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जाओ र चलेाहरू बिाओ 

Go And Make Disciples 

 

बृहत चेलापि 
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डोटाद्वारा निर्मित 

 

सिूहको अगुवाहरूका निनतत 

निर्दनेिका पुस्तक ४ 

 

तेस्रो संस्करण 
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पररचय 

के तपाईं यिे ूख्रीष्टको चलेाझ ैँ वनृि हुि चाहिहुुन्छ? के तपाईं अरू नवश् वासीहरूलाई वनृि हुि  

सहायता गिन चाहिहुुन्छ? 

त्यसो हो भि ेचेलाहरू नििानण गि ेसिूहको अगुवाहरूका लानग तयार पाररएका चार वटा निर्देनिका पुस्तकहरू 

अध्ययि गिुनहोसर र त्यहाैँ भएका कुराहरू अभ्यास गिुनहोसर! अब उप्रान्त यसलाई निर्देनिका पुस्तक १ - ४ 

भनििेछ। 

येिूल े चेलाहरू बिाउिुभयो। उहाैँले िानिसहरूलाई यसो भन् िुभयो, एरएर हरेए र एिरेो पनछ लागए (यहून् िा 

१:३९,४३)। उहाैँ कसरी नजउिुहुन्छ र केको लानग उहाैँले रफ्िो जीवि दर्दिुभयो भिी हिेनको लानग सब नतरबाट 

िानिसहरू रइरहकेा छिर। उहाैँ को हुिुहुन्छ र उहाैँले के गिुनहुन्छ भन् ि ेकुरा जािेको कारणल ेगर्दान संसारको हरेक 

र्देिका िानिसहरूल े उहाैँलाई पछ्याउैँछिर। उहाैँल े नतिीहरूको जीवि पूणनरूपिा पररवतनि गररदर्दिुभयो। र 

उहाैँले हाम्रो जीवि पनि पूणनरूपिा पररवतनि गररदर्दिुभयो! 

चेला बिाउि र सुसनित पािनको निनतत यिेूल े प्रार्निासार् बाह्र जिा िानिसहरूलाई छान् िुभयो। उहाैँको 

जीविलाई पछ्याउि र उहाैँको सेवकाइलाई अिुसरण गिनको निनतत वृनि हुैँर्द  गरेका चेलाहरूल ेउहाैँसैँग सिय 

नबताओसर, उहाैँको वचिहरू ध्याि दर्दएर सुिोसर र उहाैँको जीविलाई राम्रोसैँग अवलोकि गरोसर भिी उहाैँ 

चाहिुहुन््यो (िकून स ३:१३-१५)। 

लगभग र्दईु वर्नपनछ येिलूे रफ्िा चेलाहरूलाई यस्तो काि दर्दिुभयो, एजाओ र सब  र्देिका िानिसहरूलाई चेला 

बिाओए (ित्ती २८:१८-२०)। अनि नतिीहरू यरूिलेिर्देनि पृ्वीको अनन्ति छेउसति गएर िानिसहरूलाई 

चेला बिाए (प्रेररत १:८)। ती ियाैँ चेलाहरूले रफ्िो पालोिा अझ धेर  चेलाहरू बिाए र सुसिाचार िपुगेका 

ठाउैँ हरूिा गएर प्रचार गरे। रफूले नसकेका कुराहरू नतिीहरूले अरू िानिसहरूलाई पनि नसकाए (२ नतिोर्ी 

२:२)। तसर्न, अनहले प्रभु येिू ख्रीष्टका चेलाहरूले संसारको हरेक र्देििा गई ियाैँ चेलाहरू बिाइरहकेा छिर। 

येिू ख्रीष्टल े नविेर् इसाईहरूलाई सेवाको कािको लानग परिेश् वरका जिहरूलाई सुसनित पािन यस्तो काि 

दर्दिुभयो तादक ख्रीष्टको िरीर नििानण हुि सकोसर (एदफसी ४:११-१६)। 

यी चार निर्देनिका पसु्तकहरूको उदे्दश्य रफूल े वास्ता गरेको इसाईहरूलाई सुसनित पािे इसाई सिूहको 

अगुवालाई सहायता गिुन हो, तादक नतिीहरू येि ू ख्रीष्टको चेलाहरू हुि सकूिर। यहाैँ 'चेला' भिेको पररपक् व 

इसाई हो। 

यो पाठ्यक्रिद्वारा चलेाहरूको तानलि व्यवहाररक बािाउि सिहूको अगवुालाई दर्दइएका केही निर्देििहरू: 

१. चार वटा निर्देनिकाहरू प्रत्येकिा बाह्र पाठहरू छिर, र ती सब लाई तीि िनहिािा परूा गिन सदकन्छ। 

२. यहाैँ दर्दइएका िहत्वपूणन बाइबल िण्डहरूल ेनवद्यार्ीहरूलाई ख्रीष्ट र बाइबल जान् िको निनतत सहायता गछनिर। 

३. सिूहको अगुवाले यहाैँ दर्दइएका प्रश् िहरू प्रयोग गिुनपछन र सिूहिा छलफल सुु  गिुनभन्र्दा पनहले नवद्यार्ीहरूलाई 

बाइबलको िण्डहरू पढ्ि लगाउिुपछन। 

४. प्रत्येक प्रश् िको उत्तरको सारंि पत्ता लगाउि गिन 'रटप्पणीहरू' रानिएका छिर। यसले सिूहको अगुवालाई बाटो 

र्देिाउिे काि गछन। 

५. यो तानलि दर्दि ेपाठ्यक्रिले यस्ता व्यवाहाररक तररकाहरू नसकाउैँछ, जसद्वारा एउटा व्यनिलाई अर्वा सािो 

सिूहिा भएका केही व्यनिहरूलाई चेलापिको अभ्यास गराउि सदकन्छ। 

६. प्रत्येक पाठिा गृहकायनको लानग केही अभ्यास रानिएका छिर, र ती सािग्रीहरू तानलिको अन्तिा 

नवद्यार्ीहरूलाई बाैँनडदर्दिुपछन। 
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७. यो तानलिको पाठ्यक्रि अरूहरूलाई नसकाउि सनजलो छ। प्रत्येक पाठ्यक्रिको १२ पाठहरू पूरा गररसकेका 

नवद्यार्ीहरूले अको ियाैँ सािो सिूह बिाएर िानिसहरूलाई यही तानलि नसकाउिुपिेछ। त्यसरी ियाैँ 

सिूहहरूिा नसकाउिे अगुवाहरूका निनतत यो निर्देनिकाको एक प्रनत उपलब्ध गराउि ुपिछे। 

तपाईंको क्षेत्रिा भएका चेलाहरूको सङ्ख्यालाई प्रभुल े नछट्ट  ि  वृनि गररदर्दिुभएको होसर र र्ुप्र  िािनसहरू 

नवश् वासप्रनत रञाकाकारी हुि सकूिर भन् ि ेहाम्रो प्रार्निा छ (प्रेररत ६:७)। 

प्रभुलाई िनहिा होसर! एदकिदक सब  र्ोक उहाैँबाट, उहाैँद्वारा र उहाैँक  निनत त हुिर ।  

उहाैँलाई ि  सर्दासवनर्दा िनहिा होसर । रिेिए (रोिी ११:३६)। 

 

DOTA (Discipleship Training On The Air. The name goes back to the period that this course 

was mainly broadcasted by radio.) 

1994  (First Edition) 

2009  (Third Revised Edition) 

 

प्रनतनलनप सवाननधकार (कपीराइट) 

यी चार वटा निर्देनिका पुस्तकहरूको प्रनतनलनप अनधकार लिेकिा सुरनक्षत छ। तानलि दर्दिे उदे्दश्यले यसलाई 

स्वतन्त्रसार् प्रयोग गिन सदकन्छ तर लेिकबाट नलनित अिुिनत िपाएसति यसलाई नबक्री गिन, पररवतनि गिन वा 

अरू भार्ाहरूिा अिुवार्द गिन पाइिेछ ि। 

 

नसफाररस 

व्यापकरूपिा प्रयोग गरी धेर  िानिसहरूल ेरनिर्र पाउि सकोसर भन् ि ेहतेलु ेयो सािग्री तयार पाररएको हो। यी 

चार निर्देनिका पुस्तकहरूको उदे्दश्य इसाईहरूलाई तानलि दर्दएर सुसनित पािुन भएकोल,े सिूहको अगुवाहरूल े

िात्र यस तानलि पाठ्यपसु्तकको सािाग्रीहरूको प्रनतनलनप बिाउि नसफाररस गररएको छ। कुि  नवद्यार्ील े

निर्देनिकाको बाह्र  वटा पाठहरू परूा गररसकेपनछ िात्र यस पाठ्यसािग्रीको प्रनतनलनप उसलाई दर्दिुपछन र 

त्यसपनछ उसले अको ियाैँ व्यनि वा कुि  सािो सिूहिा यसलाई नसकाउिु पिेछ। 
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नवर्य सचूी 

सिूहको अगुवाहरूका निनतत निर्दनेिका ३ 

 

पररचय र प्रनतनलनप अनधकार          

 

तानलि कायनक्रि - १ 

यो तानलि हरेक हप् ता ३ िनहिासति सञ् चालि गिुनपछन। प्रत्येक हप् ता हुिे उि तानलिको अवनध १.५ र्देनि २ घण्टासति 

हुिेछ। तानलिको लानग ३ र्देनि १० जिासतिको सािो सिूह बिाउिुहोसर। प्रत्येक कायनक्रि प्रार्निाबाट सुु  हुन्छ र अन्तिा 

गृहकायन दर्दएपनछ प्रनतदक्रयात्िक प्रार्निाद्वारा यो तानलि सदकन्छ। 

पाठ - ३७ रराधिा (ििोवृनत्तको अनभव्यनि)       ७ 

परिेश् वरको उपनस्र्नत र िनजकपिालाई अभ्यास गिुन   

सुसिाचार प्रचारको निनतत बाइबलीय नसिान्तहरू 

पाठ - ३८ िान्त सिय (यहोिू ५:१३-८:३५)       १९  

  बाइबल पर्द कण्ठ (प्रभुत्व : रोिी १२:१-२)  

  बाइबल अध्ययि - संसारिा ु प या-प सा 

पाठ - ३९ रराधिा (परिेश् वरको रवाजलाई नचन् ि)ु      ३० 

  निक्षा (क्षिा दर्दिे रत्िा) 

  तीतोपि र यसको कारणहरू 

पाठ - ४० िान्त सिय - १ ििूएल ९,१९,१२,१४      ३६ 

  बाइबल पर्द कण्ठ (इन्कार लूका ९:२३) 

  बाइबल अध्ययि - संसारिा हुिे परीक्षाहरू - ित्ती ४:१-११ 

पाठ - ४१ िान्त सिय (२ ििूएल १५,१७,१८,२२)      ५० 

रराधिा (परिेश् वरको सराहिा गिुन)         

  निक्षा (रिाबुबा र छोराछोरीबीचको सतबन्धहरू) 

पाठ - ४२ िान्त सिय (िहतेयाह ४,८,९,१०)       ६१  

  बाइबल पर्द कण्ठ (चेलापि, िकून स १०:४५) 

  बाइबल अध्ययि - संसारिा नजउिु - संसारिा हुिे रनत्िक यिु - एदफसी ६:१०-२० 
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पाठ - ४३ रराधिा (परिेश् वरलाई धन्यवार्द दर्दिु)      ७१ 

  िान्त सिय (एस्तर २,३,४,५ अध्यायहरू) 

  निक्षा (परिेश् वरको इ्छा पत्ता लगाउिु) 

पाठ - ४४ िान्त सिय (एस्तर ६,७,८ र ९)       ८१ 

  बाइबल पर्द कण्ठ (२ कोररन्र्ी ९:६-७) 

  बाइबल अध्ययि - 

पाठ - ४५ रराधिा (परिेश् वरको िनहिाको लानग नजउि)ु     ९७ 

  िान्त सिय (अय् यबू १,२,१२,१४ अध्यायहरू) 

  निक्षा (पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा र भरपूरी) 

पाठ - ४६ िान्त सिय (अय् यबू ३८, ३९, ४०, ४१ र ४२ अध्यायहरू)    १०९ 

  बाइबल पर्द कण्ठ (ित्ती २८:१८-२०) 

  बाइबल अध्ययि (संसारिा रत्िाको फल - गलाती ५:१३-२६) 

पाठ - ४७ रराधिा (रफूलाई परिशे् वर र उहाैँको पराििनप्रनत सिर्मपत गिुन)   १२४ 

  िान्त सिय (उपर्देिक १-४) 

  निक्षा (इसाई अगुवाको नविेर्ताहरू) 

पाठ - ४८ िान्त सिय (उपर्देिक ५ - ८)       १४४  

  बाइबल कण्ठ (श्रेणी 'घ' को पुिरावलोकि) 

  बाइबल अध्ययि (संसारिा अगवुापिको हस्तान्तरण : प्रेररत २०:१७-३८) 

   

पररनिष्ट १६ र्दिांि अनि परुािो करारको व्यवस्र्ा       १५४ 

पररनिष्ट १७ ररस र रत्ि-संयि        १६८ 

पररनिष्ट १८ परिेश् वरको इ्छा पत्ता लगाउिे सन्र्दभनिा गलत अवधारणाहरू    १७४ 

पररनिष्ट १९ िण्डली इनतहासिा अगुवापिको नवकास      १८० 

पररनिष्ट २० ियाैँ करारिा नडकिहरू        २०१ 
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तानलि कायनक्रि - ४ 

 

यस उदे्दश्यपूणन कायनक्रिलाई हप् ताको एकपटक दर्दिभरर अर्वा लगातार छ दर्दिसति सञ् चालि गिन सदकन्छ। सतपणून 

सिूहलाई स-सािा सिूहहरूिा नवभाजि गिुनहोसर र ती प्रत्यके सिूहिा एक जिा तानलिप्राप् त अगुवा रा् िुहोसर। ती सािा 

सिूहहरूिा तीिर्देनि र्दि जिा व्यनिहरूलाई सिावेि गिुनहोस। 

कायनक्रिको ढाैँचा 

०९:०० - ०९:३० रराधिा (सिूहिा) 

०९:३० - ११:०० निक्षा (सिूहिा) 

   नवश्राि 

११:३० - १३:०० बाइबल अध्ययि (सिूहिा) 

 

   नवश्राि 

 

१६:०० - १७:०० निक्षा अर्वा बाइबल अध्ययि गि ेर प्रश् िहरूको उत्तरहरू परूा गिे अर्वा छुट्ट  सिूहगत निक्षाको 

लानग अनतररि सिय 

 

   नवश्राि 

 

१७:३० - १७:४५ ििि र पर्द कण्ठ (र्दईु-र्दईु जिा बसेर) 

१७:४५ - १८:३० बाइबल वाचि ( एक् ल  बसेर) 

१८:३० - १९:०० परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय (र्दईु-र्दईु जिा बसेर) 

१९:०० - १९:४५ रफूल ेबुझेको कुरा एक-अकानिा बाैँडेर प्रार्निा गिे (बढीिा १० व्यनिहरू भएको सिूहिा) 
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पाठ ३७ 

१ प्रार्निा 

सिहूको अगवुा - परिेश् वरको उपनस्र्नतप्रनत सचेत हुि र उहाैँको रवाज सुन् ि उहाैँको रत्िाद्वारा परिेश् वरको अगुवाइ 

िाग् िको लानग प्रार्निा गिुनहोसर। चेलालाहरू बिाउि ेबारेको यो पाठलाई प्रभुिा सिपनण गिुनहोसर। 

२ रराधिा  (२० नििेट)                    [ििोवनृत्तको अनभव्यनि] 

परिशे् वरको उपनस्र्नत र िनजकपिालाई अभ्यास गिुन 
 

पररभार्ा - 

नसकाउिहुोसर - 'रराधिा' भिकेो के हो ? 'रराधिा'को पररभार्ा यस्तो छ- रराधिा भिकेो परिेश् वरप्रनतको श्रिा, भनि, 

नविम्रता र सिपनणताको ििोवृनत्त हो। नवनभन् ि प्रकारका प्रार्निाहरू र हरेक दर्दि हािीले नजउिे तररकाद्वारा परिेश् वरप्रनत 

हाम्रो रराधिा प्रकट हुन्छ। 

परिेश् वरको रराधिा गिन हािीले उहाैँ को हुिुहुन्छ भिी जािर  िु रवश्यक छ। यस पाठिा हािी परिेश् वरको उपनस्र्नत र 

िनजकतालाई अभ्यास गरै्द उहाैँप्रनतको हाम्रो रराधिालाई प्रकट गि ेबारेिा नसक्छछ ैँ। 

ििि गिुनहोसर - 

१. परिशे् वर हरेक ठाउैँिा उपनस्र्त हुिहुुन्छ। 

भजि १३९:७-१० पढ्िुहोसर। परिेश् वर साैँ् च  अनस्तत्विा हुिुहुन्छ। परिेश् वर ्रह्ाण्डको हरेक ठाउैँिा हुिुहुन्छ। परिशे् वर 

हाम्रो िनजक  हुिुहुन्छ। तर हािी उहाैँको अनस्तत्व, उपनस्र्नत र िनजकपिाको बारेिा सध ैँ सचेत र सावधाि हुैँर्द िछ ैँ! 

