो अव0था रह;द̀ 
आएको छ।”  एकजना क/फ©सरको सgलाहबमोिजम उनS Xश2लाई यसरी Sिखन्: “म बोलाउ;छ4, म प-/छ4, 
म चाह गछ4O -- अ<न जवाफ <द> Wयहा; कोही छ̀न -- साहारा कोही छ̀न -- अह;, कोही छ̀न। एकलो…pरो 
<वqास कहा; छ -- िभ}ी ग<हराइमा सpत Wयहा; mही छ̀न, तर <र~ोपना र अ/धकार। …जब म आ�ना 
<वचारह.लाई 0वगOतफ® उचाgन खो�छ4 -- तब कायल पान| य0तो <र~ोपना l/छ <क <तन` <वचारह. 
धा<रला चuक]झ� फक®/छन् र pरो Fाणलाई िछयािछया पाछOन्। -- परpqर मलाई Foम गन4Ol/छ भनी 
मलाई बताइएको छ -- तर`प<न अ/धकार र िचसोपना र <र~ोपनाको वा0त<वकता य<त भय�कर छ <क 
pरो Fाणलाई कxन ̀कxराS छ4;द̀न।”  सन् १९६२ मा उनS Sिखन्, “य<द म कxन ̀हालतS स/त ब>; भ> -- 
<न�य न ̀म ‘अ/धकार’ को स/त l>छ4।”  सन ्१९८४ मा हामीS मदर �Hसाको सÂ0था िमसनरीज् अफ 
Lयारीटीका <स0टर आन<सत अ/तवeतe िलएका <थय¦। आनचा<ह; >पालमा वÅ�ाह.का बीच काम 
गद½<थइन्; मनO लाµका <ह/Ðह.लाई AीCमा gयाउन खो�> उनीह.को उ{oaय नरRको ब§ उनीह.क� 
ववीह.लाई प4कानOलाई आफ]ह.S <नद|शन <द> गHको कxरा उनS हामीलाई बताइन्।

मMी २४:४-५,११,२४

1. झ2टा अगमवuताह. उठ्>छन् र मhडली य4गको अ/त<तर <तनीह. वÅि� l>छन् भ>र Xश2S Eताउनी 
<दन4भयो। ज<त हामी उहा;को आगमनको निजक आइप4sछ¦ उ<त न ̀ बढी आिWमक Öमको हामीS सामना 
गन4Oपन|छ अ<न Wयो कxरा आज हाy` <दनह.मा �द̀छ¦। धoर`जसो मhडलीह. बाइबलस;ग pल खा;द̀नन्। झ2टा 
िशZकह.को <बग<बगी छ।

2. अि/तम <दनह.को Öम य<त Fभावकारी l>छ, “यहा;सDम <क सDभव भए ता <तनीह.S च4<नएकाह.लाई 
प<न बहकाउ>छन्।”  यो त भय�कर खाS Öम हो। Wयस`S हामीS एकदम यWन गन4OपछO र हामी एकदम 
होिशयार lन4पछO!

3. होिशयार भएर र जा;च गन| मनि0थ<त अपनाएर आफ]लाई र आ�ना <Fयजनह.लाई स4रिZत रा�न4 <वqासी 
जनको िजDpवारी हो।

4. झ2टा िशZकह.S “िच/ह र चमWकारह.”  Ãारा धोका <द/छन ्भ>र Xश2S Eताउनी <दन4भयो। यस स/दभOमा 
हामीलाई Ê/�को0टल-uया<र�p<टक लहरको सDझना आउ;छ जसमा आ�यOकमOह.लाई ठ2लो जोड <दइ/छ। 
Xश2को Eताउनीलाई <वचार गHपिछ हामी जा/दछ¦ <क कxन` Fचारकको dवकाइको साथसाथमा क<थत 
आ�यOकमOह. l/छन ्भ/द̀मा Wयो परpqरबाटको हो भ/> l;द̀न। हHक dवकाइलाई बाइबलS न` जा;Lन4पछO, 
mवल बाइबलS मा}।
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5. Xश2S झ2टा AीCह.को बाHमा Eताउनी <दन4भयो र आज सÂसारमा Wय0ताह.को <बग<बगी छ। रोमन 
uयाथोिलक चचOS रोटीको एउटा चो�याइएको ट4-ालाई र सामथ� म<रयमको काखमा बÏo एक �बOल 
मा/¥लाई ‘AीC’ मा>को छ। यहोवाका साZीह. र य2<न�<रयनह.S ईqरWव<बहीन AीCलाई ‘AीC’ भ/छन्। 
मोमOनह.S मा>का ‘AीC’ श`तानका दाज4 lन ्H। नया; य4गी (New Ager) ह.S मा>का ‘AीC’ S भारतमा 
आएर रह0यवादी �ान हा<सल गH। डा िभ/ची कोड (Da Vinci Code) का ‘AीC’ एक <ववा<हत �यिuत <थए। 
िलबHशन <थअलोजी (Liberation Theology) का ‘AीC’ -ाि/तकारी लडाकx lन्। जीजस dिमनार ( Jesus 
Seminar) थरीका ‘AीC’ आफ] m गद½छ4 सो नजा>का एक सDÖिमत मा<नस <थए। AीिCय रक स�गीत 
(Christian Rock Music) का पZधरका ‘AीC’ चा<ह; रमझम गन| ठा;<टला �यिuत lन्। इम²ज�ग चचOका 
‘AीC’ एक पयeवरणवादी (environmentalist) lन्। इ0लामका ‘AीC’ -]समा मHनन्।

यbह:ना ८:३१-३२

1. सWय जा/> र पाप तथा Öमबाट बL> एउट ̀मा} उपाय भ>को Xश2को वचनमा ला<गरहन4 हो। 0मरण होस्, 
उहा;S “वचनह.”  (बlवचन) भ/न4भएन तर “वचन”  (एकवचन) भ/न4भयो। यसS प<व} शाË अथeत् 
बाइबललाई जनाउ;छ। परpqरको वचन ईqरीय FoरणाÃारा Sिखयो, uयाननीकरण (अ�याय १९ - बाइबल, 
भाग २ Rन4Oहोस्) ग<रयो अ<न बाइबलमा हाyो ला<ग सÂरZण ग<रयो। तसथO, य<द हामी सWय जा/न चाह/छ¦ 
भ> हामीS यस`लाई पढ्न4पछO, अ�ययन गन4OपछO, कhठ गन4OपछO, मनन गन4OपछO, पालन गन4OपछO र सब ̀कxरालाई 
यस`Ãारा जा;Lन4पछO।

2. यो न` एक मा} उपाय हो र साथ̀ यो उपाय पuका प<न छ। हामीलाई Xश2को F<त�ा छ: य<द हामी उहा;को 
वचनमा ला<गर×¦ भ> हामीS सWय जाZVछ�। एक नया; AीिCयन l;दा प<र�मसाथ बाइबल अ�ययन गनO र 
गत ३७ वषOसDम यसलाई <नर/तरता <दइरहन मलाई अिभFo<रत गHको एउटा F<त�ा यही हो। म सWय जा/न 
चाह/छ4 र AीCS मलाई उहा;को F<त�ा <दन4भएको छ। कxनचा<ह; िशZा ठीक हो भ>र हामी <नि�त lन 
सuद̀न¦ Wयस`S हामी सब`जना हाÎमालो गर¦ भ>र इसाई जगतिभ} आवाज उठाउ> धoर`जना छन्, तर हामीS 
जा/न सuछ¦ भ>र Xश2S आ�नो F<त�ा <दन4भएको छ। दा;�न4होस्, य2ह/ना ७:१७।

BVFरत १७:११

1. सब` कxराह.लाई प<व} शाËह.Ãारा जा;L>ह. भएकाS c<रयाका य¯दीह.को FशÂसा ग<रएको छ। आध4<नक 
इसाई जगतमा यो लोक<Fय ठा<नद̀न तर परpqरको वचनमा भ> यसलाई “उ~म” मा<नएको छ।

2. उनीह.S <दनl; प<व} शाËह.मा खोजी गदO¸ भ/> कxराको �याल रा�न4होस्। परpqरको वचनS कxन` प<न 
कxरा जा;L> हो भ> तपाइÁS प<हS वचनलाई अ�ययन गन4OपछO।

१ ©2सलोFनकी ५:२१

1. हामीलाई सब` कxरा जा;Lन जोडदार अत� <दइएको छ। यो त धoर` कxरा सpट्> �याद̀ फरा<कलो िजDpवारी हो। 
हामीS आ�नो जीवनमा सब ̀ कxराह.लाई परpqरको प<व} वचनS जा;Lन4पछO, mवल इसाई िशZा र 
“माhडिलक”  कxराह.लाई मा} होइन, तर Êशा, स�गत, फ©शन, मनोर�जन, <ववाह, छोराछोरी lकeउ> 
त<रका, स�गीत र अ/य सब` कxराह.।

2. ज4न कxरा असल छ Wयसलाई बिलयो गरी समा<तरा�न प<न हामीलाई जोडदार अत� <दइएको छ ज4नचा<ह; ती 
कxराह. lन् जो परpqरको वचन अन4.प छन् र वचनÃारा समथOन ग<रएका छन्।
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२ कोFर:थी १०:५

1. <वqासीS हHक <वचारलाई सWयको क�दी बनाएको परpqर चाहन4l/छ। यो त �याद̀ फरा<कलो आ�ा हो।

2. यसो गन4O भ>को हामीS आ�ना मनह.लाई परpqरको वचनS भन4O हो र हाyो kदयमा िछन| हHक 
<वचारलाई उuत वचनS नापजोख गन4O हो।

3. मा/¥को कgपना अथeत ्मन एउटा भय�कर य4�भ2िम हो र होिशयारसाथ यसको स4रZा ग<रन4पछO। आध4<नक 
मनोर�जन उ�ोगS आ�ना शिuतशाली ब/�कह.लाई Îसeएर मा/¥को कgपनालाई तारो बनाएको छ। 
श`तानको अग4वाइमा मनोर�जनका रचनाकारह. <वलासीपनÃारा कgपनाशिuतलाई ÖC पानO चाह/छन ् र 
�यथOका सÂसारह.को सÅजना गHर मा/¥को <वचारलाई जी<वत परpqरिख अ/य} मोड्न चाह/छन्। <व¿ष 
गरी डरलाsदो कथा र किgपत भ<वÇयमा आधा<रत कथा भएका चलिच}ह. <वqासीलाई हा<नकारक l/छन्।

२ कोFर:थी ११:३-४

1. AीिCयनह.लाई ठ2लो आिWमक खतरा छ (२ को<र/थी ११:३-४)। को<र/थीह. िशZाको सDब/धमा होिशयार 
नभएकाS पावल उनीह.को ला<ग डराउ;छन्।

2. श`तानS िशZालाई ज<टल बनाउ> काम गछO (“सीधापनबाट <तमीह.का मनह. ÖC l/छन् <क”, २ को<र/थी 
११:३)। यसका उदाहरणह. lन् ईqरशाËीय आध4<नकवाद (theological modernism), uयािgभनवादी 
<रफDडO ईqरशाË (Calvinistic Reformed theology), र इम²ज�ग चचOका िशZा। परpqरको वचनको 
सWयता अWय/त ̀ग<हरो छ, तर यसमा य0तो सरलता प<न छ <क सवOसाधारण �यिuतह.S यो ब4³न सuछन् 
(ल2का १०:२१)।

3. पावलS झ2टा AीCह., झ2टा स4समाचारह. र झ2टा आWमाह.को Eताउनी <दए। <वqासी होिशयार lन4पछO र 
कस`S AीCको बाHमा वा स4समाचारको बाHमा वा आWमाको बाHमा कxरा गद½मा उसलाई <वqास गन4Ol/न। सब` 
कxरालाई परpqरको वचनÃारा होिशयारप2वOक जा;Lन4पछO।

4. Fo<रतह.को िशZा न` सWयताको मानदhड हो भ>र हामीS पद ४ मा �छ¦ (“हामीS Fचार नगHको”)। 
हामी<सत Fo<रतह.को िशZा नया; <नयमका शाËह.मा छ। यो न ̀“प<व} जनह.लाई एक�चोटी सदाका <निDत 
स4िDपएको <वqास” हो (य¯दा ३) जसÃारा हामीS िशZा र अ�यासलाई नापजोख गनOपछO।

5. श`तान ध2तO छ Wयस`S धoर` ब4ि�मानीसाथ र जोशका साथ Wयसको सामना ग<रन4पछO (२ को<र/थी ११:३)।

6. िशZागत <वषयमा फरा<कलो दÅिCकोण (broad-mindedness) अपनाउन4 शारी<रकपनको Fमाण हो, 
आिWमकपनको होइन। को<र/थीह. शारी<रक भएकाS (१ को<र/थी ३:१-२), <तमीह.S झ2टा िशZकह.लाई 
“राyरी सहन सu>ºयौ”  (पद ४) भ>र पावलS उनीह.लाई भ>। यसको मतलब उनीह. झ2टा िशZालाई 
पÒयाउ> <थए न ̀ भ/> त होइन तर उनीह. Wयसलाई ठाउ; <द><थए; उनीह. Wयसलाई ठीकस;ग सामना 
नगन|वाला <थए। “�व ̀पाटालाई �न सuन4”  आिWमकताको लZण होइन। सWयताको एउट ̀मा} पाटा l/छ! 
सWयको बाटो सा;घ4रो l/छ (म~ी ७:१४)।

7. झ2टा िशZकह. सLचा िशZकह.को नuकल गछOन् (२ को<र/थी ११:१३-१५)। उनीह. नया; कxराह. 
आ<वÇकार गद½नन्; उनीह. प4राना कxरालाई ब�sयाउ;छन्। उनीह.का चचO l/छन्, बाइबल l/छन ् र Xश2 
Fचार गछOन्। कxन` कxरा ज<त सWय<सत िमgदोज4gदो l/छ Wय<त न` Wयसमा भएको Öमलाई छ4r,ाउन गाfो पछO।
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कल2सी २:८

1. फ©<र हामीलाई झ2टा िशZकह.िख होिशयार रहन अत� <दइएको छ। हामीस;ग जा;L> मनि0थ<त lन4पछO।

2. झ2टा िशZकह. अ.लाई “िशकार बनाउन”  अथeत ् ल4ट्न चाह/छन्। झ2टा िशZकह. <वqासीह.लाई 
परpqरको वचनमा<थको उनीह.को प2णO <न�यता र AीCको अन4_मा<थको प2णO <न�यतालाई ल4ट्न चाह/छन् 
र Wयसको सrामा मानवीय परDपरा र तvव�ान F<त0थापन गनO चाह/छन्।

3. यी झ2टा िशZकह.लाई परािजत गन| उपाय भ>को बाइबललाई ईqरीय FoरणाÃारा <दइएको वचनको .पमा 
र <वqास र अ�यासको <निDत एक मा} अ<धकारको .पमा बिलयो गरी प-न4 हो (२ <तमोथी ३:१६-१७)।

Bकाश २:२,६

1. झ2टा िशZकह.लाई जा;च गHकोमा र <तनीह.लाई अ0वीकार गHकोमा एफ©सीको मhडलीलाई ता<रफ 
ग<रएको छ। Xश2 यस कxरामा ख4सी lन4भयो। FWXक <वqासी जन र FWXक मhडलीS यस नम4नालाई 
पÒयाउन4पछO।

2. उuत मhडलीS यस कxरामा बिलयो अडान िलएको कxरालाई �याल रा�न4होस्। <तनीह.S झ2टा िशZकह.लाई 
“झ2ट” भ/> सÂ�ा <दए र उनीह.का कामह.लाई घÅणा गH।

Fहतोप�श १४:१५

<हतोपशको प40तकS ब4ि�मान र म2खOको त4लना गदOछ। यस पदमा म2खO �यिuत Wयसलाई भ<नएको छ जो सिजल̀ 
<वqास गछO र जसलाई सिजल̀ बहकाउन स<क/छ र जसS सब ̀कxरालाई परpqरको वचनÃारा होिशयारप2वOक 
जा;च गद½न। “बोधा”  को मा> सिजलोस;ग ठª स<क> भ/> l/छ। “बोधा”  S AीिCय <कताबह. पढ्छ, Fवचनह. 
स4/छ र समारोहह.मा भाग िल/छ र जा;च̀ नगरीकन सब` कxरा <नgछ।

भजनसy�ह ११९:१२८

1. भजनका SखकS परpqरको वचनलाई Foम गन| र हHक झ2टा कxरालाई घÅणा गन| बाHमा नम4ना F0त4त गछOन्। 
यसलाई भ<न/छ जा;L> मनि0थ<त। बाइबल न ̀सWयको अ<ववा� मानदhड हो र जीवनका हHक कxरालाई यस 
मानदhडS नापजोख गHर हामी Öमिख बLन सuछ¦।

2. <वqासी जन सWयका <निDत जोिशलो lन4पछO भ/> कxरा हामी यहा; �छ¦। भजनका Sखक यस बाHमा 
मनताता <थएनन्। उनS परpqरको वचनलाई अWय/त ̀ आदरभावसाथ िलएका <थए र <तनS हHक झ2टा 
मागOलाई घÅणा गH।

सब] कzरा जाs�V मनिJथ&त सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. झ2टा भ<वÇयवuताह.िख होिशयार lनलाई Xश2S मा<नसह.लाई कxन प40तकको कxन अ�यायमा Eताउनी 

<दन4भयो?

2. झ2टा िशZकह.S <कन धoर`जनालाई बहकाउन सuछन्?

3. m झ2टा िशZकह.S असल कामह. गनO सuछन्?

4. एक झ2टा िशZकको फल m हो?

5. झ2टा िशZकह.S _______________________ Ãारा बहकाउ;छन् भ>र म~ी २४ मा Xश2S Eताउनी <दन4भयो।
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6. आजका mही झ2टा AीCह. m-m lन्?

7. हामी आज Xश2को वचन कहा; पाउन सuछ¦?

8. उहा;को वचनमा ला<गरह>ह.S सWय जा/>छन् भ>र Xश2S कxन खhडमा F<त�ा गन4Oभयो?

9. c<रयाका य¯दीह.लाई <कन ता<रफ ग<रयो?

10. सब` कxरा जा;च भ>र कxन पदS भ/छ?

11. AीCको आ�ाकारी बनाइनलाई हाyा क<तओटा <वचारह.लाई क�द ग<रन4पछO?

12. यो काम हामी कसरी गनO सuछ¦?

13. को<र/थका <वqासीह.का ला<ग पावल <कन डराएका <थए?

14. AीCमा भएको सीधापनालाई कसS ÖC पादOछ?

15. पावलS को<र/थीह.लाई झ2टा _______________, झ2टा _______________ र झ2टा _________________ को बाHमा 

Eताउनी <दए।

16. िशZागत सवालह.मा चौडा <वचारधारा रा�न4 <कन असल ग4ण होइन?

17. झ2टा िशZकह. ______________ कxरा आ<वÇकार गद½नन्; उनीह. _____________ कxराह.लाई ब�sयाउ;छन्।

18. तvव�ान र परDपराको िशZा <द> झ2टा िशZकह.लाई हामी कसरी परािजत गनO सuछ¦?

19. m <तनीह.S झ2टा िशZकह.लाई Fकाशमा gयाएकाS एफ©सीको मhडलीलाई Xश2S ह�काउन4भयो?

20. m झ2टा िशZालाई घÅणा गन4O ठीक हो?
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अ7य भाषा
भाग १

क5ठ गन7$पन9 पदह<: )A&रत २:४-६; १ को&रZथी १२:३०; १३:८; १४:२०-२२, २७, ३३, ३४, ३७, ४०

Ê/�को0टल-uया<र�p<टक लहर (Pentecostal-Charismatic Movement) मा बाइबलमा उgSिखत अ/य भाषाको 
वरदानलाई ठ2लो जोड <दइ/छ तर बाइबलको िशZाअन4सार यो एउटा अ0थायी अ�यास <थयो ज4नचा<ह; प<हलो 
शतािMदका मhडलीह.± सीिमत <थयो। अ/य भाषाको िशZा सDब/धी सातओटा महvवप2णO पाठह. <नDनान4सार 
छन्:

१. बाइबलीय अ:य भाषाह@ स�सारमा बोिलG वा2तFवक भाषाह@ Fथए (BVFरत २:४-११)

बाइबलीय अ/य भाषाह.को बाHमा एउटा आधारभ2त तºय यो हो <क ती सा;Lचीक� भाषाह. <थए न <क ब4³न 
नस<क> कxन ̀ <क<समको बकबक। “Fथम उgSख”  को <नयम (law of first occurrence) बाइबल �या�याको 
महvवप2णO <नयम हो; नया; <नयममा अ/य भाषाको Fथम अ�यास Fo<रत २:६-११ मा िख/छ। Wयहा; हामी �छ¦ 
अ/य भाषाको वरदान भ>को आफ]S क<हgय` न<सmको भाषामा बोgन सu> अलौ<कक Zमता <थयो। यहा; कDतीमा 
चौध-प/¨ओटा फरक-फरक भाषाह.को उgSख भएको छ। यी चा<ह; सामा/य गरी सÂसार± बोिल> भाषाह. <थए 
जो Wयसcला Fचिलत <थए। य¯दी Eलाह.ह.S यी भाषाह.मा बोgन सm य�<प उनीह.S <तनलाई <सmक� 
<थएनन्। १ को<र/थी १२-१४ मा उgSिखत अ/य भाषाको वरदान Fo<रतको प40तकको भ/दा फरक <थयो भ>र 
<वqास गन4Oपन| Wयहा; कxन` कारण̀ छ̀न। �व ̀ठाउ;मा अ/य भाषाको अ�यास आफ]S क<हgय` न<सmको सÂसारक� भाषा 
बोg> काम <थयो। �व`मा उही _ीक शMद “गJो0सा”  Fयोग भएको छ। यस शMदS <क त िज�ोलाई न ̀जनाउ;दछ 
(मक]Oस ७:३३) <क त िज�ोS बोिल> भाषालाई।

२) बाइबलमा उ�hिखत अ:य भाषा परtZरको इ�छामा Bदान गFरएको अलौFकक वरदान Fथयो (BVFरत 

२:४; १ कोFर:थी १२:७-११)

योचा<ह; अ/य भाषाह. सDब/धी आधारभ2त सWयता हो र यसS हामीलाई यो <सकाउ;छ <क अ/य भाषाह. न 
बलज�ती गHर न <सmर आउ> कxरा हो; यस तºयS वतOमान Ê/�को0टल र uया<र�p<टकह.को सामा/य 
अ�यासलाई काट्छ। उदाहरणको ला<ग, डo<नस c>ट (Dennis Bennet) भ/छन्, “आ�नो म4ख खोgन4होस ्र बोgन 
थाgन4होस्। अ�_oजीमा नबोgन4होस ्न ता आफ]S जा/> अ. कxन ̀भाषामा, <कन<क तपाइÁ आफ]S जा>क� भाषामा 
बोgन4l/छ भ> परpqरS तपाइÁलाई अ/य भाषाह.मा बोgन अग4वाइ गनO सuन4l/न। …Fथम पटक बोgन <सuद̀ 
गHको एउटा बालकS ज0त` गरी आ�नो म4ख खोgन4होस् र आ�ना ओठह.मा आउ> प<हलो उLचारण तथा 
अिभ�यिuतह.मा बोgन थाgन4होस्” (The Holy Spirit and You, pp.76,77)।

नया; <नयममा य0तो कxन` कxरा <बलकxल पाइ;द̀न। Ê/�को0टको <दनमा Eलाह. अ/य भाषाह.मा बोgन खोिजरRका 
<थएनन्। उनीह.S अ/य भाषामा बोgन <सकाउ> तािलममा भाग िलएका <थएनन्। नया; <नयमको कही; प<न 
हामीलाई अ/य भाषाह.मा बोgन <सकाउ> <नद|शनह. <दइएका छ̀नन्। य<द तपाइÁS कxन ̀ कxरा <सmर गनO 
सuन4l/छ भ> Wयो आ�यOकमO lन सuद̀न!
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३) अ:य भाषाको वरदानको साथसाथi अ:य भाषाको अन1वाद गनw उिMक§ अलौFकक वरदान पFन [:�यो (१ 

कोFर:थी १४:२७-२८)

तर जब हामी Ê/�को0टल-uया<र�p<टक लहरलाई <वचार गछ¾, “अ/य भाषाको अन4वाद”  त एउटा सा;Lचीक� 
<विच} कxराको .पमा खा पHको पाउ;छ¦ <कन<क “अ/य भाषाह.”  र “अन4वाद”  का बीच कxन ̀ समानता न` 
पाइ;द̀न। ±S धoर`पटक तीन वा चार शMदह.S ब>को अ/य भाषाको स/शलाई स4>को छ4 (ज0त`, शालालामा, 
शालाबामा, शालान2ना, शालालामा, शालाबामा, शालान2ना) जसलाई एउटा <व0तÅत आिWमक स/शको .पमा 
अन4वाद ग<रएको पाए;। Ûा/सका भ2तप2वO Ê/�को0टल फनe/ड S_ा/डS यो Ê/टको0टल “अन4वादको �<वधा”  लाई 
यसरी बयान गछOन्, “�P .यि0तगत <पमा स0दो 4यान प7�याई र ख7ला मनिJथ&त िलएर जाsच गदy अन7वादका 
सब] उदाहरणह<मा �P मानवीय जालसाजी र चालबाजी बा�क अ< �ही �&टनs।”

S_ा/डS एउटा जा;च गन| य4िuत <नकाS। उनS एक 0क<टश मा/¥S “Fभ4को FाथOना”  गHको <रकडO गH र mही 
uया<र�p<टकह.लाई Wयसको अन4वाद गनO लगाए, तर अ�_oजीको “Fभ4को FाथOना”  त Ûा/dली भाषामा एउटा 
अत�को स/शमा प<रव¶तत lन गयो!” (Legrand, All about Speaking in Tongues, pp. 47-51)।

S_ा/डS अक´ एउटा च4नौती <द> य4िuत प<न <नकाS, तर कxन` प<न Ê/�को0टल वा uया<र�p<टकS उuत 
च4नौतीलाई 0वीकाHको छ̀न। “एउटा सभाको आयोजना गन4Oहोस् जहा; तपाइÁह.म�X एकजनाS अ/य भाषामा 
बोgन4होला र तीनजना अ.ह.S चा<ह; छ4rाछ4r` बdर Wयसको अन4वादलाई <रकडO गन4Oहोला। मोटामोटी एउट` कxरा 
बताउन4पन| ती अन4वादह.लाई आपसमा त4लना गर¦ला। … आजसeम Jवीकार नग&रएको �रो यस )Jतावलाई 
अZय भाषा बो�V कzन] प&न 0या&र��&टक सम7दायलाई च7नौतीको <पमा िलिखत <पमा िलएर म यहाs खडा र�को 
छ7” (All about Speaking in Tongues, p. 52)।

४) बाइबलका अ:य भाषाह@ अFवZासी इªाएललाई म�डलीको श1�आत भएको छ भ:G कnराको एउटा 

िच:ह Fथयो अFन उJत उ£V>य पbरा भएपिछ अ:य भाषाह@ ब:द भए (१ कोFर:थी १४:२०-२२)

बाइबलीय अ/य भाषाह.को सDब/धमा अक´ आधारभ2त सWयता m हो भ> ती चा<ह; म2लतः इ¤ाएललाई 
परpqरS स4समाचार सब ̀ जा<तह.मा फ�लाउ;द̀ lन4l/छ भ/> कxराको िच/ह <थयो। को<र/थीह.S आिWमक 
वरदानह.को �§पयोग गद½<थए र <व¿ष गरी अ/य भाषा<सत उनीह. मो<हत भएका <थए। आिWमक.पमा बालक� 
भएकाS (१ को<र/थी ३:१) उनीह. आ�ना वरदानह.को FदशOनी गद½<थए। पावलS उनीह.लाई अ/य 
भाषाह.को सा;चो उ{oaय जा/न र फल0व.प बालक lन छाड्न र प2रा बढoको मा<नस ब/न आ_ह गदOछन्। अ/य 
भाषाह. यश`या २८:११-१२ को अगमवाणीको प2रा lवाइ <थयो ज4न अगमवाणी य¯दीह.लाई लिZत <थयो।

ती अलौ<कक भाषाह. चा<ह; परpqर सब` मानव जा<तह.<सत बोgद̀lन4l/छ र उनीह.लाई य¯दी लगायत 
अ/यजा<त �व` िमSर ब>को एउटा नया; आिWमक सÂरचनािभ} आउनलाई बोलाउ;द̀ lन4l/छ भ/> कxराको अ<वqासी 
इ¤ाएललाई िच/ह <थयो। यश`या २८:११ मा “यस जा<त”  भ/नाS य¯दी जा<तलाई जना;दछ जो<सत यश`या 
अगमवuता बोgद̀<थए।

Fo<रतको प40तकमा, अ/य भाषाको वरदानमा बोिलएको हHक अवसरमा य¯दीह. उपि0थत भएको हामी पाउ;छ¦ 
(Fo<रत २:६-११; १०:४६; १९:६)। Ê/�को0टको <दनमा र Fo<रत १९ मा अ/य भाषा बोg>ह. 0वयÂ य¯दीह. 
<थए। फनe/ड S_ा/डS <नDन महvवप2णO अवलोकन गदOछन्:

“उgSखनीय कxरा यो छ <क जहा;-जहा; यो िच/ह खा पHको पाइ/छ Wयो  सध`; य¯दीह.को उपि0थ<तमा 
खा पHको पाइ/छ। अ<न य¯दीह.को  अन4पि0थ<तमा, ज0त ̀ ए¸/समा वा  माgटामा, िच/ह प<न 
अन4पि0थत भएको पाइ/छ।… उuत िच/हको च<र}± हामी य¯दीह.को अ<वqासको च<र} �दछ¦। … 
उuत िच/हS पराइ भाषा  बोg>ह.को अथeत् अ/यजा<तह.को म4िuतको सDब/धमा रRको य¯दीह.को 
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अ<वqासलाई दोषी ठहराउ> वा स4धान| काम गद½<थयो। …तर ठीक यही कxरा न` <थयो ज4नचा<ह; य¯दीह. 
<वqास गनO चाह;द̀न¸। भ/न4पदe उनीह. “सब` मा<नसह.का  <वरोधमा छन्…<तनीह.S हामीलाई 
अ/यजा<तह.S म4िuत पाऊन् भ>र उनीह.<सत बात गनO मनाही गदOछन”् भ>र पावलS S�न4पHको 
<थयो (१ ¸0सलो<नकी २:१५-१६)। … पराइ जा<तह.<सत य¯दीह. अब  एक ब<नएको भ/> धारणा 
प<हलो शतािMदका  य¯दीह.लाई पचाउन ̀नस<क> कxरा <थयो। Wय0तो <वचार मा} प<न य¯दीह.को प2वOज 
FवÅि~लाई उ~oिजत पानO पयe�त <थयो। तर`प<न उनीह.S ब4³न`पन| र अ/तमा 0वीकार गन½पन| Fथम कxरा 
प<न Wयही <थयो। Wयस`S <तनीह.S ज4न कxरा <वqास गनO सuद̀न¸ वा चाह;द̀न¸ Wयही कxरा उनीह.S 
ब4³न सक]न् भ>र परpqरS उनीह.लाई सबभ/दा स4हाउ;दो िच/ह <दन4भयो; उहा$% य'दीह*लाई 
अलौ/कक  तवर% पराइ जा/तह*को भाषाह* बो;< त=;याउन=भयो। @यसो गनC% परDEर% य'दी  FशHसा 
यी अIयजा/तका भाषाह*मा KयLत ग/रन /दन=भयो। …

“बाइबललाई सरल̀ ढ�गS तर �यानप2वOक प<ढयो भ> स40पC त<रकाS ‘य¯दी’ को ग/ध नभएको  ज4नस4क� 
कxराF<त प<न य¯दीह.को कडा <वरोध रRको दÅaयSख Fकट  भएको पाइ/छ। Wयहा; योनालाई Èट्छ¦ 
जसS <नन�का मा<नसह.लाई य<तसDम घÅणा गH <क उनी परpqरलाई न ̀अव�ा गनO प4µ। … आ�नो 
िख/नतामा उनी आ�न` मÅWय4को  माग गनO सDम प4sछन्। <नन� नाश नl> हो भ> योना मरोस्! … 
शतािMद-शतािMदमा य0तो <वरोध र अ<वqासको आWमा झन्-झन् कठोर ब/द̀ गयो। य¯दीह. या�का lन् 
र या� य¯दीका lन् भ/> धमe/धताको घoराभ/दा बा<हर रRका बा;की सब`जना �ा<पत <थए। …