त्यसकारण हािीले परिेश् वरको उपनस्र्नत र िनजकपिालाई अभ्यास गिुन िाैँचो छ। 

२. सचते भएर परिशे् वरको उपनस्र्नतनभत्र प्रवेि गिुनहोसर। 

भजि २७:४ पढ्िुहोसर। हािीले एउटा कुराको चाहिा गिुन रवश्यक छ; त्यही एउटा कुरा िाग् िुहोसर र त्यही एउटा कुरा 

िोजी गिुनहोसर! त्यो एउटा कुरा भिेको हाम्रो जीविको सब  दर्दिहरू परिप्रभुको घरिा बस् ि पाउिु हो र परिप्रभुको 

सुन्र्दरतालाई हरेररहि पाउि ुहो! 

यो कुरालाई हािील ेव्यवहाररकरूपिा कसरी गिे? 

 छोटो अवनधको िछितापनछ प्रार्निा र रराधिा गिन र्ाल्िुहोसर। उि िछितािा परिेश् वर तपाईंको िनजक  उपनस्र्त 

हुिुहुन्छ भन् ि ेकुरा स्िरण गिुनहोसर। सचेत भई सोच-सिझका सार् परिशे् वरको उपनस्र्नत र िनजकतािा प्रवेि गिुनहोसर। 

 परिप्रभुको सुन्र्दरतालाई ििि गर्द ै प्रार्निा र रराधिा गरररहिुहोसर। परिप्रभुको सुन्र्दरता भिेको उहाैँको िनि, 

पनवत्रता, धार्मिकता, र्दया, प्रिे, नवश् वासयोग्यताजस्ता उहाैँको नविेर्ताहरू हुिर। परिेश् वरको यी नविेर्ताहरूिध्य े

एउटाको बारेिा सचेत भएर नवचार गिुनहोसर। बाइबलको पन् िाहरूबाट पनवत्र रत्िालाई परिेश् वरको नविेर्ता 

तपाईंलाई व्या्या गिन दर्दिुहोसर। यी र्दईु प्रश् िहरूका बारेिा िििर गिुनहोसर: 

 परिेश् वरको यो नविेर्ताल ेस्वयिर परिशे् वरको लानग के अर्न रा्छ? 

 परिेश् वरको यो नविेर्ताल ेतपाईंलाई व्यनिगतरूपिा के अर्न रा्छ? 

३. परिशे् वरसैँग निरन्तर िँह्िहुोसर। 

भजि १६:८,११ पढ्िुहोसर। 

 र्दाऊर्दल ेगरेझ ैँ तपाईंल ेपनि घरी-घरी गिुनहोसर। र्दाऊर्दले सध ैँ परिप्रभुलाई रफ्िो सािु रा्र्दर्े। नतिले सोच-सिझका 

सार् सचेत भएर परिेश् वरको उपनस्र्नत र िनजकपिाको बारेिा नवचार गर्े। 
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 तपाईंको जीविको र्द निक दक्रयाकलापहरूिा सोच-सिझका सार् परिशे् वरलाई सिावेि गराउैँर्द  उहाैँको उपनस्र्नतनभत्र 

प्रवेि गिन अभ्यास गिुनहोसर। िानिसहरूसैँग सतबन्ध रा्र्दा परिेश् वरलाई सिावेि गराउिुहोसर। तपाईंल े योजिाहरू 

बिाउैँ र्दा र निणनहरू गर्दान परिशे् वरलाई सिावेि गराउिुहोसर। अनि त्यस गरी तपाईंल ेकाि गर्दान अर्वा अध्ययि गर्दान 

परिेश् वरलाई सिावेि गराउिुहोसर। 

 परिेश् वर साैँ् च  तपाईंको र्दानहिे हातनतर िडा हुिुहुन्छ अनि उहाैँल े तपाईंलाई हनल्लि दर्दिुहुन् ि भन् ि े कुरा यार्द 

गिुनहोसर। यो घडी परिशे् वर तपाईंको र्दानहिे हातनतर िडा हुिुहुन्छ भन् िे कुराल ेतपाईंलाई के अर्न लागछ भिी सोच-

सिझका सार् नवचार गिुनहोसर! उहाैँले तपाईंलाई हरेररहिुभएको छ र हरेक र्ोक उहाैँले र्दे् िुहुन्छ! उहाैँले तपाईंको कुरा 

सुनिरहिुभएको छ र हरेक र्ोक उहाैँल े सुन् िुहुन्छ! उहाैँल े तपाईंको बारेिा हरेक र्ोक जान् िुहुन्छ र उहाैँल े तपाईंको 

बारेिा नवचार गिुनहुन्छ! तपाईंसैँग भेट्ि, तपाईंसैँग सतबन्ध रा् ि, तपाईंको कुरा सुन् ि अनि तपाईंलाई केही कुरा 

बताउि उहाैँ यही ैँ िनजक  हुिुहुन्छ। नविेर् उदे्दश्यको निनतत उहाैँ उपनस्र्त हुिुहुन्छ! 

 परिेश् वरको उपनस्र्नतको अर्न तपाईंको लानग नवनभन् ि सिय र पररनस्र्नतहरूिा नवनभन् ि कुराहरू दर्दिको लानग हो। 

कनहलेकािँह तपाईंलाई चेताउिी दर्दिको निनतत उहाैँ उपनस्र्त हुिुहुन्छ अनि कनहलेकािँह तपाईंलाई सल्लाह दर्दि अर्वा 

हप्काउिु तपाईंको िनजक उपनस्र्त हुिुहुन्छ। र अरू सियिाचािँह तपाईंलाई सान्त्विा दर्दि, चङ्खगाइ दर्दि अर्वा 

बनलयो तलु्याउि उहाैँ उपनस्र्त हुिुहुन्छ। कनहलेकािँह तपाईंलाई उत्प्रेरणा दर्दि, उत्साह दर्दि, हछसला दर्दि र सहायता 

गिन उहाैँ उपनस्र्त हुिुहुन्छ। अनि अरू सियिाचािँह तपाईंलाई केही कुरा नसकाउि, केही कुरा प्रकट गिन अर्वा 

तपाईंको सािु ढोका िोल्ि अर्वा बन्र्द गिन उहाैँ उपनस्र्त हुिुहुन्छ। 

 हिोक र िोर परिशे् वरसैँग  िँहडे (उत्पनत्त ५:२२; ६:९)। परिेश् वरले अ्रहाहािलाई रफ्िो नित्र भन् िुभयो (यि या 

४१:८)। यिेूल ेपनि रफ्िा चलेाहरूलाई नित्र भन् िुभयो (यूहन् िा १५:१५)। हािी पनि परिेश् वरको उपनस्र्नत र उहाैँको 

िनजकपिािा सचेत रहि अभ्यास गरछ ैँ। 

रराधिा गिुनहोसर - हािी ३ नििेटसति चुपचाप बसेर परिेश् वरको रराधिा गरछ ैँ। परिेश् वरको उपनस्र्नत र िनजकपिाप्रनत 

सचेत हुि अभ्यास गिुनहोसर। 

३ नसकेको कुरा बाै्ँ ि ु(२० नििटे)                   [िान्त सिय] 

यहोि ू१-४ अध्यायहरू 
 

तोदकएको बाइबल िण्ड (यहोिू १-४ अध्यायहरू) बाट परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा, के कुरा नसक् िुभएको छ, 

त्यसबाट छोटकरीिा पाल पालो बाैँ्िुहोसर (अर्वा तपाईंको िोटबुकबाट पढ्िुहोसर)। अरूले बाैँ्र्द गरेको कुरा सुन् िुहोसर, 

उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई स्वीकार गिुनहोसर तर उसले बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

४ निक्षा (७० नििेट)                               [फल फलाउि]ु 

पत्ता लगाउि ेसिहू 
 

इसाईहरूले सुसिाचार प्रचार गिे र नसकाउिे धरे  तररकाहरू छिर; जस्त : व्यनिगत सुसिाचार प्रचार, सािो सिूहिा 

सुसिाचार प्रचार, ठूलो भीडिा सुसिाचार प्रचार, पत्र-पनत्रका तर्ा पुस्तकहरूद्वारा सुसिाचार प्रचार, िाटकद्वारा 

सुसिाचार प्रचार, गीत-सङ्खगीतद्वारा सुसिाचार प्रचार, चलनचत्र तर्ा टेनलनभजिद्वारा सुसिाचार प्रचार र रेनडयोद्वारा 

सुसिाचार प्रचार रदर्द। यीिध्ये उर्दाहरणको रूपिा नलि े हो भिे सािो सिूहद्वारा सुसिाचार प्रचारचािँह पत्ता लगाउि े

सिूह हो। यस दकनसिको निक्षािा रफ ले सुसिाचारको सन्र्देिलाई पत्ता लगाउिको निनतत सािो सिूहिा रहरे िानिसहरूल े

बाइबल अध्ययि र त्यससतबन्धी छलफल गिे गर्दनछिर। 

क. ससुिाचार प्रचारको निनतत बाइबलीय नसिान्तहरू (निक्षाहरू) 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - बाइबलको प्रत्येक िण्डिा सुसिाचार प्रचारको नसिान्त के हो? 

१. ग र-इसाईहरूको लानग प्रार्निा गिुनहोसर। 

कलस्सी ४:२-४; प्रेररत १६:१४ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - ग रइसाई पररवारका सर्दस्यहरू, नित्रहरू, सहपाठी अनि सहकिीहरू र नछिेकीहरूका निनतत नियनित प्रार्निा 
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गिुनहोसर तादक नतिीहरूलाई सुसिाचार बाैँ्ि परिेश् वरल ेअवसर जुटाइदर्दिुभएको होसर र त्यसलाई ग्रहण गिनको निनतत 

नतिीहरूल ेरफ्िा हृर्दय िोल्ि सकूिर। प्रार्निा भिेको िानिसहरूको हृर्दय र जीवििा परिेश् वरल ेकाि गिुनहुन्छ भिी उहाैँिा 

तपाईं भर पिुन हो। 

२. ग रइसाईहरूको जीवििा सङ्खलग् ि हुिहुोसर। 

यूहन् िा २:१२; प्रेररत १०:३८ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - यो नचत्रिा िण्डलीको (इसई सिुर्दायको) स्वभाव कस्तो छ? 

रटप्पणी - ग रइसाईहरूको जीविको पररनस्र्नतहरूिा सङ्खलग् ि हुैँर्द  नतिीहरूप्रनत रफ्िो ु नच जगाउिुहोसर। अगिविाहरूल,े 

येिूल े र प्रेररतहरूले पनि यस  गरेका नर्ए। नतिीहरूसैँग गणुस्तरीय सिय नबताउिुहोसर, नतिीहरूका दक्रयाकलापहरूिा 

सङ्खलग् ि भई त्यसिा रफ्िो सहभानगता जिाउिुहोसर, नतिीहरूको करठिाइ र अनभु नचहरू बाैँडचुैँड गिुनहोसर र नतिीहरूप्रनत 

व्यनिगतरूपिा साैँचो अनभु नच र्देिाउिुहोसर। नतिीहरूलाई तपाईंको िनजक रएर लािो सियसति तपाईंको जीविलाई 

अवलोकि गिन दर्दिुहोसर। तपाईंको जीविको गुणस्तर, तपाईंको भरोसा, नवश् वासयोग्यता, इिान्र्दारीपि, बाैँ्चुैँड गि े

स्वभाव, सहायता, व्यनिगत अनभु नच र प्रेिल ेख्रीष्टप्रनतको नतिीहरूको िकारात्िक भाविा हटाएर उहाैँसैँगको सतबन्धनतर 

िँि् छ। 

३. ग रइसाईहरूलाई रफ्िो जीवििा सङ्खलग् ि गराउिहुोसर। 

यूहन् िा १:३८-३९; प्रेररत १०:२४,२७ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - ग रइसाईहरूलाई तपाईंको जीविको पररनस्र्नतहरू अवलोकि गिन नििन्त्रणा दर्दएर नतिीहरूको अनभु नचलाई 

जगाउिुहोसर। रफ्िो घरिा गणुस्तरीय जीवि नजउिुहोसर, ग रइसाईहरूका लानग रफ्िो घरको ढोका िुल्ला रा् िुहोसर, 

इसाईहरू को हुिर र इसाईहरूले के गरररहकेा छिर भन् िे कुरा एरएर हिेनए नतिीहरूलाई नििन्त्रणा दर्दिुहोसर, र नतिीहरूलाई 

तपाईंको दक्रयाकलापहरू र अरू इसाईहरूसैँगको तपाईंको सतबन्धहरूिा सङ्खलग् ि गराउिुहोसर। परिेश् वरसैँग र अरू 

इसाईहरूसैँगको तपाईंको सतबन्ध नतिीहरूलाई िनजक रएर लािो सियसति अवलोकि गिन दर्दिुहोसर तादक त्यसले तपाईं र 

तपाईंको पररवारिा कनत गनहरो सतबन्धहरू नििानण भएका छिर भिी नतिीहरूल े र्दे् ि सकूिर। तपाईंले प्रचार गिुनहुि े

कुरालाई व्यवहारिा अभ्यास गिुनहुन्छ भिे त्यसले तपाईंको सन्र्देिलाई िनििाली बिाइदर्दन्छ! 

४. ग रइसाईहरूसैँग बसरे बाइबल पढ्िहुोसर अर्वा अध्ययि गिुनहोसर। 

रोिी १०:१४१७; प्रेररत ८:३०-३१,३५; १७:२-४ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - नवश् वास सन्र्देि सुिाइबाट रउैँछ र सन्र्दिेचािँह ख्रीष्टको वचिको सुिाइद्वारा रउैँछ। कुि  व्यनि नवश् वासिा 

रउिको निनतत सुसिाचारको घोर्णा, निक्षा अर्वा त्यसलाई बाैँ्ि ु अपररहायन हुन्छ। ग रइसाईहरूलाई तपाईंसैँग  रहरे 

बाइबल पढ्ि र त्यहाैँ भएका कुराहरू िोजी गिन उत्साह दर्दिुहोसर। यसो गिानले नतिीहरूले सुसिाचारको ञाकाि र बुझाइलाई 

प्राप् त गर्दनछिर। 

तररका - केही िनहिा अर्वा वर्नभररको लानग साप् तानहक बाइबल अध्ययि गरी पत्ता लगाउिे सिूह नििानण गिुनहोसर। 

तपाईंको तररकािा प्रेररत १७ अध्यायिा भएको 'तकन -नवतकन ', 'व्या्या' र 'प्रिानणत गिे' कुराहरूलाई सिावेि गिन 

सक् िुहुन्छ। 

 तकन -नवतकन  गिुन भिेको कुि  बाइबल िण्डलाई नलएर कुराकािी गिुन अर्वा छलफल गिुन हो। यसो गिुनको अर्न बार्द-

नववार्द गिुन होइि। 

 व्या्या गिुन भिेको बाइबल िण्डको अप्ठ्योरो भागहरूलाई नसकाएर त्यसलाई पणूनरूपिा अर्न िोनलदर्दिु हो। 

 प्रिानणत गिुन भिेको बाइबलको अरू भागहरूिा उल्लेनित त्यहरूद्वारा त्यसलाई पुनष्ट गिुन हो। यसिा नविेर् गरी 

परिेश् वर, ख्रीष्ट र येिूको िृत्य ुअनि पिुु त्र्ािजस्ता कुराहरू पर्दनछिर। 

लक्ष्य - उि पत्ता लगाउि ेसिूहको लक्ष्य भिेको परिेश् वर, िानिस र जीविबारेको सत्यताहरू पत्ता लगाउि ु र त्यसबारे 

छलफल गिुन हो। 

िीर्नकहरू - नविेर्गरी नित िनलनित िीर्नकहरूको बारेिा बाइबलल े साैँचोरूपिा के भन्र्दछ भिी पत्ता लगाउि 

ग रइसाईहरूलाई सहायता गिुनहोसर: 
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 परिेश् वर को हुिुहुन्छ अनि कसरी उहाैँ हािीसैँग सतबन्ध रा् ि चाहिुहुन्छ? 

 येिू ख्रीष्ट को हुिुहुन्छ अनि उहाैँले पृ्वीिा के गिुनभयो र अनहल ेउहाैँ के गर्दैहुिुहुन्छ? 

 परिेश् वरनबिाको जीवि केजस्तो हो र त्यसले िानिसलाई कतानतर डो् याउैँछ? 

 परिेश् वरसैँगको जीवि केजस्तो हो र त्यसल ेिानिसलाई कतानतर डो् याउैँछ? 

 िानिसले कसरी परिेश् वरसैँगको व्यनिगत सतबन्ध अिुभव गिन सक्छ? 

५. ग रइसाईहरूलाई ि  सत्यताहरू पत्ता लगाउि दर्दिहुोसर। 

लूका १०:२५-२८; प्रेररत १७:११ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - बाइबलका सत्यताहरू ग रइसाईहरू रफ ल ेपत्ता लगाउि दर्दिुहोसर। नतिीहरूले पढेका िण्डहरूिा प्रश् ि सोधरे, 

त्यसको अर्न र पररणािहरूको बारेिा नवचार गिन लगाएर नतिीहरूलाई सहायता गिुनहोसर। यस दकनसिले उि िण्डलिा 

भएको सत्यताले नतिीहरूिा गनहरो प्रभाव पािेछ र सार्  त्यसलाई नतिीहरूल ेराम्रोसैँग यार्द गिछेिर। 

६. ग रइसाईहरूलाई नतिीहरूको िाैँचोअिसुार उि सत्यता बझु् ि दर्दिहुोसर। 

लूका ४:१८-१९; १ कोररन्र्ी ९:१९-२३ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - ग रइसाईहरूलाई नतिीहरूको प्रासनङ्खगक र्दनृष्टकोणअिुसार बाइबलीय सत्यताहरू बुझ्ि सहायता गिुनहोसर। 

िानिसहरूले रफ्िो जीवििा फरक-फरक िाैँचोहरू िहसुस गर्दनछिर। 

 केही िानिसहरूसैँग िारीररक िाैँचोहरू हुन्छिर। प्राय: नतिीहरू रोगी अर्वा िारीररकरूपिा अिि हुन्छिर, र्दकत 

अर्वा हतोत्साही हुन्छ, भोकाएका अर्वा गररब हुन्छिर, अत्याचारिा अर्वा सतावटिा परेका हुन्छिर। 

 केही िानिसहरूसैँग भाविात्िक िाैँचोहरू हुन्छिर। नतिीहरूले असुरनक्षत िहसुस गछनिर, रफ्िो पररचय गुिाएका 

हुन्छिर, रफूले रफ लाई िि पराउैँ र्द ििर, ठूलो भाविात्िक तिाविा नजएका हुन्छिर अर्वा भाविात्िकरूपिा गनहरो 

चोटहरूिा कष्ट भोनगरहकेा हुन्छिर। 

 सब  िानिसहरूसैँग रनत्िक िाैँचोहरू हुन्छिर। नतिीहरू नवगत अर्वा वतनिािको र्दोर् अर्वा ििनल ेसताइएका हुन्छिर, 

कुि  िानिसको नवु ििा तीतोपिा र घणृा नलएर नजइरहकेा हुन्छिर, परिेश् वरको नवु ििा नव्ोह गरररहकेा हुन्छिर 

अर्वा साधारणरूपिा भन् िे हो भिे नतिीहरू हराएका हुन्छिर। 

 धेर  िानिसहरूसैँग रचरणसतबन्धी िाैँचोहरू हुन्छिर। सुु िा नतिीहरूल े सन्तुनष्ट पाउिको लानग प्रयोग गरेका केही 

कुराहरूल े नतिीहरूलाई रचरण अर्वा सतबन्धहरूिा पासोिा पारेको हुन्छ। सतबन्धहरू नवकास गिे अर्वा ियाैँ 

दक्रयाकलाप गिे कुरािा नतिीहरू निनरक्रय भएका हुन्छिर। नतिीहरूका त्यस्ता नविेर् पररनस्र्नतहरूिा बाइबलीय 

सत्यताहरू कसरी लागू गिन सदकन्छ भिी नतिीहरूलाई र्देिाइदर्दिुहोसर। 

७. ग रइसाईहरूको जीवििा सत्यतालाई सतबन्ध रा् ि सहायता गिुनहोसर। 

िकूनस १:१४-१५; प्रेररत ३:१९; २ कोररन्र्ी ६:१-२ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - बाइबलको सत्यताहरू जीवििा सतबनन्धत बिाई त्यसलाई लाग ू गिन ग रइसाईहरूलाई प्रोत्सानहत गिुनहोसर। 

बाइबलिा उल्लेनित सन्र्दिेप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि नतिीहरूलाई उत्साह दर्दिुहोसर अर्वा त्यसको निनतत चुिछनत दर्दिुहोसर। 

नतिीहरूल ेरफ्िा हृर्दय र जीवििा ख्रीष्टलाई रफ्िो प्रभु र िुनिर्दाता भिी स्कीकार गिनको निनतत नििन्त्रणा दर्दिुहोसर। 

परिेश् वरल े हाम्रो दर्दिागलाई सन्तुष्ट तलु्याउिको निनतत िात्र बाइबल दर्दिुभएको होइि तर त्यो हाम्रो जीवि पररवतनि 

गिनको निनतत पनि दर्दिुभएको हो! सुसिाचारको यो पक्ष उि पत्ता लगाउिे सिूहको बाइबल अध्ययििा गररर्द ि, तर त्यो 

सािो सभापनछ व्यनिगतरूपिा भेटेर गिुन पर्दनछ। 

 

ि. पत्ता लगाउि ेउि सिहू सािो सिहूिा ससुिाचार प्रचार गि ेएउटा िाध्यि हो। 

उि पत्ता लगाउि ेसिूहिा व्यवहाररकरूपिा कसरी िनजक हुिे भिी नसकाउिुहोसर। 

१. स्र्ाि, वातावरण र गनतनवनधहरू 
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स्र्ाि - सुहाउैँ र्दो ठाउैँ  छान् िुहोसर; जस्त : सब  जिा भेट्िको निनतत घरको कोठा अर्वा घरबानहरको िान्त स्र्ाि उपयिु 

हुन्छ। 

रकार - भेटघाट गिन र्दईुर्देनि चार जोडी िानिसहरूको सािो सिूह बिाउिुहोसर (यहाैँ जोडी भिेको इसाई र ग रइसाई 

व्यनिको सिूह हो)। 

िनजक हुि े तररका - तपाईंको दक्रयाकलापहरूलाई अिानधकाररक र अिछपचाररक ढङ्खगिा रा् िुहोसर। त्यसकारण, उि 

भेटघाटिा प्रचार, गीत-भजि अर्वा प्रार्निाजस्ता परतपरागत इसाई गनतनवनधहरूलाई सिावेि िगर्दान ि  राम्रो हुिछे। 

त्यसबेला पत्ता लगाउि ेसिूहको दक्रयाकलापहरू भिेको बाइबल पढ्िु र त्यस िण्डलाई छलफल गिुन हो। कुि -कुि  सैँस्कृनत र 

स्र्ािहरूिा गीत-भजि गाउि ु र प्रार्निा गिुन उपयुि अनि सहायता निल्ि े हुि सक्छ। त पनि, अरू सैँस्कृनतहरूिा त्यस्ता 

गनतनवनधहरूल ेडरको भाविा उत्पन् ि गरी िानिसहरूलाई बाइबलको सत्यताहरू पत्ता लगाउिे िु्य उदे्दश्यबाट टाढा ल जाि 

सक्छ। इसाईहरूलाई सतावट हुिे िुलुकहरूिा प्रचार, गीत-भजि र ठूलो सोरको प्रार्निाले नतिीहरूका सतु्रहरूको ध्यािलाई 

रकर्मर्त गिन सक्छ। त्यस्तो पररनस्र्नतिा उि सािो सिूहका िानिसहरूले िरि सोरिा कुराकािी गिन निणनय गिुनपछन, तादक 

ढोकाबानहरबाट नतिीहरूको रवाजलाई सुन् ि िसदकयोसर। अनि त्यस्तो पररनस्र्नतहरूिा सिूहका िानिसहरू एक पटक रउि े

र जाि ेगिुन हुैँर्दि, तर एक-र्दईु जिा गरी रउिे-जािे गिुनपर्दनछ। तपाईंको पररनस्र्नत र पररवेििा के गिुन असल हुन्छ, सो 

निणनय गिुनहोसर। 

पषृ्ठभनूि - सुरनक्षत स्र्ाि र रधुनिक पररनस्र्नतहरूिा उि पत्ता लगाउि े सिूहले छलफल गिुनभन्र्दा पनहले र पछानड 

पृष्ठभूनििा असल सुिधरु गीतहरू बजाउिु राम्रो हुन्छ। यदर्द सदकन्छ भिे सिूहको छलफलस सुु  हुिुभन्र्दा पनहले र 

सदकएपनछ नचया अर्वा कुि  पये पर्दार्न दर्दिु राम्रो हुन्छ। 

सिय - सिूहको अगुवाल ेपनहले ि  सहिनत गररएको सिय ६०, ९० अर्वा १२० नििेटको कायनक्रिलाई सियिा ि  सकाउिु 

पछन। नविेर् गरी रधुनिक सिाजिा जहाैँ िानिसहरू पढ्ि ेअर्वा अरू काििा व्यस्त हुन्छिर, त्यस्तो स्र्ािहरूिा सियलाई 

ध्याििा रा् िु पर्दनछ। 

२. इसाई र ग रइसाई निसाएर जोडी बिाउिहुोसर। 

नििन्त्रणा - केही इसाईहरू निलेर केही िनहिासति साप् तानहकरूपिा भेटघाट गरी पत्ता लगाउिे सिूह सञ् चालि गिन निणनय 

गर्दान, उि सिूहको हरेक इसाईले एउटा ग रइसाई नित्रलाई उि ठाउैँिा ल्याउिे कोनसस गिुनपछन। 

उदे्दश्य - उि पत्ता लगाउि ेसिहूको उदे्दश्य बाइबलबाट छलफल गरी परिेश् वर, िानिस र जीविको बारेिा सत्यताहरू पत्ता 

लगाउि ुहो भिी भिी िानिसहरूलाई बताइदर्दिुहोसर। 

सार्िा रहिहुोसर - इसाईले उि भेटघाट गि े स्र्ाििा ग रइसाईलाई सार् दर्दिपुर्दनछ, उसैँग  बस् िुपर्दनछ, पत्ता लगाउि े र 

छलफल गर्दान उसैँग सिूहिा काि गिुनहोसर र अन्तिा त्यहाैँबाट निस्केर जाैँर्दा पनि सैँग  जािुहोसर। 

३. पररचय 

उि सिूहको अगुवाल े हरेकलाई स्वागत गर्दनछ। हरेकल ेरफ्िो छोटो पररचय दर्दर्दछ (पनहलो िाि र रफ्िो पेिा अर्वा 

अध्ययिको नवर्य)। अनि सिूहको अगुवाल े उि भेलाको उदे्दश्य बताउिुको सार्  पत्ता लगाउिे र छलफल गिे कािलाई 

यसरी अगानड बढाउैँ र्दछिर: 

उदे्दश्य - उि पत्ता लगाउि ेसिूहको उदे्दश्य बाइबलबाट परिेश् वर, िानिस र जीविको बारेिा सत्यताहरू पत्ता लगाउिु र 

छलफल गिुन हो। 

पढ्िहुोसर - हािीले बाइबलको उि अध्याय (अर्वा िण्ड) र्दईुपटक पढ्िछेछ ैँ: पनहल ेसब जिा निलेर अनि रफ ल ेिात्र रवाज 

िनिकानलकि पढ्िछेछ ैँ। पनहले सिूहको प्रत्येक व्यनिले पाल पालो उि िण्डलाई एक-एक पर्द गरी पढ्िेछ। त्यसपनछ हरेकल े

उि िण्डलाई िििि  पढ्िेछ। 

प्रश् िहरू - त्यहाैँ तीि अर्वा चारवटा डो् याउिे प्रश् िहरू हुन्छिर। हािील े पनहले हरेक प्रश् िलाई र्दईु-र्दईु जिाको सािो 

सिूहिा छलफल गिछेछ ैँ। 
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छलफल - त्यसपनछ हािीले छलफल गरेका र पत्ता लगाएका कुराहरू बाैँडचुैँड गिुनको सार्  हाम्रा प्रश् िहरू सतपूणन सिूहिा 

स्पष्ट पािे कोनसस गिेछछ ैँ। 

सारंि - त्यो भेलाको अन्तिा उि छलफलको सारंि निकानलिछे। 

४. बाइबल पढाइ 

बाइबलको अिवुार्द - सिूहको हरेक व्यनिले बाइबलको उही अिुवार्द प्रयोग गिुन पर्दनछ। त्यसको निनतत तपाईंहरूले छलफल 

गि ेबाइबल िण्डलाई फोटोकपी गिन सक् िुहुन्छ। रफूसैँग भएको बाइबल बाैँडचुैँड गिुनहोसर, तादक इसाईसैँग रएको ग रइसाई 

नित्रले पनि बाइबल पढ्ि सकोसर। 

एकसार् पढ्िहुोसर - हरेक व्यनिल ेपढ्िपुिे बाइबल िण्ड भेट्टाएपनछ त्यसलाई पाल पालो एक-एक पर्द गरी पढ्िुहोसर। 

एक्ल  पढ्िहुोसर - त्यसपनछ हरेकलाई उि बाइबल िण्ड रफ्िो निनतत िान्त रहरे िििि  एक अर्वा सोभन्र्दा धरे पटक पढ्ि 

लगाउिुहोसर। 

५. उि पत्ता लगाउि ेसिहूिा प्रयोग गि ेप्रश् िहरूको दकनसिहरू 

सिूहका िानिसहरूले पढेको नविेर् बाइबल िण्डिा सुसिाचारको सत्यताहरू पत्ता लगाउि सहायता निल्िे गरी अगुवाल े

प्रश् िहरूको प्रयोग गिुनपर्दनछ। उर्दाहरणको लानग केही प्रश् िहरू यहाैँ दर्दइएका छिर र नतिीहरूलाई प्रत्येक निनश् चत अध्यायिा 

निर्दर्दष्ट बिाउि ुपर्दनछ। सिूहको अगुवाले प्रत्येक अध्यायको निनतत तीि-चार वटा प्रश् िहरू तयार पार्दनछ। नित िनलनित तीि 

सिूहहरूिध्ये प्रत्येकले कततीिा एउटा प्रश् ि प्रयोग गर्दनछ: 

सिहू १ - एयिे ूख्रीष्टल ेके गिुनहुन्छ?ए भन् िे दकनसिको प्रश् िहरू: जस्त : 

 कसरी येिू ख्रीष्टले िानिसहरूप्रनत व्यनिगतरूपिा उहाैँको अनभु नच र्देिाउिुहुन्छ? 

 कसरी येिू ख्रीष्टले िानिसहरूको िाैँचोहरूको रफ्िो बुझाइ र्दिेाउिुहुन्छ? 

 कसरी येिू र उहाैँका सिकालीि अरू िानिसहरूको ििोवृनत्त फरक छ? 

 कसरी येिलू ेजीविको नविेर् सिस्यालाई भेट्िुहुन्छ? जस्त : अिनभञाकता, रोग-नबरािी, पूवानग्रह र रलोचिा, हठीपिा, 

स्वार्न, नवरोध र िृत्युजस्ता सिस्याहरू। 

 िानिसहरूलाई सहायता गि ेक्षिता येिलूे कसरी प्रर्दिनि गिुनहुन्छ? 

 येिूले कसरी जीविको नविेर् अवस्र्ािानर् रफ्िो अनधकार प्रर्दिनि गिुनहुन्छ? 

 येिूले यहाैँ गरररहिुभएको कुराको िहत्व के छ? 

 येिूले यहाैँ भनिरहिुभएको कुराको अर्न के हो? अर्वा दकि उहाैँले यसो भन् िुहुन्छ? 

 उहाैँले के नविेर् कुरा गिुनहुन्छ? उर्दाहरणको लानग येिू यो पृ्वीिा दकि रउिुभयो? 

 येिूको वचिहरू र कािहरूबाट हािीले िािवीय स्वभाव र जीवि अर्वा संसारको बारेिा के नसक्छछ ैँ? 
 

सिहू २ - एयिे ूख्रीष्ट को हुिहुुन्छ?ए भन् िे दकनसिको प्रश् िहरू: 

 येिूको व्यनित्वको कुि अनद्वतीय पक्षले यो नविेर् घटिालाई प्रकट गर्दनछ? 

 येिूले स्वयिर रफ्िो बारेिा के घोर्णा गिुनहुन्छ? 

 येिूले एसंसारको ज्योनतए अर्वा एजीविको रोटीए हुैँ भन् िुहुैँर्दा उहाैँले के भन् ि िोज् िुभएको हो? 

 िानिसहरूले येि ूको हुिुहुन्छ भिी नवचार गर्दनछिर? 

 पुरािो करारका अगिविाल ेसयछ ैँ वर्नपनहले येिूको बारेिा के नविेर् कुरा भन्र्दछिर? 
 

सिहू ३ - एकसरी िानिसहरू यिे ूख्रीष्टसैँगको व्यनिगत सतबन्धिा रउि सक्छिर?ए भन् िे दकनसिका प्रश् िहरू: 

 कसरी येिू ख्रीष्ट हािीसैँग सतबन्ध रा् ि चाहिुहुन्छ? 