“उनीह.को भ/दा cगJ ̀भाषा  बोg>ह.S परpqरको भलोपनको आिशष पाउन सuछन ्भ/> <वचारलाई 
F0त4त गन4O भ>को आ�नो �यानलाई जोिखममा पान4O <थयो। <तनीह.S Xश2लाई �या;uन डा;डाको <डलमा 
ल<गहाS <कनभ> उहा;S य<त मा} भ/न4भएको <थयो: “एिलयाको समयमा सा;ढo तीन सालका <निDत 
आकाश ब/द l;दा सारा शभ<र ठ2लो अ<नकाल लाµको cलामा इ¤ाएलमा अ>क¦ <वधवाह.  <थए, तर 
<सडोन साHफातमा  एउटी  <वधवा Ëीकहा; बाRक तीम�X अ. कस`कहा; एिलया पठाइएनन्। अ<न 
भ<वÇयवuता एिलशाको समयमा इ¤ाएलमा धoर ̀कोरीह. <थए, तर <स<रयावासी नामानबाRक तीम�X 
अ. कोही श4� भएन (ल2का ४:२५-२७)।” य0तो कxरा गन4O भ>को त, उनीह.को दÅिCमा, मÅWय4दhड 
<दनलाई पयe�त आधार <थयो। …

“Fo<रतको २२ अ�यायको <ववरण क0तो छ! क�दी पावल गढीको <स;ढीमा<थ उिभएका  छन्। भीडलाई एक 
हातS इशारा गछOन् र बोg> अन4म<त माsछन्। <ह�2मा बोgन थाgदा भीड च4पचाप भई स4/छ। … तर उनS 
जब भ/न थाgछन्, ‘अ<न उहा;S मलाई भ/न4भयो, जाऊ, म <तमीह.लाई टाढाटाढा अ/यजा<तह.कहा; 
पठाउ>छ4’, तब उuत वाuय हावा± मानो �oक लाµझ� गरी रो<क/छ। <तनीह.S ‘अ/यजा<तह.’ भ/> Wयस 
शMदसDम चा<ह; उनको कxरा स4>; अ<न कराउ;द̀ हावामा ध2लो �या;uनथाS, ‘पÅºवीबाट य0तो मा/¥लाई 
हटाइऊ, <कन<क Wयो जी<वत रहन4 उिचत छ̀न!’ कxन कxराS <तनीह.लाई Wय0तो गरी <व0फोट गरायो? 
mवल यही कxरा <क परpqर चा<ह; सब` मा<नस र सब` भाषीका परpqर lन सuन4l/छ भ/> अिभ�यिuत।

“अ/य भाषाह.को बोली यही महान् सWयताको िच/ह <थयो ज4न सWयतािभ} F�श  गनOलाई ‘यस जा<त’ 
का <निDत चा<ह; Wयो मा�यम न` <थयो। …

“यस <क<समको  अ<वqासलाई Wयाª र परpqरS श4� ठा/न4भएका  जा<तह. र भाषाह.लाई अबिख 
उसो अश4� नठा/नलाई <वq0त पा<रन4पन| जा<त mवल य¯दीह. <थए, ती भाषाह. जो  प<व} आWमाÃारा 
बोिलनलाई सpत अश4� <थएनन्। … प}4सलाई <दइएको तीनदोMबर दशOनS ज0त`, पराइ भाषाह.मा 
<दइएको यो िच/हS उनीह.लाई म4िuत चा<ह; “जोस4क�”, “सब ̀Fाणी”, “सब ̀भाषी” को ला<ग हो भ/> 
कxराको िशZा <द> काम ग�यो।’ …

“तर आज  कसलाई सब ̀जा<तह., कxलह., राCàह. र भाषाह. िमSर ब>को आजको मhडलीमा, प<व} 
आWमा  सब` जा<तह., राCàह., कxलह. र भाषाह.मा<थ ख/याइएको  छ भ>र फ©<र दोहो�याईकन कसलाई 
अझ प<न <वq0त पा<रन4 आवaयक पHको छ र?” (Legrand, All About Speaking in Tongues, pp. 
24-27, 33)।
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परpqरS एउटा नया; काम गद½lन4l/छ अथeत् सब ̀मा<नसह.का बीचमा स4समाचार प4�याउ;द̀ lन4l/छ अ<न �व` 
य¯दी र अ/यजा<तह.लाई एउटा नया; आिWमक सÂरचनािभ} gयाउ;द̀lन4l/छ भ/> कxरा दशeउनलाई, अ/य 
भाषाह., इ¤ाएल जा<तको <निDत <दइएको एउटा िच/ह <थयो भ/> कxरा ब4िझएन भ> अ/य भाषाह. सDब/धी 
सही बाइबलीय िशZा जा/न4 असDभव छ।

अ/य भाषाह. सDब/धी यस स40पC बाइबलीय िशZा एकल̀S सब` आध4<नक अ/य भाषाह.को अ�यासलाई झ2टो 
सा<बत गदOछ। m Wयहा; य¯दीह. उपि0थत <थए त जब सन ्१९०१ मा uया/सासमा चाल््सO पारहाम (Charles 
Parham) को बाइबल 0क]लका <व�ाथ�ह.S “अ/य भाषाह.मा”  बोgन थाS वा जब सन ् १९०६ मा लस 
ए/ÕSसमा अज4सा ि0Ñट िमशन (Azusa Street Mission) मा “अ/य भाषाह.”  को F0फxटन भयो? य<द य¯दीह. 
Wयहा; उपि0थत भएका भए, परpqरS स4समाचार सब` जा<तह.मा प4�याउ;द̀lन4l/छ र स4समाचारÃारा एउटा नया; 
सÂरचनाको सÅजना गद½ lन4l/छ भ/> कxरा दशeउनलाई उuत अ/य भाषाह. बोg> कामS कसरी िच/हको .पमा 
काम गन|ºयो? उuत िच/ह त १९०० वषO अिघ <दस<कएको <थयो। कxन <हसाबा उuत िच/ह प<हलो शतािMदमा 
प2णO.पमा प2रा भएको <थएन त? यी त FWXक Ê/�को0टल र uया<र�p<टकS जवाफ <दन`पन| क<ठन Faनह. lन्। 
य¯दीह.लाई अ/य भाषाह.को िच/हको अझ ̀आवaयकता छ भ>र य<द कस`S जवाफ <द/छ भ>, हामी Faन गछ¾, 
“Wयसो भए <कन त Ê/�को0टल-uया<र�p<टक अिभयानह.S अ/य भाषाको यस पZलाई प2र` cवा0ता गHका?” 
टो<पकाका पारहामS र लस ए/ÕSसका dम2रS इ¤ाएलको <निDत िच/ह बनोस ्भ>र अ/य भाषाह.को खोजी 
गHनन ्तर “प<व} आWमाको बि�त0माको”  िच/हको .पमा Wयसको खोजी गH। एजी चचOह. (Assemblies of 
God) र चचO अफ गड अफ Fोफ©सी (Church of God of Prophecy) र फोर0uवायर Ê/�को0टलक चचOह. 
(Foursquare Pentecostal Churches) अ<न बा;की सब`को सवालमा यही कxरा भ/न स<क/छ।

“pरो <कताब पढoपिछ एकजनाS मलाई भ>, ‘तपाइÁको  ला<ग यस सDब/धी सDप2णO कxराको सार भ>को यो 
एउटा िच/ह हो।’ अवaय हो <न! ज0त`, एउटा िच/हपाटीलाई िलन4होस्; कस`S <नक� लDcचौडा  कxरा गद½ 
Wयसको उचाइ, Wयसको आकार, Wयसको र�ग, Wयसका  अZरह.को चमक र आकारको  वणOन गलe मानो, 
तर ती भनाइह. ज<तस4क� ठीक भए ताप<न उuत व0त4को एउट ̀ र अि/तम उ{oaय भ>को  एउटा 
िच/हपाटीको काम <दन4 हो। अ/य भाषाह.को बोलीको सDब/धमा प<न कxरा Wय0त ̀हो। Wयसलाई जसरी 
RH प<न, प<व} आWमाS भ/न4भएक� छ, Wयो अ<वqसी इ¤ाएलको  <निDत िच/ह हो।  अ. कxरामा ज0त ̀यस 
<वषयमा प<न यो 0पC̀ िख> कxरा हो  <क <नयमावलीलाई पÒयाउ> काम भएको छ̀न” (Fernand 
Legrand, All About Speaking in Tongues, pp. 67)।
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अ7य भाषा
भाग २

अिघgलो पाठमा हामीS अ/य भाषाको वरदान सDब/धी चारओटा आधारभ2त सWयताह.को चचe ग�य¦। (१) 
बाइबलीय अ/य भाषाह. सÂसार± बोिल> वा0त<वक भाषाह. <थए। (२) बाइबलीय अ/य भाषाह. अलौ<कक 
तवरS Fदान ग<रएका <थए। (३) बाइबलीय अ/य भाषाह.का सवालमा <तनका साथसाथ̀ अन4वाद गन| अलौ<कक 
वरदान प<न <दइ/ºयो। (४) बाइबलीय अ/य भाषाह. अ<वqासी इ¤ाएलको <निDत िच/ह <थयो।

यस पाठमा हामी अ/य भाषाह. सDब/धी अ. तीन आधारभ2त सWयताह.को चचe गन|छ¦:

५) बाइबलीय अ:य भाषाह@ BVFरतीय Fनदwशनह@को घVरािभ� अ{यास गFरन1प�य� (१ कोFर:थी १४)

पावलS भ>, “भाषाह.मा बोgनालाई मनाही नगर”, तर साथसाथ̀ उनS भाषाह. कसरी Fयोग ग<रन4पछO भ/> 
बाHमा धoर`ओटा F<तब/धह. प<न लगाए। ±S आध4<नक य4गमा “अ/य भाषाह.”  Fo<रतीय <नयमह.को घoरािभ} 
रRर अ�यास ग<रएको क<हgय` °को छ̀न।

1. अ/य भाषाह. पाल̀<सत बोिलन4पछO, एक-एक गरी (“य<द कस`S अ/य भाषा बोgछ भ> �ईजना अथवा 
cसीभ/दा cसी तीनजना होऊन्, र पाल̀स;ग बोल2न्…”  १ को<र/थी १४:२७)। ±S °का धoरजसो 
Ê/�को0टल-uया<र�p<टक सभाह.मा उनीह.का “अ/य भाषाह.’ धoर`जनाÃारा एक�चोटी बोिलएको पाएको 
छ4।

2. अ/य भाषाह. अन4वाद ग<रन4पछO (“अ<न एउटाS अन4वाद गरोस”्  १ को<र/थी १४:२७)। आध4<नक 
Ê/�को0टलवादमा अ/य भाषाका स/शह. <वरल̀ अन4वाद ग<र/छन्, अ<न ग<रयो भ> प<न “अन4वाद”  र 
“अ/य भाषा” को बीच कxन` सरोकार नभएको कxरा FC̀ थाह l/छ।

3. Wयहा; कxन` गडबडी lन4l;द̀न (“<कन<क परpqर गडबडका परpqर lन4l/न, तर शाि/तका परpqर lन4l/छ, 
जसरी प<व} जनह.का सब ̀मhडलीह.मा छ”  १ को<र/थी १४:३३)। आफ] गएको ज4न ̀प<न Ê/�को0टल-
uया<र�p<टक सभा जहा; “आWमाS काम ग<ररRको”  मा<न/ºयो, मलाई य0तो <वचार आउ> गHको छ, “यहा; 
गडबड छ”। Wयहा; अ0त�य0तताको Íकम रह/छ। ती “अ/य भाषाह.”  ब4³न स<क;द̀नन्। Wयहा; अथO न �यथOका 
कxराह. भइरRका l/छन् र बाइबल± नभएका कxराह. भइरRका l/छन्। तर परpqर गडबडको परpqर 
lन4l/न भ>र हामीलाई भ<नएको छ; यो त <नक� फरा<कलो अिभ�यिuत हो।

4. Ëीह.लाई अ/य भाषाह.मा बोgन मनाही छ (“<तमीह.का Ëीह. मhडलीह.मा च4प लाग2न्; <कन<क 
उनीह.लाई बोg> अन4म<त छ̀न, तर आ�ाकारी भएर रह> आ�ा छ; �यव0थाS प<न यस` भ/छ”  १ को<र/थी 
१४:३४)। पावलS मोशाको �यव0थाको उgSख गछOन ्जसS प<न Ëी प4§षको अधीनमा रािखएको कxरा 
बताउ;छ (उWपि~ ३:१६; ग/ती ३०:३-१३)। Ê/�को0टलवादको ज/म भएिख न ̀Ëीह. अ/य भाषाह.को 
सवालमा अ_प/थी भ2िमका <नवeह गद½ आएका छन्। टो<पका, uया/जासमा रRको पारहामको बाइबल 0क]लमा 
अ/य भाषामा Fथम पटक बोg> �यिuत एक Ëी <थई। dम2रको अज2सा 0Ñीट िमशनमा अ/य भाषा बोg> Fथम 
�यिuत एक Ëी <थई। सन ् १९०६ को ए<Fल १७ मा उuत िमशनमा प4ªo लस ए/ÕSस टाइDसका एक 
प}कारS अवलोकन गH, “ब2ढो Fचारक [dम2र] S ‘<ददीब<हनीह.’ लाई ‘अ/य भाषाह. <न0mर आओस्’ 
भ/द̀ जोड गH अ<न Ëीह.S आफ]ह.लाई धा²मक उ~oजनाको उWपातका <निDत स4िDपहाS।”
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5. सब` कxरा िशCताप2वOक ग<रन4पछO (“सब` कxराह. िशCताप2वOक… ग<रऊन्”  १ को<र/थी १४:४०)। 
“िशCताप2वOक”  भ>र अन4वाद ग<रएको _ीक शMद हो “य20°pनोस”्, जसलाई “इमा/दार भएर”  (रोमी 
१३:१३; १ ¸0सलो<नकी ४:१२) भ>र प<न अन4वाद ग<रएको छ। यस शMदS न`<तक िशCता, इमा/दारीपन र 
<नÜावान ् च<र}को भावना बोmको छ, अथeत् Xश2 AीCको स4समाचार र Xश2 AीCको मhडलीलाई यसरी 
<स;गा<रयोस् <क हाyा <-याकलापह.S स4समाचार वा मhडलीमा<थ कxन` प<न <न/दा <नDWयाउ> काम नगरोस्। 
Ê/�को0टल-uया<र�p<टक लहरमा l> Öम र झ2टह.को <बग<बगीको बाHमा जब हामी <वचार गदOछ¦ र 
धoर`पटक Ëीह. आWमाÃारा Fभा<वत भएको भनी दावी ग<रएको कxरालाई र उनीह. अिशC तवरS ढSका र 
फल0व.प उनीह.लाई ढा<कन4पHको कxरालाई जब हामी <वचार गदOछ¦ यो 0पC जा<न/छ <क Wयहा; सब` 
कxराह. िशCताप2वOक ग<र> काम भएको छ̀न।

6. सब` कxरा -मअन4सार ग<रन4पछO (“सब ̀ कxराह.… -मअन4सार ग<रऊन”्  १ को<र/थी १४:४०)। सÅिCका 
परpqर �यवि0थत परpqर lन4l/छ। जजO गा¶डनर (George Gardiner) धoर ̀वषOसDम एक Ê/�को0टल <थए 
र उहा; भ/न4l/छ Ê/�को0टलवादबाट उहा;को बा<हर <न0क> या}ा-म “एका<तर uया<र�p<टक अ�यासह. र 
अक´<तर बाइबलका अिभ�यिuतह.का बीच रRको अWय/त ̀ <वशाल खाडलको बाHमा उठoका <परg> 
Faनह.बाट श4§आत भएको <थयो!”  (Gardiner, The Corinthian Catastrophe, p.8)। उनS Fo<रतको 
प40तकलाई अ�ययन गन| अठोट गH। “±S Fo<रतको प40तकलाई दोहो�याएर पढò, <व0तार ̀र �यान <दएर पढò, 
यसरी FाथOना गद½ पढò, ‘Fभ4, यहा; m भ<न;द̀छ म �न सक];, mवल वचनS Õ भ/छ Wयही मा} �न सक];। य<द 
±S आफ] गलत भएको Èrाए; भ> Wयो 0वीकार गनO मलाई अन4_ह <दन4होस् र ±S अनावaयक आलोचना 
गHको È<टयो भ> भ2ल 0वीकार गनO मलाई अन4_ह <दन4होस्।’ Fo<रतको प40तकिभ}को pरो या}ाS pरो आ;खा 
खोिल<दयो! श4§का मhडलीह.को <-याकलाप तथा अन4भवह. आध4<नक लहरका <-याकलाप तथा 
‘अन4भवह.’ भ/दा �याद̀ परका कxरा <थए। क<त <हसाबS त ती ठीक उgटा <थए!”  (The Corinthian 
Catastrophe)। हो, यही कxरा ±S प<न आफ] एक नया; AीिCयन l;दा प~ा लगाएको <थए;। उनीह.को “अ/य 
भाषाह.”  बाइबलीय ढ�गS अ�यास नग<रएको कxराS Ê/�को0टलवाद शाËसDमत छ̀न भनी म <वq0त 
भएको l;। म दजOन¦ पटक सÂसारका <विभ/न 0थानह.का Ê/�को0टलक र uया<र�p<टक सभाह.मा गएको छ4 
र ±S क<हgय` प<न अ/य भाषाह. बाइबलीय ढ�गमा प<रचालन भएको °को छ̀न।

६) ¬:को2टल-JयाFर�tFटक तFरकाको “अ:य भाषामा बो�G” काम अबाइबलीय र खतरनाक छ।

मान¦, आज “अ/य भाषाह.को बोली”  वा “�यिuतगत FाथOना गन| भाषा”  ज0तो कxरा छ भ/> कxरालाई हामीS 
0वीका�य¦ र WयसS हामीलाई अझ असल AीिCय जीवन यापन गनO म{त गछO भ/> कxरालाई मा/य¦ र Wयसलाई 
“आफ� गरी Rन´स ्न”  भ/> Ê/�को0टल-uया<र�p<टक च4नौतीलाई 0वीका�य¦, तब Wयसपिछ उठ्> Faन हो, “म यस 
‘भाषा’ वा ‘FाथOना गन| भाषा’ मा कसरी बोgन थाgन सuछ4 त’?” Fायः जवाफ य0तो आउ> गछO:

प<हलो कदम: हामीलाई भ<न/छ <क प<हलो कदम भ>को यी कxरालाई <वaSषण गन| पrी लाª छाड्न4पछO र नया; 
अन4भवह.का ला<ग आफ]लाई ख4gला बनाउन4पछO। माइकल हापOर (Michael Harper) S S°को These 
Wonderful Gifts <कताबमा एउटा अ�यायको शीषOक छ “Letting Go and Letting God”  जसमा <वqासीलाई 
अन4भवह.लाई धoर ̀ होिशयार र कrर भएर <वaSषण गनO छाड्न <सकाइएको छ र “आपि~ जनाउ> स2चक 
Fणालीह.”  खडा गनO छोड्न र “स4रZाका पखeलह.िभ} डराएर ट4-xuक बÏ”  छाड्न अत� <दइएको छ। उनी 
भ/छन्, <वqासीह. आ�ना “पखeल र अच2क Fणालीह.”  को िभ}बाट बा<हर <न0mर आउन4पछO र परpqरको 
साम4 आफ]लाई mवल ख4gला मा} बनाउन4पछO। uया<र�p<टक अन4भवह. Fा�त गनOलाई आवaयक तर अबाइबलीय 
र अWय/त ̀खतरनाक कदम यही हो। बाइबलS <वqासीलाई सब ̀समयह.मा सEत र जागो रहनलाई Eताउनी 
<द/छ (१ प}4स ५:८)। यसको अथO हो हाyा मनह.मा<थ हाyो <नय/}ण र<हरहन4 आवaयक छ र Wयसमा कxन ̀प<न 
हा<नकारक पराइ तvवह.को Fभाव पनO <दन4l;द̀न। यो त “S<ट� गो”  अथeत् “आफ]लाई अ<नयि/}त छोड्न4”  र सब` 
कxराह.को जा;च गनO छोड्न4को ठीक <वप<रत कxरा हो।
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दो¤ो कदम: प<व} शाËÃारा जा;च गन| कामलाई प<रWयाग ग<रसmपिछ “अ/य भाषाह.को वरदान”  वा 
“�यिuतगत FाथOना गन| भाषा”  लाई अन4भव गनOलाई चिलआएको त<रका हो आ�नो म4ख खोgन4 र शMदह. बोgन 
थाgन4 तर ब4िझ> शMदह. ता होइन, अ<न दावीअन4सार “परpqरS <नय/}णमा िलन4l/छ।”

यो त य<त साfो अबाइबलीय र म2खOताप2णO कxरा छ <क यसलाई झ2टो सा<बत ग<रन4 अनावaयक िख/ºयो। नया; 
<नयममा य0तो कxरा <बलकxल̀ पाइ;द̀न। बाइबललाई cवा0ता गन4O र बाइबलS क<हgय ̀खोजी गर नभ>को कxराको 
खोजी गन4O र बाइबलS समथOन नगHको त<रकामा Wयसो गन4O, र जा;चब4झ ̀ नगरीकन यस <क<समका धा²मक 
अन4भवह.का <निDत आफ]लाई ख4gला बनाउन4 भ>को आफ]लाई “अकØ आWमा”  (२ को<र/थी ११:४) _हण गन| 
खतरामा पान4O हो। AीिCयनह.लाई Fभाव पानO खो�> बहकाउ> आWमाह. Wयहा; छन ् भ>र बाइबलS 
AीिCयनह.लाई Eताउनी <दएको छ ज4न आWमाह. �यो<तका 0वगOÐतह. र परpqरका dवकह.को Èषमा खा 
पनO सuछन ्(२ को<र/थी ११:१३-१५; म~ी २४:२४)। उनीह.को शारी<रक अव0थाS, खराबF<तको स<हÇण4ताS 
र ख4r,ाउन नसu> अव0थाS गदe को<र/थीह. झ2टा आWमाह.लाई _हण गन| खतरामा रRको कxराको Eताउनी 
पावलS <द/छन् (२ को<र/थी ११:३-४)। सा;चो AीिCयन �C आWमाS प<-न त सuद̀न तर ऊ <तनीह.Ãारा 
<न�य प<न Fभा<वत lन भ> सuदछन्।

अ/य भाषाह.को बोली एक ईqरीय आ�यOकमO <थयो र Wयो परpqरको सावOभौम इLछामा Fदान ग<र> कxरा 
<थयो भ>र बाइबलS 0पC̀ <सकाएको छ। “तर यी सब` कxराह. एउट ̀र उहó आWमाS न ̀गन4Ol/छ, जसS आ�न` 
इLछाअन4सार हHकलाई अलग-अलग बा;<ड<दन4l/छ”  (१ को<र/थी १२:११)। Ê/�को0टको <दनमा Eलाह.S अ/य 
भाषाह.मा बोgन खोिजरRका <थएनन् न ता “S<ट�ग गो एhड S<ट�ग गड”  को कxन` तािलम िलएका <थए। 
भ/न4पदe, उनीह.S अ/य भाषाह.मा बोg> आशा सpत गHका <थएनन्। Fo<रतको प40तकमा AीिCयनह.S अ/य 
भाषाह.मा बोSको FWXक घटनामा ती अ/य भाषाह. परpqरको सावOभौम इLछामा Fदान ग<रएका <थए। एउट` 
प<न घटनामा Fापकह.S अ/य भाषाह.मा बोgन खोिजरRका <थएनन्।

७) पFहलो शताि�दमा सtत बाइबलीय अ:य भाषाह@ सबi 3ीि5यनह@�ारा बोिलG कnरा Fथएन (१ 

कोFर:थी १२:७-१०,२८-३०)

पावल Faन गछOन्, “m सब`S <विभ/न भाषाह. बोgछन्?”  Faन यसरी F0त4त ग<रएको छ <क Wयसको जवाफ एउट` 
मा} lन सuछ, “बोgद̀नन”्।

Fo<रतको प40तकको एक सरल सव|Zण ग<रयो भ> WयसS <नणeयक .प± यस कxरालाई Fमािणत गन|छ <क श4§का 
मhडलीह.मा सब ̀<वqासीह.S अ/य भाषाह.मा बोgद̀न¸। Ê/�को0टको <दनमा सpत मा<थgलो कोठामा रRका 
Eलाह.S अ/य भाषाह.मा बोS ताप<न (Fo<रत २:४) Wयस <दन प}4सको FचारÃारा म4िuत पाएकाह.S अ/य 
भाषाह.मा बोSनन् (Fo<रत २:४०-४२)। Fo<रत ४:४ र ६:७ मा <वqास गHका य¯दीह.S अ/य भाषाह.मा 
बोSनन्। Fo<रत ८:३५-३९ मा म4िuत पाएका इ<थयो<पयाईS अ/य भाषाह.मा बोSनन्। Fo<रत ११:२०-२१ मा 
एि/टओकमा म4िuत पाउ> Fथम �यिuतह.S अ/य भाषाह.मा बोSनन्। Fo<रत १६:१३-१५ मा म4िuत पाएका 
िल<डया र <तनका घरनाकाह. र Fo<रत १६:३०-३३ मा म4िuत पाएका <फिल�पी क�दखानाका हा<कम र <तनका 
प<रवारS अ/य भाषाह.मा बोSनन्। Fo<रत १७:४, १२, ३४ मा म4िuत पाएका ¸0सलो<नकीह. र c<रयालीह. र 
ए¸/सबासीह.S अ/य भाषाह.मा बोSनन्। Fo<रत १८:८ मा म4िuत पाएका <-0पस र अ.ह.S अ/य भाषाह.मा 
बोSनन्। Fo<रत १९:१७-१९ मा एफ©dसमा <वqास गन|ह.S अ/य भाषाह.मा बोSनन्।

नया; <नयममा कxन ̀प<न <हसाबमा अ/य भाषाह.को बोलीलाई जोड <दइएको छ̀न। Fo<रतको प40तकभ<रमा Wयो 
mवल तीनपटक अ�यास ग<रएको <थयो अ<न बा;की बlस��यक <वqासीह.S Wयसको अन4भव गHनन्। 
Ê/�को0टल-uया<र�p<टक लहरमा अ/य भाषाह.को बोलीलाई ज4न <क<समको जोड <दइ/छ Wयसलाई सÅजना 
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गनOलाई बाइबल± नभएका थ4F̀ कxराह. Wयहा; भएज0त` गरी पढ्न4पछO अ<न यो त इमानदार AीिCयन भाइह.S 
प<व} शाËह.को Fयोग गन| त<रका पटuक� होइन।

(अ/य भाषाह.को बोली सDब/धी थप अWय/त` <व0तÅत अ�ययनका ला<ग अ�_oजी पाठकS � अफ लाइफ 
िलटHचरबाट Fकािशत The Pentecostal-Charismatic Movements पढ्न4होला। यस प40तकमा हामीS क<थत 
“�यिuतगत FाथOना गन| भाषा”, प<व} आWमाको बि�त0मा, प<व} आWमाको भरप2री, आगोको बि�त0मा, 
<वqासीह.का <निDत भाषाह.को िच/ह, भाषाह.को अन4वाद, रोमन uयाथोिलक चचO तथा झ2टा िशZा (कgट) 
ह.मा अ/य भाषाह.को बोली, आ<द अ. थ4F̀ कxराह.को चचe गHका छ¦।)

अZय भाषा सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. अ/य भाषाह. सDब/धी सातओटा आधारभ2त बाइबलीय सWयताह. m-m lन्?

2. बाइबलीय अ/य भाषाह. वा0त<वक ______________________ <थए।

3. “गJो0सा” भ/> _ीक शMदको मा> m हो?

4. नया; <नयमको कxन खhडमा हामी कसरी अ/य भाषाह.मा बोgन <सuन सuछ¦ भ>र बयान ग<रएको छ?

5. uया<र�p<टकह.S अ/य भाषाह. अन4वाद गनO सuछन ् <क सuद̀नन ् भ>र Fमािणत गनOलाई भ2तप2वO 

Ê/�को0टलवादी फनe/ड S_ा/डS क0तो च4नौतीको य4िuत <नकाS?

6. बाइबलीय अ/य भाषाह. ______________________________________ का <निDत िच/ह <थए।

7. १ को<र/थी १४:२०-२२ मा पावलS प4रानो <नयमको कxनचा<ह; भ<वÇयवाणीलाई उ�ôत गदOछन्?

8. Fo<रतको प40तकमा अ/य भाषाह. अ�यास ग<रएको हHक घटनामा ___________________________ उपि0थत <थए।

9. अ/य भाषाह. य¯दीह.का <निDत िच/ह <थए भ/> तºयS सब` आध4<नक अ/य भाषाह.को बोलीलाई झ2टा 

सा<बत गदOछ। कसरी?

10. १ को<र/थी १४ मा अ/य भाषाह.को बोली सDब/धी छओटा <नयमह. m-m lन्?

11. Ê/�को0टलवादी अ/य भाषाह.मा बोgनका <निDत आवaयक �ईटा ख4<ड्कलाह. m-m lन्?

12. पावलS कxनचा<ह; प40तकको कxन अ�यायमा उनको समयमा सब ̀AीिCयनह.S अ/य भाषाह.मा बोg¸ भ>र 

बताए?

13. m Ê/�को0टको <दनमा म4िuत पाएका ३,००० S अ/य भाषाह.मा बोS?

14. m इ<थयो<पयाई नप4ÂसकS वा <फिल�पीका क�दखानाका हा<कमS अ/य भाषाह.मा बोS?

15. Fo<रतको प40तकमा अ/य भाषाह.को बोली क<त पटक उgSख भएको छ?
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lया/चर

क5ठ गन7$पन9 पदह<: १ IJसलो&नकी ४:१३-१८

“�या�चर”  भ/> शMद बाइबलमा पाइ;द̀न तर`प<न यो १ ¸0सलो<नकी ४:१३-१८ मा <वqासी जनह. उठाइल<ग> 
भ>र उgSख भएको घटनालाई जनाउ> शMदावली हो। १ ¸0सलो<नकी ४:१७ को “उठाइ>छ¦”  भ/> शMद अक´ 
ठाउ;मा “खोdर ल̀जा/छ”  (य2ह/ना १०:२८) भ>र अन4वाद ग<रएको छ। यो शMद इ<थयो<पयाइ नप4ÂसकS Fभ4लाई 
पाएपिछ प<व} आWमाS <फिलपलाई उठाएर ल̀जान4भएको कxरालाई बयान गनO Fयोग भएको छ (Fo<रत ८:३९)। 
द<नयलको ७० आ� ह�ता (Daniel’s 70th week) को FारDभ lन4भ/दा अगा<ड AीCS नया; <नयमका 
<वqासीह.लाई ठीक यसरी न` ल̀जान4l>छ।

१ ©2सलोFनकी ४:१३-१८ मा आधाFरत पाठह@

1. �या�चरको घडीमा �ईटा घटना प2रा l>छन्: AीCमा मHकाह. बौराइ>छन् (१ ¸0सलो<नकी ५:१४-१६) र 
जी<वत रRका प<व} जनह. बदली गराइ>छन ्र उठाइल<ग>छन ् (१ ¸0सलो<नकी ५:१७)। जी<वत रRका 
प<व} जनह.को बदली lवाइलाई १ को<र/थी १५ अ�यायमा <वनाशी, मरणशील शरीर त4§/त` अ<वनाशी र 
अमर शरीरमा बदली गराइ>छ भ>र बयान ग<रएको छ (पद ५२-५३)। १ ¸0सलो<नकी ४ अन4सार AीCमा 
मHकाह. उहा;स;ग̀ 0वगOमा छन्; कxन`-कxन` झ2टा िशZाS दावी गHझ� उनीह. िचहानमा स4<तरRका छ̀नन्।

2. �या�चर <वqासीको आशा हो (१ ¸0सलो<नकी ५:१३)। हामीS FतीZा गHर बाटो R<ररRको घटना यही हो। 
हामी AीC<वरोधी वा महास�कCको बाटो R<ररRका छ̀न¦!