 कसरी फरक-फरक िानिसहरूले येिूको कािहरू अर्वा निक्षाहरूप्रनत प्रनतदक्रया जिाउैँछिर? 

 कुि  व्यनिले उहाैँसैँग सतबन्ध रा् ि उसल ेके गिैपछन भिी येिलूे भन् िुहुन्छ? 

 येिू ख्रीष्टले हािीबाट के अपेक्षा गिुनहुन्छ? 

 नवश् वास गिे व्यनिको जीवििा के पररवतनिहरू भए? 

 येिूसैँग सतबन्ध रा् ि ेनवश् वासीले के कुराको अिुभव गिे अपेक्षा गिन सक्छ? 

 येिूसैँग सतबन्ध सु  गरेपनछ हुिे पररणािहरू के-के हुिर? 
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 येिू ख्रीष्टसैँगको सतबन्धलाई इन्कार गिुनको पररणािहरू के-के हुिर? 

 येिूिा नवश् वास िगिन िानिसहरूल ेके-के तकन हरू प्रयोग गर्दनछिर? 

 एयेिूिा नवश् वास गिुनए अर्वा एयेिूलाई तपाईंको हृर्दय र जीवििा ग्रहण गिुनए भिेको के हो? 

 कुि  व्यनिले कसरी एयेिलूाई रफ्िो हृर्दय र जीवििा ग्रहणए गिन सक्छ? 

 

६. पत्ता लगाउि ुर छलफल गिुन 

अन्तरदक्रया - उि पत्ता लगाउिे सिूहलाई प्रेररत १७ अध्यायिा झ ैँ बाइबल पढ्ि,े छलफल गि,े व्या्या गि ेर प्रिानणत गिे 

सिूहको रूपिा नचत्रण गररन्छ। त्यहाैँ प्रचार गिे, निक्षा दर्दिे अर्वा िानिसहरूलाई निणनय नलि चुिछनत दर्दिेजस्ता काि गिुन 

हुैँर्द ि। उि पत्ता लगाउिे सिहूिा सब लाई बराबरी ठािी सािो सिूहिा रही एक-रपसिा अन्तरदक्रया गिुनपछन; र त्यहाैँ 

परतपरागतरूपिा विाल ेबोल्ि ेर श्रोताल ेसुन् िे एकतफस सञ् चार हुिुहुैँर्द ि। 

नतिीहरूलाई पत्ता लगाउि दर्दिुहोसर - उि पत्ता लगाउि ेसिहू रफ ल ेबाइबलको सत्यताहरू पत्ता लगाउिको निनतत एकल े

अकोलाई सहायता गिे काििा ध्याि केनन््त गर्दनछ। त्यसकारण, सािो सिूहहरू (इसाई र उसको ग रइसाई नित्र) सार्िा 

रहरे पत्ता लगाउिे र छलफल गि े काि गर्दान, इसाईल ेरफ्िो सार्ीलाई उि िण्डबाट अवलोकिहरू पत्ता लगाउि र 

निरकर्नहरू निकाल्ि उत्साह दर्दिुपर्दनछ। त्यनतबेला इसाईल ेरफ्िो ग रइसाई नित्रलाई यस्ता प्रश् िहरू सोध् ि सक्छ: 

एयस प्रश् िसैँग सतबनन्धत कुि त्यहरू हािी यहाैँ भेट्टाउि सक्छछ ैँ?ए 

एयसको अर्न के हो भिी तपाईं नवचार गिुनहुन्छ?ए 

एहािीले कसरी यसलाई अनहल ेहाम्रो पररनस्र्नतसैँग सतबन्ध रा् ि सक्छछ ैँ?ए 

छलफललाई संयोजि गिन सिूहको अगुवाल ेगिुनपि ेकाि - उि छलफलिा सिूहको अगुवाले बाइबल निक्षको भूनिका होइि 

तर अध्यक्ष अर्वा संयोजकको काि गिुनपर्दनछ। 

पररचय र बाइबल पदढसकेपनछ सिूहको अगुवाले पनहलो प्रश् िनतर िानिसहरूलाई डो् याउैँछ। 

इसाई र उसको अइसाई नित्र भएको सािो सिूहहरूले कररब पाैँच नििेटसति उि बाइबल िण्डिा भएका त्यहरू पत्ता 

लगाएर उत्तरको बारेिा छलफल गर्दनछिर। 

त्यसपनछ सिूहको अगुवाल ेउि प्रश् ि सतपणून सिूहलाई सोधरे बृहत छलफलनतर ल जान्छ। सिूहको अगुवाल ेिानिसहरूलाई 

रफूल ेपत्ता लगाएका कुराहरू र त्यसबारे नतिीहरूका र्दनृष्टकोण बाैँ्ि हरेक सहभागीलाई प्रोत्साहि दर्दएर सतपूणन सिूहलाई 

अगुवाइ गर्दनछ; र त्यसको सार्  िानिसहरूलाई रफूसैँग भएका प्रश् िहरू सोध् ि र कुि  नविेर् कुराको निनतत तकन -नवतकन  गिन 

पनि अिुिनत दर्दन्छ। उसले िानिसहरूल ेपत्ता लगाएका सत्यताहरू छलफल गि ेकुरानतर उि सिूहलाई ल जाि कोनसस गछन। 

उसले िानिसहरूका सब  प्रश् िहरूलाई गतभीररूपिा नलन्छ, तर नतिीहरूलाई िु्य उदे्दश्यबाट र्दायाैँ-बायाैँ जाि दर्दिुहुैँर्द ि। 

गाह्रो प्रश् िको उत्तर रफ ले दर्दएर उसले िानिसहरूलाई सहायता गिन सक्छ अर्वा सिूहको उि भेलापछानड पनि उसल े

प्रश् िको उत्तर दर्दि सक्छ। 

छलफल चलेको कररब र्दि नििटेपनछ सिूहको अगुवाल ेउि प्रश् िको उत्तरलाई त्यहाैँ भएका िानिसहरूको योगर्दािलाई 

प्रयोग गर्दै निचोडिा ल्याउैँछ। त्यसपनछ उसल ेफेरर र्दोस्रो प्रश् ि सोध्छ। 

उि पत्ता लगाउि ेसिुहको भेलाको अन्तिा, जब प्रश् ि-उत्तरको प्रदक्रया तीि-चारपटक चनलसकेको हुन्छ, उि सिूहको 

अगुवाल ेपत्ता लगाइएका कुराहरूलाई सारंििा बताइदर्दन्छ र सेतोपाटीिा त्यसलाई स्पष्ट पािे उर्दाहरण लेनिदर्दन्छ। त्यसरी 

लेनििे उर्दाहरण अध्ययि गररएको बाइबल िण्डबाट सिूहल ेपत्ता लगाएका सत्यताहरूिा रधाररत हुिुपछन। 

७. पत्ता लगाउि ेसिहूको भलेापनछको सिय 

नििन्त्रणा - भेलाको अन्तिा सिूहको अगुवाल ेयसो भन्र्दछ, एयो हप् ताको पत्ता लगाउिे सिहूको भेला सदकयो। कृपया अको 

हप् ता फेरर रउिुहोसर। अको यस्त  सिूहको भेला यो-यो सियिा यो-यो स्र्ाििा हुिछे। यदर्द तपाईंलाई अको ठाउैँिा जािुपि े

छ भि ेजाि सक् िुहुिेछ। यदर्द फुसनर्द छ भिे रउिुहोसर नचया नपएर अझ  केही कुराकािी गरछ ैँ।ए 
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सतपकनिा रहिहुोसर - अइसाई व्यनिहरूलाई भेला ल्याउि ेइसाईहरूल ेती िानिसहरूलाई अरू सियिा पनि भेटघाट गि े

सिय निलाउिुपछन। त्यनतबेला नतिीहरूल ेबाइबलको सत्यताहरू छलफल गिन अवसर पाउि सक्छिर। 

सार्ीले सुसिाचारलाई कसरी बुझेको छ भन् ि ेकुरािा ध्याि केनन््त गिुनहोसर - रफ्िो अइसाई नित्रल ेयेि ूख्रीष्टलाई उसको 

जीवििा िुनिर्दाता भिी ग्रहण गिन ु नच र्देिाउैँ र्दा अर्वा त्यसको निनतत तयार छु भन् िे र्देिाउैँ र्दा, उसल े सुिाचारलाई 

राम्रोसैँग बुझेको छ भन् िे कुरािा इसाई पक् का हुिुपर्दनछ। िानिसहरूले येि ूख्रीष्टलाई रफ्िो जीवििा ग्रहण गिे तररकाहरू 

फरक-फरक हुि सक्छ। कनहलेकािँह, उसल ेयेि ूख्रीष्टलाई रफ्िो जीवििा ग्रहण गिनको निनतत उसैँग  प्रार्निा गिुनपिे हुन्छ भि े

कनहलेकािँह, त्यसको निनतत उसले सुसिाचारलाई कसरी बुझेको छ भन् िे बारेिा उपयुि प्रश् िहरू सोध् िुपि ेहुन्छ। 

सुसिाचारप्रनत केनन््त रहिहुोसर - पत्ता लगाउिे सिूहिा बाइबल अध्ययि गिुन भिेको सुिाचार प्रचारको निनतत गररि े

बाइबल अध्ययि हो र त्यसरी गररि ेहरेक भेला रफ िा एक पूणन कायनक्रि हो। त्यस्तो भेलािा कुि  अइसाई नित्र एकपटक 

िात्र उपनस्र्त हुन्छ, केहीचािँह अनियनितरूपिा रउिे गछनिर, तर अरू केहीचािँह हरेक भेलािा रउैँछिर। त्यही कारणल े

गर्दान, त्यस दकनसिको पत्ता लगाउिे सिूहको एउटा भेलािा सुसिाचारको सत्यताहरूलाई पूणन अनि स्पष्टसैँग प्रस्तुत गिे लक्ष्य 

रा् िुपर्दनछ। त्यसको निनतत उि सियिा प्रश् िहरू र छलफललाई प्रयोग गिन रवश्यक हुन्छ। 

अिगुिि - उि सािो सिूहको अइसाईहरूल ेख्रीष्टलाई रफ्िो िुनिर्दाता भिी ग्रहण िगरेसति उिा पत्ता लगाउि ेसिूहलाई 

निरन्तर सञ् चार गरररहिुहोसर। त्यसपनछ ियाैँ इसाईहरूका निनतत ियाैँ घरेलु सङ्खगनतको रूपिा 'वृनि गराउिे सिूह' अर्वा 

'चेलापि सिूह' नििानण गिुनहोसर। यदर्द तपाईंसैँग सेवकाइ गि ेइसाईहरूको सिूह छ भिे उि पत्ता लगाउि ेसिूह वर्नभरर ि  

चनलरहि सक्छ। तपाईंको सिूहका केही सेवकहरू उि पत्ता लगाउिे सिूहिा सहभागी हुन्छिर भिे अरूहरूचािँह वृनि अर्वा 

चेलापि सिूहहरूिा सहभागी भएर काि गर्दनछिर। उि पत्ता लगाउि ेसिूहिा निरन्तर सहभागी हुि ेियाैँ इसाईहरू र्पु्र  

फाइर्दाहरू पाउि सक्छिर। केही अवस्र्ाहरूिा, चेलापि सिूह र पत्ता लगाउि ेसिूह एउट  स्र्ाि र एउट  सियिा भेला हुि 

सक्छिर तर त्यसको निनतत अको कोठा तयार गिुनपछन र नतिीहरूलाई भेलापछानड नचयापाि र सार्ीहरू बिाउि ेवातावरण 

नििनणा गररदर्दिुपछन। 

 

ग. पत्ता लगाउि ेसिहूको निनतत धिनिास् त्रको िण्डहरूको केही िििुाहरू 

पत्ता लगाउिे सिूहिा बाइबल अध्ययिको निनतत ित्ती, िकूनस, लूका र यूहन् िाको सुसिाचारलाई प्रयोग गिन सदकन्छ; र 

त्यसको सार्  रोिी ३ अध्याय र एदफसी २ अध्यालाई पनि प्रयोग गिन सदकन्छ। त्यस दकनसिको पत्ता लगाउि ेसिूहिा यी 

बाइबल िण्डहरू सहायकनसि प्रिानणत भएका छिर: 

१. ित्ती १:१८-२:२३ येिूको जन्ि 

२. ित्ती ४:१-२५  परीक्षाहरू, निक्षा, प्रचार, चङ्खगाइ 

३. ित्ती ५:१-४८  रनिर्र हरू, िूि र ज्योनग, व्यवस्र्ा 

४. ित्ती ६:१-३४  दर्दिु, प्रार्निा, उपवास, ु प याैँ-प सा, नचन्ता-दफक्री 

५. ित्ती ७:१-२९  न्याय गिुन, प्रार्निा, ढोकाहरू, रूि, घर बिाउिेहरू 

६. ित्ती ८:१-३४  चङ्खगाइ, पछ्याउैँर्दा चुकाउिेपिे िूल्य 

७. ित्ती ९:१-३८  चङ्खगाइ, बोलावट, उपवास, प्रार्निा 

८. ित्ती ११:१-३०  रश् चयनकिनहरू, राज्य, नचन्ता-दफक्रीबाट नवश्राि 

९. ित्ती १२:१-५०  िबार् (नवश्राि दर्दि), िोकर, राज्य, पररवार 

१०. ित्ती १३:२४-५१  र्दषृ्टान्तहरू (उिािहरू) 

११. ित्ती १५:१-२०  िुि र अिुि (सफा र फोहर) 

१२. ित्ती १८:१-३५  र्दषृ्टान्तहरू 

१३. ित्ती १९:१-३०  नववाह, बाल-बानलकाहरू, धिी िानिसहरू 

१४. ित्ती २०:१-२८  र्दषृ्टान्त, िृत्यु, अगुवापि 

१५. ित्ती २१:२८-४६  र्दषृ्टान्तहरू 
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१६. ित्ती २२:१-४०  र्दषृ्टान्त, सरकार, नववाह, प्रेि 

१७. ित्ती २३:१-३९  कपटीहरू (ढोंगीहरू) 

१८. ित्ती २४:१-५१  र्दोस्रो रगिि 

१९. ित्ती २५:१-४६  र्दोस्रो रगिि, अनन्ति न्याय 

२०. ित्ती २६:३१-७५  सङ्खघर्न, पक्राउ, जाैँच 

२१. ित्ती २७:१-६६  जाैँच, कू्रसको िृत्यु, र्दफि 

२२. ित्ती २८:१-२०  पुिु त्र्ाि, िहािर रर्देि 

 

१. िकून स १:१-४५  िनििाली + रनत्िक, परिेश् वर + परीनक्षत, भरोसा + र्दयालपुि 

२. िकून स २:१-२७  अनधकार, नबरािी + स्वस्र् व्यनि, पुरािो + ियाैँ 

३. िकून स ३:१-३५  धार्मिक नियिहरू + िािवीय िाैँचोहरू, र्दषु्ट रत्िाहरू + पनवत्र रत्िा, सांसाररक 

                                   पररवार + परिशे् वरको पररवार 

४. िकून स ४:३५-५:४३ प्रकृनतिानर्को अनधकार, भूतहरू, निको िहुि ेरोग र िृत्यु 

५. िकून स १०:१-५२  नववाह-नव्छेर्द, बाल--बानलकाहरू, धिी िानिस, अगुवाहरू र उहाैँको कू्रसको िृत्यु 

६. िकून स १५:१-४७  जाैँच, इन्कार, कू्रसको िृत्यु, र्दफि 

 

१. यहून् िा १:१-५१  येिूको पूवन-अनस्तत्व, चेलाहरूको बोलावट 

२. यहून् िा २:१-२३  नववाहभोज, िनन्र्दर 

३. यहून् िा ३:१-२१  पुिजनन्ि (ियाैँ जन्ि), िुनि, र्दोर्ी ठह् याउि ु

४. यहून् िा ४:१-४२  पनवत्र रत्िा + रनत्िक रराधिा 

५. यहून् िा ५:१-४७  परिेश् वरसैँग उहाैँको सतबन्धको र्दाबीहरू + येिूको बारेिा गवाहीहरू 

६. यहून् िा ६:१-१५,२५-७२ िष्ट हुिे रोटी + अिन्त जीविसति रहि ेरोटी 

७. यहून् िा ८:१-५९  येिूका र्दाबीहरू 

८. यहून् िा ९:१-४१  िारीररक अन्धोपिा + रनत्िक अन्धोपिा 

९. यहून् िा १०:१-३९  गोठालो र भेडा 

१०. यहून् िा ११:१-५७  रश् चयनकिन + सतावट 

११. यहून् िा १२:१-५०  िृत्युको भनवरयवाणी + यहूर्दीहरूको अनवश् वास 

१२. यहून् िा १३:१-३८  धोका र इन्कारको भनवरयवाणीहरू 

१३. यहून् िा १४:१-२७  येिूका र्दाबीहरू + पनवत्र रत्िा 

१४. यहून् िा १५:१-२७  र्दािको बोट र हाैँगाहरू, संसारले गि ेघणृा 

१५. यहून् िा १७:१-२६  येिूको प्रार्निाहरू 

१६. यहून् िा १८:१-४०  पक्राउ, जाैँचहरू 

१७. यहून् िा १९:१-४२  िृत्युर्दण्ड, कू्रसको िृत्यु, र्दफि 

१८. यहून् िा २०:१-३१  पुिु त्र्ाि, र्देिा पिुनभएको घटिाहरू 

 

१. यि या ५२:१३-५३:१२ िािवताबारे भनवरयवाणी, र्दिु-कष्ट + यिेू ख्रीष्टको नवजय 

२. रोिी ३:९-११  धार्मिकताको िाैँचो + नवश् वासद्वारा धार्मिकता 

३. एदफसी २:१-१०  पापहरूिा िरेको + ख्रीष्टिा जीनवत पाररएको 

४. प्ररेरत १:१-११; १ र्सेलोनिके ४:१३-५:११ स्वगानरोहण + र्दोस्रो रगिि 
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५. कलस्सी १:१५-२३; २:९-१५ येिूको पूवन प्रनतष्ठा 

६. प्रकाि २०:११-२१:८; २१:२२-२२:६ अनन्ति न्याय + ियाैँ स्वगन र ियाैँ पृ्वी 

 

 

घ. पत्ता लगाउि ेसिहूको कायनक्रिको िििुा 

यहाैँ एउटा पत्ता लगाउिे सिूहको कायनक्रिको ििुिा दर्दइएको छ। 

१. पररचय 

प्रत्येक इसाईलाई उसको अइसाई सार्ीको छेउि  बस् ि दर्दिुहोसर। उि पत्ता लगाउिे सिूहको उदे्दश्य बाइबलबाट परिेश् वर, 

िानिस र जीविको बारेिा सत्यताहरूलाई सैँगसैँग  रहरे पत्ता लगाउि ुर छलफल गिुन हो भिी व्या्या गररदर्दिुहोसर। 

२. पढाइ 

तोदकएको बाइबल िण्डलाई र्दईुपटक पढ्िुहोसर। त्यसको निनतत बाइबलको उही अिुवार्द अर्वा उि िण्डको फोटोकपीलाई 

प्रयोग गिुनहोसर। पनहले ित्ती ९:१-३८ लाई पाल पालो सब जिाले एक-एक पर्द पढ्िुहोसर। त्यसपनछ हरेकले ित्ती ९:१-३८ 

लाई िान्त भएर िििि  पढ्िुहोसर। 

३. प्रश् िहरू 

सिूहको अगुवाल ेनित िनलनित चारवटा अगुवाइ गि ेचारवटा प्रश् ि तयार गरेको नर्यो। 

 प्रश् ि १ - कसरी येिलूे व्यनिगतरूपिा िानिसहरूप्रनत अनभु नच र्देिाउिुहुन्छ? 

 प्रश् ि २ - पक्षघाती िानिसलाई निको पाररएको घटिािा येिूको व्यनित्वको कुि पक्षहरू प्रकट भएका छिर? 

 प्रश् ि ३ - येिूल े'फसल त प्रिस्त छ, तर िेतालाहरू र्ोर  छिर' (ित्ती ९:३७) भन् िुहुैँर्दा, उहाैँले के भन् ि िोज् िुभएको 

हो? 

 प्रश् ि ४ - यो अध्यायिा उल्लेनित फरक-फरक िानिसहरूले येिूप्रनत कसरी प्रनतदक्रया जिाए? 

इसाई र अइसाई नित्र भएको सािो सिूहिा हरेक प्रश् िलाई कररब पाैँच नििेट जनत छलफल गिुनहोसर र त्यसपनछ ती 

प्रश् िहरूलाई सतपणून सिूहिा छलफल गिुनहोसर। 

४. छलफल 

सािो सिूहिा पत्ता लगाएका कुराहरू बाैँडचुैँड र छलफल गिुनहोसर। ती प्रश् िहरू सतपूणन सिूहिा स्पष्ट पाररदर्दिे कोनसस 

गिुनहोसर। प्रत्येक प्रश् ि र त्यसको छलफलको लानग कररब र्दि नििेट लगाउिुहोसर। 

५. सारंि 

प्रत्येक प्रश् ि र त्यसको छलफलको अन्तिा, सिूहको सर्दस्यहरूको योगर्दािहरूलाई प्रयोग गर्द ै त्यसको उत्तरलाई सारंििा 

बताइदर्दिुहोसर। प्रत्येक पत्ता लगाउिे सिूहको भेलाको अन्तिा, उि सिूहले पत्ता लगाएको िु्य सत्यताहरूलाई नचत्र कोरेर 

सारंििा व्या्या गिुनहोसर। उर्दाहरणको लानग यहाैँ ित्ती ९:१-३८ बाट सारंििा नचत्रद्वारा व्या्या गररएको छ। 
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ख्रीष्ट 

येिलूे नतिीहरूको नवश् वास र्दे् िुभयो 

     

िानिस  

 

     परिशे् वर 

केही िानिसहरूले 

पापी छु भिी जान्छिर। 

पापहरू क्षिा भएका 

छ ििर। सािानजक 

रूपिा त्यानगएका 

छिर। रनत्िकरूपिा 

नबरािी छिर। 

केही िानिसहरूले 

रफ्ि  रैँिािा धिी 

छु भिी नवचार 

गर्दनछिर। 

    वास्तविा िानिसल े

क्षिा र चङ्खगाइ 

पाएको छ। 

 

यी सब  कािहरू 

गिुनभएर, येिलूे रफू 

को हुिुहुन्छ भिी 

र्देिाउिुहुन्छ। 

 येिूसैँग पापहरू क्षिा गिे अनधकार छ। 

उहाैँले साैँ् च  पाप क्षिा गिुनहुन्छ। 

िारीररक अििहरूलाई उहाैँल े साै्ँ  च  

पुिर्ाननपत गिुनहुन्छ। उहाैँल े सा् च  रोग 

नबरािी निको पािुनहुन्छ। उहाैँल े साै्ँ  च  

िृतकलाई बछरी उठाउिु हुन्छ। 

 

परिेश् वरको ियाैँ जीविलाई ियाैँ हृर्दय 

िाैँचो पर्दनछ! 

 

येिूले सोध् िुहुन्छ, एयो काि गिन ि सक्षि 

छु भिी के नतिी नवश् वास गछौ?ए 

 

 

 

त्यसपनछ हरेकलाई अको पत्ता लगाउि ेसिूहको भेलाको निनतत नििन्त्रणा दर्दिुहोसर। 
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५ प्रार्निा (८ नििेट)                               [प्रनतदक्रयाहरू] 

                              परिशे् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि ेप्रार्निा 
 

सिूहिा पाल पालो गरी तपाईंले रज के नसक् िुभएको छ, त्यसबारे प्रनतदक्रयात्िकरूपिा परिेश् वरसैँग छोटो प्रार्निा गिुनहोसर। 

अर्वा र्दईु वा तीि जिाको सिूहिा नवभाजि भएर तपाईंल ेरज जे नसक् िुभएको छ, सोबारे परिेश् वरसैँग प्रनतदक्रया जिाउैँर्द  

प्रार्निा गिुनहोसर। 

६ गहृकायनको निनतत तयारी (२ नििेट) 

                                                 अको पाठको निनतत 
 

(सिहूको अगवुा - तपाईंका सिहूका सर्दस्यहरूलाई यो गृहकायनको तयारी ले् ि लगाउिुहोसर वा उिीहरूलाई यसको 

प्रनतनलनप बिाउि लगाउिुहोसर।) 

१. प्रनतविता - चेलाहरू बिाउिको निनतत प्रनतवि हुिुहोसर। 'इसाई सिुर्दाय (िण्डली) को निक्षालाई अको व्यनि अर्वा 

सिूहका िानिसहरूलाई प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा उिीहरूसैँग बसेर अध्ययि गिुनहोसर। 

२. परिशे् वरसैँगको व्यनिगत सिय - प्रत्येक दर्दि रधा अध्याय पढेर नवद्यार्ीहरूलाई परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउि लगाउिुहोसर (व्यवस्र्ा २८:१-३१:१३)। प्रश् िहरू सोध् िे तररकालाई प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

३. बाइबल अध्ययि - घरिा अको बाइबल अध्ययि तयार पािुनहोसर। १ कोररन्र्ी १२:४-७,१२-२८ - नवर्य : इसाईहरूल े

ख्रीष्टको िरीरको रूपिा नजएर काि गछनिर। बाइबल अध्ययिको पाैँच वटा चरणहरूको प्रयोग गिन लगाउिुहोसर। 

रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

४. प्रार्निा - कुि  नविेर् व्यनि वा कुि  नविेर् कुराको निनतत यो हप् ता निर्दर्दष्ट भएर प्रार्निा गिुनहोसर र परिेश् वरल े के 

गर्दैहुिुहुन्छ भिी हिेुनहोसर (भजिसङ्खग्रह ५:३)। 

५. चलेाहरू बिाउि े नवर्यिा तपाईंको कापीलाई अद्यावनधक बिाउिहुोसर। रराधिाको रटप्पणी, परिेश् वरसैँग तपाईंल े

व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा बिाएको रटप्पणी, निक्षा दर्दर्दा बिाएको रटप्पणी र यो तयारीलाई सङ्खलग् ि गिुनहोस। 

  



© 2009 DOTA                                        निर्दनेिका पुस्तक ४, 'बृहत चेलापि'                                   पृष्ठ सङ्ख्या : 19 

 

पाठ ३८ 

१ प्रार्निा  

सिहूको अगवुा - परिेश् वरको उपनस्र्नतप्रनत सचेत हुि र उहाैँको रवाज सुन् ि उहाैँको रत्िाद्वारा परिेश् वरको अगुवाइ 

िाग् िको लानग प्रार्निा गिुनहोसर। चेलालाहरू बिाउि ेबारेको यो पाठलाई प्रभुिा सिपनण गिुनहोसर। 

२ नसकेको कुरा बाै्ँ ि ु(२० नििटे)              [िान्त सिय] 

यहोि ू५:१३-८:३५ 
 

तपाईंलाई तोदकएको बाइबल िण्ड (यहोिू ५:१३-८:३५) बाट परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा नसक् िुभएको 

कुराहरूिध्ये एउटा कुरा पाल पालो छोटकरी बाैँ्िुहोसर (अर्वा परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा ले् िुभएको 

िोटबुकबाट पढ्िुहोसर)। नसकेको कुरा बाैँ्िे व्यनिल ेबोलेको सुन् िुहोसर, उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई 

स्वीकार गिुनहोसर तर उसले बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

 

३  बाइबल पर्द कण्ठ (२० नििेट)                     [चलेापि] 

प्रभतु्व : रोिी १२:१-२ 
 

पर्द कण्ठ गि ेचछर्ो श्रणेी 'चेलापिको' बारेिा छ। कण्ठ गि ेपाैँच पर्दहरूको िीर्नकहरू यी हुिर: प्रभुत्व, इन्कार, सेवा, दर्दि ुर 

चेला बिाउिु। 

क. ििि 

रोिी १२:१-२; ६:१३,१९ पढ्िुहोसर। एयसकारण भाइ हो, परिेश् वरको कृपालाई ध् याििा रािी ि नतिीहरूलाई अिरुोध 

गर्दनछु, दक नतिीहरूको रनत् िक उपासिाको रूपिा र-रफ् िा िरीरलाई पनवत्र र परिेश् वरलाई ग्रहणयोग् य हुि े नजउैँर्दो 

बनलको रूपिा अपनण गर। यस संसारको ढाैँचािा िचल, तर रफ् िो िििा ियाैँ भई पूणन रूपल े पररवर्मतत होओ, र 

परिेश् वरको असल, ग्रहणयोग् य र नसि इ् छा के हो, त् यो नतिीहरूले जाैँ् ि सक ... रफ् िा िरीरका अङ्खगहरू र्दरु टताका 

साधिको रूपिा पाप गिनलाई सिपनण िगर। तर िृत् युबाट जीवििा ल् याइएका िानिसहरूजस् त  रफ लाई परिेश् वरकहाैँ 

दर्दइहाल, र िरीरका अङ्खगहरूलाई धार्मिकताका साधिजस् त  परिेश् वरकहाैँ सिपनण गर ... जसरी नतिीहरूल े एक पल् ट 

रफ् िा अङ्खगहरूलाई अििुता र झिर -झिर  बढी अपराधका निनत त सिपनण ग् यछ, अब त् यसरी ि  पनवत्रकरणको निनत त रफ् िा 

अङ्खगहरूलाई धार्मिकताको निनत त सिपनण गर।ए 

  

कण्ठ गिुनपिे बाइबल पर्दलाई 

सेतोपाटी अर्वा कालोपाटीिा  

यसरी ले् िुहोसर: 

प्रभुत्व 

रोिी १२:१-२ 

 

यो बाइबल पर्दलाई 

तपाईंको काडनको छानडपरट्ट 

ले् िुहोसर। 

यसकारण भाइ हो, परिेश् वरको कृपालाई ध् याििा रािी ि 

नतिीहरूलाई अिरुोध गर्दनछु, दक नतिीहरूको रनत् िक 

उपासिाको रूपिा र-रफ् िा िरीरलाई पनवत्र र 

परिेश् वरलाई ग्रहणयोग् य हुि ेनजउैँर्दो बनलको रूपिा अपनण 

गर। यस संसारको ढाैँचािा िचल, तर रफ् िो िििा ियाैँ 

भई पूणन रूपल ेपररवर्मतत होओ, र परिशे् वरको असल, 

ग्रहणयोग् य र नसि इ् छा के हो,  

त् यो नतिीहरूले जाैँ् ि सक। 

रोिी १२:१-२ 
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१. बनलर्दािहरू चढाउिकुो रधार 

यो िण्ड एयसकारण ... परिेश् वरको कृपालाई ध्याििा रािीए भन् िे िब्र्दहरूबाट सुु  हुैँर्दछ। यसले योभन्र्दा अगानड रोिी १ 

र्देनि ११ अध्यायसति लेनिएका हरेक कुरालाई बुझाउैँछ। इसाईहरूल े रफ्िा िरीरहरू नजउैँर्दो बनलर्दािको रूपिा 

परिेश् वरलाई अपनण गिन सक्छिर, दकिभि ेपनहले परिशे् वरल ेरफ्िो एकिात्र पुत्रलाई इसाईहरूको फाइर्दाको निनतत अपनण 

गिुनभयो! परिेश् वरल े इसाईहरूलाई प्रनतविता जिाउि सक्षि िपािुनभएसति, उहाैँल े कनहले पनि इसाईहरूलाई कुि  

प्रनतविता जिाउि अिरुोध गिुनहुन् ि! पनहले परिेश् वरल े हाम्रो फाइर्दाको निनतत ख्रीष्टलाई बनल चढाउिुभयो र त्यसपनछ 

उहाैँले हािीलाई उहाैँको िानतर बनलर्दाि हुि अिुरोध गिुनहुन्छ। 

२. हाम्रो िरीरको सिपनणता 

िरीर - यहाैँ हाम्रो 'िरीर' केवल भछनतक िररर िात्र होइि। यसले हाम्रो प्राण, सतपणून प्राणी र व्यनित्वलाई सिेट्छ, दकिभि े

हाम्रो िरीर र यसको सर्दस्यहरूले हाम्रो प्राण, प्राणी र व्यनित्वको अनभव्यनि दर्दर्दछ। हाम्रो िरीरको सर्दस्यहरू भिेको यस्ता 

औजारहरू हुिर, जसद्वारा हािी परिेश् वरको उदे्दश्यहरूलाई पूरा गर्दनछछ ैँ। यो जीवििा, हाम्रो िरीर र हाम्रो प्राण निलरे यस्तो 

एकता नििानण गर्दनछ, जसलाई अलग गिन सदकर्द ि। हाम्रो रत्िा जीविको सास हो अर्वा यो हािीलाई सजीव पािे नसिान्त 

हो। यो नविेर् गरी हाम्रो िरीर र पृ्वीिा हाम्रो जीविबीचको सतबन्धिा हुिे हाम्रो िािवीय स्वभावको अिूतन अर्वा अर्दशृ्य 

तत्व हो। यो हाम्रो प्राणजस्त  हो, जुि हाम्रो िािवीय स्वभावको अिूतन अर्वा अर्दशृ्य तत्वको सिाितािा छ, तर अनहले यो 

परिेश् वरसैँगको सतबन्धको कुरा हो। 

नजउैँर्दो बनलर्दाि - पुरािो करारको सियिा सब  बनलर्दािहरू जिावरहरू िात्र हुन्र्े, तर ियाैँ करारका बनलर्दािहरू भिेको 

जिावरहरू होइििर तर िानिसहरू हुिर। पुरािो करारिा सब  बनलर्दािहरूलाई िािे गररन््यो, तर ियाैँ करारिा भएका 

िािवीय बनलर्दािहरूलाई िािे होइि, नजउैँर्द  रानिन्छ। परुािो करारिा जिावरको बनलर्दािहरू नियनित घरी-घरी 

चढाइन््यो तर ियाैँ करारिा िािवीय बनलर्दािहरू घरी-घरी होइि, निरन्तर अपनण गररन्छ। परिशे् वरल ेरफ्िो जिहरूल े

उहाैँको निनतत रफूलाई िारेको चाहिुहुन् ि बु  उहाैँको निनतत नतिीहरूले जीवि नजएको चाहिुहुन्छ! 