3. �या�चर <नि�त छ। AीCको बौ<रउठाइ जि~क� यो <नि�त छ (१ ¸0सलो<नकी ५:१४)। यो Fभ4को वचन हो 
(१ ¸0सलो<नकी ५:१५)।

4. �या�चर सा/Wवना हो (१ ¸0सलो<नकी ४:१८)। य<द महास�कC प�ात् मा} �या�चर l> भएको भए यसS 
सा/Wवना Fदान गनO सuद̀नºयो।

सyक5काल अगाFड नi �याgचर [Gछ भ:G बाइबलीय Bमाण

मhडली य4गका <वqासीह.को �या�चर अZरशः l>छ भ>र <वqास गन|ह.का बीचमा तीनओटा फरक-फरक 
अवधारणाह. छन्। यी अवधारणाह. �या�चर र महास�कCको समय तािलका<सत सDबि/धत छन्। यी तीन 
अवधारणाह. यस Fकार छन्: प2वO-स�कCकालीय �या�चर (Pre-tribulational rapture) अन4सार मhडली य4गका 
<वqासीह. महास�कCकाल अगा<ड न` �या�चर गराइ>छन्; म�य-स�कCकालीय �या�चर (Mid-tribulational 
rapture) अन4सार मhडली य4गका <वqासीह. द<नयलको ७० अ¦ ह�ताको प<हलो आधा भागको अन4भव गन|छन्; 
स�कC-प�ातीय �या�चर (Post-tribulational rapture) अन4सार मhडली य4गका <वqासीह. स�कCकालको प2र` 
कालखhडको अन4भव गन|छन्।

प2वO-स�कCकालीय �या�चर न ̀सही बाइबलीय िशZा हो भ/> कxरामा हामी <वq0त lन4का कारणह. <नDनअन4सार 
छन्। यस अ�ययनमा हामी “मhडली” भ/> शMदलाई सामा/य, सÂ0थागत अथOमा Fयोग गद½छ¦:

१) मhडली य4गका <वqासीह.लाई उनीह. -ोधबाट बचाइ>छन् भ/> F<त�ा <दइएको छ (१ ¸0सलो<नकी 
१:९-१०; ५:१-९; रोमी ५:९; Fकाश ३:१०)।
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महास�कCलाई परpqरको -ोधको <दन भ/> सÂ�ा 0पC̀ <दइएको छ। आज परpqरS आ�नो -ोधलाई 
थािमरा�न4भएको छ; उहा; अन4_हको Ìसहासनमा<थ <वराजमान lन4l/छ तर Wयो <दन निजक आउ;द̀छ ज4न <दन 
उहा; /यायको Ìसहासनमा<थ बÏ4l>छ। तब “उहा;को -ोधको <दन”  सारा सÂसारमा<थ आउ>छ (भजनस�_ह 
११०:५; यश`या १३:६-१३; Fकाश ६:१६-१७)। FWXक शतािMदमा बाइबल-<वqासी मhडलीह.S उWपीडनका 
अन4भव गHका छन्, तर Wयो भ>को महास�कC भ/दा फरक कxरा हो। प<व} जनह.का उWपीडनह. �C मा<नस र 
श`तानको -ोधका कारण l/छन ्जब <क सात वषO लामो स�कCकाल <व¿ष गरी परpqरको -ोधको समय हो 
(Fकाश ६:१६-१७; १४:१०)। मhडली -ोधको समयबाट बचाइ> नभएर -ोधको समयमा बचाइ>छन ्भ>र 
कोही-कोही ठा/छन्। तर यो सा;चो lन सuद̀न <कनभ> महास�कCको समयमा यस पÅºवीमा रह>ह. -ोधबाट 
बचाइ;द̀नन ्तर उनीह. मा<र/छन ्भ/> कxरा बाइबलS <सकाउ;छ (Fकाश १३:७)। मhडली य4गका <वqासीह. 
-ोधबाट बचाइ>छन ्भ>र <सकाउ> पदह.को मा> उनीह. -ोधको उपि0थ<तबाट ̀म4uत l>छन ्भ/> lन4पदOछ। 
महास�कCको बाHमा हामीलाई बताइएको छ - “सDप2णO पÅºवीमा<थ बÏoह. सब`मा<थ पासोझ� Wयो 
आइपन|छ”  (ल2का २१:३५)। तसथO, मhडली य4गका <वqासीह. या त पÅºवीबाट स-शरीर अलग पा<रन4पन| l/छ या 
त -ोधको <दनमा म4िछन4पन| l/छ। परpqरको F<त�ा छ, “म प<न <तमीलाई परीZाको घडीबाट जोगाउ>छ4, 
ज4नचा<ह; पÅºवीमा<थ बÏoह.लाई जा;Lनाका <निDत सारा सÂसारमा<थ आउ>छ”  (Fकाश ३:१०)। यस पदबाट 
परpqरS मhडली य4गका <वqासीह.लाई परीZामा जोगाउन4l> नभएर परीZाबाट न` जोगाउन4l>छ भ/> कxरा 
F0ट ब4िझ/छ।

२) प<व} आWमा स�कCकाल अगा<ड अलिsगन4l>छ (२ ¸0सलो<नकी २:१-८)।

बाइबलका अ/य खhडह.मा प<व} आWमा पापलाई रो<करा�> �यिuतको .पमा बयान ग<रन4भएको छ (उWपि~ 
६:३; यश`या ५९:१९)। प<व} आWमा, मhडलीलाई महान् आ�ा (Fo<रत १:८) प2रा गन| सामºयO Fदान गनO वतOमान 
Fब/धको श4§मा यस सÂसारमा Ê/�को0टको <दनमा आउन4भयो। परpqरको ठ2लो -ोधको <दन अगाव ̀उहा;S मhडली 
य4गका <वqासीह.लाई 0थाना/तरण अथeत् �या�चर गराउन4l>छ। यसको मतलब प<व} आWमा Wयसपिछ सÂसारमा 
पटuक� lन4l>छ̀न भ/> होइन। यसको मतलब उहा; ज4न FकारS यस वतOमान य4गमा उपि0थत lन4l/छ Wयसरी न` 
चा<ह; Wयसcला lन4l>छ̀न भ/> हो।

३) �या�चर अचानक अथeत् कxन` प<न cला lन सu> (imminent) घटना हो।

यो कxरा AीCS <सकाउन4भयो (म~ी २४:४२,४४; २५:१३; मक]Oस १३:३३)। यो कxरा पावलS <सकाए (<फिल�पी 
४:५; तीतस २:१२-१३)। यो कxरा याक]बS <सकाए (याक]ब ५:८-९)। यो कxरा प}4सS <सकाए (१ प}4स ४:७)। 
श4§का AीिCयनह. AीCको प4नरागमनको FतीZामा िजउ;द¸ (१ ¸0सलो<नकी १:९-१०)। नया; <नयमको 
<वqासी जनS सारा सÂसारभ<रका मा<नसह.लाई छो�न आउ> “अ/धकारको <दन”  बाट छ4टकारा पाउ>छ भनी 
F<त�ा ग<रएको lनाS Fo<रत पावलS ¸0सलो<नकाका <वqासीह.लाई उनीह. िच/ह तथा समयह.को पिछ 
लाª आवaयक छ̀न भ/> कxरा <सकाए (१ ¸0सलो<नकी ५:१-९)। मhडली AीC<वरोधीको आगमनको FतीZामा 
होइन तर परpqरको प4}बाटको छ4टकाराको FतीZामा िजउ;दछ।

४) मhडली प4रानो <नयममा Fकट नभएको एक रह0य हो (एफ©सी ३:१-११)।

प4रानो <नयमका अगमवuताह.S भ<वÇयवाणी गHका घटनाह.को काल-म<सत नया; <नयम मhडलीको कxन` 
सरोकार छ̀न। उनीह.S AीCको प<हलो आगमनको, उहा;को अलौ<कक ज/मको, उहा;को जीवनको, मÅWय4को, 
बौ<रउठाइको र 0वगeरोहणको 0पC̀ भ<वÇयवाणी गH। <तन` अगमवuताह.S AीCको दो¤ो र म<हिमत आगमनको 
र Wयस अगा<ड l> अप2वO <वq�यापी स�कCको र Wयसपिछ 0थापना l> म<हिमत मसीही रा�यको भ<वÇयवाणी 
गH। तर ती अगमवuताह.S वतOमान मhडली य4गलाई �न सmनन ् -- “ज4न रह0यचा<ह; अ. प40ताह.मा 
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मा<नसका स/तानह.लाई बताइएको <थएन, जसरी यो अ<हS आWमाÃारा उहा;का प<व} Fo<रतह. र 
भ<वÇयवuताह.कहा; Fकट ग<रएको छ” (एफ©सी ३:५)।

प<हलो र दो¤ो आगमनको बीचमा एउटा कालखhड रRको छ जसलाई प4रानो <नयमका अगमवuताह.S °नन्। 
यो कालखhड मhडली य4ग हो। इ¤ाएल mही समयको ला<ग (अ0थायी .पमा) हटाइ>छ र Wयस cला परpqरS 
सब` जा<तह.बाट मा<नसह.को एउटा <व¿ष आिWमक शरीर <नमeण गन4Ol>छ भ/> कxरा अगमवuताह.S °नन्। 
उहा;S यस उ{oaयलाई प2रा गन4Oभएपिछ र अ/यजा<तह.को प2रा स��या िभ} आएपिछ परpqरS इ¤ाएलको हाल 
0थ<गत रRको अगमवाणी.पी घडीलाई प4नः सÔालनमा gयाउन4l/छ र आ�नो Fाचीन च4<नएको जा<तको 
सDब/धमा रRका प4रानो <नयमका बा;की सब ̀भ<वÇयवाणीह.लाई प2रा गन4Ol>छ। “…जबसDम अ/यजा<तह.को 
प2रा स��या िभ} आउ;द̀न, तबसDम इ¤ाएलमा<थ mही मा}ामा अ/धापना आएको छ” (रोमी ११:२५)।

द<नयलको प40तकको नव¦ अ�यायमा उgSिखत स~रीय¦ ह�ता (Daniel’s 70th week) र महास�कCको कालखhड 
इ¤ाएल<सत सDबि/धत कxरा lन्, मhडली य4गका <वqासीह.<सत होइन। वतOमान रह0यको कालखhडको अ/त 
Wयसcला l>छ ज4न cला मhडली य4गका <वqासीह. पÅºवीिख उठाइल<ग>छन्। अ<न Fभ4S इ¤ाएल जा<तको 
सDब/धमा रRको उहा;को योजनालाई अगा<ड बढाउन4l>छ जब उहा;S याक]बको कC (Jacob’s trouble) को 
कालखhड (य²मया ३०:६), मसीहको म<हिमत आगमन, बEकाह.लाई फ©<र जDमा पान| काम र मसीही रा�यको 
0थापना सDब/धीका प4रानो <नयमका भ<वÇयवाणीह. प2रा गन4Ol>छ।

५) स�कCकालको कालखhडमा पÅºवीमा मhडली र<हरRको l;द̀न भ/> कxरा Fकाशको प40तकS खाउ;दछ।

Fकाश अ�याय ३ पिछ मhडली पÅºवीमा र<हरRको पाइ;द̀न।

स�कCकालको कालखhडमा पÅºवीमा परpqरको साZी l> िजDpवारी इ¤ाएलको l>छ, मhडलीको होइन (Fकाश 
७)।

Fकाश ११ मा उgSिखत �ई साZीह.को dवकाइS उनीह.लाई इ¤ाएल जा<त र “परमFभ4को <दन”  <सत 
सDबि/धत प4रानो <नयमका अगमवाणीह.<सत सDबि/धत रRको खाउ;छन्। यी �ई साZीह. आ�नो काम 
य.शSमबाट सÔालन गछOन्, अथeत ्इ¤ाएलको राजधानीबाट। मhडलीह.को Wय0तो कxन ̀राजधानी भ/> कxरा न` 
l;द̀न <कन<क मhडलीको आशा 0वग�य आशा हो, पा¶थव होइन (कल0सी ३:१-४; <फिल�पी ३:१७-२१)। यी �ई 
साZीह. भा�_ाको ल4गा लगाउ;छन ्ज4नचा<ह; प4रानो <नयमको इ¤ाएलमा Wय0त` समयमा लगाइ> ग<र/ºयो, तर 
नया; <नयमका <वqासीह.<सत सरोकार रा�> कxरा यो होइन। क<हgय` मhडलीह.S भा�_ा लगाएको पाइ;द̀न। ब§ 
<तनीह.लाई “Fभ4मा सध� आन/द गर; म फ©<र भ/दछ4, आन/द गर”  (<फिल�पी ४:४) भ<नएको पाइ/छ। मhडली 
य4गको <वqासीको /याय सदाको ला<ग <बÎर गइसmको छ अ<न उसS आ�नो मन 0वग�य 0थानह.मा लगाउन4पछO 
जहा; उसको ओहदामा ऊ AीCस;ग̀ अन/तका ला<ग <वजयी त4gयाइएर बसािलएको छ (एफ©सी २:५-१०)। Fकाश 
११:४ S यी �ई साZीह.लाई प4रानो <नयमको अगमवाणी<सत जो<डएको खाउ;छ। जक<रया ४:३,११,१४ 
इ¤ाएलको भ<वÇयवाणी हो, मhडलीको होइन। अझ, यी �ई साZीह.S Fकाश १०:५-६ मा आ�ना श}4ह.मा<थ 
इ/साफ बसeउ;छन्। ठीक य0त ̀ इ/साफ बसeउन चा<हरRका आ�ना Eलाह.लाई भ> Xश2S ह�काउन4भयो र ब§ 
मhडली य4गका <वqासीलाई आ�ना श}4ह.को <वनाशका <निDत होइन भलाइका <निDत FाथOना गनOलाई आ�ा 
<दन4भयो (ल2का ९:५४-५६; रोमी १२:१४,१७-२१)।

स�कCकालको कालखhडमा श`तानS इ¤ाएललाई सताउ>छ, मhडलीलाई होइन (Fकाश १२)। यस अ�यायको 
ËीS इ¤ाएललाई जनाउ;छ भ/> कxरामा कxन ̀श�का छ̀न। पद ५ मा उuत ËीS AीCलाई ज/माएको खाइएको 
छ; यो कxरा 0पC छ <क Xश2 इ¤ाएलÃारा ज/मन4भयो, मhडलीÃारा होइन (यश`या ९:६-७; रोमी ९:५)। साथ̀, 
Fकाश १२:१-२ का सा�m<तक िच/हह.को भाषाS प4रानो <नयमको इ¤ाएललाई जनाइरRको छ। इ¤ाएललाई 
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Ëीको सÂ�ा <दइएको छ (यश`या ५४:५-७)। Fकाश १२:२ का घाम, ज2न र १२ ताराह.को उgSखS हाyो �यान 
इ¤ाएल<सत सDबि/धत य2स4फS °को सपना<तर ल̀जा/छ (उWपि~ ३७:९)। Fकाश १२:२ का शMदह. मीका 
५:३ को झhड̀ lबl उ�रण lन ् जहा; फ©<र मसीहÃारा l> इ¤ाएलको छ4टकाराको उgSख छ। यी सा�m<तक 
िच/हह. नया; <नयमका मhडलीह.लाई बयान गनO Fयोग ग<रएका छ̀नन्।

<यन ̀लगायत अ/य कारणह.S प<न नया; <नयमका प<व} जनह.को �या�चर द<नयलको ७० आ� ह�ता श4§ lन4 
भ/दा अगा<ड l>छ भ>र हामी <वq0त भएका ह¦। परpqरको अगमवाणीको पा}ोमा अब कxन ̀प<न cला प2रा 
lनलाई प²खरRको घटना भ>को �या�चर न` हो।

पbवE-सyक5कालीय �याgचर (Pre-tribulational rapture) को महaव

प2वO-स�कCकालीय �या�चरको िशZा थोर ̀ महvवको, �यादा �यान <दन4 नपन| िशZा होइन। जसरी हामीS 
R<रसmका छ¦, AीCS, पावलS, याक]बS र प}4सS AीCको प4नरागमन कxन ̀प<न घडी lन सu>, र Wयस`S FतीZा 
ग<रन4पन| घटना हो भ>र <सकाए (म~ी २४:४४; <फिल�पी ४:५; याक]ब ५:८-९; १ प}4स ४:७)। श4§का 
AीिCयनह. AीCको प4नरागमनको FतीZा गद½ िजउ;द¸ (१ ¸0सलो<नकी १:९-१०)।

प2वO-स�कCकालीय �या�चरको िशZा <वqासीलाई आ�नो AीिCय जीवनलाई श4� रा�नलाई एकद± Foरणा <द> 
िशZा हो।

1. यसS परीZा र उWपीडनह.को बीचमा <वqासीलाई उWसाह Fदान गछO (१ ¸0सलो<नकी ४:१७-१८)।

2. यसS मhडलीलाई महान ्आ�ामा �यान-mि/Úत रहन म{त गछO (म~ी २८:१८-२०; मक]Oस १६:१५; ल2का 
२४:४४-४८; Fo<रत १:८)। यसS हामीलाई यो <सकाउ;छ <क स4समाचार Fचार गन| काम, मा<नसह.लाई 
AीCमा gयाउ> काम र सWयको खा;बो र जगको .पमा मhडलीह.लाई 0थापना गन| काम सव´प<र महvवको 
सबभ/दा ज.री काम हो। डी. एल. म2डीS एकदम ठीक कxरा गHका lन ्जब उनS भ>, “म यस सÂसारलाई 
भताभ4�ग भएको जहाजको .पमा �दछ4। परpqरS मलाई �यान बचाउ> ड4�गा <दन4भएको छ र मलाई 
भ/न4भएको छ, ‘म2डी, <तमीS सकभर धoर`जनालाई बचाऊ।’”

3. यसS हामीलाई Fभ4का काममा �य0त रहन Foरणा <द/छ (१ को<र/थी १५:५८)।

4. यसS हामीलाई आ�ापालनको जीवन <बताउन Foरणा <द/छ (१ य2ह/ना ३:१-३; १ ¸0सलो<नकी ५:४-७)।

5. यसS हामीलाई �Cताबाट अलग रहन Foरणा <द/छ (तीतस २:१३-१४)।

6. यसS <वqासीह.लाई झ2टा िशZा (heresy) र सWयWयाग (apostasy) िख सEत रह> बनाउ;छ (२ <तमोथी 
४:३-४; १ य2ह/ना २:२४-२८)।

�याQचर सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. “�या�चर” शMदS कxन कxरालाई जनाउ;छ?

2. �या�चर l;दा प2रा l> �ईटा घटनाह. कxन-कxन lन्?

3. म<रसmका <वqासीह. कहा; छन्?

4. �या�चर कि~को <नि�त कxरा हो?

5. �या�चर <वqासीह.का ला<ग <कन सा/Wवनाको कxरा हो?

6. �या�चर सDब/धी तीन अवधारणाह. m-m lन्?

184



7. �या�चर स�कCकालको कालखhड अगा<ड न ̀ l>छ भ>र हामीS <कन <वqास गछõ? पा;चओटा कारणह. 

<दन4होस्।

8. महास�कCलाई परpqरको ______________ को <दन भ/> सÂ�ा <दइएको छ।

9. �या�चरको सवालमा “अचानक” (imminent) को मा> m हो?

10. नया; <नमयका कxन चारजना Fचारकह.S Fभ4को प4नरागमन अचानक (imminent) l>छ भ>र <सकाए?

11. श4§का AीिCयनह.S Fभ4 क<हS आउन4l>छ भ>र FतीZा गथ|?

12. m मhडली AीC<वरोधीको आगमनको FतीZा गद½छ?

13. नया; <नयममा “रह0य” भ/> शMदावलीको मा> m हो?

14. m प4रानो <नयमका अगमवuताह.S मhडली य4गको वणOन गH?

15. Fकाशको प40तकS मhडलीको नभएर इ¤ाएलको वणOन गदOछ भ>र हामी कसरी जा/दछ¦?

16. Fकाशको प40तकका �ई साZीह. य¯दी lन4पछO भ>र हामी कसरी जा/दछ¦?

17. Fकाश १२ को Ëी इ¤ाएल हो भ>र हामी कसरी जा/दछ¦?

18. कxन` प<न cला lन सu> �या�चरको िशZाS AीिCय जीवनलाई कसरी श4� पादOछ? ६ ओटा ब4;दाह. 

बताउन4होस्।
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आmनो पQसाको सnब7धमा कसरी %व^की ब7i?
भाग १ - दस® अ�श

क5ठ गन7$पन9 पदह<: &हतोपvश ३:९-१०; मलाकी ३:१०; ल>का ६:३८; २ को&रZथी ९:६-७

बाइबलS प̀साको बाHमा धoर` कxरा बताएको छ; Xश2का धoर`ओटा Fवचनह. यही <वषयमा <थए; मा/¥को kदय 
उसको सDपि~<सत बा;<धएको l/छ भ>र उहा;S <सकाउन4भयो।

दस® अ�शको अ{यास ग`र (मलाकी ३:८-११)

दस¦ अÂश, जसको मा> आ�नो आDदानीको कDतीमा १०% परpqरलाई <द> कxरालाई जनाउ;छ, परpqरलाई 
आदर गन| र खा;चोमा ड4cको यस सÂसारमा उहा;को महान ्कामलाई �वा प4�याउ> एउटा त<रका हो। परpqरS 
यसमा<थ आिशष <द> F<त�ा गन4Oभएको छ, अ<न क�य¦ <वqासीह.S आफ]ह. आ�नो आDदानीको १००% मा 
िजउन खो�न4 भ/दा ९०% (अथवा ८०% इWया<द) मा िजउ;दा बढी उ~म l/छ भ>र प~ा लगाएका छन्।

1) दस¦ अÂशको अ�यास मोशाको �यव0थाभ/दा प<हलािखको हो। दस¦ अÂश <द> प<हलो �यिuत अ�ाहाम 
<थए (उWपि~ १४:१८-२०)। उनS �यव0था पालन गनOलाई भ>र दस¦ अÂश <दएका <थएनन्; उनS 
परpqरलाई उहा;को F<त<न<ध राजा/प2जाहारी pिgकसकÃारा आदर गनOलाई दस¦ अÂश <दए। याक]बS 
दस¦ अÂश <द> अ�यासलाई <नर/तरता <दए (उWपि~ २८:२०-२२)। Wयस`S हामी �दछ¦ दस¦ अÂश <द> 
अ�यास �यव0थाबाट श4§ भएको होइन। योचा<ह; परpqरका जनह.S श4§िखन` ब4³द̀ आएको <स�ा/त 
हो।

2) �यव0थाअ/तगOत दस¦ अÂश <द> अ�यास l/ºयो। मोशाको �यव0थाअ/तगOत Wयहा; वा0तवमा दोहोरो दस¦ 
अÂश <थयो। इ¤ाएलीह.S आ�नो सब` आDदानीको १०% <दन4पºय´ (ग/ती १८:२४-२८; नRDयाह 
१०:३८), साथ̀ <तनीह.S वा¶षक चाडह.मा Èटीह. gयाउन4पºय´ (जसलाई दो¤ो वा चाडको दस¦ 
अÂश भ<न/ºयो) (�यव0था १४:२२-२५)। साथ̀ <तनीह.S गरीबह.लाई प<न <दन4पºय´ (F0थान 
२३:११; Sवी १९:१०; २३:२२)।

मलाकी ३:८-१२

(1) परpqरS भ/न4l/छ, दस¦ अÂश आफ� रा�>ह.S उहा;लाई ल4�का lन्। यसको कारण यो <थयो <क 
मोशाको �यव0थाअ/तगOत परpqरS दस¦ अÂश <दन4पछO भ/> आ�ा <दन4भएको <थयो र Wयसमा<थ 
उहा;क� 0वािमWव l/ºयो। प4रानो <नयमक� दस¦ अÂश नया; <नयमको <वqासीS <दन4पछO वा पद½न भ/> 
मा/यता ज4नस4क� भए ताप<न, यो <नि�त कxरा हो <क मhडलीमा <वqासीको धoर ̀ आ¶थक 
िजDpवारीह. l/छन् र <तनलाई प2रा गनO <वफल lन4 भ>को परpqरलाई ल4ट्न4 हो।

(2) परpqरS दस¦ अÂश <द>ह.लाई आिशष <द> F<त�ा गन4Ol/छ। <वqासीS परpqरलाई न<दईकन 
आ�नो आDदानीको १००% मा िजउन खो�न4मा भ/दा दस¦ अÂशह. र Èटीह. <दएर र आफ]स;ग 
बा;की भएकोमा िजउ;दा न ̀उसS आ�नो जीवन �यवहार बढी उ~म भएको पाउ>छ। यो बढी उ~म 
<कन छ भ> <कन<क आ�नो जीवनमा परpqरको आिशष<बना िजउन4भ/दा उहा;को आिशषस<हत 
िजउन4 बढी उ~म हो। उहा;S “म <तमीह.का <निDत खाइ<द>लाई ह�काउ>छ4”  भ/न4को मा> हाyो 
प̀सा ल4<टन सu> Wय0ता कxराह. lनिख उहा;S रोuन4l/छ भ/> हो। यसको मा> दस¦ अÂश 
<द>ह.लाई क<हgय` स�कC आइपन|छ̀न भ/> होइन, उनीह.को छाना क<हgय ̀ च4<ह> l;द̀न भ/> 
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होइन अथवा उनीह.को मालसामान क<हgय ̀ट4टफxट l;द̀न वा उनीह.को बालबLचा क<हgय` <बरामी 
पद½नन् भ/> होइन। यसको मा> Wयहा; अ. थ4F̀ कxराह. छन ् जो न} lन सu¸ तर ज4नचा<ह; 
परpqरको आिशषको कारणS lन पाउ>छ̀नन्।

(3) दस¦ अÂशह. परpqरको भhडार-घरिभ} gयाइन4पछO। प4रानो <नयममा भhडार-घर भ>को 
य.शSममा भएको मि/दर <थयो। आज मhडली परpqरको घर हो (१ <तमोथी ३:१५)। सबभ/दा 
श4§को Fथम मhडलीमा मा<नसह.S आ�ना दानह. gयाए र <तनलाई अग4वाह.को पाउमा 
रािख<द/¸ (Fo<रत ४:३४-३५)। यही न` आज हाyो ला<ग नम4ना हो। मhडलीको त प4रानो <नयमको 
मि/दरको भ/दा धoर ̀ न` काम छ। मhडलीलाई स4समाचार पÅºवीको ¥उसDम Fचार गनOलाई आ�ा 
<दइएको छ (म~ी २८:१८-२०)। यो त �याद̀ ख²चलो अिभयान हो, अ<न यसको खचO परpqरका 
जनह.S �यहोन4Oपन| l/छ। स4समाचारका Fचारकह.लाई मhडलीह.Ãारा �वा <दइन4पछO (१ 
को<र/थी ९:१४; तीतस ३:१३-१४; ३ य2ह/ना ५-८)।

<हतोपश ३:९-१०

(1) बाब4आमाS आ�ना छोराछोरीह.लाई दस¦ अÂश <दन <सकाउन4पछO। प<हलो पदलाई <वचार गन4Oहोस् 
जहा; यस अ�यायमा एउटा बाब4S आ�नो छोरालाई <दएका <नद½शनह. छन् भ/> िख/छ। 
बाब4आमाS आ�ना छोराछोरीह.लाई दस¦ अÂश <दन <सकाउन सuद̀नन् जबसDम उनीह. आफ�S Wयो 
<सmका छ̀नन्। बाब4 वा आमाS जब आ�नो नानीलाई दस¦ अÂश <दन <सकाउ;छ उसS प<हला उसलाई 
अिलक<त प̀सा हHक ह�ता Èटी उठाइ;दा Wयहा; रा�नलाई <द/छ। जब बालक वा बािलकाS आ�न ̀
प̀सा कमाउन थाgछ, Wयो ज<तस4क� थोर ̀<कन नहोस्, बाब4आमाS उसलाई Wयसको १०% परpqरलाई 
<दनलाई <सकाउ;छ। बालककालिखन ̀ दस¦ अÂश <द> बानी बसािलयो भ> ठ2लो l;दा Wयसलाई 
<नर/तरता <दन सिजलो l/छ।

(2) दस¦ अÂशचा<ह; “आ�नो सब ̀उMजनी (आDदानी)”  बाट <दइन4पछO। यसको मतलब जब-जब हामीS कxन` 
प̀सा कमाउ;छ¦ वा Fा�त गदOछ¦ तब-तब Wयसबाट हामीS Fभ4लाई Wयसको दस¦ अÂश <दन4पछO।

(3) दस¦ अÂश <द>ह.लाई आिशष <द> परpqरको F<त�ा छ। यो F<त�ा प<व} शाËमा दोहोराइएको 
छ <कनभ> परpqरS यो कxरा पuका हो भ>र जोड <दन चाहन4l/छ। हामी परpqरको वचनमा 
भरोसा गनO सuछ¦!

3) <द> सDब/धमा नया; <नयमका mही खhडह.

ल2का ६:३८

Xश2S यहा; <द> सDब/धीमा एउटा अचDमको F<त�ा गन4Oभयो। उहा;S तोmर दस¦ अÂशक� बाHमा नभएर 
सामा/य.पमा <द> <वषयमा कxरा ग<ररहन4भएको छ। परpqर हषOसाथ <द>लाई मन पराउन4l/छ। यो 
य0तो कxरा हो जसको उहा;S �याल रा�न4l/छ र Fश0त गरी आिशष <दन4l/छ।

१ को<र/थी १६:१-२

यस खhडमा हामी �छ¦ श§का मhडलीका <वqासीह.S ह�ताको प<हलो <दनमा Èला l;दा°<र 
स�कलन कायO गन| गथ|। यहा; उgSिखत स�कलनचा<ह; पावलS य.शSममा भएका AीिCयनह.का ला<ग 
उठाइरRका <थए <कन<क Wयसcला उनीह.लाई अ<नकालको कारणS �ःख प<ररRको <थयो (रोमी 
१५:२६)। यस अवसरमा प<न पावलS उनीह.लाई “परpqरS फिलफाप गराउन4भएअन4सार”  <दनलाई 
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<सकाए। यसको मा> <द> कामचा<ह; आन4पा<तक ढ�गS lन4पºय´। यो दस¦ अÂशको ज0त ̀ <स�ा/त हो। 
जसS बढी कमाउन सuछन्, उनीह.S बढी <द/छन्।

२ को<र/थी ९:६-७

यो प<न फ©<र उही <व¿ष स�कलनको कxरा हो ज4न पावलS य.शSमका <वqासीह.का ला<ग 
उठाउ;द̀<थए।

हामी �छ¦ <क य0ता Èटीह. 0�Lछाप2णO Èटी lन्, यसको मा> FWXक <वqासीS क<त <द> भ/> बाHमा 
आ�न ̀<नणOय गदOछ (२ को<र/थी ९:७)।

पावलS उनीह.को <द> कामलाई आिशष <दन4l>छ भ>र F<त�ा गH।

4) दस¦ अÂश <द> काम <वqास`Ãारा ग<रन4पछO

Fभावकारी ढ�गS दस¦ अÂश <द> एउट ̀मा} उपाय भ>को <वqास`Ãारा यसको अ�यास गन4O हो। हामीS 
क<ठनाइका घडीह.मा सpत परpqरको F<त�ाह.लाई <वqास गन4OपछO। अ<न हामीS सDझना गन4OपछO 
<क परpqरS <वqासको जा;च गन4Ol/छ, Wयो सा;चो छ <क छ̀न भ>र RनO र Wयसलाई अझ Fबल बनाउन 
(याक]ब १:२-४)। धoर`पटक जब कxन` <वqासीS दस¦ अÂश <दन थाg> <नणOय गदOछ तब उसको <नणOयको 
जा;च गनOलाई उसलाई mही आ¶थक सम0या आउ;छ।

जोन आर राइसS बीस¦ शतािMदको श4§<तरको �uसासको एकजना काइm/दाल नाम गHका Fचारकको 
चचe गछOन्। उनी Fचार कायOमा Wयस इलाकाको ठाउ;-ठाउ;मा पाल̀पालो फ/को माद½ घ4D> गथ| र उसS 
पाउ> स�किलत Èटीह. �याद̀ थोर` l/¸, यहा;सDम <क उसको ठ2लो प<रवारलाई सम0या न` <थयो। एक 
सालको कxरा हो एकजना धनी �यापारी उuत इलाकामा आएछन् र <विभ/न मhडलीह.मा आ�नो गवाही 
बा;डoछन् र काइmनदालS उसलाई पाlना सWकार गHछन् र आ�नो बsगीमा एउटा सभािख अक´ सभामा 
उनलाई डो�याएछन्। <विभ/न कxराम�Xमा Wयस �यापारीS <वqासीह.लाई दस¦ अÂश <दनलाई च4नौती 
<दएछन्। एक <दन बsगीमा चढoर जा;द̀ गदe �यापारीS Fचारकलाई दस¦ अÂश <दन4पछO भ/> बाHमा 
<वqास गन4Ol/छ <क l/न भ>र सोधoछन्।

<तनS जवाफ <दए, “गछ4O, दस¦ अÂश <दन म चाह/छ4, तर म �याद̀ गरीब छ4 र मलाई pरो ठ2लो प<रवार 
0याहान4OपHको छ।”

�यापारीS जवाफ <दए, “म तपाइÁलाई एउटा F0ताव रा�छ4। तपाइÁS य<द एक सालभ<र दस¦ अÂश <द> 
गन4Oभयो भ>, म तपाइÁलाई एउटा sयाH/टी <द/छ4। उuत सालको कxन ̀प<न समयमा य<द तपाइÁS आ�नो 
आ¶थक िजDpवारी प2रा गनO नसuन4भएको आफ]लाई पाउन4भयो भ> र m गन| कसो गन| भयो भ> खािल 
मलाई सDपक® गन4Oहोस् र आवaयक रकम म तपाइÁलाई पठाइ<द>छ4। म एउटा धनी मा<नस l; र म आफ]S 
बोSको वचन प2रा गन| मा<नस l;।”

काइmनदालS उWसाही भई जवाफ <दए, “l/छ, म ख4सीसाथ तपाइÁको यो F0तावलाई 0वीकार गछ4O।”

FचारकS आफ]S 0वीकाHअन4सार <वqासयोsय री<तS दस¦ अÂश <दन थाS तर उसS क<हgय ̀प<न ती 
�यापारीलाई सDपक® गन4O पHन। बाf म<हनाको अ/तमा प4µर FचारकS यस कxरालाई मनन गद½<थए। 
परpqरS उनलाई Wयस साल Fश0त गरी आिशष <दन4भएको <थयो र उनका सब` खा;चोह. प2रा 
ग<र<दन4भएको <थयो। मा<नसह.S उसलाई Èटीह.मा प<हलाभ/दा क�य¦ ग4णा धoर` <दएका <थए, अ<न 
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उनको प<रवारS थ4F̀ <व¿ष आिशषह. अन4भव गHका <थए। यी कxराह.लाई जब उनS <वचार ग<ररRका 
<थए तब एuकासी उनको kदयलाई एउटा पीडाS समाWयो। <कन<क उसलाई यो महस4स भयो <क उनS 
एउटा �यापारी मा/¥को वचनमा<थ भरोसा गHका <थए तर Wयो भ/दा प<न ठ2ला-ठ2ला F<त�ाह. गन| 
जी<वत परpqरको वचनमा<थ भरोसा गनO उनी चाRका <थएनन्!	