जे भए तापनि, हािील ेख्रीष्टिा ियाैँ जीवि धारण गरेपनछ िात्र परिशे् वरला हाम्रो नजउैँर्दो बनलर्दाि सतभव हन्छ। हाम्रो 

पुरािो िािवीय स्वभाव रफ  ििन चाहैँर्द ि। त्यसल ेपापिा रिन्र्द ििाउि र स्वार्ी अनभलार्ाहरू परूा गिन चाहन्छ। त्यसल े

'िाि, नपउि र रिाउि' चाहन्छ (१ कोररन्र्ी १५:३२) र त्यसले हाम्रो जीविको हरेक िुनसयालीलाई नििोरठदर्दन्छ। हाम्रो 

पुरािो स्वभाव रफ्ि  निनतत नजउि चाहन्छ! अर्वा अको िब्र्दिा भन् िे हो भि ेहाम्रो परुािो स्वभावल ेर्दवु्यनसि, पागलपि 

अर्वा रतंकवार्दीझ ैँ लापरवाही जीवि नजएर रफ लाई िष्ट पार्दनछ। 

येिू ख्रीष्ट हाम्रो हृर्दय र जीवििा रउिुभएपनछ, हाम्रो पुरािो स्वभावलाई कू्रसिा दकला ठोकेर रानिन्छ र त्यो त्यही ैँ 

रहिुपर्दनछ। त्यसपनछ येि ू ख्रीष्टको रत्िा हािीिा वास गिुनहुन्छ र उहाैँले हािीिा ियाैँ स्वभाव सृनष्ट गिुनहुन्छ, जसलाई 

हािीले 'ियाैँ-जन्ि'को रूपिा अिुभव गर्दनछछ ैँ। हाम्रो ियाैँ स्वभावसैँग येिू ख्रीष्टको िि हुन्छ र त्यसपनछ हािी येि ूख्रीष्ट र 

अरू िानिसहरूको सेवा गरै्द स्वार्नरनहत जीवि नजउि चाहन्छछ ैँ। 

पनवत्र बनलर्दाि - 'पनवत्र' भन् िे िब्र्दको अर्न र्दषु्टताबाट अलग रही परिेश् वरिा सिर्मपत हुिु भन् िे हुन्छ। पनवत्र रत्िाको 

कािले हािीिा पापको सब  ढाैँचाहरूलाई घणृा गिे तलु्याएर परिशे् वरको िजरको सािुन् िे र्दोर्रनहत जीवि नजउि े

प्रनतविता गिन सक् िे बिाउैँछ। पनवत्रता परिेश् वरको सब  नविेर्ताहरूिा प्रकट हुन्छ। उर्दाहरणको लानग परिेश् वरको प्रेिलाई 

नलि सदकन्छ। परिेश् वरको प्रेि पनवत्र हुन्छ। यो पापको कुि  पनि ढाैँचाबाट पूणनरूपिा अलग हुन्छ। यसिा स्वार्ीपिा हुैँर्द ि, 

यसले कृपावार्द अनि िातावार्दजस्ता कुराहरू र्देिाउैँ र्द ि र यो कुि  दकनसिको यछिजन्य अि नतकतािा सहभागी हुि सक्र्द ि। 

त्यस गरी परिेश् वरको धार्मिकता पनवत्र हुन्छ। यो अन्यायको कुि  ढाैँचाबाट पूणनरूपिा अलग हुन्छ। यो स्पष्टसैँग प्रकट भएको 

व्यवस्र्ाहरू र िान्यताहरूिा रधाररत हुन्छ; अनि यो पूणनरूपिा निरपक्ष र पक्षपातनबनहि हुन्छ। त्यस्त  दकनसिल े

परिेश् वरको सत्यता, र्दया, नवश् वासयोग्यता र उहाैँको अरू सब  नविेर्ताहरू पनवत्र हुन्छ। अब, हािील इसाईहरूले हाम्रो 

जीवििा यस्त  दकनसिको पनवत्रता र्देिाएको परिेश् वरले अपके्षा गिुनहुन्छ। पनवत्र रत्िाद्वारा उहाैँले हािीलाई पनवत्र जीवि 

नजउि सक्षि तलु्याउिुहुन्छ। 

परिशे् वरलाई प्रसन् ि तलु्याउि ेबनलर्दाि - 'प्रसन् ि हुि'ु भन् िे िब्र्दको अर्न परिेश् वरको हृर्दयर्देनि स्वागत पाउिु र उहाैँलाई 

िुसी तुल्याउिु हो। हािी इसाईहरू जहाैँ-जहाैँ जान्छछ ैँ, रफ ले रफ लाई यस्तो प्रश् ि सोध् िुपछन, एि सहभागी भएको यो स्र्ाि 
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र यी िानिसहरूले के परिेश् वरलाई प्रसन् ि तलु्याउैँछ?ए एयस्तो अवस्र्ािा यिेू ख्रीष्टल ेके गिुनहुन््यो?ए यो प्रश् िको उत्तर दर्दि े

एकिात्र उपाय भिेको बाइबल पढेर र त्यसलाई अध्ययि गरेर ि  हो। परिशे् वरले सध ैँ इसाईहरूलाई बाइबल र पनवत्र 

रत्िाद्वारा उहाैँलाई प्रसन् ि तुल्याउिे जीवि नजउि अगुवाइ गिुनहुन्छ। 

रराधिाको रनत्िक काि अर्वा सवेाको रनत्िक काि - 'रत्िदक' भन् ि ेिब्र्दलाई उत्ति ढङ्खगिा 'सही' र 'उनचत' भन् िे 

िब्र्दहरूिा अिुवार्द गिन सदकन्छ। तसर्न, हािी इसाईहरूले रफूलाई परिेश् वरको निनतत जीनवत, पनवत्र र परिशे् वरलाई 

प्रसन् ि तलु्याउिे बनलर्दािको रूपिा अपनण गरेपनछ हािीले उहाैँको िजरिा सही र उनचत ठहररिे काि गर्दनछछ ैँ! वास्तविा 

त्यही ि  इसाईहरूकको साैँचो रनत्िक जीवि हो। कुि  इसाई अनत भाविात्िक र उते्तनजत हुैँर्दा रनत्िक हुि ेहोइि; तर उसल े

रफ्िो सतपूणन जीवि नजउैँर्दो बनलर्दािको रूपिा परिेश् वरलाई अपनण गर्दान, ऊ रनत्िक इसाई ठहछन। इसाई सेवाहरू गर्दान 

िात्र ऊ रनत्िक हुैँर्द ि, तर नविरे् गरी हप् ताको सात  दर्दि त्यस्ता कािहरूद्वारा रनत्िक हुैँर्दछ। 

३. हाम्रो सिझको सिपनणता 

यो संसारको बाहरी अिरुूपतालाई अस्वीकार गिुनहोसर - यो र्दषु्ट यगुका ढाैँचाले हािीलाई असर पाि,े रकार दर्दि ेर प्रभाव 

पािे कुरालाई हािी अिुिनत दर्दर्द िछ ैँ। यो र्दषु्ट संसारलाई हािी त्यसको ढाैँचािा ढाल्ि अिुिनत दर्दर्द िछ ैँ। साैँचो इसाईहरूल े

यस्ता र्दषु्ट प्रभावहरूको अिुरूपतालाई हटाउैँछ: िानस्तकवार्दी र्दिनििास् त्र, झूटा धिनहरू, अि नतक यछि दक्रयाकलाप, िराब 

नित्रहरू, व्यर्न अनि अिुत्पार्दक छलफलहरू, फोहरी पत्र-पनत्रकाहरू, सङ्खकास्पर्द गनतनवनधहरू, परीक्षािा पािे पोिाकहरू, 

अनतवार्दी राजिीनतहरू, लागऔुर्नधको प्रयोगहरू, ज्याििारा िेलहरू रदर्द। साैँचो इसाईहरूले हरेक र्दषु्ट प्रभावको नवरोध 

गर्दनछिर। अरू िानिसहरूको र्देिावटी जीविि ली र व्यवहारको बनलयो िनिले हािीलाई परिशे् वरबाट टाढा ल जाि सक्छ, र 

त्यसले उहाैँलाई अप्रसन् ि तलु्याउैँछ। र्दषु्ट संसारको रकर्नणहरू अर्वा सार्ीभाइहरूको गलत र्दवावलाई हालिीले रफ्िो 

जीवििा अिुिनत दर्दर्द िछ ैँ। हािीले िराम्रा अनि रपनत्तजिक बोनलचालीलाई रोक्र्दछछ ैँ; हािीले छाडा अर्वा रपनत्तजिक 

गीत-सङ्खगीतलाई रोक्र्दछछ ैँ। फोहर पुस्तक तर्ा पत्र-पनत्रकाहरू पढ्ि हािीले बन्र्द गर्दनछछ ैँ। परीक्षािा पािे िालका पनहरिहरू 

लगाउि हािील ेरोक्र्दछछ ैँ। त्यस गरी सङ्खकस्पर्द दक्रयाकलापहरूिा सङ्खलग् ि हुि र सांसाररक सार्ीहरूसैँग घनिष्ठता बढाउि े

कुराहरू हािील ेबन्र्द गर्दनछछ ैँ। 

परिशे् वरको इ्छानतर डो् याउि े रन्तररक रूपान्तरणलाई स्वीकार गिुनहोसर - रफ्िो सिझको निरन्तर िवीकरण गि े

प्रदक्रयािा हािीले रफूलाई सिर्मपत गर्दनछछ ैँ। िानिसहरूको बानहरी ढाैँचालाई पछ्याउि े अिुरूपिा सुु  हुैँर्दा, रन्तररक 

पररवतनिको सार्िा रूपान्तरू सुु  हुन्छ अर्वा परिेश् वरको वचिअिुसार िानिसको नवचारको, र्दढृ नवश् वासको, उदे्दश्यको 

रूपान्तरण हुन्छ। हािील ेपरिशे् वरको वचि र परिेश् वरको रत्िासैँग सहकायन गि ेहािील ेरफूलाई सिर्मपत गरेपनछ यो 

कुरा हुैँर्दछ। पनछ गएर बानहरी पररवतनि र बाहरी रचरणिा रफूलाई प्रकट गि े त्यस्ता रन्तररक रूपान्तरण भिेको 

परिशे् वरलाई प्रसन् ि तुल्याउि ेगरी नजउैँि ेउत्ति जीविि ली हो। 

४. बनलर्दािहरूको निनतत परिशे् वरको प्रनतञाका 

परिेश् वरको इ्छा के हो भिेर जा् िे र त्यसलाई सिर्नि गिे पाैँच वटा िु्य अवस्र्ाहरू छिर: 

 यूहन् िा १५:५ - रफूलाई सकेसति परिेश् वरसैँगको व्यनिगत र घनिष्ठ सतबन्धिा रा् ि ेप्रयास गिुनहोसर। 

 लूका ६:४६-४९ - बाइबलिा परिेश् वरले प्रकट गिुनभएको उहाैँको सावनभछि इ्छालाई पालिा गिुन। 

 रोिी ८:२८ - नवनभन् ि दकनसिका पररनस्र्नतहरूिा परिशे् वरको प्रकट िभएका सावनभछि इ्छाप्रनत रफूलाई 

रत्िसिपनण गिुन। 

 रोिी १२:२ - रफ्िो ििलाई िवीकरण गरी रूपान्तररत हुिु। यसिा हािीले केही कुराहरूलाई हटाउैँछछ ैँ, केही र्दषु्ट 

कुराहरूलाई रोक्र्दछछ ैँ र असल कुराहरू गिन सुु  गर्दनछछ ैँ। 

 रोिी १२:१ - रफ लाई बनलर्दाि गि ेनिणनयहरू गिुन । हािील ेरफ्िो हकहरू िोज् िु सट्टािा अरू िानिसहरूको ु नच र 

चाहिाहरू िोजी गर्दनछछ ैँ। रफ्िो पररवारको िचन जुटाउिको लानग सफल काि-व्यवसायको पनछ लाग् िुको सट्टािा हािी 

रफ्िो पररवारको नजतिेवारीहरूप्रनत रफूलाई सिर्मपत गर्दनछछ ैँ। त्यस गरी धार्मिक, िनििाली र राम्रो सतबन्ध भएका 

िानिसहरूनतर लाग् िुभन्र्दा हािीले गररब, अपाङ्खग र अत्याचारिा परेकाहरूलाई रफ्िो जीवििा स्वागत गर्दनछछ ैँ (लूका 

१४:१२-१४)। 
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ि. बाइबल पर्द कण्ठ र पिुरावलोकि 

१. बाइबल पर्दलाई िाली काडनिा अर्वा तपाईंको िोटबुकको एउटा पािािा ले् िुहोसर। 

२. उि बाइबल पर्दलाई ठीक तररकाले कण्ठ गिुनहोसर। नवश् वासद्वारा िुनि  - रोिी १२:१-२ 

३. पिुरवलोकि गिुनहोसर - र्दईु-र्दईु जिाको सिूहिा नवभाजि हुिुहोसर र भिनर  कण्ठ गरेको बाइबल पर्द एक-अकानिा 

जाैँ्िुहोसर। 
 

४ बाइबल अध्ययि (७० नििेट)                  [ससंारिा नजउि]ु 

ससंारिा ु प याैँ-प सा : १ नतिोर्ी ६:३-१९ 
 

१ नतिोर्ी ६:३-१३ लाई सब  निलेर अध्ययि गिन बाइबल अध्ययिको पाैँच चरणहरू भएको नवनध प्रयोग गिुनहोसर। 

चरण: १ - पढ्िहुोसर।                               परिशे् वरको वचि 

रउिुहोसर, हािी सब  निलेर १ नतिोर्ी ६:३-१३  पढछ ैँ। 

हािी पाल पालो पूर  िण्डलाई एक-एक पर्द गरेर पढछ ैँ। 
 

चरण: २ - पत्ता लगाउिहुोसर।                        अवलोकिहरू 

ध्याि दर्दिहुोसर - यो िण्डिा भएको कुि सत्यता तपाईंको निनतत िहत्वपूणन छ? अर्वा यस िण्डिा भएको कुि सत्यताल े

तपाईंको सिझ वा हृर्दयलाई स्पिन गछन? 

ले्  िहुोसर -    यहाैँ तपाईंले बुझ्िुभएको एक वा र्दईु सत्यताहरू पत्ता लगाउिुहोसर। ती कुराहरूका बारेिा नवचार गिुनहोसर र    

त्यसलाई रफ्िो िोटबुकिा ले् िुहोसर। 

बाै्ँ िहुोसर -   (सिूहका िानिसहरूल ेनवचार गिन र ले् ि कररब र्दईु नििेट लगाएपनछ, त्यसलाई पाल पालो बाैँ्िुहोसर। 

अब हािीले पत्ता लगाएका कुराहरू पाल पालो एक-रपसिा बाैँडछ ैँ। 

(िानिसहरूल ेपत्ता लगाएर बाैँडेका केही कुराहरू तल दर्दइएका छिर। हरेक सािो सिूहिा िानिसहरूल ेबाैँ्ि ेकुराहरू फरक-

फरक हुन्छिर र ती कुराहरू सब िा निल्ि  पछन भन् ि ेछ ि भिी यार्द गिुनहोसर।) 
 

१ नतिोर्ी ६:६ 

िोज १ - ईश् वरभनि र सन्तषु्टता ठूलो लाभ हो। 

पनहले ि ले धेर  प सा किाउिु ठूलो लाभ हो भिी नवचार गर्दनर्ेैँ। तर अहल ेधि-सतपनत्त र ु प याैँ-प साभन्र्दा ईश् वरभनि र 

सन्तुष्टता धरे  ठूलो लाभ हो भिी ि बुझ्र्दछु। ि जीवििा कसरी सन्तषु्ट हुि ेर कसरी भनिपणून जीवि नजउि ेभन् िे कुराहरू 

पत्ता लगाउि चाहन्छु। 

१ नतिोर्ी ६:१८१० 

िोज २ - परिशे् वरको राज्यिा लगािी गिुन 

चाह ेिा धिी हुैँ अर्वा गररब, ि ले रफ्िो ु प या-प सा भनवरयको लानग लगािी गिुनपर्दनछ, जुि वास्तविा स्वगनिा लगािी गिुन 

हो। परिेश् वरको राज्यिा कसरी रर्मर्क लगािी गिे भिी ि नसक् ि चाहन्छु; तादक ि ले स्वगनिा धि र्ुपािन सकूैँ , जहाैँ त्यो 

िास हुैँर्द ि, अविूल्यि हुैँर्द ि र चोरी पनि हुैँर्द ि। 

चरण: ३ - प्रश् ि                              व्या्याहरू 

ध्याि दर्दिहुोसर - यस िण्डिा त्यस्तो कुि प्रश् ि छ, जुि तपाईंल ेयस सिूहिा सोध् ि चाहि ुहुन्छ? 