5) य<द दस¦ अÂश <दन4 नया; <नयमका <वqासीह.का ला<ग होइन भ/> pरो <वqास  छ भ> <न?

(1) सDझना गन4Oहोस्, दस¦ अÂश मोशाको �यव0थाभ/दा प<हलािखको अ�यास हो। अ�ाहामS आफ] 
�यव0थाको अधीनमा भएकाS दस¦ अÂश <दएका <थएनन्; उनS दस¦ अÂश <दए <कन<क उनS 
परpqरलाई आदर गनO चाह/¸ र परpqरको काममा योगदान <दन चाह/¸ जसका F<त<न<ध 
मिgकसक <थए। यो नया; <नयमका <वqासीह.लाई असल उदाहरण हो, <कन<क हामी <वqासÃारा 
अ�ाहामका स/तान ह¦ (रोमी ४:१६-१७)।

(2) प4रानो <नयमचा<ह; हाyो उदाहरणका ला<ग <दएको <थयो (रोमी १५:४; १ को<र/थी १०:११)। 
पावलS  नया; <नयमका <वqासीह.S Fचारकह.लाई र Fचार कायOलाई �वा <दन4पछO भ>र 
<सकाउनलाई प4रानो <नयमको <द> Fणालीलाई अ<धकार0व.प Fयोग गH (१ को<र/थी ९:८-१४)।

(3) आ�ना जनह. <द> kदय भएका मा<नसह. होऊन् भ/> कxरा AीCS F0ट` �यuत गन4Oभएको उहा;को 
इLछा हो (ल2का ६:३८)। “दस¦ अÂश <दन4पछO”  भ/> कxरामा <वqास नगन| क<तपयह.लाई ±S 
È�को छ4 जो क�ज4स छन्। मhडलीमा उनीह.S आ�नो उिचत अिभभारा बोuद̀नन्। क�ज40याइ; र 
क<सएको म4ठ्ठी एउटा परpqरको स/तानको वा0त<वक च<र} होइन। दस¦ अÂश �यव0थाको कxरा हो 
भ>र तपाइÁS य<द <वqास गन4Ol/छ भ> ताप<न, यस वतOमान सÂसारमा परpqरको कामको 
खा;चोह.को Fस�गमा तपाइÁS आ�नो आDदानीको ९०% भ/दा भाग आ�न` <निDत रा�नलाई त 
तपाइÁलाई शमO लाª4पन| हो। वतOमान समयमा दस¦ अÂश <द> <नयम छ̀न भ>र <वqास गन|ह.म�Xमा 
सब` न` क�ज4स l;द̀नन ्भ/> कxरा प<न म यहा; थ�नलाई <ढलो गनO चाह/न। वा0तवमा म क<तलाई 
िच/छ4 जसS आ�नो आDदानीको ३०%, ४०%, ५०% सpत Fभ4लाई <द/छन्।

(4) <वqासीका थ4F̀ आ¶थक दा<यWव अथeत ् कतO�यह. छन्। महान् आ�ा एउटा दा<यWव हो। 
स4समाचारलाई सब` जा<तका सब`जनालाई प4�याउन हामीलाई आ�ा ग<रएको छ (मक]Oस १६:१५; 
Fo<रत १:८)। यसलाई AीCको “महान् आ�ा”  भ<न/छ <कन<क नया; <नयममा यसलाई पा;च-पा;च 
पटक दोहो�याइएको छ, र यसरी यसको महvवलाई जोड <दइएको छ। <वq�यापी .पमा ग<रन4पन| 
स4समाचारको Fचार कायOचा<ह; AीCको मÅWय4स;ग सDबि/धत छ यसमा <क मा<नसको पापको <निDत 
भएको AीCको �दना वा �ःखभोगाइ Fभावहीन l/छ य<द स4समाचारको घोषणा ग<र;द̀न भ> (ल2का 
२४:४६-४७)। <वq�यापी  स4समाचार अिभयान �याद̀ ख²चलो कायO हो। यस कामलाई अिघ बढाउन 
FWXक <वqासीलाई आफ]S Õ गनO सuछ Wयो गन4Oपन| दा<यWव छ, र यसअ/तगOत आफ� स4समाचार 
स4नाउन4 हो, FाथOना गन4O हो, <दन4 हो। Fचारकह.लाई र िमसनरीह.लाई �वा <दन4 एउटा दा<यWव न` 
हो (१ को<र/थी ९:१४; <फिल�पी ४:१५-१७; तीतस ३:१३-१४; ३ य2ह/ना ५-८)। मhडली प<न 
एउटा दा<यWव न` हो। यस वतOमान य4गमा यो न ̀ परpqरको घर र सWयको खा;बो र जग हो (१ 
<तमोथी ३:१५)। यो न ̀ <वq�यापी स4समाचार Fचारको m/Ú हो (Fo<रत १३:१-४)। यस`कारण 
मhडलीको काममा आ¶थक .पमा �वा <दन4 हHक <वqासीको दा<यWव हो ता<क यसS यस खा;चोमा 
ड4<बरRको सÂसारमा परpqरS <दन4भएको कायOलाई प2रा गनO सकोस्।
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आ�नो प]साको सeबZधमा कसरी &व�की बZV भाग १ सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. दस¦ अÂश <दन4 भ>को m हो?

2. दस¦ अÂश <द> काम परpqरलाई __________ गन| र उहा;को महान् कामलाई _________ <द> एउटा त<रका हो।

3. दस¦ अÂशको अ�यास क<हS श4§ भएको हो?

4. मोशाको �यव0थाS क<त <दन4पछO भ/> माग गºय´?

5. मलाकी ३ मा ती य¯दीह.लाई परpqरS <कन ल4�राको सÂ�ा <दन4भयो?

6. दस¦ अÂश <द>ह.लाई परpqरS क0तो F<त�ा गन4Oभयो?

7. आज परpqरको घर भ>को m हो?

8. कxन खhडS बाब4आमाS आ�ना नानीह.लाई दस¦ अÂश <दन <सकाउन4पछO भ>र <नद½शन <द/छ?

9. कxन पदमा Xश2S “ओ ,र <तमीह.लाई <दइ>छ” भ/> F<त�ा गन4Oभयो?

10. पावलS को<र/थमा भएका <वqासीह.लाई आ�ना Èटीह. कxन <दनमा gयाउनलाई <नद|शन <दए?

11. कxन पदS भ/छ, “जसS थोर ̀छछO, WयसS थोर` कटनी प<न गन|छ; र जसS धoर ̀छछO, WयसS धoर ̀न ̀कटनी प<न 

गन|छ”?
12. काइm/दाल नाम गHका Fचारक आफ]िख <कन लि�जत भएका <थए?
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आmनो पQसाको सnब7धमा कसरी %व^की ब7i?
भाग २

क5ठ गन7$पन9 पदह<: &हतोपvश ६:९-११; ११:१५; २३:२०-२१; एफlसी ४:२८; &हo> १३:५-६

१. परtZरलाई पFहलो 2थान Fदन1होस ्र आxना खाQचोह@ पbरा गFरन उहाQमाFथ भरोसा रा�न1होस् (मMी 

६:३१-३३)

य<द <वqासीS परpqरलाई प<हलो 0थान <द/छ भ> सब ̀कxरा िमSर आउ;छ, तर य<द उसS आफ�लाई प<हलो 
0थानमा रा�छ भ> सब` कxरा भताभ4�ग भएर जा/छ!

1) परpqरलाई प<हलो 0थान <दन4 भ>को परpqरको आ�ा मा/न4 हो। यसको मा> pरो आ�नो 
कामकxरालाई भ/दा परpqरको कामकxरालाई Fाथिमकता <दन4 हो; आफ]लाई ख4सी पान4Oभ/दा परpqरलाई 
ख4सी पान4O हो। <वqासीS मhडलीको सवालमा परpqरलाई प<हलो 0थान <दन4पछO। म नया; <वqासी l;दा 
±S माhडिलक सभालाई छोड्न बा�य गराउ> कxन ̀ प<न काम निल> <नणOय गH; (<ह�2 १०:२५)। 
<वqासीS प̀साको सवालमा आ�नो आDदानीको प<हलोफल परpqरलाई <दएर परpqरलाई प<हलो 
0थान <दन4पछO। <वqासीS बाइबलको सवालमा <दनको प<हलो भागलाई बाइबल अ�ययन र आराधना 
गनOलाई अलग गHर र परpqरको वचन झन्-झन ् राyरी <सuनलाई हHक मौका िलएर परpqरलाई 
प<हलो 0थान <दन4पछO। साथ̀ <वqासीS Êशा र िम}ताह. र <ववाह आ<द ज0ता आ�ना <नणOयह.मा 
प<न परpqरलाई प<हलो 0थान <दन4पछO।

2) परpqरलाई प<हलो 0थान <दन4को मा> परpqरमा<थ भरोसा गन4O हो। यसको मा> उहा;का F<त�ाह. 
<वqास गन4O र उहा;लाई श�का नगन4O हो। ±S उहा;को आ�ा मा/न4पछO अ<न Wयसपिछ ±S उहा;S pरो 
वा0ता गन4Ol/छ र pरा कामकxराह. िमलाउन4l>छ भ>र उहा;मा<थ भरोसा गन4OपछO।

3) परpqरलाई प<हलो 0थान <दन4 भ>को ध`यO गन4O र Fभ4को बाटो Rन4O हो (भजनस�_ह २७:१४; <हतोपश 
२०:२२)। हामीS ध`यO गन4OपछO भ>र परpqरS माग रा�न4भएको छ; यो एउटा ठ2लो आिWमक <नयम हो। 
परpqरको इLछा र योजनामा कामकxराह. रातारात l;द̀नन्। हाyो <वqास सा;चो छ <क छ̀न भ>र 
उहा;S हाyो जा;च गन4Ol/छ। प<रि0थ<त ज0तोस4क� क<ठन भए प<न हामी आ�ना कतO�यह.मा <वqासयोsय 
lन4पछO र अगा<ड ब<ढन`रहन4पछO।

२. कडा पFर¥म गन1Eहोस् (Fहतोप�श ६:६-११)

<हतोपशको प40तक �यावहा<रक ब4ि�को प40तक हो, र यसS बारDबार अिgछपनाको <व§�मा Eताउनी <द/छ। 
परpqरS कडा प<र�मलाई आिशष <दन4l/छ र अिgछपनालाई उहा; घÅणा गन4Ol/छ। उहा;S हामीलाई किमलाबाट 
<सक भ/न4l/छ। किमलाबाट <सuन स<क> mही पाठह.लाई <वचार गर¦:

1) किमला <नगरानी<बना काम गछO र <वqासीS प<न <दनको श4§िख <दनको अ/तसDम उसलाई R<ररह> 
कोही नभए प<न वा उसलाई घरीघरी घLघचाउ> कोही नभए प<न <वqासयोsय भएर AीCको dवा 
गन4OपछO।

2) किमलाS मौका l;द̀मा काम गछO र “राyो <दन”  क<हS आउला भ>र पख� ब0द̀न। Wय0त`, <वqासीS प<न 
“<दन छ;द̀” काम गन4OपछO र पिछ ग.;ला भ/द̀ कामलाई प/साउन4l;द̀न।
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3) किमला अ. किमलाह.<सत एकदम तालpलमा काम गछO। FWXक किमलाS आ�नो भाग गछO, र Wय0त` 
गरी FWXक <वqासीको प<न माhडिलक शरीरिभ} आ�न ̀<विशC dवकाइ l/छ।

4) किमला Wय<त सानो भएर प<न र त4लनामा महvवहीन िखए ताप<न उसS काम गछO। हाyो जीवनमा र 
मhडलीमा यो हाyो उदाहरण lन4पछO। सब`भ/दा सानो �यिuत र सब`भ/दा सरल काम प<न य<द 
परpqरको <निDत भ>र ग<र/छ भ> Wयो उहा;को दÅिCमा म2gयवान् l/छ।

अ. थ4F̀ <हतोपशह.S अिgछ l> कxराको <व§�मा Eताउनी <द/छ <कन<क पापी मानव 0वभाव अिgछपना<तर 
न ̀ झ4uन खो�छ (<हतोपश १०:४-५; १२:२४; १४:२३; १५:१९; १९:१५; २०:४,१३; २१:२५-२६; 
२४:३०-३४; २६:१४; २७:२३-२७)।

३. इमा:दार [न1होस् (एफ�सी ४:२८)

परpqर प<व} र /यायी lन4l/छ र उहा; cइमानीलाई घÅणा गन4Ol/छ। तर हामी पापीह. ह¦ र हामी पापप2णO 
सÂसारमा बा;िचरRका छ¦, र अ>क¦ त<रकामा हामीलाई cइमानी lनलाई परीZा आउ;छ -- ठª, चोनO, कxरा 
ब�sयाउन, काममा प2रा बल नलगाउन, घ4स खान, र अ/य त<रकाS हाyा �यवहारह.मा अ/यायी lन। हामीS 
य0ता Fलोभनह.लाई इ/कार गन4OपछO र यस अ/धकारप2णO सÂसारमा AीCका राजÐतह.का .पमा इमा/दार lन4पछO। 
परpqरS सWयवादीलाई आिशष <दन4l/छ र cइमानीलाई /याय गन4Ol/छ।

४. अ@लाई Fदन र सहायता गनE FसJन1होस ्(लbका ६:३८; गलाती ६:१०; एफ�सी ४:२८; रोमी १२:१३; १ 

Fतमोथी ६:१८; Fह�b १४:१६)।

<वqासीस;ग <दनलाई तWपर खालको kदय lन4पछO, क�ज4सी र आ�नो बाHमा मा} <वचार गन| खालको होइन। जो 
परpqरलाई प<हलो 0थान <दन <सuछन ् र Fभ4को कामका <निDत दस¦ अÂशह. र Èटीह. <द/छन ् र अ.लाई 
सहायता गनO <सuछन्, <तनीह.को न ̀ यस जीवनमा फिलफाप l/छ <कनभ> <तनीह.<सत परpqरको आिशष 
l/छ।

५. स¯साFरक माFनसह@को पिछ नला�1होस् (Fहतोप�श १२:११; २३:२०-२१)।

म2खO मा<नसह. ती lन ्जो प̀साको सठीक Fयोग गनO जा/द̀नन्, जसको गवाही राyो छ̀न, जसS आफ]ह. आ¶थक 
�यवहारह.मा ब4ि�मानी नभएको Fमाण <दइसmका छन्, जो पापप2णO मागOह.मा <ह;<डरRका छन्। स«सा<रक 
िम}ह. सLचा िम} होइनन ्भ>र उडाउ प4}S <सuयो। <तनीह. तपाइÁलाई Foम गद½नन्; <तनीह. तपाइÁ<सत 
भएका चीजह.लाई Foम गछOन्। <तनीह. तपाइÁलाई mवल Fयोग गनO चाह/छन्। अ<न म2खO मा<नसह.को पिछ 
लाªoह. ब4ि�मानी ब/द̀नन् ब§ Fायः आ�नो आDदानीलाई °र फाgन प4sछन ्र अवसरह.लाई िमgकाउन प4sछन् 
(१ को<र/थी १५:३३)। म जवान l;दा मलाई य0त ̀भएको हो। ±S पाउन सu> िशZा ±S हा<सल गनO स<कन; र 
आफ]लाई उिचत ढ�गS <वकास गनO स<कन; <कनभ> म म2खOह.को भीडको पिछ ला<गरRको <थए;। °र फािलएको 
समयलाई प�ा~ाप गH प<न <फतe पाउन स<क/न।

६. िछटो स8पिM-आजEनको BFतuाको पिछ नला�1होस् (Fहतोप�श १३:११; २१:५)।

य<द कxन ̀प<न आ¶थक कारोवार स4/द̀मा य<त आकषOक स4<न/छ <क Wयो “सा;चो होला त”  भ/> मनमा लाsछ भ>, 
Wयो सा;चो होइन प<न!

७. ऋण िलG र FदG बा`मा होिशयार [न1होस् (Fहतोप�श ६:१-५)।

योचा<ह; <वचार नप4�याईकन ऋण िल> र करार बा;�> सDब/धमा <दइएको Eताउनी हो।
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गgती भएको महस4स भएमा Wयसबाट <न0क> उपाय खो�न4होस ् (ज0त`, मगनी, �यापा<रक साझoदा<रता, जा<गर, 
पढाइ)। य<द तपाइÁको दा<यWव पuका ग<रस<कएको छ भ>, करार प2रा गन4O तपाइÁको िजDpवारी हो, तर सDभव 
भएसDम Wयसबाट आफ] <न0कनलाई सmसDम mही न mही गन4O ब4ि�मानी l/छ, ज0त`, <वचार नप4�याईकन िलइएको 
ऋण िछटो <तनOलाई �ई-�ईटा काम गन4Oपलe।

जसS ऋण िल/छ ऊ दास ब/छ (<हतोपश २२:७)। एक आ¶थक दा<यWव भ>को मा<नस र परpqरको साम4 एउटा 
गDभीर करार हो। आफ]S <तनO सu> कxरा पuका नगरीकन ऋण निलन4होस्। २ राजा ४:१ मा एकजना 
अगमवuताको प<रवार क<त नराyो सम0यामा पHको कxरालाई <वचार गन4Oहोस्। जब हामी आ�नो वचन <द/छ¦ तब 
Wयो प2रा गनO परpqरS हामीलाई िजDpवार भएको ठा/न4l/छ। हामीS सWय बोgन4पछO भ/> उहा;को माग छ 
(जक<रया ८:१६; एफ©सी ४:१५)। हामी आफ]S <दएका F<त�ाह.S बा;<धएका l/छ¦, चाR Wयो व`वा<हक करार 
होस् वा �यापारको करार होस्। अp<रकामा कxन`-कxन ̀<वqासीका बाHमा मलाई थाह छ जसS ऋणबाट उDकनलाई 
सरकारको शरण िलन प4µका छन ् (टाट उg�को भ>र) तर Wयो AीिCय त<रका होइन। कxन`-कxन` प<रि0थ<तमा 
आपसी कxराकानीÃारा करारको भ4uतानी अव<धलाई लDMयाउन आवaयक पनO सuछ, तर ऋण भ>को च4uता 
गन½पछO।

<व¿ष गरी खराब शतOमा ऋण िलन4 ब4ि�मानी होइन। एकजना साथी हाल साल̀ ब`�कमा कजe िल> <वषयमा ब4³न 
जान4भएको <थयो। ब`�कS २०% Mयाज िल> H, साथ̀ कजeको २०% रकम ब`�क± सÔय गरी Wयसको सpत Mयाज 
<तन4Oपन| H! यहा; मा<नसह.S ३०% Mयाज <तन4Oपन| �यिuतगत कजe िल> गछOन ्जसको साथसाथ̀ <विभ/न जरीवाना 
र श4gकह. प<न तो<कएका l/छन्। य0ता करारह.मा सहमत l>ह. म2खO lन्। परpqरS हाyा खा;चोह. प2रा 
ग<र<द> र उहा;को आ�ा पालन गHको खhडमा उहा;S हाyो ला<ग बाटो खोिल<द> F<त�ा गन4Oभएको छ, Wयस`S 
हामीS उहा;मा<थ भरोसा गन4OपछO र आ�गमा सोच <वचार ̀नप4�याई म2खO <नणOयह. गन4Ol;द̀न। य0तो गन4O भ>को 
<वqासS होइन अ<वqासS काम गन4O हो, तर <बना<वqास परpqरलाई ख4सी पान4O असDभव छ (<ह�2 ११:६)।

उधारो <द> <वषयमा होिशयार lन4होस्। कस`लाई उधारो <द> समय प<न l/छ (भजनस�_ह ३७:२६; ल2का 
६:३५), तर उधारो माªo जोस4क�लाई <दन4 ब4ि�मानी होइन। उधारो <द> काम स4झब4झS गन4OपछO (भजनस�_ह 
११२:५)। अप<रिचत �यिuतलाई उधारो न<दन4होस ् (<हतोपश ११:१५)। अिgछ मा/¥ वा कडा प<र�ममा 
नला<गरRको मा/¥लाई उधारो न<दन4होस ् (२ ¸0सलो<नकी ३:१०)। राyो गवाही नभएको, भर पनO नस<क> 
�यिuतलाई उधारो न<दन4होस ्(<हतोपश २५:१९; ल2का १६:१०)। प̀साको सवालमा ब4ि�मानी भएको Fमािणत 
नभएको �यिuतलाई प̀सा सापट न<दन4होस्। नराyो गरी ऋणमा ड4<बरRको �यिuतलाई प̀सा सापट न<दन4होस्। 
खराब च<र} (ज0त`, ढा;ट्>, चोन|, ऋणदातािख भाªo, आ�नो AीिCय जीवनमा अ<वqासयोsय) l>लाई प̀सा 
सापट न<दन4होस्। अ.लाई खराब गनO �वा <दन4 भ>को उनीह.को खराब कामह.मा सहभागी ब/न4 हो (१ 
<तमोथी ५:२२; २ य2ह/ना १०-११; Fकाश १८:४)।

८. असल स�लाह िलन1होस् (Fहतोप�श १९:२०; २४:६)।

ठ2ला-ठ2ला आ¶थक <नणOयह. आफ] एकJ`S नगन4Oहोस्; पा0टरह. र बाब4आमाह. र मhडलीका उpर खाएका पाको 
प<व}जनह. ज0ता ब4ि�मानी �यिuतह.<सत असल सgलाह िलन4होस्। आ¶थक मािमलाह.मा ब4ि�मानी भएको 
Fमािणत भएकाह.<सत सgलाह िलन4होस्। तपाइÁ य4वा lन4l/छ भ> आ�न ̀साथीभाइह.<सत सgलाह निलन4होस्; 
उpर खाएका, बढी ब4ि� भएकाह.कहा; जान4होस्।

९. आ±थक मािमलाह@मा अFवZासीह@Fसत एउटi ज1वामा ननाFरन1होस् (२ कोFर:थी ६:१४)।

यसS नातागोतालाई प<न सpट्छ। एउटा नया; <वqासी य<द य0तो कxरामा Õिलएको छ भ> उसS आफ]लाई Wय0तो 
ज4वािख िछटो भ/दा िछटो <नकाgन Õ गनO स<क/छ गन4OपछO ता<क ऊ AीCको dवा गनO 0वत/} बनोस्।
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१०. आफ]<सत Õ छ Wयसमा ध/यवादी ब/न4होस् र Wयसलाई Fयोगमा gयाउन4होस ् (<हतोपश १२:२७); काम 
नगरी बÏलाई बहाना नबनाउन4होस् (<हतोपश २०:४; २२:१३)।

आफ]<सत नभएको कxराको <फ-ी नगन4Oहोस्; जहा; lन4l/छ Wयही;बाट श4§ गन4Oहोस् र आफ]<सत Õ छ Wयसलाई आ�नो 
ZमताS �याएसDम Fयोग गन4Oहोस्, र परpqरS तपाइÁलाई आिशष <दन4l>छ र अ. थप Fब/ध गन4Ol>छ। 
परpqर<सत ब4ि� माª4होस्। सात कZामा पढ्द̀ गदe मलाई हाई0क]लको ब`hडमा कJा<र>ट (बा;स4री) बाजा बजाउ> 
इLछा भयो तर कJा<र>ट <क/नलाई pरा बाब4आमा<सत प̀सा <थएन। त`प<न म ब`hडमा भनe भए; र ब`hडका अग4वाS 
कJा<र>ट बजाउ> सम2हलाई <सकाउ;दा ±S Wयो बजाउ> त<रकालाई <सm; र घरमा गएर हावामा हात चलाएर 
बजाउ> अ�यास गH;। पिछबाट pरी ब�य2S मलाई एउटा बाजा <क<न<दन4भयो र पिछ pरा बाब4आमाS अझ` राyो 
बाजा <क<न<दन4भयो। Wयस`गरी ±S म4िuत पाएपिछ ±S Fवचनह. S°र <तनलाई <वतरण गनO चाह;दा म<सत 
<तनलाई छा�> प̀सा <थएन। म<सत एउटा टाइपराइटर <थयो र ±S सा;झसा;झ थ4F̀ घhटाह. Fवचनह.लाई टाइप 
गनOमा <बताए; र काबOन कागतÃारा F<तिल<पह. <नकाS;। अ<न <तनलाई ±S <वतरण गH;। पिछबाट Fभ4S मलाई 
ती स/शह.लाई छापाखानामा F<तिल<पह. बनाउ> Fब/ध ग<र<दन4भयो र वषOह. <बWद̀ जा> -ममा ±S लाखौ; 
F<तिल<पह. <वतरण गHको छ4। हाyो मhडलीमा एकजना ब<हनीलाई <कबोडO बजाउ> इLछा भयो तर उनका 
बाब4आमा धoर ̀गरीब भएकाS बाजा <क/न प̀सा भएन। Wयसलाई बहाना बनाउन4को सrा <तनS एउटा कागतमा 
<कबोडOको िच} को<रन् र Wयस`मा अ�यास गनO थािलन्।

आिWमक Zo}मा उही <स�ा/त काममा आउ;छ। बाइबलको बाHमा सब ̀ कxरा नजा>सDम Fभ4को dवा गनOलाई र 
मा<नसह.लाई AीCको बाHमा बताउनलाई पख|र बÏo होइन; आफ] जहा; lन4l/छ Wयही;बाट श4§ गन4Oहोस्। बाइबल 
अ�ययन गनOलाई दराजभरी <कताब नभएसDम पख|र बÏo होइन; आफ]स;ग Õ छ Wयही;बाट श4§ गन4Oहोस्। आफ]स;ग Õ 
छ Wयसलाई Fयोग गन4Oहोस् र परpqरS Wयसको वÅि� ग<र<दन4l/छ। आज ±S m गन4OपछO भ/> कxरामा आफ]लाई 
�ान छ Wयसमा <वqासयोsय ब/न4होस् र परpqरS भोिल तपाइÁलाई अझ अ. अवसरह. Fदान गन4Ol>छ।

धoर`जना <वqासीह. Fभ4को dवा गन4Oको सrा बहानाह. बनाउ;छन्। उनीह. यो बहानामा वा Wयो बहानामा 
मhडली सभाह.मा <वqासयोsय भएर उपि0थत l;द̀नन्। उनीह. यो बहानामा वा Wयो बहानामा मhडलीमा आफ]S 
गनO सu> कxन ̀एउटा dवामा भाग िल;द̀नन्। m भ/> भ>र जाि/दन; भ/द̀ वा डरS वा आ�नो जातS गदe वा आफ] 
अनपढ भएकोS भ/द̀ उनीह. स4समाचार स4नाउ;द̀नन्। आ�नो आ;खा राyरी न�> भएकोS वा राyरी पढ्न 
आउ;द̀न भ/द̀ वा पढ्न` आउ;द̀न भ/द̀ उनीह. बाइबल पढ्द̀नन्। आिखरमा पढ्न <सuनलाई Wय<त गाfो कxरा प<न 
होइन, र FWXक <वqासीS ज0तोस4क� उपाय अपनाएर भए प<न बाइबल पढ्> उपाय <नकाgन4पछO। सामा/य समझ 
भएको जोकोहीS प<न पढ्नलाई <सuन चाह/छ भ> उसS पढ्न <सuन सuछ, तर बहाना बनाउ>ह.S जीवनमा 
क<हgय` Fग<त गन|छ̀नन्।

११. परtZरh ² Fदन1[:छ =यसमा स:तोष गन1Eहोस् (Fह�b १३:५-६)।

अझ कमाउनलाई कडा प<र�म गन4O गलत होइन, र वÅि� गनOलाई सÔय गन4O र वÅि� ग<र<दन4होस् भ>र 
परpqर<सत माª4 गलत होइन, तर आफ]स;ग नभएसDम खचO गन4O ब4ि�मानी होइन। आफ]<सत Õ छ Wयसमा जब 
स/तोष गन4Ol/छ, तपाइÁ परpqरमा<थ भरोसा रा�न सuन4l/छ र तपाइÁS मा/¥को डर मा/न4पन|छ̀न। लोभ-लालच 
गद½, ज<हS प<न अझ धoर`को लालसा गद½ िजउन4 गलत हो। परpqरS लोभ म2¶तप2जाज0त ̀हो भ/न4l/छ (कल0सी 
३:५)। जो धनी lन चाह/छ ऊ भय�कर आिWमक खतरामा छ (१ <तमोथी ६:६-१०)।

आ�नो प]साको सeबZधमा कसरी &व�की बZV भाग २ सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. कxन पदमा Xश2S “प<हS परpqरको रा�य र उहा;को धा²मकताको खोजी गर, र यी सब ̀थोकह. <तमीह.लाई 

थ<प>छन”् भ/न4भयो?
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2. परpqरलाई प<हलो 0थान <दन4को मा> m हो?

3. हामी किमलाबाट m <सuन सuछ¦?

4. <हतोपशह.S अिgछपनाको बाHमा <कन धoर`पटक Eताउनी <द/छ?

5. परpqरलाई cइमानी �यवहार क0तो लाsछ?

6. कxन पदमा “ओ, र <तमीलाई <दइ>छ” भ/> F<त�ा छ?

7. कxन पदS हामीलाई “प<व}जनह.को खा;चोमा सहायता गर” भ>र <सकाउ;छ?
8. स«सा<रक मा<नसह.को पिछ लाª4 <कन ब4ि�मानी होइन?

9. उडाउ प4}S स«सा<रक िम}ह.को <वषयमा m प~ा लगाए?

10. <हतोपशS <नकDमा मा<नसह.को पिछ लाªoह.को बाHमा m भ/छ?

11. य<द कxन` प<न आ¶थक कारोवार स4/द̀मा य<त आकषOक स4<न/छ <क “Wयो सा;चो होला त?”  भ/> मनमा लाsछ 

भ>, Wयो ________ होइन प<न!

12. बाइबलS भ/छ ________________ ________________को दास ब/छ।

13. २ राजा ४ मा ऋण िल> अगमवuतालाई m भयो?

14. प̀सा सापट <द> सही समय प<न l/छ भ>र हामी कसरी जा/दछ¦?