१ नतिोर्ी ६:३-१३ िा भएका सब  सत्यताहरू बुझ्ि कोनसस गरछ ैँ र त्यहकाैँ अझ  िबुझेका कुराहरू छिर भि ेप्रश् ि सोधछ ैँ। 

ले्  िहुोसर - रफ्िो प्रश् िलाई स्पष्ट ढाैँचािा बिाउिुहोसर। अनि तपाईंको प्रश् िलाई िोटबुकिा ले् िुहोसर। 

बाै्ँ िहुोसर - (सिूहको सर्दस्यहरूलाई नवचार गिन र ले् ि कररब र्दईु नििेट दर्दएपनछ, प्रत्यके व्यनिलाई पाल पालो उसको 

प्रश् िहरू सब को सािु बाैँ्ि लगाउिुहोसर।) 
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छलफल गिुनहोसर - (त्यसपनछ, ती प्रश् िहरूिध्य े केही उपयोगी प्रश् िहरूको बारेिा सिूहिा छलफल गर्दै उत्तरहरू पत्ता 

लगाउि कोनसस गिुनहोसर।) 

(उर्दाहरणको लानग, नवद्यार्ीहरूले सोध् ि सक् िे केही सतभानवत प्रश् िहरू र छलफलद्वारा निकानलएका रटप्पणीहरू तल 

दर्दइएको छ।) 
 

१ नतिोर्ी ६:५ 

प्रश् ि १ - झटूा निक्षकहरूल ेभनिलाई कसरी रर्मर्क लाभको उपाय ठान्र्दछिर? 

रटप्पणी - पनहलो िताब्र्दीिा केही यस्ता झूटा निक्षहरू नर्ए, जसल ेबाइबलको सत्यतालाई रफ्ि  काल्पनिक नवचारसैँग 

निसाएर त्यसको ििा नलइरहकेा नर्ए। नतिीहरूले यहूर्दी व्यवस्र्ा र यहूर्दी वंिावलीको काल्पनिक कर्ाहरूको बारेिा 

अन्र्दाज लगाएर टाउको र्दु्  िे वार्दनववार्दहरू गर्े। नतिीहरूल ेउत्पनत्त अर्वा इनतहासको पुस्तकिा भएका वंिावलीहरूको 

सूचीबाट कुि  िाउैँ  नलन्र् ेर त्यसलाई व्या्या गिन राम्रो कर्ा बिाउैँर्े। त्यस्तो कुरा यहूर्दी सभाघरिा नियनित हुन््यो र पनछ 

त्यस्ता काल्पनिक कर्ाहरू हग् गार्दह (Haggadah) र ताल्िुर्द (Talmud) भन् ि ेयहीर्दी धिनपसु्तकहरूिा लेनिए। त्यस्ता झूटा 

निक्षाहरूबाट नतिीहरूल े ठूलो रर्मर्क फाइर्दा उठाए। ध र  िानिसहरू नतिीहरूप्रनत सजग होऊिर भिेर पनहले नतिीहरूल े

रफ्िो र्देिावटी धिन-किन प्रर्दिनि गर्दनर्े। त्यसपनछ नतिीहरूले नवनभन् ि धार्मिक दक्रयाकलापहरू सञ् चालि गर्दनर् े र रफूल े

प्रर्दाि गरेको निक्षाहरूको निनतत अत्यानधक िलु्क असलु गर्दनर्।े यसप्रकार, धिी हुिको निनतत नतिीहरूल ेरफ्िो भनिलाई 

र्दुु पयोग गर्े। त्यस्ता झूटा धार्मिक सिूहहरूल ेनतिीहरूका धिन िानिसहरूलाई बे्र्े। 

अनहले हाम्रो सियिा पनि त्यस्ता झूटा निक्षकहरू निक  सदक्रय छिर। नतिीहरूले रफ्िो धिन िानिसहरूलाई बे्र्दछिर। हरेक 

ठाउैँिा गई नतिीहरूले धार्मिक निक्षा दर्दिे कायनक्रि रयोजिा गछनिर र त्यसको बर्दलािा िानिसहरूबाट धेर  िलु्क पाउि े

अपेक्षा गर्दनछिर। संसारका अरू झूटा धार्मिक सिूहहरूले चािँह ु प या-प साद्वारा िानिसहरूको निष्ठा दकन् िे गर्दनछिर अर्वा 

उपहारहरूद्वारा नतिीहरूलाई घुस दर्दि े गर्दनछिर। नतिीहरूले िानिसहरूलाई यसो भन्र्दछिर, एयदर्द नतिीहरू हाम्रो धार्मिक 

सिूहिा प्रवेि ग् य  भि े हािी नतिीहरूले टेनलनभजि अर्वा जानगर दर्दन्छछ ैँ।ए यसदकनसिका झूटा धार्मिक सिूहहरूबाट 

सावधाि रहिुहोसर! प्रकाि २१:८ ले भन्र्दछ, दक त्यस्त  सब  झूट बोल्िेहरूको स्र्ाि भिेको बनलरहकेो रगोको भट्टी हुिछे! 

१ नतिोर्ी ६:१० 

प्रश् ि २ - ु प या-प साको िोहलाई दकि सब  दकनसिका िराबीको जड भनिएको हो? 

रटप्पणी - ु प याैँ-प सा रफ िा िराबीको जरा होइि, तर ु प याैँ-प साप्रनत िानिसहरूको प्रेि िराबीको जरा हो! ु प याैँ-

प साको लोभ िात्र सब  दकनसिका िराबीको जरा होइि, दकिभिे तीतोपिाले पनि र्ुप्र  िराबी ल्यािसक्छ (नह्ूरह १२:१५)। 

ु प याैँ-प साप्रनतको प्रेि र्ुप्र  िराबीको कारण हुिसक्छ भिी हािीले बाइबलिा पढ्र्दछछ ैँ। िकून स १०:२१-२२ िा एक जिा 

धिी जवाि येि ूख्रीष्टबाट तकेर गयो, दकिभिे उसल ेयेिलूाई भन्र्दा बढी रफ्िो धि-सतपनत्तलाई प्रेि ग्यो। लूका १६:१९-

३१ िा एक जिा धिी िानिसले लाजरस भन् िे गररब िानिसप्रनत र्दया र्देिाउिे कुरालाई बेवास्ता ग् यो। ऊ िरेपनछ उसको 

स्वार्नल ेगर्दान िरक गयो। लूका २२:१-६ िा ु प याैँ-प साको कारणले गर्दान ि  यहूर्दा इस्कररयोतल ेयेिूलाई धोका दर्दि िञ् जूर 

ग् यो। पनछ गएर उसल े रत्िहत्या ग् यो। प्रेररत ५:१-११ िा हिनिया र सदफराले रफ्ि  ु प याैँ-प साको बारेिा झूट 

बोलेकोले तुु न्त  लडेर ि् यो। त्यस गरी याकूब ५:१-६ िा हिेे हो भिे, केही धिी िानिसहरूले रफ्ि  निनतत धि-सतपनत्त 

सञ् चय गरेर नवलासी जीवि नजए, नतिीहरूको जीविि ली िोजिज् जाले भररपणून नर्यो। नतिीहरूले रफ्िा िजर्दरूहरूलाई 

ज्याला दर्दि ेकुरािा बेवास्ता गरे। त्यनतिात्र होइि धिी हुिको निनतत नतिीहरूल ेनिर्दोर् िानिसहरूको हत्या गरे। नतिीहरूल े

िरकिा भयङ्खकर कष्ट पाउिेछिर भिी याकूब त्यस्ता िानिसलाई चेताउिी दर्दन्छिर। 

ु प याैँ-प साको कारणले गर्दान ि  केही िानिसहरूले कुि  व्यनिसैँग प साको लानग नववाह गछनिर र पनछ गएर त्यसको 

पररणािस्वरूप नतिीहरूले व वानहक जीवििा र्ुप्र  सिस्याहरू झेल्िु पर्दनछ। ु प याैँ-प साको प्रेिले गर्दान ि  व्यापारीहरूले छल 

गिे र घुस नलि-ेदर्दिे गरी भ्रष्टाचारिा सङ्खलग् ि हुिे गछनिर। ु प याैँ-प साको प्रेिले गर्दान राजि नतक िेताहरूले धिी हुिको लानग 

झूट बोल्ि,े रर्मर्करूपिा कलनङ्खकत कािहरू गि े र रफ्ि  िलुुकको िोर्ण गि ेगछनिर। ु प याैँ-प साको प्रेिल ेगर्दान ि  धिर-

सतपनत्त र्ुपािन िानिसहरूले ठूला नचट्ठा कायनक्रिहरूिा सहभागी हुिे अनि नवनभन् ि दकनसिका जुवाहरू िेल्िे गर्दनछिर, र 

त्यसको पररणािस्वरूप ठूलो ऋणिा डुब्र्दछिर। ु प याैँ-प साको प्रेिको कारणल ेिानिसहरूल ेघुस र उपहारहरू दर्दि े नविेर् 
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दकनसिका धिनहरूको सर्दस्य बन्र्दछिर। ु प याैँ-प साको प्रेिले गर्दान ि  िानिसहरू चोरी, डक ती र हत्याजस्ता जघन्य 

अपराधहरूिा सहभागी हुन्छिर। तसर्न, यो कुरा पक् का हो, दक ु प याैँ-प साको िोह गिुन सब  दकनसिका िराबीको जरा हो! 

१ नतिोर्ी ६:१० 

प्रश् ि ३ - ु प याैँ- प साल ेतपाईंको जीवििा कस्तो कनसिको प्रभाव पािन सक्छ? 

रटप्पणी - 

ु प याैँ-प साल ेतपाईंलाई कनहल्य  सन्तषु्ट पािन सक्र्द ि। उपर्देिक ५:१०-१७ हािी यसरी पढ्छछ ैँ, एजसल ेु नपयाैँ-प साको िाया 

गछन, त् यसलाई ु नपयाैँप साल ेकनहल् य  पुग् र्द ि। जसल ेधि-सत पनत्तको िाया गछन, त् यो रफ् िो रिर्दािीसैँग कनहल् य  सन् तुर ट हुैँर्द ि 

... जब धि-सत पनत्त बढर छ, तब िािे िुि पनि धेर  बढर छ ... धिीको प्रचुर धिले गर्दान त् यसलाई नि्  लाग् र्द ि ... िानिस 

रिाको गभनबाट िाङ्खग  रउैँछ, र जसरी रउैँछ, त् यसरी ि  त् यो फर्दकजान् छ।ए ु प याैँ-प साले तपाईंलाई कनहल्य  सन्तुनष्ट दर्दि 

सक्र्द ि र त्यसले तपाईंको जीवििा कनहल्य  िानन्त दर्दि सक्र्द ि। 

ु प याैँ-प साल े तपाईंको जीवििा परिशे् वरको वचिलाई निसानसि बिाइदर्दन्छ। िकून स ४:१८-१९ िा हािी बीउ छि े

दकसािको बारेिा पढ्छछ ैँ, दक उसल े बीउ छर्दान केही काैँढाहरूको बीचिा प् यो। यस र्दषृ्टान्तले यस्ता िानिसहरूको 

प्रनतनिनधत्व गछन, जसल े परिशे् वरको वचि त सुन्छ, तर यो जीविको नचन्ता-दफक्रीहरू, धि-सतपनत्तको छल र अरू 

कुराहरूको चाहिाहरूल ेगर्दान वचिलाई निसानसदर्दन्छ र त्यसल ेफल फलाउि सक्र्द ि। ु प याैँ-प सा र धि-सतपनत्तले तपाईंको 

जीवििा परिेश् वरको वचिलाई यसरी निसानसदर्दन्छ, दक त्यसले तपाईंको जीवििा कुि  प्रभाव पािेछ ि। 

ु प याैँ-प सा तपाईंको जीवििा उ् च प्रार्निकता गिुाउि े कारण बन् ि सक्छ। लूका १२:१३-२१ िा हािी राम्रो अिर  ि 

उत्पार्दि गिे धिी िानिसको बारेिा बढ्छछ ैँ। रफ्िो अन् िहरू र्ुपारेर बसी-बसी िािको निनतत उसल ेठूलो ढुकुटीहरू बिाउि े

निणनय गछन। उसले रफ लाई यसो भन्यो, एए प्राण, धेर  वर्नसत ि पुग् िे प्रिस् त सत पनत्त तेरो निनत त र्ुनप्रएको छ। सुि-च ििा 

बसर । िा, नप, र िोज गरर ”।ए तर परिेश् वरले त्यसलाई भन् िभुयो, एए िूिन, रज राती ि  तेरो प्राण तैँबाट नलइिछे, र जे 

कुराहरू तैंले रफ् िो निनत त र्ुपारेको छसर , ती कसको हुिे?ए रफ्ि  निनतत िात्र नवनभन् ि कुराहरू जतिा गिे तर परिेश् वरको 

राज्यको निनतत कुि  धि-सतपनत्त जतिा िगि े िानिसहरूको हालत यस्त  हुिेछ। ु प याैँ-प सा र धि-सतपनत्तले तपाईंलाई 

परिेश् वरलाई प्रेि गि ेर उहाैँको सेवा गिेजस्तो उ् च प्रार्निकताबाट टाढा ल जाि सक्छ। 

ु प याैँ-प साल ेतपाईंलाई िरू्मतपजूक बिाउि सक्छ। ित्ती ६:२४ हािी यसरी पढ्छछ ैँ, एकस ले र्दईु िानलकको सेवा गिन सक् र्द ि। 

दकिभिे त् यसले एउटालाई घणृा गिछे र अकानलाई प्रेि गिछे। अर्वा त् यसले एउटाप्रनत भनि रा् िछे, र अकानलाई त् यसल े

तु् छ ठान् िछे। नतिीहरूल ेपरिेश् वर र धिको सेवा गिन सक् र्द िछ।ए ु प याैँ-प सा र धि-सतपनत्तले (भछनतक र्ोकले) तपाईंलाई 

िूर्मतपूजक बिाएर प सारूपी र्देवी-र्देवताको सेवा गिन लगाउि सक्छ। 

सारंििा भन् िुपर्दान, ु प याैँ-प सा र धि-सतपनत्तले इसाईको जीवििा िराम्रो प्रभाव पािनसक्छ। इसाईहरूले असल प्रभाव पाि े

गरी ु प याैँ-प सालाई कसरी प्रयोग गिन सक्छिर भन् िे बारेिा हािी पनछ हिेेछछ ैँ। 

१ नतिोर्ी ६:१० 

प्रश् ि ४ - भ्रष्टाचार के हो? 

रटप्पणी - 

भ्रष्टाचारको नवनभन् ि स्वरूपहरू - भ्रष्टाचार भिेको र्दषु्ट तररकाद्वारा ु प याैँ-प सा र धि-सतपनत्त प्राप् त गिुन र िराब काि गिनको 

लानग त्यसको प्रयोग गिुन हो। यसको उर्दाहरणहरूलाई हिे ेहो भि ेजब तपाईंल ेचोिुनहुन्छ अर्वा लुट्िुहुन्छ, तब तपाईं भ्रष्ट 

बन् िुहुन्छ (लेवी १९:११-१३)। तपाईंले सापट नलएको प सा फकानउिुहुन् ि भि ेतपाईं भ्रष्ट हुिुहुन्छ (भजि ३७:२१)। रफ्िा 

कािर्दारहरूको ज्याला रोक् िुहुन्छ भि ेतपाईं भ्रष्ट हुिुहुन्छ (याकूब ५:४)। तपाईंल ेबेइइिािी र छल गिुनहुन्छ भिे पनि तपाईं 

भ्रष्ट हुिुहुन्छ (व्यवस्र्ा २५:१३-१५)। तपाईंल ेअन्यायपूवनक ु प याैँ-प सा अर्वा अरू कुि  र्ोक हानसल गिुनहुन्छ भिे तपाईं 

भ्रष्ट हुिुहुन्छ (नहतोपर्दिे ११:२; १६:८)। नचट्ठाको रटकटहरू बेचेर, बाजी लगाएर अर्वा जुवा िेलेर प सा किाउिु भिेको 

अन्यायसैँग धि किाउिुको केही उर्दाहरणहरू हुिर। त्यसरी अन्यायसैँग किाएको धि-सतपनत्तको कुि  िलू्य हुैँर्द ि (नहतोपर्दिे 

१०:२)। त्यनतिात्र होइि त्यसरी र्पाररएको धिले ि  त्यसको जीवि नछिरे ल जान्छ (नहतोपर्देि १:१९)। तपाईंल ेघुस नलि े

र घुस दर्दि ेगिुनहुन्छ भि ेपनि तपाईं भष्ट बन् िुहुन्छ (नहतोपर्दिे १७:८,२३)। इसाईहरूले घसुिोरीको सब  ढाैँचाहरू भ्रष्टाचार 

हुिर भिी जान् ि पछन। सतबन्धहरू राम्रो बिाउिको लानग उपहार दर्दिुहुन्छ अर्वा व्यापारिा फाइर्दा नलि ठूलो उपहार 
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दर्दिुहुन्छ भि ेपनि तपाईं भ्रष्ट हुिुहुन्छ! अर्दालतिा िुद्दा तपाईंको पक्षिा नजताउि अर्वा अिुनचत दकनसिले रफ्िो पक्षिा 

न्याय दर्दलाउिको लानग तपाईंले न्यायाधीस अर्वा न्यायलयको कुि  सर्दस्यलाई प सा दर्दिुहुन्छ भि,े त्यो पनि भ्रष्टाचार हो! 