15. बाइबलको कxन ठाउ;मा हामीS उधारो <द> काम स4झब4झS गन4OपछO भ>र बताउ;छ?

16. क0ता-क0ता मा<नसह.लाई हामीS प̀सा सापट <दन4l;द̀न?

17. जब हामी अ.लाई खराब गनOलाई म{त गछ¾ तब हामी उनीह.को खराब कामह.मा ______________ ब/छ¦।

18. कxन पदS “ब4ि�प2णO सgलाहह.Ãारा आ�नो य4� गन|छ¦” भ>को छ?
19. कxन पदS अ<वqासीह.स;ग एउट` ज4वामा असमान भएर नजो<तओ भ>र बताउ;छ?

20. कxन �ईटा <हतोपशह.S अिgछS काम नगनOलाई बहाना बनाउ;छ भ>र बताउ;छ?

21. Fभ4को dवा नगनOलाई <वqासी भ/>ह.S बनाउ> mही बहानाह. m-m lन्?

22. <ह�2 १३:५-६ अन4सार <वqासी <कन आफ]<सत भएको कxरामा स/तोष गन4OपछO?

23. कxन खhडS धनी l> इLछा गन| बाHमा Eताउनी <द/छ?
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%व'ासी जन र मoपान

क5ठ गन7$पन9 पद: &हतोपvश २०:१; २३:१९-२१; १ को&रZथी १०:३२-३३; १ IJसलो&नकी ५:२२

पFरचय

१) AीCको नाम धारण गन| धoर`जसो �यिuतह. सÂयमी भएर म�पान गदe l/छ भ/> कxरामा <वqास गछOन्। यो 
कxरा रोमन uयाथोिलकह. (Roman Catholics), ओथ´डuसह. (Orthodox), ल4थरनह. (Lutherans) र 
इम²ज�ग इभा/Õिलकल (Emerging Evangelical) चचOकाह.को सवालमा सा;चो छ। उदाहरणको ला<ग, 
“Listening to the Beliefs of Emerging Churches: Five Perspectives” भ/> <कताबमा म�पानको आन/दको 
बाHमा दजOन¦ पटक उgSख ग<रएको छ। Sखकह. lन्, काHन वाडO (Karen Ward), माक® <ç0कोल (Mark 
Driscoll), जोन बक® (John Burke), डान <कDबल (Dan Kimball) र डग �यािजट (Doug Pagitt)। उनीह. 
ईqरशाËीय छलफल गनO भrीह.मा Èटघाट गछOन्, र उनीह. <बयर बनाउ> त<रकाह. एकअकeस;ग सrापrा गन| 
गछOन्।

२) बाइबलमा “दाखम�”  भ/> शMद एक Fजातीय शMद (generic term) हो। Wयस`S <विशC शMदको ज0त` यसको 
एउट` अथO l;द̀न। क<तपय ठाउ;मा यसको अथO अ�ग4रको ताजा ज4स (दाखरस) ह/छ; क<तपय ठाउ;मा यसको अथO 
रuसीय4uत म� (alcoholic wine, म<दरा) l/छ।

<नDन पदह.S “दाखम�”  भ/> शMदको मा> अ�ग4रको ताजा ज4स lन सuछ भ>र Fमािणत गछO: �यव0था 
११:१४; २ इ<तहास ३१:५; नRDयाह १३:१५; <हतोपश ३:१०; यश`या ६५:८। रuसी<बहीन दाखम� (Non-
alcoholic wine) लाई क<तपय ठाउ;मा “दाखको फल” (म~ी २६:२९) को सÂ�ा <दइएको छ।

डाuटर �4स gया<कS भ/न4भयो, “बाइबलमा य<द ‘दाखम�’ भ/> शMद रuसीय4uत म�लाई जनाउन Fयोग ग<रएको 
छ भ> स/दभOS Wयो सध� छलO�ग पाछO। ती स/दभOह.मा परpqरS Wयसको खराब असरको चचe गन4Ol/छ र Wयसको 
<व§�मा Eताउनी <दन4l/छ। उदाहरणको ला<ग उWपि~ ९ लाई िलन स<क/छ जहा; जलFलय प�ात ् न2हको 
अन4भवलाई बयान ग<रएको छ। २१ पदS भ/छ, ‘अ<न <तनS दाखम�बाट <पए, र म~ भए; अ<न आ�नो 
पालिभ} <तनS आफ]लाई ना�गा त4gयाए।’ FC̀, यहा; दाखम�को मा> म� वा म<दरा हो।”

म<दरा FाकÆ<तक उWपादनको व0त4 होइन; यो मा/¥बाटको उWपादन हो। अ�ग4रको ज4स FाकÆ<तक तवरS 
<कhवीकरण भई रuसीय4uत ब/न त ब/छ तर Wयो िछr ̀ <सकe (vinegar, िभ<नगर) मा प<रणत l/छ। Wयो 
रuसीय4uत अव0थामा र<हरह;द̀न। Bible Wines and the Laws of Fermentation नामक प40तकS म� 
बनाउनलाई m क0ता कxराह. आवaयक पछOन् भ/> कxराको बयान गदOछ।

तसथO, Xश2S पानीलाई “दाखम�”  मा प<रणत गन4Ol;दा (य2ह/ना २:१-११) र Fo<रत पावलS <तमोथीलाई उसको 
Êटको ला<ग अिल-अिल “दाखम�”  Fयोग गनOलाई सgलाह <द;दा (१ <तमोथी ५:२३), Wयहा; रuसीय4uत दाखम�क� 
कxरा ग<रएको हो भ/> होइन। (यस बाHमा थप जानकारी पाउन Way of Life �ब साइटमा “Did Jesus Make 
Alcoholic Wine?” (अ�_oजी) पढ्न4होस्।
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नयाQ Fनयमको FवZासी जन रJसीय1Jत ¬य पदाथEह@�िख पbणE@पमा अलग रहन1पछE भGर बाइबलh 

FसकाउQछ भ:G कारणह@ Fन8न Bकारका छन्:

१) दाखम³h Fग�याउQछ र माFनसलाई ठ�छ भGर बाइबलh 'ताउनी Fद:छ (Fहतोप�श २०:१)।

रuसीय4uत Êय पदाथOह.लाई सीिमत मा}ामा <पउ;दा l/छ भ/> भनाइ तक®स�ग भए ज0त ̀स4<न/छ, तर आफ]ह. 
<पयuकड न ̀ब/नलाई अिघ सHकाह. <पयuकडह. धoर`जना l;द̀नन्। झ2टो सा<वत गनO नस<क> तºय यो हो <क 
जसS <पउ;द̀ <पउ;द̀न ऊ क<हgय` माW>छ̀न र ऊ <न�य प<न <पयuकड ब/>छ̀न।

�4स gया<कको भनाइ<सत हामी सहमत छ¦, “म�S कसरी ठsछ? ठीक जसरी आज मा<नसह.S Wयसको वकालत 
गद½छन्, अथeत ् थोर ̀ <पएर mही हा<न l;द̀न अH। धoर ̀ <पउन4 खराब हो भ>र सब`S 0वीकार गछOन्। म<दरा 
कDपनीह. सpतS हामीलाई <पएर गाडी नचलाउन4होस् भ<नरRका छन्, तर थोर ̀<पउन4 ठीक� हो भ/> उनीह.को 
िजकीर छ। तर, Wयही कxरा न` ÖमाWमक कxरा हो। क<त थोर` <पउ> भ/> कxरा कसलाई थाह छ र? <व�ह.को  
भनाइ अन4सार FWXक �यिuत फरक l/छ। एकजनालाई एक घ4ट्कीS मात लाª सuछ भ> अक´लाई Wयोभ/दा धoर` 
चा<ह/छ। एउट ̀�यिuतको प<न फरक अव0थाह.मा म<दराF<त उसको फरक F<त<-या l/छ, ज0तो <क उसS क<त 
खा>कxरा खाएको छ आ<द। Wयस`S ‘अिलक<तS mही हा<न गद½न’ भ/> कxरा Öम हो, र यसÃारा ठ<गएको �यिuत 
ब4ि�मान् होइन।!”

न2हS आफ] म~ l> न` योजना बनाए होला ज0तो मलाई लाsद̀न, न ता आ�नो नातीमा<थ Wय}ो सम0या gयाऊ;ला 
भ>र न` उनS सोEका <थए -- ज4न सम0या आजको <दनसDम प<न जारी छ -- हो, म�S <ग�याउ;छ।

pरी आमाप<rको हज4रब4बा प40त¦िख <पयuकडह.को प2�यõलीमा ज/मन4भएको <थयो र pरी हज4रआमाS <ववाह 
गन4Oभ/दा प<हला उहा;लाई एक थोपा रuसी नछ4नलाई F<त�ा गराउन4भएको <थयो, अ<न उहा;S Wयसरी F<त�ा गनO 
मा/न4 प<न भयो। तर एक <दनको कxरा <थयो, उहा; र अक´ <सकम� एउटा घरको छानामा<थ काम गद½ lन4l/ºयो 
अ<न Wयो अक´ �यिuतS उहा;लाई “िज�ो शीतल पानO”  एक च40को मा} <पउनलाई मनाएछन्। अ<न �व`जना cसरी 
माÎछन ् र थानामा प4�याइएछन ् जब <क pरो हज4रब4बा एउटा Mयाि�ट0ट मhडलीमा <डकन lन4l/ºयो! उहा;S 
एकद± पछ4तो मा/न4भयो र उहा; प4न0था<पत lन4 प<न भयो अ<न Wयसपिछ उहा;S अक´ थोपा फ©<र <पउन4भएन तर 
म<दराS <ग�याउ;छ भ/> कxराको यो डरलाsदो Fमाण <थयो।

म�मा ठªo र <बगान| Zमता छ। Wयसलाई आ�नो वशमा रा�न स<क> हो <क WयसS आफ]लाई वशमा gयाउ> हो, 
कस`S जा/न सuद̀न। <हतोपश २०:१ को <नद|शनS मलाई यो बताउ;छ <क ब4ि�मानी मा<नसS Wयसलाई आफ]बाट 
अलsग̀ रा�>छ।

तलको ब4ि�मानी भनाइ जोन Êटन (John Paton) को हो जो नया; <ह�<डज (New Hebrides) मा िमसनरी <थए 
(१८९१):

“म�पान कसरी सीिमत मा}ामा गनO स<क/छ भ>र <सकाउ> सÂयम समाजह. (Temperence Societies) 
वा0तवमा सफल भएका छ̀नन ्ब§ परpqरको अन4_हS म�पान गनOिख प2णO.पमा अलग  बÏ4 न` यसको 
एकमा} औष<ध हो र बL> उपाय हो भ/> कxरामा  म सान ̀छ;दा अवलोकनबाट <वq0त भएको  l;। म�को 
ज<त मा}ा एकजनाको ला<ग  सÂयमप2णO ठा<न/ºयो Wयो अक´लाई मताउन सu> मा}ा lन सuºयो; अ<न 
ज<त प<न �यिuतह. <पयuकड छन् <तनीह. प2र ̀परRजमा  बÏoह.का बीचबाट आएका l;द̀न¸ तर सÂयमी 
भई <पउ>ह. वा Wयसरी  <पउन Fयास गन|ह.को  बीचबाट आएका  l/¸। सÂयम समाजका मा<नसह.लाई 
±S अ. न<पउ>ह.को साम4 <पइरRको °को <थए; जोह. पिछ गएर <पयuकड ब> अ<न Wयस बाHमा 
आफ]ह. दोषी छ̀न¦ भ>र उनीह. कसरी  सोLन सuछन् होला भ>र ±S क<हgय` ब4³न स<कन;; साथ̀ 
एकताका सÂयम समाजह.को जोडदार वकालत गन| मhडलीका dवकह. र अ.ह.लाई उनीह.को  क<थत 
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सÂयमबाट पतन भएर <पयuकड ब>को  प<न °को  छ4। तसथO ज4नस4क� प<न लाग4 पदाथOको सDब/धमा pरो 
जीवनभर ±S यो  कxरा <न¶ववाद .पमा °को छ4 <क एकमा} समझदारप2णO सÂयम भ>को <तनीह.लाई 
Êय पदाथOको .पमा Fयोग गन|िख प2णO.पमा  अलग बÏ4 हो र <तनलाई mवल औष<धको .पमा मा} 
Fयोग  गन4O हो, अ<न Wयो  प<न अ<धकतम सतक®तासाथ <कन<क ती एकदम नीचता र अन`<तकताका 
ÖमाWमक र अ0व0ºयकर <वष lन्।”

बाइबलS माWन <नषoध गHको छ भ>र इम²ज�ग चचOकाह. सpत सहमत छन्, तर उनीह. र उनीह.का <पउ> 
िम}ह. क<हgय` “अिलक<त”  प<न माW>छ̀नन ्भ>र m <तनीह.S sयाH/टी <दन सuछन् र? उनीह.S <पयuकड 
ब/न कस`लाई प<न परीZामा पान|छ̀नन् भ>र m <तनीह.S sयाH/टी <दन सuछन ् र? अह;, सuद̀नन्, <कन<क 
“दाखम�S <ग�याउ;छ।”

२) रJसीय1Jत ¬य पदाथEबाट टाढा ब 1̈पछE FकनFक =यो अ:य थ1Bi खराबीह@ र खतराह@Fसत आव� छ 

(Fहतोप�श २३:१९-२३, २९-३५)।

आ�ना बाब4आमाको कxरा स4/न2 र सWयता <क/न2 र Wयसलाई नcLन2 भ>र बाब4S छोरालाई <दइरRको जोडदार 
आ_हका साथ यो खhड श4§ l/छ (<हतोपश २३:२२-२३)। आ�नो सारा kदय र बल र जीवनलाई WयसF<त 
उ/म4ख गराएर “सWयता <कन”  र श`तानको कxन ̀प<न <र~ो र ÖमाWमक Fलोभनको सrामा “Wयसलाई नcच”  भ/द̀ 
बाब4S आ�नो छोरालाई अत� <द;द̀छ। यसS एक �यिuतलाई “सामािजक म�पान”  (social drinking) लाई 
FोWसाहन गन| नाचगान, भ<rह., रा}ी-कJबह. ज0ता स«सा<रक <-याकलापह. र 0थानह.को Fलोभनिख 
जोगाउ>छ।

<पयuकडलाई गरीबी l/छ (<हतोपश २३:१९-२१)। <हतोपशS य4वकलाई <पयuकडह. र िघच4वाह.को 
स�गतिख टाढा बÏ सgलाह <द/छ <कन<क ती कxराह. गरीबी<सत आव� छन्। यो <नि�त छ ती कxराह.S 
आिWमक गरीबी gयाउ;छन् र Fायः आ¶थक गरीबी प<न gयाउ;छन्।

<पयuकड �ाप, शोक र झगडाह.S पी<डत l/छ (<हतोपश २३:२९)। समाजका धoर`ओटा �ापह. 
रuसीधोकाइका F<तफल lन्। ज0त`, तो<डएका व`वा<हक सDब/धह., ग4pका िम}ताह., सामािजक इ�जतबाटका 
पतनह., आ¶थक नोuसा<नह., गाडी तथा हवाई �घOटनाह., अपराधह., छ4री धसाइह., गोली हनाइह., 
<ब_oका बाgयाव0थाह., <कशोरी गभeधारणह., टाट पgटाइह., र आWमहWयाह.। pरो एकजना िजज4बाÕ धनी 
मा/¥ lन4l/ºयो जसका �ईटा HC4H/ट एhड बार <थए र उहा; cसरी <पउन4l/ºयो। एक<दन उहा; आ�नो दामी 
uया<डgयाक गाडीमा चढoर एउटा शवगÅहमा जान4भयो, आ�न ̀ कÔटमा <प0तोल Îसeउन4भयो र आ�न` �यान 
िलन4भयो।

<पयuकडS म4ख बजाउ;छ (<हतोपश २३:२९)। रuसीS माÎको मा/¥ अथOहीन कxराह. र म2खO कxराह. बोgछ।

<पयuकडलाई <बनाकारण̀ चोटह. लाµका l/छन् (<हतोपश २३:२९)। ऊ जा/द̀न आफ] कहा; <थए; वा आफ]S m 
गH; र कसरी उसलाई चोटह. लाµ। Wयो झगडा वा �घOटना वा लोटाइको उसलाई सDझना l;द̀न। pरो सस4राS 
एS0कामा एक रात गाडी ठोuकाउन4भयो जब उहा; एउटा प4ल पार गन4Oभएपिछ अगा<डको मोडमा नकाटीकन सीध` 
हा;uन4भयो। ढलपल गरी धमOराउ;द̀ बाटोमा <ह;<डरRको उहा;लाई È<टयो र आफ]लाई m भयो भ/> कxराको सpत 
उहा;लाई अ~ोप~ो <थएन।

<पयuकडका आ;खाह. राता l/छन् (<हतोपश २३:२९)। उसको शरीर± असर पHको l/छ। उसका आ;खामा असर 
पHको l/छ; उसका मÅगौलाह.मा असर पHको l/छ; उसको कSजोमा असर पHको l/छ; उसको मि0तÇकमा असर 
पHको l/छ।
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<पयuकडका आ;खाS पराई Ëीह.लाई RछOन् (<हतोपश २३:३३)। यो चा<ह; रuसीधोकाइ<सत कसरी 
अन`<तकतको <नकट सDब/ध l/छ भ/> कxराको बयान हो। <पयuकडका न`<तक सÂ�दनशीलता िश<थल ब/छन ्र ऊ 
ख4कxलो च<र}का Ëीह.F<त आक¶षत l/छ। भ<न/छ, “म<दरा अिभलाषा.पी आगोको इ/धन हो”।

<पयuकडको kदयS �ढा कxराह. बuछ (<हतोपश २३:३३), ज0त` �ापह., तीता बोलीह., <न/दाह. र फोहोर 
ठrा<दgलगीह.।

<पयuकड लापरवाही ब/छ र ऊ म2खO FकारS <नडर l/छ (<हतोपश २३:३४)। सम4Úको बीचमा त`<ररह;दा वा 
सम4Úमा <ह;<डरRको जहाजको म0त4लको ट4�पामा ब0दा ऊ पg�र <नदाउन चाह/छ। ठ2लो सम4Úी जहाजको बीचको 
म0त4ल २०० फीट सDम अgगो lन सuछ। <पयuकड माÎको cलामा गाडी चलाउ;छ वा हवाइजहाज हा;uछ; ऊ 
�य0त राजमागOको बीचमा हिgल;द̀ <ह;ड्छ; अ.cला निजक प<न नगइ> होहgला मिLचरRको भrीिभ} ऊ प0छ; 
ज�्गी मा/¥ह.लाई ऊ कx0ती °g> च4नौती <द/छ। २०१० सालको ज4लाइ म<हनामा माÎको एकजना अCàoली 
नागरीक एउटा <नकx�जिभ} िछHर १५-फxटको गोहीमा<थ चढ्न खोÕछ र ख4rामा एउट` मा} टोकाइ खाएर 
अचDमसाथ बा;Eछ। <पयuकड प̀सा खचO गनO लापरवाह गछO। ऊ न`<तकतामा लापरवाह गछO। गलत स�गत<सत 
लापरवाहसाथ यताउता <ह;ड्छ। उसS अम2gय सDब/धह. र िम}ताह.लाई लापरवाहसात िमgकाउ;छ।

<पयuकडलाई ��न4पन| ठाउ;मा ��द̀न (“<तनीह.S मलाई <हकeए, तर म <बरामी भइन;; <तनीह.S मलाई कx�, 
तर Wयो ±S थाÍ पाइन;”, <हतोपश २३:३५)। मात लाµको म4Úाबाट नउठoसDम <पयuकडलाई आ�नो 
रuसीधोकाइको म2खOताS <नDWयाएको पीडाF<त उसको होसहवास l;द̀न।

<पयuकड अनौठो FकारS दास बनाइएको l/छ (“म क<हS <बउ;झ2;? म फ©<र Wयसको खोज गन|छु”, <हतोपश 
२३:३५)। एउटा रuसीधोकाइको घटना <बWन पाएको छ̀न ऊ फ©<र Wयस`को खोजी गनO चाह/छ। रuसीS उसको 
0वा0ºयलाई ख~म पा<रसm ताप<न र उसको दाDपWय जीवनलाई भताभ4�ग पा<रसm ताप<न र उसको Êशालाई 
चuनाच2र पा<रसm ताप<न, ऊ <स<तिम<त <पउन छोड्द̀न। “यो एउटा ग<हरो र सा;घ4रो खाडल हो जसबाट <न0कन 
करीब असDभव छ; Wयस`S Wयसको ¥उबाट Ðर रहन4 ब4ि� हो। यस पापको <दशामा एक कदम मा} प<न चाgनिख 
हो<सयार! <कनभ> Wयसिख कदम फकeउन य<त गाfो छ <क “फक®!”  भ>र िचच््याउ> <व�कलाई धरी WयसS 
ÖC पा<रसmको l/छ र Wयस अव0थामा परpqरको अन4_हलाई प<रWयाग ग<रस<कएको l/छ” (Dयाºय2 Rनरी)।

३) बाइबलh FवZासी जनलाई कnनi पFन कnरामा अ@लाई ठVस नख1वाउन आuा गदEछ  (१ कोFर:थी 

१०:३२-३३)।

म4िuत पाएको mही म<हना पिछ ±S च4रोट छोडo; तर च4रोट आफ�मा खराब कxरा हो भ/> <वचारS ±S Wयसलाई 
छोडoको <थइन; न ता Wयो 0वा0ºयको ला<ग हा<नकारक छ भ/> <वचारS न`; तर यो अ.ह.लाई ठoस ख4वाउ> कxरा 
हो भ/> कxरा ब4झoर न ̀±S च4रोट छोडoको <थए;। म आ�नो साZी दोषर<हत भएको चाह/¸ ता<क परpqरS मलाई 
Fयोग गनO सuन4भएको होस् र उहा;S मलाई अन/त फल <दन4भएको होस्। ±S कस`लाई AीCको बाHमा बताउन 
खो�दा उसS pरो पाmटमा एक बrा च4रोट °र pरो कxरा स4/न नचाह> ब>को वा उसको �यान स4समाचारिख 
अ/य} िख;िचएको म चाहद̀न ;̧।

च4रोटको सवालमा Wयो सा;चो हो भ>, अ<न हो प<न, Wयसोभए रuसीय4uत Êय पदाथOको बाHमा यो झन ̀सा;चो हो। 
<वqासी भएर <पउन4 l;द̀न भ/> कxरा धoर`जना अ<वqासीह.S न` सोLदछन्। क<तपय AीिCयनह.S आ�नो <निDत 
अपनाएको मानदhडभ/दा अ<वqासीह.S AीिCयनह.का <निDत रा°को मानदhड उLच छ। अp<रकाको य2टालाई 
<वचार गन4Oहोस्, जहा; ममOनह.S सpत रuसीय4uत Êय पदाथO <पउन4 गलत हो भ>र <वqास गछOन्! ती ममOनह.S 
म�पान गन| ग̀र-ममOन AीिCयनह.लाई कसरी RछOन् होला त?
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<वqासीS आ�नो जीवनिख म�पान हटाउन4पछO भ/> कारणको .पमा आफ]S गHको म�पानS कस`लाई ठoस 
ख4वाउला <क भ/> सDभावना मा} प<न पयe�त छ, अ<न आजको समाजमा Wयो सDभावना �याद̀ ठ2लो छ। मास4 
खा;दा कस`लाई ठoस लाsछ भ> र उसको साZीको <निDत हा<नकारक छ भ> पावल यस वतOमान सÂसारमा क<हgय` 
मास4 नखान सpत तWपर <थए (१ को<र/थी ८:१३) जब <क मास4 खान4 त कxन ̀अव`ध काम होइन। झन ्बढ्ता गरी 
एक <वqासीS रuसीय4uत Êय पदाथOलाई प<रWयाग गनO तयार lन4पन| हो जब <क Wयो �याद̀ सÂ<दsध कxरा हो र 
Wयसमा आफ�लाई र अ.लाई हा<न प4�याउ> शिuत छ (ज4नचा<ह; मास4मा छ̀न)!

४) बाइबलh FवZासीलाई ¦5ताको ह`क @पमा अलग ब¨ आuा गछE (१ ©2सलोFनकी ५:२२)।

यो त धoर` कxरालाई सpट्> �याद̀ फरा<कलो अत� हो। रuसीय4uत Êय पदाथO आजको समाजमा भय�कर �Cता र 
�ापको .पमा खा पHको छ। ती गाडी �घOटनाह.लाई <वचार गन4Oहोस्, 0वा0ºयको नाश र अकालका मÅWय4ह.लाई 
<वचार गन4Oहोस्, �यिभचारह., अaलीलताह., पारपाच4mह., cवा0ताको िशकार ब>का बालबLचाह., 
��यOवहारका िशकार ब>का पWनीह., °र गएका प̀साह., ती ज4वाह., ती <न/दाह., ती सत-F<तशत 
म2खOताह.लाई <वचार गन4Oहोस्। <बयर र रuसीका ती <व�ापनह.लाई Rन4Oहोस्, कसरी <तनS कामवासनालाई र 
ग̀रिजDpवारीपनलाई <नलO�ज FकारS FदशOन गछOन्।

२०१० सालको अ<Fल म<हनाको एउटा <रपोटOअन4सार, .समा भोड्का <पउ> काम एउटा महामारी न ̀ब>को छ। 
एकजना माम4ली .सीS वष|नी १५ िख १८ िलटर कडा म� <पउ> गछO जसS औसतमा FWयािशत आय4लाई एक 
दशकS घटाउ;छ। .सी प4§षको FWयािशत आय4 ६१.८ वषO मा} छ। जनवरी २००५ मा cलायतको रोयल कSज 
अफ <फिज<सयनह.S राCà म<दरा-सDबि/धत सम0याह.को महामारीS _0त छ भ>र Eताउनी <दयो ज4न 
महामारीS शभ<र उपÚव र रोगह.को वÅि� गराउ;द̀छ (The Telegraph, Jan 3, 2005)। यही महामारी 
<वqभ<र न` दनदनती सिgकरRको छ।

आज य<द कxन` कxरालाई �Cताको .प मा/न स<क/छ भ> Wयो रuसीय4uत Êय पदाथO न ̀हो, र बाइबलS हामीलाई 
�Cताको हHक .पबाट अलग बÏ4पछO भ/> सgलाह मा} <दएको छ̀न; यसS हामीलाई त आ�ा न` गHको छ!

५) आजको दाखम³मा भएको र बाइबलकालीन दाखम³मा भएको रJसीको मा�ाको बीचमा उ�hखनीय 

िभ:नता छ।

बाइबलकालीन दाखम� सामा/यतया प/यालो l/ºयो। Wयो भ>को म dनामा l;दा Wयहा; ब2ट uयाDपमा <पउन पाइ> 
�ई F<तशत <बयर ज0त` l/ºयो।

“आजका धoर`जना  म�पान गन| AीिCयनह.S नया; <नमयमा उgSिखत दाखम� <हजआजक� दाखम� ज0त` 
<थयो भ>र मा<निलएका l/छन्। तर यो धारणा गलत हो। वा0तवमा आजको दाखम� बाइबलीय 
प<रभाषाS कडा म� (strong drink, म<दरा) हो र Wयस`S Wयो बाइबलमा <नषo<धत छ। … Fाचीन 
समयका  अ<वqासीह.S सpत आजका क<तपय AीिCयनह.को ज0तो म�पान <पउ> गद½न¸” (Norman 
Geisler, Focus in Missions, Sept, 1986)।

“आजको �ईटा मा¶टनीमा रRको म� बराबरको  दाखम� <पउ> हो भ> बाइबलमा उgSिखत दाखम� 
(तीन भाग पानी र एक भाग दाखम�) को त बाइस <गलास <पउन4पन| l/छ” (Robert Stein, Ibid.)।

FनvकषE

१) Xश2S रuसीय4uत दाखम� <पउन4भयो वा बनाउन4भयो भ>र हामी <वqास गद½न¦। सवOFथम, प2जाहारीह. र 
राजाह.लाई रuसीय4uत Êय पदाथO <पउन <नषo<धत <थयो (Sवी १०:९; <हतोपश ३१:४-५), अ<न Xश2 �व` 
प2जाहारी र राजा lन4l/छ। दो¤ो कxरा, दाखम�S <ग��याउ;छ भ>र बाइबलS Eताउनी <द/छ (<हतोपश २०:१) 
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अ<न Xश2 मा<नसह.लाई Wयहा; <ग��याउन आउन4भएको होइन। Î¤ो कxरा, काना शहरमा उहा;S गन4Oभएको 
आ�यOकमOको F<तफलS खाउ;छ <क Wयहा; Xश2S रuसीय4uत दाखम� बनाउन4भएको <थएन (य2ह/ना २:११)। यस 
आ�यOकमOS AीCS प<व} मसीहको .पमा आ�नो म<हमा Fकट गन4Oभयो जसको फल0व.प Eलाह.S उहा;मा<थ 
<वqास गH। य<द उहा;S दाखरस नभएर रuसीय4uत दाखम� बनाउन4भएको हो भ/> अथOमा Wयसलाई िल> हो भ> 
Wयसको मतलब त उहा;S माÎकाह.लाई झन` रuसीS मताउ> काम गन4Oभएको ठह<र/ºयो!

२) इ¤ाएलीह.लाई कxन` अवसरह.मा कडा म� <पउन अन4म<त <थयो भ/> कxरा सा;चो हो (�यव0था १४:२६), 
तर`प<न आज उहा;का जनह.का <निDत यो परpqरको इLछा हो भ/> चा<ह; होइन। <वqासीलाई िजउ> <नयम नया; 
<नयममा अझ उLच मानदhडको छ। ज0तो <क, मोशाको �यव0थामा बl<ववाह गनO छ4ट <थयो तर नया; <नयममा 
कत` प<न Wय0तो Fब/ध ग<रएको छ̀न।

३) AीिCयनलाई रuसीय4uत Êय पदाथO <पउनलाई कxन` आवaयकता न` छ̀न। WयसS उसको जीवनमा कxन` म2gय 
थ�द̀न।

४) हामी खतराप2णO धरापह.S भ<रएको सÂसारमा <ह;<डरRका छ¦ (१ प}4स ५:८)। हाyा भय�कर आिWमक 
श}4ह. छन्: सÂसार, शरीर र श`तान। आिWमक िश<थलता gयाउ> र हामीलाई हा<न gयाउन सu> कxन ̀प<न कxराबाट 
अलग बÏ4 ब4ि�मानी हो।

५) हामी भय�कर सWयWयाग (apostasy) को घडीमा बा;िचरRका छ¦ (२ <तमोथी ४:३-४)। इम²ज�ग चचOS 
म�पान गनO मन पराउन4को कारण यो हो <क <तनीह. 0वत/}ताको धाक <द/छन् र पावलको भ<वÇयवाणीS 
भ>ज0त` आ�न` अिभलाषाह. अन4सार िजउ;छन्। उनीह.को उदाहरणलाई पÒयाउन4 म2खOता हो।

&वmासी जन र म�पान सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. बाइबलमा दाखम� भ/> शMद एक _______________________ शMद हो।

2. “दाखम�”  भ/> शMदS ताजा अ�ग4रको ज4सलाई जनाउन सuछ भ>र Fमािणत गन| �ईटा पदह. 

बताउन4होस्।

3. बाइबलको कxन ̀प<न खhडमा दाखम� भ/> शMदS अ�ग4रको रस (दाखरस) लाई जनाउ;द̀छ <क रuसीय4uत Êय 

पदाथOलाई जनाउ;द̀छ भ>र हामीS कसरी छ4r,ाउन सuछ¦?

4. नया; <नयमको AीिCयनS म�पानलाई प2र` Wयाª4पछO भ>र हामीS <वqास गन4Oको पा;च कारणह. m-m lन्?

5. कxन पदS दाखम�S <ग��याउ;छ र ठsछ भ>र <सकाउ;छ?

6. कस`S क<हgय` <पउ;द̀न भ> m ऊ क<हgय` <पयuकड ब/छ?

7. रuसीय4uत Êय पदाथOह. कसरी ÖमाWमक छन्?

8. <हतोपशको कxन अ�यायS म�पानस<सत सDबि/धत सब` �Cताह.लाई बयान गदOछ?

9. हामीS अ.ह.लाई ठoस ख4वाउन4l;द̀न भ/> बाइबलको Eताउनीको मा> m हो?

10. �Cताको हHक .पबाट अलग बÏ <वqासीलाई बाइबलको कxन पS <सकाउ;छ?

11. बाइबलकालीन दाखम� र आध4<नक समयको रuसीय4uत दाखम�मा m फरक छ?

12. Xश2S रuसीय4uत दाखम� बनाउन4भएको होइन भ>र हामीS <वqास गन4Oको तीनओटा कारणह. m-m lन्?

13. सWयलाई प<रWयाग गHका AीिCयनह. आ�न` अिभलाषाह. अन4सार िजउ>छन् भ>र Eताउनी <द> बाइबलको 

खhड कxन हो?

201



गभLपतन
पFरचय

गभOपतन आज ५४ शह.मा व`धा<नक छ। >पालमा गभOपतन २०६० सालिख व`धा<नक ब>को हो। <वqभ<रमा 
F<तवषO क<रब ४ करोड ६० लाख बLचाह. गभO± नC ग<र/छन्। क<रब पा;चमा एक गभOधारण गभOपतनमा अ/त 
l> गछO। अ<धक«श गभOपतनह. सÂत<त <नरोधक र अन4कxलताको मा�यमको .पमा गन| ग<र/छन्।

परpqरका जनह. मा/¥को भ/दा परpqरका कान2न मा/न बा�य l/छन्। गभOपतन व`धा<नक l;द̀मा Wयो 
परpqरको नजरमा ठीक हो भ/> होइन (Fo<रत ५:२९)।

२१ <दनमा बLचाको म4ट4 ढ4कढ4क गनO थाgछ र उसको शरीरभ<र रगत बहन थाgछ। ४५ <दनमा सानो बLचाको 
मिÇतÇकका तर�गह. िमिशनS चाल पाउन सuछ। ८ िख ९ ह�तामा आ;खाका पलकह. ब/न थािलसmका l/छन् 
र र¦ खा पछOन्। ९ िख १० ह�तामा उसS आ�नो आ�ला च4Ï थाgछ, उÛन थाgछ, <नधार ख4DLयाउ;छ, <नgछ, 
िज�ो चलाउ;छ। १२ िख १३ ह�तामा बLचाका नङ l/छन् र आ�लाका <विशC छापह. (fingerprints) l/छन ्जो 
अ. सब`का भ/दा िभ/न l/छन्; सब` रuतवा<हनीह. (arteries) उपि0थत l/छन्, वाक ्त/त4 (vocal cords) प2र` 
ब<नसmका l/छन्; �खाइको अन4भव गरी बLचा §न र झ0कन सuछ। १४ ह�तामा आमाS आफ]िभ} बLचा चSको 
चाल पाउन थाgछ। १५ ह�तामा बLचाको िज�ोका 0वाद िल> कोिशका सम2ह प2णO.पमा ब<नसmका l/छन्। १६ 
ह�तामा Wयसका आ;खीभ¦ र पHलीह. l/छन्, र उसS आ�नो हातS समाउन सuछ, ला~ी हा/न सuछ, पिgटन 
प<न सuछ। २० ह�तामा बLचा आ�नी आमाको 0वर स4/न र िच/न सu> l/छ।

सबभ/दा �यापक .पमा Fयोग भइरRका गभOपतन गराउ> F<-याह. <नDनान4सार छन्:

स0शन एिJपRशन (Suction Aspiration) - गभOधारणको तीन म<हनािभ}मा अपनाइ> सबभ/दा चलनचgतीको 
<व<ध यही हो। घHल4 Fयोगको �याuय4म <कJनरको भ/दा ३० ग4णा ता/> शिuत भएको एउटा शिuतशाली पDपS 
गभOको िभ}बाट सानो बLचालाई ता>र <नकािल/छ। उuत F<-याS बLचाको शरीरलाई िछयािछया पादOछ।

डाइPशन र 0य>R�ज (<ड एhड सी) - गभeव0थाको १८ ह�तासDममा यो <व<ध अपनाइ/छ। गभOपतन गराउ>S 
ि0टलको चuकx Fयोग गदOछ र बLचालाई <नकाgनलाई Wयसलाई काटकxट गरी ट4-ाट4-ा पाछO।

आ�िशक जZम (<ड एhड एuस) - “िछि�पएका गभOधारणह.”  का ला<ग Fयोग l> यो <व<धमा बLचालाई गभOबाट 
आÂिशक .पमा <नकािल/छ र उसको सानो शरीरको आधा भाग ज<त उसको ख4rास<हत म<हलाको शरीरको 
बा<हरप<r झ4िhडरRको l/छ। गभOपतन गराउ> �यिuतS तब बLचाका टाउकामा उसको गदOनको पछा<डको 
भागिभ} क¼चीलाई जोडS गाड्छ र बLचालाई मानOलाई क¼चीलाई फटाउ;छ। Wयसको <गदीलाई तब पDपS थ4Îर 
<नकािल/छ र Wयसपिछ म<रसmको शरीरलाई प2र` <नकािल/छ।

न7नको &वषादी (Salt Poisoning) - योचा<ह; १६ ह�ताको अव<धपिछ Fयोग गन| ग<र/छ। गभOपतन गराउ>S 
एिDनयो<टक 0याक (बLचा व<रप<रको Ú�य) िभ} स4इमाफ®त कडा न4<नलो घोललाई ठoली पठाउ;छ। बLचाS उuत 
घोललाई <नgदा उसलाई <वष लाsदछ। यस <व<धÃारा गभOपतन गराइएका िशश4ह.लाई “uयाि/ड आ�पल c<बज” 
भ/> ग<र/छ <कनभ> न4नÃारा l> ZयS का;चो, रातो टलक भएको छालाको म4<नको तहलाई Fकट गदOछ र यसरी 
Wयसको टाउको िचनीको झोलमा चोपिलएको 0याउज0तो िखन जा/छ।

)ोJटाग�ािZडन रासाय&नक गभ$पतन (Prostaglandin Chemical Abortion) - यसमा स4ई वा सपोिजटरीमफ®त 
औषधी पठाईकन कडा Fसव<-या उWप/न गराइ/छ र बLचा ज/माइ/छ। क<हSका<ह; बLचा िजउ;द̀ l/छ तर Wयो 
बा;िचरहन नसu>गरी �याद̀ सानो l/छ।
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आरय>-४८६ - यो औषधी चuकीको .पमा िलइ/छ र यसS भखOर` गभOधारण ग<रएको बLचालाई एउटा 
अWयावaयक अÂत¤ाव सDबि/धत पौिCक तvव (hormonal nutrient) िख बिÔत गदOछ र फल0व.प यसS 
गभOपतन गराउ;दछ। आमाचा<ह;को मा<सक रज¤ाव छ4�पिछ आरय2-४८६ Fयोग ग<र/छ ज4नcला बLचा कDतीमा २ 
वा ३ ह�ताको भइसmको l/छ। Wय<तcलासDम बLचाको म4ट4को ढ4कढ4क श4§ भइसmको l/छ।

बाइबलh नज:tको ब�चाको गभEपतन गराउन मनाही गदEछ। Fन8न स=यताह@लाई Fवचार गन1Eहोस्:

१. बाइबलP भZदछ, मा&नस पर�mरको Jव<पमा स�िN ग&रएको हो (उWपि~ १:२६)। मा<नस -म<वकासवाद 
(evolution) को cहोसी FाकÆ<तक F<-याको उपज होइन न ता ऊ स4<वधाको ला<ग मानO स<क> पश4 न` हो।

-म<वकासवादको िशZा गभOपतन उ�ोगलाई ग<तशीलता <द> आ�गको .पमा स<-य l;द̀ आएको छ <कन<क 
यसS मा/¥ mवल एउटा पश4 मा} हो भ>र <सकाउ;छ। भ/न4पदe, “सÂिZ�तावÅि~”  (recapitulation, 
<रuया<पच4Sशन) भ<न> -म<वकासवादको िशZाको दावीअन4सार Ö2ण भ>को प2णO.पमा मा/¥ नभइसmको 
अव0था हो जबसDम Wयो Wयसको <वकासको आिखरी चरणसDम प4µको l;द̀न।

यस प<रकgपनालाई �यापक बनाउ> �यिuत चाgसO डा¶वन (Charles Darwin) का सबभ/दा Fम4ख समथOक 
जमOनीका अ/0टO Rकल (Ernst Haeckel) lन्। RकलS <सकाए, “जीव <वकासS न0ल <वकासको प4नरावÅि~ 
गदOछ”  (“ontogeny recapitulates phylogeny”)। यहा; जीव <वकासको मा> गभOमा l> <वकास र न0ल 
<वकासको मा> -म<वकास (evolutionary development) हो। -म<वकासवादS मा<निलएअन4सार नज/pको 
बLचा गभOिभ} <वकास l> -ममा Wयो -म<वकासका �Å�खलाह. l;द̀ जा/छ, अथeत् एकल कोषबाट माछा अ<न 
माछाबाट उभयचर (amphibian) र उभयचरबाट सरीसÅप (reptile) र सरीसÅपबाट 0तनधारी र 0तनधारीबाट 
प4Lछर नभएको बा;दर (ape) र प4Lछर नभएको बा;दरबाट आिखरमा एक मानव। यसरी Ö2णचा<ह; Wयसको आिखरी 
चरणह.मा प4µर मा} मानव ब/दछ। RकलS मानव Ö2ण माछा, स4�ग4र र बा;दरका Ö2णज0त` l/छ भ>र खाउ> 
िच}ह. छाÊ, तर ती िच}ह. नuकली <थए। RकलS ती Ö2णह.मा गलत Sबल लगाए; उनS ती Ö2णका साइज 
बदS; उनS अ�गह. काटी <नकाS; उनS अ. अ�ग थपथाप गH; उनS अ�गह.लाई बदS। ज0त` - उनS 
एउटा बा;दरको Ö2णको िच} िलए र Wयसलाई माछाको Ö2णज0त` खाउनलाई Wयसका हातह., ख4rाह., नाइटो, 
म4ट4 र योककोष (yolk-sac) हटाए। Wयसपिछ उनS Wयसलाई “माछाको चरणमा रRको गीMबनको Ö2ण”  भ>र 
Sबल <दए। Rकलको प<रकgपना प2र` गलत भएको Fमािणत भइसmको छ तर`प<न उनका ती िच}ह. आजसDम 
पाठ,प40तकह.मा छा�> ग<र/छन्। Rकलको Ìकवद/तीS आध4<नक गभOपतन उ�ोगलाई हौसला <दएको छ। सन् 
१९५७ मा िशश4 मनोव`�ा<नक c/जामीन 0पाक (Benjamin Spock) S S°, हHक िशश4 आफ] <वकास l;द̀ जा;दा 
उसS मानवजा<तको सDप2णO इ<तहासलाई एकएक गरी प4नरावÅि~ गद½छ, शारी<रक र आिWमक .पमा। एउटा बLचा 
गभOमा एउटा सानो एकल कोषको .पमा श4§ l/छ, ठीक जसरी सम4Úमा प<हलो जीव खा प�यो। mही ह�तापिछ 
ऊ एिDनयो<टक Ú�यमा स4<तरह;दा, उसमा माछाका ज0ता qाdि/Úय (gills, <गgस) l/छन्...”  (Baby and Child 
Care, p. 223)। सन् १९९० मा कालO dगन (Carl Sagan ) र उनकी पWनीS Ö2ण छ�ट¦ म<हना नप4µसDम 
प2णO.पमा मानव ब>को l;द̀न भ/> आधारमा गभOपतन गन4O न`<तकताप2णO रRको तक® रा°। Rकलको सÂिZ�तावÅि~ 
प<रकgपनालाई तºयको .पमा िलएर Ö2ण “एक <क<समको प<रजीवी”  को .पमा श4§ l/छ र Wयो 
“qाdि/Úय”  (“gill arches”) भएका कxन ̀माछाज0तो ब/दछ र Wयसपिछ Wयो सरीसÅप.पी (”reptilian”) ब/दछ र 
अ/तमा 0तनधारी.पी (“mammalian”) ब/दछ भ/> दावी गH। दो¤ो म<हनाको अ/तसDममा प<न Ö2ण “अझ` 
खास मानव ब<नसmको l;द̀न”  (“The Question of Abortion: A Search for the Answers,” Parade, April 22, 
1990)।

२. पर�mरP मा&नसलाई &नद ष रगत बहाउन मनाही गन7$भएको छ। बाइबलमा बीस पटक “<नद´ष रगत” 
बहाउन मनाही ग<रएको छ (ज0त` - �यव0था १९:१०-१३; २ राजा २१:१६)। यसS /यायोिचत कारण<बना एक 
�यिuतलाई मान| कामलाई जनाउ;दछ (१ शम2एल १९:५)। उदाहरणको ला<ग हWयारालाई मÅWय4दhड <दइन4चा<ह; 
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/यायोिचत कxरो हो, तर <नद´ष �यिuतलाई मान4Oचा<ह; /यायोिचत होइन। <नद´ष रगत बहाउ>लाई परpqर घÅणा 
गन4Ol/छ (<हतोपश ६:१६-१७)। एउटा गभOमा रRको बLचाज0त` <नद´ष �यिuत को l/छ र?

३. आध7&नक &व�ानP गभ$मा भएकोलाई “¡>ण” भZदछ तर }यसलाई बाइबलमा “बालक” भ&नएको छ (उWपि~ 
२५:२२)। नज/मद̀ मHको बLचालाई “बालबLचा”  (अæय2ब ३:१६) भ<नएको छ। तसथO, एउटा “Ö2ण”  लाई मान4O 
एउटा बLचा मान4O हो। गभO± l;दा सpत बLचाह. छ4rाछ4r ̀ �यिuतह. lन ् भ>र बाइबलS भ/दछ। एसाव र 
याक]बको स/दभOमा यो िख/छ (उWपि~ २५:२३)। य²मया गभOमा छ;द̀ अगमवuता lनलाई बोलाइए (य²मया 
१:५) र बि�त0मा <द> य2ह/ना गभOमा छ;द̀ परpqरको आWमाS भ<रए (ल2का १:१५, ४१-४४)।

४. मोशाको .यवJथाअZतग$त गभ$मा र�को ब�चालाई चोटपटक प7¢ गएको ख5डमा द5डको .यवJथा &थयो 
(F0थान २१:२२-२३)। गभOमा रRको बLचालाई चोटपटक प4�याइ;दा वा उसको मÅWय4 lन प4sदा Wयसलाई गDभीर 
अपराधको .पमा �यवहार ग<र/ºयो।

५. गभyधारणमा&थ पर�mरको &नयZGण SZछ भVर बाइबलP बताउsदछ (उWपि~ २०:१८; २९:३१; ३०:२२)। 
छोराछोरीह. परमFभ4S <दन4भएको हकको सDपि~ lन् भ>र बाइबलS बताउ;छ (भजनस�_ह १२७:३)। गभOको 
बLचा आमाको होइन, परpqरको हो।

६. पर�mरP न] गभ$िभG ब�चालाई &नमyण गन7$SZछ भVर बाइबलP बताउsछ (भजनस�_ह १३९:१३-१६)।

1) परpqरS दाऊदको अ/त0करणलाई िलन4भएको वा बनाउन4भएको <थयो (भजनस�_ह १३९:१३-१६)

(1) “अ/त0करण”  भ/> शMदS मा<नसको अभौ<तक भागलाई जनाउ;छ, उसको kदय, Fाण, र आWमा। 
“अ/त0करण”  भ/> शMदको “kदय”  भ/> शMद<सत <नकट  सDब/ध छ र यसS <व¿ष गरी मा<नसको 
इLछा, उसका चाहनाह., उसको मन, भावनाह.को m/Úलाई जनाउ;छ। Rन4Oहोस ् - भजनस�_ह 
१६:७; २६:२; ७३:२१; <हतोपश २३:१६; यश`या ११:५; य²मया ११:२०; १७:१०; २०:१२; 
Fकाश २:२३।

(2) योचा<ह; परpqरको प<रमhडल हो। यहा; ह0तZoप गनOलाई यसको बाHमा मा/¥लाई पयe�त �ान 
छ̀न। य<द व`�ा<नक अन4स/धानका ला<ग भ>र एउटा अhडालाई गभeधान गराइ;दा उuत नया; 
जीवनको <वकास lन थाgछ भ> र य<द Wयसलाई नC ग<र/छ भ> यसको मतलब यो हो <क Wयहा; 
परpqरको 0व.पमा बनाइएको जीवनलाई समा�त गन| काम ग<रयो। भजनस�_ह १३९ अन4सार 
गभeधारण ग<रएको उuत नया; �यिuत उसको शरीर <नमeण lन बा;की भए ताप<न Wयसमा उसको 
अ/त0करण रRको l/छ भ/> कxरा ब4िझ/छ। मा<नसको अ/त0करण परpqरको अ<धकारमा l/छ भ>र 
भजनस�_हका खhडह.S <सकाउ;छन्। Wयो उहा;Ãारा ब<नएको l/छ र मÅWय4मा Wयो उहा;कहा; न` 
फक�जा/छ (उपशक १२:७)। मा<नस होिशयार रहोस्!

2) दाऊदको शरीरलाई रLन4l> परpqर lन4l/ºयो (भजनस�_ह १३९:१३-१६)। यहा; दाऊद आ�नो 
शरीरको उकप2णO ज<टलताको बाHमा <वचार गदOछन ्र भ/छन् <क यसका रचनाकार परpqर lन4l/छ र 
उहा;का कामका ला<ग उहा;लाई FशÂसा ग<रन4पछO। “म तपाइÁको FशÂसा गन|छ4; <कनभ> म भययोsय र 
आ�यOप2णO री<तS बनाइएको छ4; तपाइÁका कामह. अêðत छन्, अ<न pरो FाणS यो कxरा राyरी 
जा/दछ”  (भजनस�_ह १३९:१४)। सवOशिuतमान् र ब4ि�मान ्सÅिCकतeको अि0तWवको Fमाण चा<ह/छ 
भ> मा<नसको अलौ<कक रचनाको तºयलाई मा} <वचार गन4O पयe�त छ।

(1) दाऊद <नप4णतासाथ ब4<न;द̀ र लगातार ब<न;द̀ गएका <थए (भजनस�_ह १३९:१५,१६)। गभOमा 
गभeधान भएको स2zम अhडाबाट श4§ भएर बLचा कसरी बढ्द̀ जा/छ भ/> कxराको यो गजबको वणOन 
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हो। दाऊद “पÅºवीका सबभ/दा तgला भागह.मा”  बनाइए भ/न4 उनी जमीन म4<न बनाइए भ/> होइन 
तर यसS गभOलाई न` जनाउ;द̀छ। योचा<ह; गभOको प�ाWमक वणOन हो जसलाई मा<नसको आ;खाS 
¥ड्न नसu> एउटा अ;�यारो, अगDय 0थानको .पमा बयान ग<रएको छ। “<नप4णतासाथ ब4<नए;”  भ/> 
<ह�2 शMद (राकाम) को मा> “र�गी<बर�गी त4gयाउन4, अथeत ्काच´प भन4O; यसको मतलब रचना 
गन4O”  (0Ñ�ग)। अ/य ठाउ;मा यसलाई “cलब4rा हा<नएको”  (F0थान २६:३६) र “cलब4rा 
काढ्>”  (F0थान ३८:२३) भ>र अन4वाद ग<रएको छ। बा/सO (Barnes) को <ट�पणी छ: यसS 
<विभ/न धागोह.लाई पर0परमा ब4/> कामलाई जनाउ;छ जसरी अ<हS काप|ट ब4<न/छ। यहा;चा<ह; 
मानव बनोटका <विभ/न र ज<टल तvवह.लाई जनाइ;द̀छ -- म«सर�ज4 (�/डनह., tendons), 
नसाह. (nerves), धमनीह. (veins), रuतवा<हनीह. (arteries), म«सÊशीह. मानो 
<तनीह.लाई ब4<नएज0त` अथवा ती <नप4णतासाथ आपसमा ब4<नएज0त` गरी बयान ग<रएका छन्। कxन` 
प<न ब4rादार शोभा वËलाई यसस;ग त4लना गनO स<क/न; मा/¥को कxन` प<न कलाS य<त धoर ̀थरीका 
य0ता कोमल र म4लायम त/त4 तथा कोिशकाह.लाई उसको हातमा उपलMध गराइए ताप<न उसS 
<तनलाई आपसमा ब4/न सuद̀न ज0तो मानव शरीरको <नमeणको ला<ग आवaयक पदOछ; 
परpqरबाRक अ. कसS Wयसलाई बनाउन सuदछ? यो त4लना अ<त न` स4/दर त4लना हो; अ<न ज<त 
मा<नसS आ�नो शारी<रक बनोटको रचनालाई ब4³>छ Wय<त न` यसको सराहना ग<र>छ”  (बा/सO)। 
आSन <गSन, एम.डी. (Allen Gillen, M.D.) भ/छन्, “शरीर एउटा ब4rादार शोभा वË 
(tapestry) ज0त ̀ गरी ब4<नएको छ। ज0त`, अि0थप�जरको mवल एउट ̀ मा} म«सÊशीलाई 
Rन4Oहोस्। ...स2zमदशOक य/}म4<न Rदe Wयसको अचDमको ब4<नएको रचना Fकट l/छ (Body by 
Design, 2001, p.8)।

(2) दाऊद ब<नन4भ/दा अिघ न ̀ दाऊदको शरीरको वणOन परpqरको <कताबमा Sिखएको <थयो 
(भजनस�_ह १३९:१६)। मा<नसका नील प}ह. (blueprints) भएका यो अचDमको ईqरीय 
प40तक 0वगOमा छ भ/> ब4िझ/छ।

3) बाइबलको यस िशZाको आधारमा गभOपतन <न�य न` हWया हो। Wयो बLचा आमाको होइन; ऊ 
सÅिCकतeको हो। एउटी ËीS आ�नो शरीर<सत आ�नो ख4सी गनO 0वत/} छ̀न <कन<क ऊ सÅिजएको Fाणी 
हो र परpqरF<त जवाफही l/छ र अझ उसको गभOमा भएको Wयो बLचा छ4r` शरीर हो र छ4r ̀�यिuत 
हो।

७. म>£तप>जकह<P आ�ना छोराछोरीह<लाई मान9 गथ9 र योचा&हs पर�mरलाई िघनला¤दो कzरा &थयो 
(भजनस�_ह १०६:३८)।

गभ$पतन सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. <नद´ष रगत बहाउन4 भ>को m हो?

2. परpqरS <नद´ष रगत बहाउ> कामलाई घÅणा गन4Ol/छ भ/> कxरा कxन खhडS बताउ;छ?

3. नज/pको “Ö2ण” लाई बाइबलS कxन शMदS जनाउ;छ?

4. गभeधारण कसको <नय/}णमा छ?

5. मा/¥को Fाणको रचना गन| को हो?

6. कxन भजनमा दाऊदS आफ]लाई गभOमा परpqरबाट रचना ग<रएको कxराको बयान गदOछन्?

7. प4रानो <नयमका समयह.मा म2¶तप2जकह.S आ�ना छोराछोरीह.लाई m गन| गथ|?
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pम-%वकासवाद
चाgसO डा¶वन (Charles Darwin) को -म-<वकासवाद (Evolutionism) आज <वqभ<र <सकाइ/छ। यसको 
दावीअन4सार जीवनको उêव <नज�व पदाथOबाट आफdआफ भएको हो र सब` जीवह. कxन` FारिDभक एक-कोषीय 
जीवबाट -िमम .पमा <वकास भएको हो।

यस पाठको म2ल ताWपयO यो हो <क बाइबल <वqास गन|S -म-<वकासवादलाई र{ गन4OपछO <कनभ> बाइबल र -म-
<वकासवाद एकआपसमा pल खा;द̀नन्।

1. उ}पिbको प7Jतकका श7¥का अ4यायह< वाJत&वक इ&तहासका अिभPख Sन्।

1) उWपि~का श4§का ११ अ�यायह. ऐ<तहा<सक वÅ~ा/त श`लीमा Sिखएका छन्, प� श`लीमा होइन। 
“<तनमा ६४ ओटा भौगोिलक शMदावली, ८८ ओटा �यिuतगत नामह., ४८ ओटा Fजातीय नामह. र 
कमdकम २१ ओटा प<रिचत स«0कÆ<तक साम_ीह. (ज0त` स4न, गोकलध2प र गोpद पWथर, <प~ल, 
फलाम, गोÊर काठ, अलक}ा, मसला, इ;टा, ढ4�गा, वीणा, बा;स4री, शहरह., धरहराह.) उgSख छन् । 
यस स2चीको <व¿ष महvव Wयसcला छलO�ग l/छ जब यसलाई अ/य<सत त4लना ग<र/छ ज0त ̀ ‘कxरानका 
/य2न अ/यो/य स/दभOह.<सत। उWपि~को दस¦ अ�यायमा मा} महvवप2णO ग<न> भौगोिलक तºया�क 
सDप2णO कxरानमा भ/दा पा;च ग4णा बढी È<ट/छ।’ यीम�Xका एक-एक उgSखS Sखकको <वqसनीयतालाई 
0था<पत गन| सDभावना Fदान गदOछ। यहा; उgSिखत <वषयव0त4S FWयZ .पमा वा0त<वक सÂसारको वणOन 
ग<ररRको छ भ/> कxरा खाउ;छ न <क कxन` अ/य सÂसार वा वा0त<वकताको अ/य तहका 
घटनाह.को”  (Walter Kaiser, Jr., “The Literary Form of Genesis 1-11”, New Perspectives on 
the Old Testament, ed. by J. Barton Payne, 1970, p.59)।

2) Xश2S उWपि~लाई ऐ<तहा<सक अिभSखक� .पमा उ{रण गन4Oभयो। ज0त`, ल2का १७:२६-३२ मा Xश2S न2ह, 
जहाज, जलFलय, लोत, आगोÃारा सदोमको <वनाश र लोतकी पWनीलाई उgSख गन4Oभयो। अ/य ठाउ;मा 
Xश2S सÅिC (मक]Oस १३:१९), आदम र ह�वा (म~ी १९:४-६; मक]Oस १०:६-७), क<यन र हा<बल (म~ी 
२३:३५; ल2का ११:५०-५१), र अ�ाहाम (य2ह/ना ८:३९-४०) लाई उgSख गन4Oभयो। AीCS उWपि~को 
प40तकलाई सध� इ<तहासक� .पमा िलन4भयो।

3) नया; <नयमका आठम�X सातजना (याक]बबाRक सब`) Sखकह.S उWपि~ १-११ लाई इ<तहासक� .पमा 
उ{रण गHका छन्। उWपि~को प40तकका श4§का ११ अ�यायलाई जDमा १०० पटक सDम उ{रण ग<रएको 
छ। नया; <नयममा उWपि~को प40तकलाई सध� इ<तहासक� .पमा िलइएको छ।

4) उWपि~ १-३ Xश2 AीCको स4समाचारको ऐ<तहा<सक जग हो।

(1) Xश2को वÂशावली आदमसDम जो<डएको खाइएको छ (ल2का ३:२३-३८)।

(2) आदमलाई AीC<सत त4लना ग<रएको छ (रोमी ५:१२-१९; १ को<र/थी १५:४५)। Fo<रत पावलS 

आदमलाई ऐ<तहा<सक �यिuतWवको .पमा र उWपि~लाई वा0त<वक इ<तहासको .पमा िलए भ/> 

कxरा छलO�ग छ।

(3) आदमÃारा मानव जा<तको पतन भएको lनाS न ̀ स4समाचारको आवaयकता पHको हो (रोमी 

५:१२)। य<द मा<नसको पतन वा0त<वक कxरा होइन भ> स4समाचारको कxन` अथO रह;द̀न।
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2. उ}पिbको प7JतकP &सकाएको कzरालाई ¦म-&वकासवादP &सकाएको कzरा&सत िमलान गन$ स&कZन।

1) सÂसार र यावत थोकह.लाई परpqरS अरब¦ वषO लगाएर नभई ६ <दनमा सÅिC गन4Oभयो भ/> कxरा 
उWपि~S बताउ;छ। उWपि~ १ का सÅिCका <दनह. सामा/य २४-घh� <दन <थए, जसमा सा;झ र <बहान 
समा�श <थए (उWपि~ १:५,८,१३,१९,२३,२१)। यस कxरालाई F0थान २०:१०-११ मा फ©<र 
दोहो�याइएको छ।

2) सब` जीवह. आ�नो-आ�नो जा<तअन4सार उWप/न गनO सu> गरी बनाइएका <थए भ/> कxरा उWपि~S 
बताउ;छ। “आ�नो-आ�नो जा<तअन4सार”  भ/> वाuय«श उWपि~ १ मा ९ पटक È<ट/छ (उWपि~ 
१:११,१२,२१,२४,२५)। सÂसारमा हामीS अवलोकन गनO सu> कxरा प<न ठ,ाuक� यही हो। कxकxरS कxकxर 
उWप/न गराउ;छ, माकxराS माकxरा, चराS चरा, बदामS बदाम। आ�न ̀जा<तिभ} पश4ह. अ/तरFजनन 
गरी “<वकास”  lन सuछन ्(ज0त`, <विभ/न Fकारका कxकxरलाई Fजनन गराई फरक खालका कxकxर उWप/न 
गराउन स<क/छ), तर कxकxरलाई <बरालो<सत अ/तरFजनन गराउन स<क/न। यही कxरा हो बाइबलS 
बताएको अ<न FकÆ<तमा जहा;तही; हामीS अवलोकन गनO सu> कxरा प<न यही हो, तर -म-<वकासवादS 
सब` जीवह.S सध� आ�नो-आ�नो जा<तअन4सार उWप/न गदOछन ्भ/> कxरालाई अ0वीकार गदOछ। -म-
<वकासS त माछा उभयचरमा <वकास भए र उभयचर सरीसÅपमा <वकास भए र सरीसÅप पZीमा <वकास 
भए, आ<द <सकाउ;छ।

3) प<हलो मा<नस बा;दर सम2हबाट <व0तार ̀-म-<वकास भएर आएको Fाणी नभएर परpqरÃारा FWयZ 
.पमा सÅिC ग<रएको हो भ/> कxरा उWपि~S <सकाउ;छ। आदम Fथम मा<नस <थए भ>र बाइबलS 
बताउ;छ (१ को<र/थी १५:४५)। अ<न ह�वा सब` मा<नसका आमा lन् (उWपि~ ३:२०)।

4) मा<नस परpqरको 0व.पमा बनाइएको हो र पश4ह. भ/दा िभ/न छ भ>र उWपि~S बताउ;छ (उWपि~ 
१:२७)। -म-<वकासS भ/छ मा/¥ <वक<सत पश4 हो।

5) सÂसार <स� .पमा सÅिC ग<रएको <थयो अ<न पापS गदe पतन भयो र Wयसcलािख यो <ब_;द̀ गइरRको 
छ भ/> कxरा उWपि~S बताउ;छ। यो कxरा हामीS अवलोकन गनO स<क> सब ̀कxरा<सत pल खा/छ। सब ̀कxरा 
�यवि0थत अव0थाबाट अ�यवि0थत अव0थामा जा> -ममा छ। सब ̀ कxरा <ब_;द̀ छ, उ;धो लाsद̀छ। 
थम´डाइनािमuसको दो¤ो <नयम (Second Law of Thermodynamics) S ठीक यही कxरालाई बयान 
गदOछ जसरी अAीिCय -म-<वकासवादीह.S सpत 0वीकार गदOछन्। आइजाक अ<समोभ (Isaac 
Asimov) एक -म-<वकासवादी <थए तर उनS <दएको थम´डाइनािमuसको दो¤ो <नयमS -म-
<वकासवादलाई वा0तव± र{ गदOछ र बाइबललाई प4िC गदOछ: “<वq-�Dहाhड <नर/तर झन् झन् 
अ0त�य0त ब/द̀छ! यसरी R<र;दा हामीS दो¤ो <नयमलाई हाyो व<रप<र जतातत ̀ �न सuछ¦। क<त 
क<ठन छ घरलाई, कलप2जeह.लाई र हाy ̀ शरीरह.लाई सDहािलरा�न र <स�, चाल4 अव0थामा 
रािखरा�न; <तनीह.लाई <ब_न <दन क<त सिजलो छ। वा0तवमा, <तनलाई <ब_न <दन हामीS mही प<न 
गन4Oपद½न अ<न सब ̀कxराह. <ब_;द̀ जा/छन्, ढgछन्, ट4टफxट l/छन्, िखइ/छन्, ती सब आफdआफ l/छन्। 
दो¤ो <नयम भ>को यही न ̀ हो”  (Asimov, “In the Game of Energy and Thermodynamics You 
Can’t Break Even,” Smithsonian Institute Journal, June 1970, p.10)। यो वा0त<वक हो र यो कxरा 
-म-<वकासवादको प<रकgपनाभ/दा क<त फरक छ जसS भ/छ <क जीवह. <नज�वबाट <व0तार` जीवमा 
-म-<वकास भए, अ0त�य0तताबाट श4§ भएर आफdआफ �यवि0थत भए।

6) सब` कxराह. <तनीह.S परpqरका उ{oaयह. प2रा गन4OपछO भ>र सÅिC ग<रएका lन ्भ/> कxरा उWपि~S 
बताउ;छ। FकÆ<तमा जहा;स4क� Rर¦, स2zमदशOक य/}Ãारा िख>िख िलएर Ðरबीन �िल0कोपÃारा 
िख>सDमका कxराह., Wयहा; हामी रचना (design) �दछ¦, ज4न कxराचा<ह; -म-<वकासको 

207



प<रकgपनाको <वप<रत छ जसअन4सार सÂसार अ/धाध4/ध l> भौ<तक F<-याह.को उपज हो। अ�ययन 
गन4Oहोस् कोषलाई, आ;खालाई, कानलाई, पातलाई, उड्> प°टालाई, अण4लाई, Fकाशलाई, �व<नलाई, 
पानीलाई -- जहा;तही; तपाईS उ{oaय (purpose) र रचना (design) Èrाउन4l/छ। माइकल डo/टन 
(Michael Denton) को अवलोकन यस Fकार छ, “हामीS जहा; RH प<न, ज<त ग<हरो तहमा RH प<न 
हामीS Wयसमा प2णO.पमा अत4लनीय �oÜताय4uत स4/दरता र ब4ि� �छ¦ र <स�ताको यही गजबको 
सवO�यापकताS आकि0मकको अवधारणा (idea of chance) लाई य<त ठ2लो च4नौती <द/छ”  (Evolution: 
A Theory in Crisis, 1983, p. 342)। <सफ® एउटा “सरल”  स2zमदशOकीय एक-कोषीय Mयाu�<रया (आर. 
कोलाइ) िभ} य<त धoर` डी-एन-ए स2चना एकाईह. रRका l/छन ् जो इ/साइकJो<प<डया <�टा<नका 
(Encyclopedia Britannica) का १० करोड प/नाह.मा रRका स2चना बराबर l/छन्, अ<न ती सब 
स2चनाह. <स� .पमा आपसमा िमSर काम गदOछन् र आ�न ̀F<तिल<पह. उतादOछन्! उ{oaय र रचना न` 
हामीS आशा गनO स<क> कxरा हो य<द सÂसारलाई परpqरS सÅिC गन4Oभएको हो भ> जसरी उWपि~को 
अिभSखS दावी गदOछ, तर य<द -म-<वकासवाद सWय हो भ> हामीS यहा; mवल अ0त�य0तता र 
गोलमाल मा} Èrाउन4पन|ºयो।

7) पÅºवीको इ<तहास क<रब ६,००० वषO मा} प4रानो छ भ/> कxरा उWपि~S खाउ;छ जब <क -म-
<वकासवादS यो अरब¦ वषO प4रानो भएको दावी गदOछ।

8) मा<नसS परpqर<सत सÂवाद गनO सकोस् भ>र उ<सत श4§िख न` भाषाको Zमता <थयो भ/> कxरा 
उWपि~S बताउ;छ। तर -म-<वकास अन4सार भाषा भ/> कxरा पश4का ज0त ̀आवाजबाट <वकास भएको हो। 
यो ब4³न4 महvवप2णO छ <क आध4<नक प4रातvव�ानS सpत बताउ;दछ <क िल<पको श4§आत क<रब ६,००० 
वषO अगा<ड भएको हो, ज4न कxरा बाइबलको अिभSख<सत ठ,ाD± pल खा/छ (Joseph Naveh, Origins 
of the Alphabets: Introduction to Archaeology, Jerusalem: The Jerusalem Publishing House, p.
6)।

9) ब4ि�प2णO स�यता <नमeण गन| Zमता मा<नस<सत श4§िख न ̀<थयो भ/> कxरा उWपि~S बताउ;छ। आदमका 
स/तानS पश4पालन गH, सा�गी<तक बाजा बनाए, <प~ल र फलामका काम गH (उWपि~ ४:२०-२२)। 
तर -म-<वकासवादको दावी अन4सार मा<नसको स�यता “ढ4�µ य4ग”  (“stone age”) बाट श4§ भयो ज4न 
cला “ग4फामा बÏo मा<नसह.” (“cave men”) पश4ज0त` जीवन <बताउ;¸।

¦म-&वकासवाद सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. उWपि~को प40तकका श4§का अ�यायह. वा0त<वक इ<तहास lन् भनी हामी जा/दछ¦। चारओटा कारण <दन4होस्।

2. उWपि~को प40तकका आठजनाको नाम <दन4होस् जसलाई Xश2S उgSख गन4Oभयो।

3. नया; <नयममा उWपि~का श4§का ११ अ�यायह.बाट क<तपटक उ{रण ग<रएको छ?

4. कxन तीनओटा त<रकाS उWपि~ १-३ स4समाचारको ऐ<तहा<सक जग हो?

5. उWपि~S <सकाएका कxरा -म-<वकासवादS <सकाएका कxरा कसरी िभ/न छन ् भ/> कxरा ९ ओटा ब4;दामा 

बताउन4होस्।

6. थम´डाइनािमuसको दो¤ो <नयमS -म-<वकासवादलाई कसरी गलत सा<बत गदOछ?

7. आध4<नक प2रातvव�ान अन4सार िल<पको श4§आत क<हS भएको <थयो?

8. -म-<वकासवादको “ढ4�µ य4ग” को िशZालाई बाइबलS कसरी काट्छ?
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%वqाम %दन

क5ठ गन7$पन9 पदह<: )Jथान ३१:१२-१३; न�eयाह ९:१३-१४; कलJसी २:१६

Fव¥ाम Fदन इªाएललाई Fदइएको परtZरबाटको एउटा िच:ह हो ज1न िच:ह इªाएल उजाड2थानमा 

[Qदा´Fर Fदइएको Fथयो

आदमको समयिख न` मा<नसह.S <व�ाम <दन पालन गद½ आएका छन् भ>र dÈ/थ-डo एड्Èि/ट0टह. 
<सकाउ;छन्, तर यो त बाइबलक� अिभSखको <वप<रत कxरा हो। <व�ाम <दन सÅिCको छ̀ट¦ <दनको अ/तमा श4§ 
भएको भए ताप<न (उWपि~ २:१-३), उuत <व�ाम परpqरको <व�ाम <थयो, मा<नसको होइन। परpqरS 
<व�ाम <दन मा<नसलाई <दन4भयो भ/> कxरा उWपि~को प40तकमा कत` उgSख छ̀न। उWपि~को प40तकमा उgSिखत 
प<व} जनह.S �दीह. <नमeण गH, FाथOना गH, बिलह. चढाए र दस¦ अशÂ <दए; तर ती <दनह.मा <व�ाम <दन 
पालन गन| सDब/धमा प<व} शाË मौन छ।

<व�ाम <दन इ¤ाएललाई सबभ/दा प<हS उजाड0थानमा <दइएको कxरा नRDयाह ९:१३-१४ S F0ट` बताउ;छ।

अ�ाहाम, इसहाक र याक]बS <व�ाम <दन पालन गHका भए उनीह.का छोराछोरीह. उuत अ�यास<सत प<रिचत 
l><थए; तर अव0था Wय0तो <थएन भ/> कxरा नRDयाहS बताएको छ।

F0थान ३१:१२-१३ S F0ट ̀बताएको छ <क <व�ाम <दन परpqर र इ¤ाएल बीचको एउटा <व¿ष िच/ह <थयो। 
सÅिC प�ात् य<द मानव जा<तलाई सवOसाधारण .पमा <व�ाम <दन <दइएको भए, Wयो इ¤ाएलका <निDत एउटा 
िच/ह ब/न सu> <थएन। वा0त<वकता यो हो <क <व�ाम <दन इ¤ाएल जा<तको <निDत हो, अ. कxन` जा<तका 
<निDत होइन।

साथ̀ यो प<न उgSख ग<रन4 महvवप2णO कxरा छ <क <व�ाम <दन अन/तसDम इ¤ाएलक� <निज 0वािमWवमा रह>छ 
(F0थान ३१:१६)। यो िच/ह क<हgय` र{ ग<र>छ̀न वा अ/य जा<तलाई ह0ता/तरण ग<र>छ̀न। यही कारणS गदe 
हो पÅºवीमा AीCको रा�य 0थापना भएपिछ प<न इ¤ाएलS <व�ाम <दन पालन गन|छ भ>र अगमवuताह.S 
भ<वÇयवाणी गHका छन् (यश`या ६६:२३)। स�कCकाल (tribulation period) सDब/धी आ�ना 
भ<वÇयवाणीह.मा Xश2 AीCS <व�ाम <दनको उgSख (म~ी २४:२०) <कन गन4Oभयो भ/> कxरा प<न यसबाट ब4³न 
स<क/छ। य¯दीह. आजसDम प<न <व�ाम <दन पालन गदOछन् र इ¤ाएल शिभ} <नषoधा�ाह. लाग4 छन्। ज0त`, 
<व�ाम <दनमा एल आल एअरलाइनको उèयन dवा ब/द l> गछO।

Fव¥ाम Fदन र नयाQ Fनयमको FवZासी

Fo<रतह.S मhडलीह.लाई प}ह. S�दा°<र mवल तीनपटक मा} <व�ाम <दनको उgSख गHका छन्:

1. <व�ाम <दन AीCमा पाइ> म4िuतको <व�ामको Fतीक हो (<ह�2 ४)। जसरी य¯दीह.S <व�ाम <दनमा कxन` 
काम गद½न¸, Wयसरी न` एक <वqासी उसको कxन` काम<बना न` परpqरको अन4_हS बचाइ;दछ।

2. नया; <नयमको <वqासीलाई <व�ाम <दन पालन गन4Oपन| कxन ̀ वा�यता छ̀न (कल0सी २:१६)। पावलS यहा; 
बlवचन Fयोग गद½ “<व�ाम <दनह.”  को कxरा गदe उनS परpqरS इ¤ाएललाई <दन4भएका सब ̀ <व�ाम 
<दनह.लाई जनाउ;द̀छन ् जसमा चाडह.<सत सDबि/धत <व�ाम <दनह. प<न पदOछन्। ज0त`, Ê/�को0ट 
ह�ताको सध� प<हलो <दनमा पºय´ तर Wयो एक <व¿ष <व�ाम <दन <थयो जसमा कxन ̀काम ग<र;द̀नºयो (Sवी 
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२३:१६-२१)। dÈ/थ-डo एड्Èि/ट0टह. लगायत <व�ाम <दन पालन गन| अ.ह. कल0सी २:१६ S <नयिमत 
सा�ता<हक <व�ाम <दनलाई जनाउ;द̀न भ/> दावी गदOछन्, तर Wयस कxराको कxन` Fमाण छ̀न।

3. प<व} <दनह.को सवालमा नया; <नयमको <वqासीलाई 0वत/}ता <दइएको छ (रोमी १४:४-६)।

<व�ाम <दन AीिCयनको ला<ग वा�यताको कxरा हो भनी दावी गन|ह.S Fo<रतह.को िशZा <वप<रत <सकाउ;द̀छन्।

“<व�ाम <दन प4रानो सÅिC<सत सDबि/धत कxरा हो र Wयो तो<कएर इ¤ाएललाई न` <दइएको <थयो; Fभ4को <दन नया; 
सÅिC<सत सDबि/धत कxरा हो र यो <व¿ष गरी मhडलीको हो। <व�ाम <दनS �यव0थालाई आ�gयाउ;दछ जसरी ६ 
<दनका कामपिछ <व�ाम l/छ, तर Fभ4को <दनS अन4_हलाई आ�gयाउ;दछ, <कन<क हामी हHक नया; ह�ता 
<व�ामबाट श4§ गदOछ¦ जसका पिछ काम l/छन्” (Wiersbie’s Old Testament Outlines)।

Wयसो भए <कन त Xश2S <व�ाम <दन पालन गन4O भयो? उहा;S ज4न कारण मोशाका सब` <नयमह. पालन गन4Oभयो 
ठीक Wयही कारण <व�ाम <दन पालन गन4Oभयो। (उहा;S चाडह. प<न मा/न4भयो)। Xश2S यी सब` गन4Oभयो <कन<क 
उहा; शरीरअन4सार य¯दी भई ज/मन4भएको <थयो, �यव0थाको अधीनमा ज/मन4भएको <थयो। उहा;S Wयसलाई प2रा 
गन4Oभई आ�ना जनह.लाई Wयसको सजाय; र ब/धनबाट छ4टकारा <दन सuनलाई उहा; Wयसरी आउन4भएको <थयो।

श1�का 3ीि5यनह@h आइतबारको Fदनमा उपासना गदE© भ:G कnराको बाइबलीय Bमाण

1. Xश2 मHकाह.बाट प<हलो <दनमा बौHर उठ्न4भयो (मक]Oस १६:९)।

2. Xश2 आ�ना Eलाह.कहा; प<हलो <दनमा खा पन4Oभयो (मक]Oस १६:९)।

3. Xश2 बौHर उठ्न4भएपिछ आ�ना Eलाह.<सत फरक-फरक ठाउ;मा पटक-पटक प<हलो <दन± खा पन4Oभयो 
(मक]Oस १६:९-११; म~ी २८:८-१०; ल2का २४:३४; मक]Oस १६:१२-१३; य2ह/ना २०:१९-२३)।

4. Xश2S आ�ना Eलाह.लाई प<हलो <दनमा आिशष <दन4भयो (य2ह/ना २०:९)।

5. Xश2S आ�ना Eलाह.लाई प<व} आWमाको दान प<हलो <दनमा Fदान गन4Oभयो (य2ह/ना २०:२२)।

6. Xश2S आ�ना Eलाह.लाई सारा सÂसारलाई स4समाचार Fचार गनOलाई आश <दन4भयो (य2ह/ना २०:२१; 
मक]Oस १६:९-१५ <सत त4लना गन4Oहोस्)।

7. Xश2 प<हलो <दनमा 0वगeरोहण lन4भयो, <पताको दा<ह> हातप<r बÏ4भयो र सब` कxराह.को िशर बनाइन4भयो 
(य2ह/ना २०:१७; एफ©सी १:२०)।

8. प<हलो <दनमा मHका धoर`जना प<व} जनह. िचहानह.बाट बौHर उठo (म~ी २७:५२-५३)।

9. प<हलो <दन Eलाह.का ला<ग आन/द र रमाहटको <दन ब/यो (य2ह/ना २०:२०; ल2का २४:४१)।

10. प<हलो <दनमा बौ<रउठ्न4भएको AीCको स4समाचार Fथम पटक Fचार ग<रयो (ल2का २४:३४)।

11. प<हलो <दनमा Xश2S Eलाह.लाई प<व} शाËह.को अथO खोिल<दन4भयो (ल2का २४:२७,४५)।

12. प<हलो <दनमा हाyो उ�ार <क/> काम प2रा भयो (रोमी ४:२५)।
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13. प<हलो <दनमा प<व} आWमा ओलOन4भयो (Fo<रत २:१)। डोलाउ> Èटीको <बटा gयाएपिछको <व�ाम 
<दनपिछको पचास¦ <दनमा Ê/�को0ट पदOºयो (Sवी २३:१५-१६)। Wयस`S Ê/�को0ट सध� आइतबारमा 
पदOºयो।

14. AीिCयनह. उपासना गनOलाई आइतबार Èला l/¸ (Fo<रत २०:६-७; १ को<र/थी १६:२) (D.M. Canright, 
Seventh-Day Adventism Renounced)।

Wयसcलािख अ<धक«श AीिCयनह. उपासना गनOलाई Fभ4को <दन (आइतबार) मा न ̀ Èला l;द̀ आएका छन्। 
उनीह.का म4िuतदाताको बौ<रउठाइको आदर गद½ उनीह.S यसो गन| गHका lन्। <व�ाम <दनमा AीC िचहानिभ} 
lन4l/ºयो अ<न प<हलो <दनमा मHकाह.बाट Õठा (firstborn) को .पमा बौHर उठ्न4भयो। <व�ाम <दनS प4रानो 
सÅिCको अि/तम <दनलाई स�mत गदOछ (उWपि~ २:२)। अाइतवार चा<ह; नया; सÅिCको प<हलो <दन हो।

श1�का 3ीि5यनह@h आइतबार उपासना गदE© भ:G ऐFतहाFसक Bमाण

बनOबासको प} (१०० एडी ताका) -- “जसको कारण हामी आन/द<सत आठ¦ <दनलाई पालन गदOछ¦, ज4न <दनमा 
Xश2 मHकाह.बाट बौHर उठ्न4भयो।”

इªo<सयसको प} (१०७ एडी ताका) -- “पराई िशZाह.Ãारा बहकाउमा नपर, नता द/Wयकथाह.Ãारा, जो 
लाभदायक l;द̀नन्। <कन<क हामी अझ ̀य¯दी �यव0थाअन4सार िजउन4 भ>को हामीS अन4_ह Fा�त गHका छ̀न¦ भ/> 
कxराको 0वीकार गन4O हो…यसकारण य<द उuत Fाचीन �यव0थाअन4सार lकeइएकाह.S एउटा नया; आशालाई 
Fा�त गHका छन् भ> <व�ाम <दन पालन गनO छाडoका l/छन ्र Fभ4को <दनलाई पालन गद½ आएका l/छन्, ज4न <दन 
उहा;Ãारा र उहा;को मÅWय4Ãारा हामीS नया; जीवन पाएका छ¦।”

जि0टन माटOर (१४० एडी ताका) -- “आइतबार भ<न> <दनमा शहर वा गाउ;ब0तीमा बसोबास गन|ह. सब` एक� 
ठाउ;मा Èला l> गदOछन ्अ<न Wयहा; Fo<रतह.का प}ह. वा अगमवuताह.का Sखोटह.बाट प<ढ/छ। …तर हामी 
सब`जनाS साझा सभा रा�> <दनचा<ह; आइतबार हो <कनभ> परpqरS प<हलो <दनमा न` …सÂसार बनाउन4भयो; 
अ<न Xश2 AीC हाyा म4िuतदाता Wयही <दनमा मÅWय4बाट बौHर उठ्न4भयो।”

बाद|सा>स्, एडo0सा (१८० एडी ताका) -- “ह�ताको प<हलो <दनमा हामी एकआपसमा िमSर Èला l/छ¦।”

अSuजाि/çयाको uSp/ट (१९४ एडी) -- “<तनS <नयमबमोिजम, स4समाचार अन4सार, Fभ4को <दनलाई पालन 
गदOछन्…आफ�मा Fभ4को बौ<रउठाइलाई म<हमा <द/छन्।”

टट4Oिलयन (२०० एडी) -- “यस <दनलाई आ�नो <व�ाम <दन भ>र सÂ�ा <द>ह.को खhडन गद½ हामी 
श<नवारपिछको <दनलाई औपचा<रकता <द/छ¦।”

इH<नयस (१५५-२०२ एडी ताका) -- “Fभ4को बौ<रउठाइको रह0यलाई Fभ4को <दनमा बाRक अ/य <दनमा 
मनाउन िमgद̀न अ<न यस <दनमा मा} हामीS Fभ4 भोजको रोटी भचाइ;को पालना गदOछ¦।”

साइ<Fयन (एडी २५०) -- “आठ¦ <दन अथeत् श<नवारपिछको प<हलो <दन, र Fभ4को <दन।”

आनाटोिलयस (एडी २७०) -- “Fभ4को <दनमा भएको Fभ4को बौ<रउठाइF<तको हाyो �ÃाभावS Wयसलाई 
मनाउन हामीलाई FोWसाहन गदOछ।”

<पटर, अSuजाि/çयाको <बशप (एडी ३०६) -- “तर Fभ4को <दन हामी रमाहटको <दनको .पमा मा/दछ¦ <कनभ> 
उuत <दनमा उहा; फ©<र बौरन4भयो।”
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&व§ाम &दन सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. <व�ाम <दन Fथम पटक क<हS <दइएको <थयो?

2. उWपि~को दो¤ो अ�यायमा <कन <व�ाम <दनको उgSख ग<रएको छ य<द Wयसcला Wयो मा<नसलाई <दइएको 

<थएन भ>?

3. <व�ाम <दन परpqर र इ¤ाएल बीचको एउटा िच/ह हो भ>र कxन खhडS बताउ;छ?

4. हजार वषOको रा�यमा <व�ाम <दनको पालनाको बाHमा बाइबलS <कन उgSख गदOछ?

5. <ह�2को चौथो अ�याय अन4सार <व�ाम <दन कxन कxराको Fतीक हो?

6. कल0सी २:१६ S <कन <व�ाम <दनलाई बlवचनमा उgSख गदOछ?

7. कल0सी २:१६ S <नयिमत सा�ता<हक <व�ाम <दनको कxरा गHको छ̀न भ/> m Fमाण छ?

8. श4§का AीिCयनह. आइतबारको <दनमा Èला l/¸ भ/> पा;चओटा बाइबलीय कारण <दन4होस्।

9. आइतबार उपासनाको <दन <थयो भ/> तीनओटा Fाचीन ऐ<तहा<सक स/दभOह. उgSख गन4Oहोस्।
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Kभ)मा rहणयोsय प%हरन
भाग १

क5ठ गन7$पन9 पदह<: .यवJथा २२:५; १ &तमोथी २:९; १ को&रZथी ११:१४-१५

प<हरन �याद̀ महvवप2णO कxरा हो <कनभ> प<हलो, यसS kदयलाई F<त<बिDबत गदOछ, साथ̀ Wयसलाई असर पादOछ। 
दो¤ो, प<हरन महvवप2णO कxरा हो <कनभ> प<हरन एउटा भाषा हो। यो एउटा “सामािजक भाषा”  हो, फ©शनको 
अिभ�यिuत हो। यस कxराक� �ानको आधारमा फ©शन उ�ोग फ0टाइरRको छ र परpqरका छोराछोरीS प<न 
यसलाई ब4³न4 आवaयक छ। ±S आफ�लाई Faन गन4Oपन| कxरा हो, pरो प<हरनS क0तो स/श Fसारण गद½छ? 
<व<क<प<डयाS फ©शनलाई “चलनचgतीको अिभ�यिuतको एक <क<सम”  (a prevailing mode of expression) 
भ>र प<रभा<षत गHको छ। “प<हरनको हHक अÂशS कxन` स«0कÆ<तक र सामािजक अथO बोmको l/छ”  भ>र 
<व<क<प<डयाS मा<निलएको छ र “Fसारण भइरRको स/श ब4³न सuनलाई मा/¥S उuत भाषा जा>को lन4पछO” 
भ>र <ट�पणी गHको छ।

ख4कxलो यौ<नक <विशCता बोmका “तीÇण”  खाS प<हरन <ब-ी गन| एबर-ोDबी र फीच (Abercrombie & Fitch) 
नाम गHको प<हरन उ�ोग Wयसको “&व¨ोही मनोभावका <निDत F�यात”  छ भ>र “च�पल, Lयाि~एका जीन र 
<नय/}ण”  शीषOक गHको Sखमा भ<नएको छ (“Flip-Flops, Torn Jeans, and Control”, Business Week, 
May 30, 2005)। Wयस`S सÂसारS सpत Abercrombie & Fitch को प<हरनको स/श क0तो खालको छ भ/> 
कxरा ब4³दछ। <तनीह. ल4गा मा} होइन एउटा मनोभाव <ब-ी गद½छन्।

तसथO, प<हरन श`ली <नद´ष l;द̀न। FWXक श`लीS एउटा स/श Fचार गदOछ र परpqरको जनS आ�नो प<हरनÃारा 
गलत स/श Fसारण गनOिख होिशयार बÏ4पछO।

परpqरको वचनS m भ/दछ भ/> बाHमा प<हरन उ�ोगलाई कxन` मतलब छ̀न भ/> कxरा हामीS ब4³न4पछO।

हामी परpqरका जनह.लाई लाउन l> या नl> फ©शनको स2ची चा<हएको होइन। हामीलाई चा<हएको कxरा हो 
प<हरनका श`लीलाई जा;Lनका <निDत 0पC बाइबलीय <स�ा/तह.। फ©शन <नर/तर बदिल/छ, तर परpqरको 
वचनका <स�ा/तह. एकसमान रह/छन्।

MीिNयनको प&हरन सeबZधी बाइबलीय &स~ाZतह<को सार©श

१) 3ीि5यनको पFहरन भ¶ [न1पछE (१ Fतमोथी २:९)

भÚतालाई नया; <नयममा “प<तöता”, “आWमसÂयमी”, “सEत”, र “ल�जाल4 0वभाव”  भ/> शMदह.S बयान 
ग<रएको छ। Ëीलाई अaलील वा अशोभनीय त<रकाS FदशOन गराउ> कxन` प<न कxरालाई यसS <नषoध गदOछ।

प<हलो, भÚ प<हरन शरीरलाई उिचत ढ�गS ढाu> प<हरन हो र यौन आकषOणका शारी<रक अ�गह.लाई ना�गो 
गरी FदशOन नगन| प<हरन हो। यश`या ४७:२ S भ/छ, ËीS आ�नो ख4rा ना�गो पान4O र <त÷ा खाउन4 ना�गोपना 
हो। यसकारण, छोटो 0कटO, हाफ-पाय/ट, िच<रएको 0कटO, तलसDम िख> चोलो, ढाडको खाgडो खाउ> चोलो, 
अगा<ड छातीको तलसDम िच<रएको वË, पछा<ड ख4gला छो<डएको वË, बाlला नभएको वË र कxन` प<न पौडी 
°gदा लाउ> आध4<नक वË। साथ̀ िभ}प<r �न स<क> खालको पातलो वा �वाल-�वाल पHको कपडाS ब>को 
ज4नस4क� प<न ल4गा अभÚ प<हरन हो।
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दो¤ो, भÚ प<हरनS यौन आकषOण गन| तवरS जीउडालको 0व.पलाई Fकट गद½न। कि0सएको, जीउ± टा;ि0स> 
खालको पोशाक, अपयe�त वा छोटो पोशाक जि~क� अभÚ पोशाक हो <कन<क यसS Ëीको आकÆ<तलाई म4�य 
बनाउ;दछ र प4§षको �यानाकषOण Wयस<तर ल̀जा/छ ज4न चा<ह; व`वा<हक सDब/धमा भ/दा बा<हर <नषo<धत छ।

Î¤ो, भÚ पोशाक भ<ड्कलो l;द̀न। Fo<रत पावलS १ <तमोथी २:९ मा भÚ प<हरनको कxरा गदe उनS “बा<टएको 
mश, वा स4न, वा मोतीह., वा दामी-दामी वË”  लाई उgSख गदOछन्। यस सÂसारको भिuतहीन फ©शन उ�ोगको 
लzय भ>को अह�कारी, भ<ड्कलो, स«सा<रक ब4ि�को हाउभाउ र साथ̀ यौन-mि/Úत हाउभाउ सÅजना गन4O हो। 
भिuत गन| ËीS य0ता फ©शनलाई र{ गदOिछन् र आफ�लाई र आ�ना छोरीह.लाई “स4हाउ> [भÚ] वË” 
प<हराउ;दिछन्।

अभÚ प<हरन उ�ोगलाई यी कxराको राyो �ान छ र WयसS Ëीह.लाई भÚताS होइन तर लो�याउ> पाराS 
प<हराउन कोिशश गदOछ।

२) 3ीि5यनको पFहरन लiyFगक िभ:नता कायम रा�G पFहरन [न1पछE (उ=पिM १:२७; eयव2था २२:५; १ 

कोFर:थी ११:१४-१५)।

Ëीको पोशाक पÅथक.पमा Ëीको ज0तो lन4पछO र प4§षको पोशाक पÅथक.पमा प4§षको ज0तो।

आध4<नक एकिल�गीय (य2<नduस) अिभयान (unisex movement) सवOशिuतमान् परpqरको <वÚोहमा र उहा;को 
वचनको <व§�मा अगा<ड लिDकरRको छ र यस<सत आव� भएको कxन ̀प<न फ©शन<सत AीिCयनS अिलक<त प<न 
सDझौता गन4Ol;द̀न। एक� �यिuत प4§षज0तो प<न, Ëीज0तो प<न िख> य2<नduस F0त4<त <नद´ष कxरा होइन। य0तो 
अ�यास रक स�गीतकारह.बाटको सÅजना हो जोह.S परDपरालाई उलटप4लट पानO चाह/¸। ËीS लगाउ> पाय/ट 
य2<नduस फ©शन अिभ�यिuतको .पमा सÅजना ग<रएको <थयो अ<न आध4<नक य2<नduस अिभयानमा यसS mि/Úय 
भ2िमका °gदछ।

mशका श`लीह. प<न अिभ�यिuतह. lन्। प4§षS लामो mश पाg> र ËीS छोटो mश पाg> कxरा mवल <नद´ष 
फ©शन होइनन ्तर परpqरको सÅिCको <नयम<व§� उठoका <वÚोहका अिभ�यिuत lन् (१ को<र/थी ११:१४-१५)। 
१९६० को दशकको एउटा रक गीतS जवान प4§षह.लाई आ�नो mश लामो lन <दन र “<तyो अनौठो झhडा 
फरफराउनऊ”  भ/द̀ FोWसाहन <द/ºयो। “Èन RSन”  सम2हको डo<वड ली रोथको गवाही <थयो: “[pरो लामो 
कपाल] एउटा झhडा हो। यो ताजOन हो। म सध� �यव0थापनको <वरोधी रह>छ4”  (John Makujina, Measuring 
the Music, p.73)।

गलत तक· र Fतनका B=य1Mर:

गलत तक· #१: eयव2था २२:५ मोशाको eयव2थाको अ�श हो ज1नचाFहQ 3ी5मा खा`ज भइसIको छ।

उ~र: मोशाको �यव0था AीिCयनको �यव0था होइन भ>र हामी जा/दछ¦ तर`प<न <तनमा AीिCय जीवनका <निDत 
पाठह. छन्। १ को<र/थी १० मा पावलS �यव0थाबाट थ4F̀ कxरा उgSख गछOन् र <नÇकषOमा भ/दछन्, “अब 
उदाहरणका <निDत यी सब` कxराह. <तनीह.मा<थ आइपH, र हाy ̀Eताउनीका <निDत Sिखएका lन्, जसमा<थ 
सÂसारका अ/तह. आइप4µका छन”्  (१ को<र/थी १०:११)। �यव0था २२:५ मा हाy` Eताउनीका <निDत Sिखएको 
एउटा न`<तक <स�ा/त छ। Wयहा; उgSिखत <स�ा/त यो हो <क प4§ष र Ëीका प<हरनका बीच 0पC िभ/नता 
lन4पदOछ।
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पावलS यस कxरालाई १ को<र/थी १४:३४ मा जोड <दए जब उनS भ>, “<तमीह.का Ëीह. मhडलीह.मा च4प 
लाग2न्; <कन<क उनीह.लाई बोg> अन4म<त छ̀न, तर आ�ाकारी भएर रह> आ�ा छ; �यव0थाS प<न यस ̀भ/छ।” 
तसथO, पावलअन4सार, प4§ष र Ëी बीचका सÅिCिखक� िभ/नताका बाHमा मोशाको �यव0थाS AीिCय जीवनको 
सवालमा FWयZ तवरS सDबोधन गदOछ।

गलत तक· #२: यFद हामी eयव2था २२:५ लाई आज प¸याउG हो भG त हामीh eयव2था २२:९-११ लाई 

पFन प¸याउन1पछE जहाQ एक§ ठाउQमा ¦ई FकFसमको बीउ छनE [Qदiन र िमि¥त साम�ीh बGको कपडाको ल1गा 

लाउन1[Qदiन भFनएको छ।

उ~र: य�<प हामीS भौ<तक .पमा यी आ�ालाई आज पालन गद½न¦, <तनीह.S <सकाएका अप<रवतOनीय आिWमक 
<स�ा/तह.लाई भ> हामीS पालन गन½पछO। यी आ�ाह. <दन4भएर परpqरS इ¤ाएललाई अलगपनताको 
<स�ा/त <सकाउ;द̀ lन4l/ºयो। य0ता <नयमह. उनीह.S “प<व} र अप<व}, श4� र अश4�को बीचमा िभ/नता 
रा�न”  सक]न् (Sवी १०:१०) भ/> उ{oaयS उनीह.लाई <दइएका <थए। �यव0था २२:९-११ S, तब, नया; 
<नयमको AीिCयनलाई Fभ4को दÅिCमा ज4नस4क� प<न खराब र गलत कxरािख ऊ अलग lन4पछO भ/> कxराको सDझना 
गराउ;दछ (म~ी ६:२४; २ को<र/थी ६:१४-१७; १ य2ह/ना २:१५-१६, आ<द)।

आध4<नक फ©शन सDब/धीको <ववादको कxन` पZS प2वe_<हत नभएका <वगत शतािMदह.का <ट�पणीकारह. 
�यव0था २२:५ को िशZा AीिCय जीवनका ला<ग लाग4 l/छ भ/> कxरा ब4झoका <थए।

Õ>भा बाइबल (१५६०) को फ]टनोटमा भ<नएको छ: “प4§षको वË ËीS नप<हरोस्, न ता Ëीको वË प4§षS; 
<कनभ> य0तो गन|ह. सब` परमFभ4 <तyा परpqरका <निDत घÅिणत छन्। <कनभ> Wयसो गदe FकÆ<तको <नयमलाई 
अदलबदल ग<र/छ र यसरी <तमीS परpqरलाई <तर0कार गदe रRछौ भ/> कxरा Fकट l/छ।”

Dयाºय2 प2ल (१६२४-१६७९) S भ>: “यसो गन4O <नषo<धत छ, एका<तर िशCताको खा<तर, <क मा<नसह.S ती 
िल�गह.लाई नअलमgयाऊन्, न ता अलमgयाएको ज0तो होस्, जसलाई परpqरS िभ/न बनाउन4भएको छ, ता<क 
�Cताको सब ̀.पबाट टाढा बÏ स<कयोस्, अथeत् प<हरनको Wयस <क<समको सrापrाको पछा<ड l> प4§षमा Ëीको 
ज0तो नरम-0वभावको स�mत, Ëीमा अह�कारको, �व`मा हल4कोपनको र बचपनको; र अकe<तर �Cताका सब` 
श�का र अवसरह.लाई पर रा�नलाई प<न हो जो न} ता ख4Sआम <नDWयाइ>ºयो।”

Dयाºय2 Rनरी (१६६२-१७१४) S भ>: वËÃारा िल�गका िभ/नतालाई कामय ग<रन4पछO, आ�न ̀र साथ̀ आ�नो 
िछpकीको प<तöताको स4रZाको ला<ग, �यव0था २२:५। FकÆ<त आफ�S प<न <तनीह.का बीच mशÃारा िभ/नता 
कायम रािखन4पछO भ>र <सकाउ;छ (१ को<र/थी ११:१४), अ<न Wयही <नयमS <तनीह.का वËह.मा प<न, 
जसलाई Wयस`S अलमgयाइन4l/न, चाR Wयो द̀<नक प<हरनमा होस् वा चाR cलाबखतको अवसरमा।

जन <गल (१६९७-१७७१) S भ>: “प4§षको वË ËीS नप<हरोस्…Wयो त �याद̀ अशोभनीय र अ.लाई ठoस 
ख4वाउ> कxरा हो र आ�नो िल�गको भÚतालाई नस4हाउ> कxरा हो। …न ता Ëीको वË प4§षS प<हरोस्; यसS त 
प4§षमा उसलाई नस4हाउ> नरम 0वभाव gयाउ;छ… FकÆ<तमा िल�गह.मा िभ/नता रािखएको lनाS यो कxरा 
वËको िभ/नताS जनाइन4 उिचत र आवaयक छ न} भ> थ4F̀ �Cताह. आउन सuछन्; अ<न यो <नयम FकÆ<तको 
<नयम र Fकाश<सत pल खा/छ…”

आदम कJाक® (१७६२-१८३२) S भ>: यो अZरशः ब4िझ> �याद̀ असल, सवOसाधरण <नयम हो र <व¿ष ती 
राCàह.का ला<ग लाग4 l/छ जहा; प4§ष र Ëी छ4r,ाउ> कxरा भ>को वË मा} l/छ। Ëीको वË लगाइएको 
खhडमा ज4�गा-दाfी नभएको प4§ष कxन` प<न cला Ëी ज0त ̀िखन सuछ, र प4§षको वË लगाइएको खhडमा Ëी 
चा<ह; प4§ष ज0त`। समाजमा य<द यसलाई ठाउ; <दइयो भ> WयसS �याद̀ ठ2लो गडबडी सÅजना गन|छ।
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आgबटO बा/सO (१७८९-१८७०) S S°: “िल�गह. बीचको िभ/नता 0वाभा<वक कxरा हो र परpqरबाट 0थापना 
ग<रएको कxरा हो र अिशCता न<नDWयाईकन र फल0व.प श4�तालाई जोिखममा नपारीकन यसलाई cवा0ता गनO 
स<क/न (त4लना गन4Oहोस् १ को<र/थी ११:३-१५)।”

Õमीसन, फdट, �ाउन (१८६४) S भ>: “यो <नषoधा�ा उिचत <थयो; <कनभ> एउटा िल�गका प<हरनलाई 
अक´S अपनाउन4 भ>को िशCतालाई <बथोgन4 हो, र FकÆ<तमा <व�मान रRको िभ/नतालाई <निमट,ा/न पान4O हो 
जसS प4§षमा नरम 0वभावको र Ëीमा अिभमान र उ~ाउलोपनको, र साथ̀ �व`मा ठrा र कपटको च<र}लाई 
<वकास गदOछ; अ<न सार«शमा यसS य<त धoर ̀ �Cताका ला<ग ढोका खोिल<द/छ <क <वप<रत िल�गको वË 
लगाउ> जोस4क� प<न “परमFभ4का <निDत घÅिणत” भ>र घो<षत l>छ।

सायद तपाइÁS मा<थ यो कxरा �याल गन4Oभयो होला, <क यी प<हSका <ट�पणीकारह.S �यव0था २२:५ को 
<स�ा/तलाई १ को<र/थी ११:१४-१५ को <स�ा/त<सत जोडoका छन ्जहा; पावलS Ëी र प4§षS आ�नो .पमा 
िभ/नता कायम रा�न4पछO भ>र <सकाएका छन्।

.पमा िभ/नता कायम रा�न4पन| कारण0व.प पावलS सÅिCको <नयमलाई र प4§ष र Ëी िभ/न-िभ/न` भ2िमकाह. 
<नवeह गनO सÅिC ग<रएका lन् भ/> कxरालाई आ�gयाएका छन् (१ को<र/थी ११:७-९)।

परpqरS प4§ष र Ëीलाई पÅºवीमा िभ/न-िभ/न` भ2िमका <नवeह गनOलाई सÅिC गन4Oभयो (उWपि~ १:२७)।

यसरी, �व ̀प4रानो र नया; <नयमS प4§ष र ËीS फरक-फरक <क<समको प<हरन अपनाउन4 परpqरको इLछा हो 
भ>र <सकाउ;दछ। एकजना ËीS एउटा महvवप2णO अवलोकन यसरी गHकी िछन्:

“मा<नसह. प4रानो <नयमका पदह.को सवालमा ‘मन-लाµको-मा}-छा/>’ °ल °िलरRका  छन्। उनीह. 
भजनस�_ह २३ िलन चाह/छन्, भजनस�_ह १०० प<न िलन चाह/छन ्र साथ̀ प4रानो <नयमका Wय0ता 
सब` पदह. प<न जसमा <तनीह.लाई उनीह.को जीवनश`लीलाई च4नौती <द> कxरा l;द̀न, तर उनीह.को 
जीवनश`लीलाई असर पान| कxन` प<न प4रानो  <नयमको पद छ भ> Wयसलाई उनीह. �या�या गHर उडाउन 
खो�छन्। तर, २ <तमोथी ३:१६ S भ/छ, “सबM प/वN शाO परpqरको FoरणाÃारा <दइएको हो र 
िशZाका <निDत, भ2लदोष खाउनका <निDत, स4धारका <निDत र धा²मकताको सDब/धमा तािलमका <निDत 
लाभदायक छ” (http://www.momof9splace.com/modesty.html)।

कxन` प<न भिuत गन| ËीS परpqरको सÅिCिख 0थापना भएको <नयमको <व§�मा स<-य रRको अिभयान र 
दÅिCकोण<सत घ<नC .पमा आव� भएको फ©शन<सत आफ]लाई <कन जोड्न चाह><थन् र?

<वगतको ४० वषOमा Ëीह.S पाय/ट लगाउ> अ�यासको <व0तारको साथसाथ̀ Ëीह.को भÚतामा 0तMध पान| 
<गरावट आएको कxरालाई परpqरका धoर`जना भuतजनह.S अवलोकन गHका छन्। एकजना पा0टरS S°:

“मलाई लाsछ यसS ल̀�<गक िभ/नतालाई तोड्छ, अन`<तकता gयाउ;छ र समिल�गतालाई FोWसाहन 
<द/छ। पाय/टS Ëीलाई प4§षज0तो �यवहार गन| बनाउ;छ। उनीह.का पाय/टS आजका Ëीह.लाई एउटी 
भÚ म<हला भएर बÏ वा �यवहार गनO न` नजा/> बनाएको  छ। अ<न भÚ पोशाक लाउ;दा  प<न <तनीह. 
अब घ4;डा दोबाद½नन ्तर छाती  ख4ला िख> गरी  कDमर दोबाछOन्, <तनीह. घ4;डालाई जोडoर पाउह. -स 
गHर ब0द̀नन्।”

अक´S S°:

“m हामी हाyा  बाÕब�य`ह.को प40ताभ/दा आिWमक छ¦ त? छ̀न¦ न`! पाय/ट र 0वीमस2ट र िमनी-0कटO 
लगाउ> Ëीह. °र उनीह. 0तMध l/¸। आज ती कxराह. <वqासीह. र मhडलीह.मा  सpत सामा/य 
.पमा 0वीकार ग<र/छन्।”
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अक´ प4§षS S°:

“म ६८ वषO प4µको छ4 र एउटी असल र भÚ Ëी<सत pरो <ववाह भएको ४९ वषO भयो। मhडलीमा सpत 
क<त Ëीह.को प<हरन °र म 0तMध l/छ4। pरी आमा ८८ वषO प4<गन् अ<न उहा; pरा बाब4<सत कपास 
°तीमा स;गस;ग̀ काम गन4Oभएको <थयो ज4न cला काम सब हात`S गन4Oपºय´। तर ±S pरी  आमा वा pरी 
�ईट ̀ ब�य`ह.लाई क<हgय ̀ पाय/ट लगाएको िखन; य�<प उहा;ह. सब`जना °तमा  काम गन4Ol/ºयो। 
परpqरलाई ध/यवाद होस्, उहा;ह. pरा <निDत कि~ राyो  नम4ना ब<न<दन4भयो। अ<न अक´  कxरा, 
उहा;ह.S आ�ना ल4गाह.  सब हात`S ध4न4l/ºयो  र ±S क<हgय ̀प<न कxन` प<न Ëीका िभ}ी  प<हरनह. 
सब`S �> गरी डोरीमा  झ4hड्याएर स4काएको क<हgय` िखन;। यसS यो Fमािणत गदOछ उनीह.को  भÚता 
उनीह.S आ�नो जीउमा लगाएको कxरामा मा} सीिमत <थएन। Wयो त उनीह.को kदय± <थयो।”

हामीS <बÎको समयलाई फकeएर gयाउन त सuद̀न¦, तर परpqरका जनह.S अझ` प<न बाइबलका प4राना 
मागOलाई प-न भ> सuछन् र यस सतही, अaलील र <वÚोही य4गको <स�ा/त र चालचलनलाई र{ गनO सuछन्।

गलत तक· #३: प1�षको छोटो र �ीको लामो Iशको सवालमा, छोटो र लामो भGको कFत-कFत हो?

प<हलो जवाफ यो हो, सDबि/धत सामािजक प<रÊzयमा Faन ̀नउठ्> <क<समको लDबाइ lन4 आवaयक छ। फरक-
फरक समाजमा फरक-फरक समयमा mशको लDबाइ फरक-फरक l> गHको छ, तर य<द सDबि/धत समाजमा एक 
प4§षको mशको लDबाइ लामो ठा<न/छ भ> Wयो lन4पन| ज<तको छोटो छ̀न। अ<न य<द एक Ëीको mश छोटो 
ठा<न/छ भ> Wयसको लDबाइ पयe�त छ̀न।

दो¤ो जवाफ यो हो, <वqासीको mशको लDबाइ अ.लाई ठoस नलाªo लDबाइको lन4पछO (रोमी १४:१९,२१)। म 
नया; AीिCयन l;दा ±S आ�नो mशलाई प<हलाको भ/दा <नक� छोटो l> गरी का�;। तर एक सा;झ म स4समाचार 
स4नाउन <न0कáदा एकजना वÅ� म<हलाS pरो mश एउटा “परpqरको भuतजन”  लाई नस4हाउ> गरी बढी लामो 
भएको भ/द̀ ग4नासो ग<रन्। म िच<ढन4को सrा र आ�नो “अ<धकार”  को <निDत अडान िलन4को सrा ±S आफ]लाई 
नy पाH; र भोिलपgट न` Wयसलाई का�;। प4§ष र Ëीह. �व` न ̀यस <स�ा/तF<त सÂ�दनशील lन4 आवaयक छ। 
बाइबल <वqास गन| आजका धoर` मhडलीह.मा �याद̀ छोटो mश भएका Ëीह. l/छन्। क<तपय जवान Ëीह. 
प<न य0ता िख/छन् तर वÅ� Ëीह.मा भ> यो त री<त न ̀ बdको ज0तो िख/छ। यस कxरालाई न.चाउ> 
परpqरका थ4F̀ भuतजन र भिuत गन| Ëीह. म िच/दछ4 र म यो गलत हो भ/> <वqास गदOछ4 र यी 
<ददीब<हनीह.S यस Eताउनीलाई िलएर यस FकारS ठoस ख4वाउन छोड्न4पछO। बाइबलको दÅिCकोणमा 
“स4<वधाजनक”, “फ©शन”, र “pरो अ<धकार” को कxरा गन4Oभ/दा ठoस नख4वाउन4 न` महvवप2णO कxरा हो।

)भ7मा uहणयो¤य प&हरन भाग १ सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. प<हरन महvवप2णO छ भ/> �ईटा कारण m-m lन्?
2. प4§ष र Ëीको mशको लDबाइलाई बाइबलको कxन अ�यायमा चचe ग<रएको छ?
3. एकिल�गीय (य2<नduस) अवधारणा सÅजना ग<रन4को कारण m <थयो?
4. एबर-ोDबी र फीचS एक “_____________ _______________” को <ब-ी गदOछ।
5. यस पाठमा F0त4त ग<रएका प<हरन सDब/धी �ईटा <स�ा/तह. m-m lन्?
6. भÚतालाई जनाउ> नया; <नयमका अ. शMदह. m-m lन्?
7. भÚ प<हरनका ला<ग आवaयक तीन कxराह. m-m lन्?
8. कxन पदमा मोशाको �यव0थाका कxराह. हाyा उदाहरणका ला<ग lन् भ>र Sिखएको छ?
9. �यव0था २२:५ को सध� लाग4 l> न`<तक <स�ा/त m हो?
10. �यव0था २२:९-११ को सध� लाग4 l> न`<तक स�ा/त m हो?
11. �यव0था २२:५ लाई AीिCय जीवनका ला<ग लाग4 गराउ> चारजना <ट�पणीकारका नाम <दन4होस्।
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Kभ)मा rहणयोsय प%हरन
भाग २

क5ठ गन7$पन9 पदह<: रोमी १४:२१; १ IJसलो&नकी ५:२२; तीतस २:२-५; १४

अिघgलो पाठमा हामीS प<हरन सDब/धी �ईटा <स�ा/तह. अ�ययन ग�य¦। AीिCयनको प<हरन भÚ lन4 आवaयक 
छ र AीिCयनको प<हरन ल̀�<गक .पमा िभ/न lन4पछO। यहा; हामी अ. पा;चओटा <स�ा/तह. अ�ययन गन|छ¦:

३) 3ीि5यनको पFहरन पFव�ता र भिJतको जीवनFसत आव� भएको [न1पदEछ, ¦5ताको कnनi पFन @पFसत 

होइन (१ ©2सलोFनकी ५:२२; एफ�सी ५:११)।

य<द कxन ̀ प<हरन श`ली परpqरका <नयम<व§�को <वÚोह<सत, अराजकता<सत, यौ<नक 0वत/}ता<सत, ईqर-
<न/दा<सत, म2¶तप2जा<सत, न`<तक ÖCता<सत, वा अ/य कxन ̀ �Cता<सत आव� छ भ> एक AीिCयनS Wयसलाई 
प<हरन4l;द̀न। ज0त`, प4§षS लामो कपाल पाg>, ËीS कि0सएको जीन पाय/ट लगाउ>, Lयाि~एको जीन पाय/ट 
लगाउ>, øालe�ग तल झाHर लाउ> पाय/ट ज0ता प/क र �याप जगतका फ©शनलाई यसS <नषo<धत गदOछ। यसS 
ट,ाrðलाई प<न <नषo<धत गदOछ <कन<क Wयो <वÚोह र 0व-अिभ�यिuत<सत र अAीिCय धमO<सत सDब/ध रा�> कxरा 
हो।

४) 3ीि5यनको पFहरन स�सारको भ:दा िभ:न चFर�को [न1पदEछ (रोमी १२:२; २ कोFर:थी ६:१४-१७; 

तीतस २:१२-१३; याकjब ४:४; १ यbह:ना २:१५-१६)।

AीिCयनको प<हरन शरीरको अिभलाषा, आ;खाको अिभलाषा र जीवनको dखी<सत आव� भएको सÂसारको कxन` 
कxरा<सत एकनाd lन4l;द̀न। Ëीको यौ<नकतालाई FदशOनी गन| अिशC प<हरन र “मलाई Rर त”  भ/> स/श 
बोmका भ<ड्कला फ©शनह. स«सा<रक फ©शनका उदाहरणह. lन्।

५) 3ीि5यनको पFहरनh ऊ Bभ1को Fनि8त Fव¹ष जाFत हो भ:G कnरालाई अथrत् ऊ सबi अधमEबाट 

छ1टाइएको छ र ऊ असल कामका Fनि8त जोिशलो छ भ:G कnरालाई दशrउन1पदEछ (तीतस २:१४)।

परpqरका जनह. अलग, <विशC, फरक र सम¶पत lन4पदOछ। हामी उहा;को छाप बोmर <ह;ड्> �यिuतह. lन4पछO। 
0वग�य �यो<तÃारा <ह;डड4ल गन| भएका lनाS हामी मा<नसको जमातको बीच अलsग̀ छ4<rन4पछO। जब परpqरका 
जनह. सÂसारको साम4 cगJ ̀lन छाड्छन् यसको मतलब यो हो <क उनीह.S परpqरको वचनलाई सÂसार<सत 
सDझौता ग<र<दएका छन्। हामीS मा<नसको भ/दा परpqरको भय मा/न4पछO। समाजलाई भ/दा परpqरलाई ख4सी 
पानO हाyो िच/ता lन4पदOछ। यस �C सÂसारमा AीCको <न/दा बोuनिख हामी पिछ हट्न4 l;द̀न। “यसकारण यस 
�यिभचारी र पापी प40तामा जो म र pरा वचनह.स;ग लजाउ>छ, मा<नसका प4} प<न प<व} Ðतह.का साथमा 
आ�ना <पताको म<हमामा आउ;दा Wयोस;ग लजाउ>छन्”  (मक]Oस ८:३८)। य<द हामीS AीCलाई इ/कार गछ¾ भ> 
AीCS प<न हामीलाई इ/कार गन4Ol>छ भ>र पावलS भ> (२ <तमोथी २:१२)।

६) 3ीि5यनको पFहरनh अ@लाई ठVस ख1वाउन1 [Qदiन (रोमी १४:२१)।

बाइबलअन4सार म आ�नो दाज4भाइको गोठाला l;। अ.मा अिभलाषा उWप/न गराउ> वा अ.ह.का <निDत गलत 
नम4ना अिघ सान| वा अ.लाई अ/य <हसाबमा ठoस ख4वाउ> कxन` प<न प<हरनिख हामी अलग बÏ4पछO। <व¿ष गरी 
हामी िच&रएका Jकट$ र िच&रएका प&हरनह< उgSख गनO चाह/छ¦। प4§षह.लाई यौ<नक तवरS िज0काउन4 उuत 
फ©शनको एउटा उ{oaय रRको छ। िच<रएको ठाउ; घ4;डािख म4<न छ भ> प<न Wयसको असर �याद̀ यौ<नक l/छ। 
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एकपटक हामीS बाइबल कSज पढ्द̀ गHका mही जवान प4§षह.लाई उनीह. िच<रएका 0कटOS यौ<नक तवरS 
परीिZत l/छन् या l;द̀नन ्भ>र Faन ग�य¦ अ<न <तनीह.म�X हHकS उनीह. परीिZत l/छन ्भ/> कxरालाई 
0वीकार गH। यस कxराबाट AीिCय म<हलाह. र जवान Ëीह.लाई यस अभÚ फ©शनबाट अलग रहन एकदम ठ2लो 
स/श िमgन4पन| हो।

धoर`जना Ëीह. भÚताको मािमला प4§षक� सम0या हो भनी सोLदछन ्र प4§षS आ�नो आ;खा नड4लाएको खhडमा 
सम0याको अ/त l>ºयो भनी ठा/छन्। वा0त<वकता यो हो <क यस मािमलामा प4§ष र Ëी �व`को गDभीर 
िजDpवारी छ।

AीिCय प4§षह.S आ�ना आ;खालाई लगाम लाउन4 त पछO न` र अæय2ब<सत ̀भ/न4पछO, “±S pरा आ;खाह.स;ग एउटा 
वाचा बा;धoको छ4; तब <कन म कxन` क/यामा<थ आ;खा गाड2;?” (अæय2ब ३१:१)।

तर यसको मतलब AीिCय Ëीह.S मनख4सी वË प<हरन4l/छ र यसमा उनीह.को कxन ̀ िजDpवारी न` छ̀न भ/> 
होइन। यौ<नक अिभलाषाको मािमलामा प4§षह. गDभीर .पमा परीिZत l/छन ्भनी <तनी जा/दिछन ्भ> र 
<नि�त <क<समका प<हरन अ/य <क<समका भ/दा बढी सम0याजनक l/छन ्भनी <तनी जा/दिछन ्भ>, कxन ̀प<न 
भिuत गन| य4वती वा म<हलाS ठoस ख4वाउ> सDभावना न<नDWयाउनलाई आफ]S सकभर गनO चाह;<दनन् होला र?

जसरी स}¦ शतािMदमा <रचाडO Mयाu0टरS S°,

“य�<प यसको जरा [प4§षमा भएको] पाप र �यथOता हो, तर`प<न तपाइÁको पाप चा<ह; यसको अनावaयक 
उWFoरक हो; <कनभ> तपाइÁS यो  <वचार गन4OपछO <क तपाइÁ रोगी  Fाणीह.का  बीच बÏ4l/छ! अ<न तपाइÁS 
उनीह.को बाटोमा ठoस ख4वाउ> कxरा Îसeउन4l/न, र उनीह.को अिभलाषाको आगो सgकाउन4l/न, र 
आ�नो �Å�गारलाई उनीह.को  पासो बनाउन4l/न; तर तपाइÁ पापी  मा<नसह.का बीच <ह;ड्न4पछO, मान¦ 
पराल वा बा§दकाबीच एउटा ट4की बोmज0त`; न} ता तपाइÁS प<हला न°को  �वाला पिछ �न4होला 
अ<न Wयसलाई <नभाउन गाfो पलe” (Richard Baxter, 1615-91)।

दाऊद परpqरक� kदयअन4सारका मा<नस <थए, इ¤ाएलका मध4र स�गीतकार <थए जसS आ�ना आ;खाका साम4 
कxन` प<न �C कxरा नरा�> अठोट गHका <थए। तर`प<न एकजना Ëीलाई <तनको घरको कौसीमा<थ न4हाइHहकी 
°पिछ Wयहा; m भयो भ/> कxरालाई �याल रा�न4होस्। <तनी <कन िखन सu> ठाउ;मा न4हाइरRकी <थइन्?

यौन र शारी<रक अिभलाषा जगाउ> कxराको सवालमा प4§षका आ;खाS °को कxरा उसको <निDत क<त Fभावशाली 
l/छ भ/> कxरा धoर`जसो Ëीह.S ब4झoका छ̀नन्।

एकजना प4§ष आ�नो Sखमा यसरी भ/छन्:

“pरो <वqासमा धoर`जसो Ëीह.S प4§षह.S कसरी  <वचार गदOछन् भ/> कxरा जा>क� छ̀नन्। मलाई यो 
/वEास छ /क @यहा$ @यQता  Oीह*को वगR वा समSह नM छ जस% उनीह*%  य/द प=Tषह*लाई सा$Uची नM 
ब=झXका भए आ[नो प/हरनको चलनलाई बद;</थए  /कन/क उनीह* सा$Uची नM परDEरलाई ख=सी पानR 
चाहIछन्। …कxरा यो हो <क, उनीह.लाई जबजO0ती अनाकषOक .पमा ढाgन खो�> “यो गर र Wयो नगर” 
भ/> कxराह.को कxन ̀स2चीको मािमला यो होइन, ब§ उनीह.लाई अिभलाषा नगनO सहायता गरोस्, र ठoस 
ख4वाउ> ढ4�गा  नबनोस ् भनी उनीह.को  सहकायOको अÊZा गन| परpqरको डर मा/> प4§षह.को 
इLछाको हो, <कन<क उनीह. परpqरलाई ख4सी पानO चाह/छन्।”

अक´ प4§षS S°,

“भ_ताको बाइबलीय मािमला अकCलाई ठb= c$दMन भI< /सdाIतलाई ब=झXर सबभIदा राeरी ब=िझIछ। 
कस`S प<न Wय0तो काम गन4Ol;द̀न जसÃारा उसS अक´मा Wय0ता इLछाह.  जगाउ;दछ जसलाई 
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न`<तकताप2वOक प2रा गनO स<क/न। … हाyो समाजS सÔार मा�यमको हHक पZलाई FWयZ यौ<नक 
<व�ापनमा ड4बाएको  कxरा  यस प4§षका ला<ग  धoर ̀परीZा, शोक र िच/ताको �ोत ब>को  छ। य0त` खालको 
मािमला एउटा मhडलीमा AीिCय <ददीब<हनीह.<सत सामना गन4O पन| कxरा  सबभ/दा गDभीर छ। pरो 
<वqासमा AीिCय म<हलाको  वËको आदशO �या�या भ>को ‘लामो, ख4कxलो  र Fश0त’ (long, loose and 
lots of it) भ/> lन4पदOछ।

७) वय2क 3ीि5यनह@ जवानह@का लाFग नम1ना [न1पदEछ (तीतस २:२-५)।

वय0क म<हलाह.S Wय0ता प<हरन श`ली अपनाएर प4§षह.लाई अिभलाषा गनO Fo<रत नगलe, तर उनीह. mटीह. 
र य4वतीह.का ला<ग नम4ना lन4पदOछ।

&नªकष$मा kदयको महvवको सDब/धमा हामी �2स gयाकीको <नDन भनाइलाई उ{रण गदOछ¦।

प<हरन kदयको मािमला  हो। कस`लाई उसS क0तो <क<समको वË लाउन4पछO भ>र प<हरनको सDब/धमा 
स4धानO स<कएला र प<न उसलाई Èट्न4 भ/दा अिघ ऊ ज<त हराएको  अव0थामा <थयो उि~क� हराएक� 
अव0थामा  रहन सuछ। कस`<सत प<हरन वा अ/य कxन` कxराको बाHमा कxरा  गन4O अिघ म सवOFथम kदयको 
बाHमा  जा/न चाह/छ4। m तपाइÁS म4िuत पाउन4भएको छ? Fo<रत १५:९। m तपाइÁको kदय <वqासÃारा 
श4� पा<रयो? रोमी १०:९। परpqरS AीCलाई मHकाबाट बौराउन4भयो  भ>र m तपाइÁS आ�नो kदयमा 
<वqास गन4Oभयो? ±S जा/न चाRको प<हलो  कxरा चा<ह; तपाइÁको kदय र म4िuतको बाHमा हो। य<द 
तपाइÁS म4िuत पाउन4भएको छ̀न भ> तपाइÁS आ�नो प<हरनलाई कxन ̀त<रकाS बदgन4 होला तर WयसS 
तपाइÁको आWमालाई म{त गन|छ̀न। तपाइÁ प<हS AीCकहा; आउन`पछO।

तपाइÁS म4िuत पाउन4भएको छ भ>, अझ` प<न मािमला  kदयक� हो। य<द म कxन ̀AीिCयन<सत यसको 
बाHमा  कxरा गन4Oप�यो भ> म सबभ/दा प<हला  kदयक� <वषयमा  कxरा गन|छ4। m तपाइÁको kदय परpqर<सत 
ठीक छ? य<द तपाइÁको kदय परpqर<सत ठीक छ̀न भ> FWXक तक® स4/दा तपाइÁलाई <रस उठ्>छ र यस 
<वषयलाई छलफलमा gयाउ> जोस4क�<सत प<न िच<ढन4l>छ।

बाइबलS kदयको कxरा गदOछ। <ह�2 १०:२२, “आओ, सा;चो मनS, <वqासको प2रा  <न�यतामा, �C 
<व�कबाट श4� lनालाई आ�ना kदयह.मा िछट्काउ िलएर र आ�ना शरीरह.लाई श4� जलS धोएर 
हामी निजकमा जाआ�।”

परpqरS यहा; AीिCयनह.<सत कxरा  गद½ lन4l/छ। अ<न २४ र २५ पदह.मा, “अ<न आओ, Foम र असल 
कामह.का <निDत हौसला <दनालाई एकअकeको िच/ता  गर¦; कस`-कस`को आदत भएझ� हामी एक ठाउ;मा 
Èला lन नछोड¦; तर एक-अकeलाई उWसाह <द;द̀ रह¦; अ<न Wयो <दन ज<त निजक-निजक आउ;द̀ गHको 
<तमीह. �छौ, उ<त न` cसी हामी यसो गन| गर¦।”

उिचत प<हरन kदयको मािमला हो (Bruce Lackey, “Bible Guidelines for Clothing”)।

अ�_oजीमा Dressing for the Lord शीषOक गHको प40तकS यस <वषयलाई धoर ̀ <व0तÅत .पमा चचe गHको छ। 
उuत प40तक Way of Life Literature बाट Fा�त गनO स<क/छ।

)भ7मा uहणयो¤य प&हरन भाग २ सeबZधी प7नरावलोकन )fनह<

1. <वqासीह.लाई ट,ाrð हा/न <नषoध गन| बाइबलको कxनचा<ह; एउटा <स�ा/त छ?

2. “मलाई Rर” भ/> आवाज <नकाg> भ<ड्कला फ©शनका mही उदाहरण m-m lन्?

3. “Fभ4को <निDत <व¿ष जा<त” lन4 भ>को m हो?

4. <वqासी <कन मा<नसह.को जमातका बीच छ4r` िखन4पछO?
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5. “यस �यिभचारी र पापी प40तामा जो म र pरा वचनह.स;ग लजाउ>छ, मा<नसका प4} प<न… Wयोस;ग 

लजाउ>छन”् भ>र Xश2S Eताउनी <दन4भएको पद कxनचा<ह; हो?

6. हामीS AीCलाई इ/कार ग�य¦ भ> उहा;S प<न हामीलाई इ/कार गन4Ol>छ भ/> कxरा पावलS कxन पदमा भ>?

7. िच<रएको वËको उ{oaय m हो?

8. अæय2बS भ>, “±S pरा आ;खाह.स;ग एउटा _______________ बा;धoको छ4…”
9. भÚ वË प<हरन4 कसरी Ëीको कतO�य हो?

10. m दाऊद पापमा फÏ4मा बाथ¿बाको कxन` हात <थयो?

11. प4§षका ___________S _____________ ______________ उसको <निDत क<त Fभावशाली l/छ भ/> कxरा धoर`जसो 

Ëीह.S ब4झoका छ̀नन्।

12. भÚताको बाइबलीय मािमला, अकeलाई _____________________ भ/> <स�ा/तलाई ब4झoर न ̀ सबभ/दा राyरी 

ब4िझ/छ।

13. वय0क म<हलाह. यौ<नक तवरS अिभलाषाप2णO य<द छ̀नन् भ> ताप<न <कन उनीह.S भÚ वË प<हरन4 

आवaयक छ?

14. प<हरन ___________________को मािमला हो।
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