तपाईंको धिनको सर्दस्यहरू बिाउिको लानग िानिसहरूलाई प सा दर्दएर दकन् िुहुन्छ भिे तपाईं भ्रष्ट बन् िुहुन्छ। रफूले दर्दएको 

ऋणको लानग हर्दभन्र्दा ज्यार्दा ब्याज नलिुहुन्छ भिे तपाईं भ्रष्ट हुिुहुन्छ (नहतोपर्दिे २८:८)। िानिसहरूलाई करकाप अर्वा 

बलजफतीसार् प सा दर्दि लगाउिुहुन्छ भिे तपाईं भ्रष्ट हुिुहुन्छ (उपर्देिक ७:७)। रेस्टुरेण्टहरू, पसलहरू अर्वा व्यापारहरूको 

सुरक्षा गररदर्दन्छु भिी ती ठाउैँहरूबाट प सा (हप् ता) उठाउिुहुन्छ भि ेतपाईं भ्रष्ट हुिुहुन्छ! चुरोट र ि िीजस्ता वस्तुहरू अनि 

िदर्दरा र लाग-ुऔर्नधहरू ग रकािुिी तवरले बे् िुहुन्छ भिे तपाईं भ्रष्ट हुिुहुन्छ। सािािहरू िररर्द गररएको झूटा रनसर्दहरू 

बे् िुहुन्छ अर्वा िक् कली प्रिाणपत्रहरू बे् िुहुन्छ भिे तपाईं भ्रष्ट हुिुहुन्छ। तपाईंले िक् कली िोट अर्वा िक् कली के्रनडट 

काडनहरू छाप् िुहुन्छ भिे तपाईं भ्रष्ट हुिुहुन्छ। तपाईंले ग रकािुिी ढङ्खगिा ु प याैँ-प साको कारोवार गिुनहुन्छ भिे तपाईं भ्रष्ट 

हुिुहुन्छ। सरकारी नियिअिुसारको कर छल्िुहुन्छ भिे तपाईं भ्रष्ट हुिुहुन्छ। रदर्द, इत्यादर्द। 

भ्रष्टाचारको निनतत सजायैँ - परिेश् वरले भ्रष्टाचारलाई घृणा गिुनहुन्छ! परिशे् वरले बेईिािी र भ्रष्टाचारीलाई निश् चय ि  र्दण्ड 

दर्दिुहुिेछ! भ्रष्ट र घुस नलि-ेदर्दिे िानिसहरूलाई के हुिेछ? हरेक भ्रष्ट व्यनि अनत गतभीर ितरािा पिेछ भिी बाइबलल े

चेताउिी दर्दन्छ! कस ल ेघुस दर्दिे अर्वा घुस नलि ेगछन भिे, ऊ परिेश् वरको िजरिा ि नतकरूपिा भ्रष्ट र अधिी ठहररन्छ। 

अपराधीहरूलाई सिर्नि गरेकोले र निर्दोर् िानिसहरूलाई बढी र्द:ुि दर्दएकोल ेउसल ेरफ्ि  पररवारिा सिस्या ल्याउिेछ। 

त्यसो गिानले उसल ेरफ्िो िलुुक, रफ्िो गाउैँ -सहर र िण्डलीिा नविास ल्याउैँछ। परिशे् वरल े त्यस्तो व्यनिलाई श्राप 

दर्दिुभएर अनत िराब र्दण्ड दर्दिुहुन्छ (व्यवस्र्ा २७:२५)। अरू िानिसहरूलाई पापिा पारेकोले परिशे् वरले त्यसको पररवार 

र धि-सतपनत्त िष्ट गररदर्दिुहुिछे (अय् यूब १५:३४) अनि अन्तिा उहाैँले त्यसलाई िरकको रगोिा फानलदर्दिुहुिछे (ित्ती 

१८:७-९)! 

१ नतिोर्ी ६:६-१२ 

प्रश् ि ५ - साधारण इसाईको जीविि ली कस्तो हुिपुछन? 

रटप्पणी - 

इसाईहरू सब  पररनस्र्नतहरूिा सन्तषु्ट रहिपुछन - धिी हुि ेचाहिाल ेईश् वरभनिलाई वाधा दर्दएर त्यसबाट अलग गर्दनछ। तर 

तपाईंसैँग भएको कुराकोसन्तुष्टताले ईश् वरभनिलाई बढाउैँछ। रफू जन्िैँर्दा यो संसारिा केही ल्याएको नर्एि भन् िे कुरा 

इसाईहरूले िहसुस गिैपछन। त्यस गरी िि े बेलािा नतिीहरूले कुि  र्ोक नलएर जाैँर्द ििर। त्यसकारण, ु प याैँ-प सा भिेको 

अस्र्ायी सतपनत्त हो। त्यसको सट्टािा इसाईहरूल ेरफ्िो छोटो जीविकालिा ईश् वरभनिलाई बढाउि ु प याैँ-प सा कसरी 

प्रयोग गिे भिी नवचार गिुनपछन! इसाईहरूले कनहले पनि धर  ु प याैँ-प सा प्राप् त गिे कुरालाई प्रेि गिुनहुैँर्द ि, तर परिशे् वरको 

राज्यलाई बढाउि उहाैँल ेजे दर्दिुभएको छ, त्यसलाई कसरी प्रयोग गि ेभन् िे कुरालाई प्रेि गिुनपछन (१ नतिोर्ी ६:१७१९)। 

पयानप् त िािे कुरा र िरीर ढाक् िे लुगाजस्ता रधारभूत रवश्यिाहरू परूा भएकोिा इसाईहरू पणूनरूपिा सन्तषु्ट रहिुपछन। 

इसाईहरू ु प याैँ-प साको प्रिेबाट टाढा भाग् िुपछन - इसाईहरूल ेु प याैँ-प सालाई पुज् ि ेहोइि तर परिशे् वरको रराधिा गि े

उहाैँका जिहरू हुिुपछन। नतिीहरूले परिेश् वरका रञाकाहरू पालिा गछनिर तर ु प याैँ-प साको िागहरूलाई पालिा गर्दिैिर। 

इसाईहरू यस्ता कुराहरूबाट टाढा भाग् िुपछन; जस्त : झूटा नसिान्तहरूिा सहभानगता, नवरोधाभार्ी कुराहरूप्रनत अस्वस्र् 

अनभु नच, डाह, झ झगडा, अनहतकारी बोलीवचि, र्दषु्ट सङ्खकाहरू, भ्रष्टाचार, र्दषु्टता, असन्तुनष्ट र ु प याैँ-प साप्रनतको प्रेि 

रदर्द। 

इसाईहरू ईश् वरभनिको पनछ लाग् िपुछन - इसाईहरू धार्मिकता, ईश् वरभनि, नवश् वास, प्रेि, ध यनता, भ्ताजस्ता कुराहरूको 

पनछ लाग् िुपछन, र्दछडिुपछन अर्वा िोजी गिुनपछन (ित्ती ६:३३)। ध यनता भिेको रिाको फल हो (१ र्ेसलोनिके १:३)। 

नवश् वास भिेको परिेश् वर र उहाैँको प्रनतञाकाहरूिानर्को सदक्रय भरोसा हो (नह्ूरह ११ अध्याय)। नवश् वास, प्रेि र रिा भिेको 

इसाईहरूिा हुिुपिे तीि िु्य नविेर्ताहरू हुिर (रोिी ५:२-५; १ कोररन्र्ी १३:१३; गलाती ५:५-६; एदफसी ४:२-५; 

कलस्सी १:४-५; १ र्ेसलोनिके १:३; ५:८; नह्ूरह ६:१०-१२)। 

इसाईहरूल ेनवश् वासको असल लडाइैँ ल्िपुछन - यी िब्र्दहरूले िेलकुर्दको प्रनतयोनगताप्रनत सङ्खकेत गछन (१ कोररन्र्ी ९:२५; 

नह्ूरह १२:१) अर्वा रनत्िक द्वन्द्वनतर सङ्खकेत गछन (दफनलप्पी १:३०; १ र्सेलोनिके २:२)। नवश् वास भिेको फेरर परिशे् वर र 

उहाैँका प्रनतञाकाहरूिा पणून भरोसा गिुन हो। इसाईहरूल े अिन्त जीविलाई सर्दाको निनतत एक पटक पक्रिुपछन। ख्रीष्टल े

बोलाउिुहुैँर्दा नतिीहरूले यसलाई पके्रका नर्ए। नतिीहरूले यसलाई फुत्केर जाि दर्दिुहुैँर्द ि। 
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इसाईहरू रफूल ेप्राप् त गरेको काििा लानगरहिपुछन - यो पत्रिा नतिोर्ीले प्राप् त गरेको काि भिेको इसाई जीविि ली र 

िण्डलीलाई अगुवाइ गिे सतबन्धिा रफ्िो कतनव्यलाई पालि गिे कुराहरूिा उर्दाहरण बन् िु नर्यो। इसाईहरूले परिेश् वरल े

दर्दिुभएको कािलाई यसरी परूा गिुनपछन, दक नतिीहरूलाई बेवास्ता गिे हतेुल ेकस ल ेपनि र्दोर् लगाउि िसकोसर। 

१ नतिोर्ी ६:१७-१९ 

प्रश् ि ६ - धिी इसाईको जीविि ली कस्तो हुिपुछन? 

रटप्पणी - इसाई धिी हुि ुगलत होइि, तर इसाईल ेधिी हुिे चाहिा गिुनचािँह गलत हो! ु प याैँ-प साको पनछ र्दछडिु इसाईको 

लानग गलत कुरा हो! भ्रष्टाचार गरेर धिी हुि ुइसाईको लानग गलत कुरा हो। 

परिेश् वरल ेइसाईलाई धिी हुिको निनतत र्ुप्र  कुराहरू सतपिुहुन्छ भि ेत्यो उसको लानग गलत होइि। परिशे् वरले उसलाई 

त्यो धि-सतपनत्तद्वारा केही वेिरे् काि गिन चाहिभुएकोल ेि  उहाैँल ेती सब  धि-सतपनत्त नजतिा लगाउिभुएको हो भन् ि े

सत्यता उि इसाईल ेजान् ि पछन! परिशे् वरल ेधिी इसाईहरूलाई उहाैँको राज्यको निनतत नविेर् काि दर्दिुहुन्छ। 

इसाईहरूल े गिन िहुि े कुराहरू - धिी इसाईहरूले रफ्िो धि-सतपनत्तको बारेिा रफूलाई अरूभन्र्दा ठूलो सतझेर रत्ि 

सन्तुनष्ट नलिुहुैँर्द ि। धिी भएको कारणल े गर्दान नतिीहरूल े घिण्ड अर्वा अहङ्खकारी हुिुहुैँर्द ि। नतिीहरू कनहल े पनि 

परिेश् वरको सट्टािा रफ्िो धि-सतपनत्तिा भर पिुनहुैँर्द ि। 

धिी इसाईहरूल ेगिन निल्ि ेकुराहरू - परिेश् वरल ेदर्दिुभएका र्ोकहरूिा धिी इसाईहरूले रिन्र्द ििाउि सक्छिर। 

धिी इसाईहरूल ेगिपैिन कुराहरू - धिी इसाईहरू असल कािहरू गिनको निनतत धिी हुि पछन। नतिीहरू उर्दार भई रफ्िो 

धि-सतपनत्त बाैँडचुैँड गिन इ्छुक हुिुपछन। धिी इसाईहरूल े रउि े युगको निनतत रफ्िो सतपनत्त अपनण गिैपछन। यसल े

नतिीहरूको बाैँडचुैँड गि ेकायनहरू केवल सांसाररक परोपकारी कायनहरूिा सीनित िभई परिशे् वरको राज्यको लानग पनि हो 

भन् िे कुरालाई व्या्या गर्दनछ। 

यसकारण, धिी इसाईहरूलाई नविेर् काि दर्दइएको छ। नतिीहरूले रफ्िो ु प याैँ-प सा र धि-सतपनत्त सतभवभएसति 

बुनििािीपूवनक तररकाले परिशे् वरको राज्यिा लगािी गिनपछन। ठूलो िाैँचो भएको इसाई िण्डलीिा नतिीहरूले रफ्िो 

सतपनत्तबाट केही दर्दिुपछन। अनिकालको सियिा ग्रीस र िाकेडोनियाका िण्डलीहरूले प्यालसे्टाइिको िण्डलीलाई सहायता 

गरे। धिी इसाईहरूल ेनवर्देििा गई सेवाकाई गि ेनिसेिरीहरू अर्वा सुसिाचार प्रचारको काि गिे अनभयािहरूलाई पनि 

सहायता गिन सक्छिर। अनहल ेयस्ता कािहरू र्ुप्र  ठाउैँ हरूिा भइरहकेा छिर। 

प्रश् ि ७ - उ् च ओहोर्दािा भएका इसाईहरूको जीविि ली कस्तो हुिपुछन? 

रटप्पणी - र्दानिएल ६:३-४ िा हािी यस्तो कुरा पढ्छछ ैँ, एअब र्दानिएलल ेअसाधारण गुणहरूद्वारा रफ लाई ती अध् यक्षहरू र 

प्रान् तका ब़ााहादकिहरूका बीचिा यस् तो फरक र्देिाए दक राजाले नतिलाई सत पूणन राज् यको िासक नियुि गिे योजिा गरे। 

तब अध् यक्षहरू र प्रान् तका ब़ााहादकिहरूले र्दानिएलको नवु ि अनभयोग लगाउिका निनत त सरकारी कािकारबाईहरूिा 

नतिको र्दोर् िोज् ि लाग,े तर त् यसो गिन उिीहरू असिर्न भए। उिीहरूल े नतििा कुि  पनि भ्रर टाचार भेट्टाउि सकेििर , 

दकिभिे नतिी नवश् वासयोग् य नर्ए, र नतिी ि त भ्रर ट ि लापरवाही ि  नर्ए।ए 

अनहले भ्रष्टाचार व्यापारीहरू, सरकारी िासकहरू र केही धिनहरूका िाझिा व्यापकरूपिा फ नलएको छ। त्यस्ता भ्रष्टहरूल े

धेर  िानिसहरूिा बीचिा वणनि गिन िसदकि ेर्द:ुि-कष्टहरू ल्याइरहकेा छिर भिे नतिीहरूचािँह धिी र िनििाली भइरहकेा 

छिर। अकोतफन  हिे ेहो भि ेनतिीहरूिध्ये धेर  जिा पक्राउ परी बर्दिाि भएका छिर। 

र्दानिएल त्यस्त  संसारिा नजइरहकेा भए तापनि नतिल े अरूभन्र्दा फरक हुि े नहतित गरे! भ्रष्टाचारबाट पूणनरूपिा अलग 

रािेकोले र्दानिएल ेरफूलाई सरकारी अनधकारीको रूपिा प्रनतनष्ठत तुल्याए! त्यसले नतिको व्यनिगत जीविको सार्  उसको 

काि र ओहोर्दािा निक  ठूलो करठिाइहरू ल्यायो। र्दानिएलका सङ्खगी अनधकारीहरूल े उसलाई पति गिन र्डयन् त्र गरे। 

नतिीहरूल े परिेश् वरिानर्को उसको नवश् वासिानर् रक्रिण गरी त्यसलाई वनहरकार गिे कोनसस गरे। अनि अन्तिा 

नतिीहरूल ेर्दानिएललाई भोकाएका ससहहरू रानिएको िोरिा फानलदर्दए। जेजस्तो भए तापनि उसल ेहरेक दकनसिको र्द:ुि-

कष्ट भोगेपनछ, अन्तिा परिेश् वरले र्दानिएललाई रर्दर गिुनभयो! यसकारण, इसाईहरू र्दानिएलजस्ता हुिुपछन भिी उपर्दिे 

दर्दन्छ! तपाईंल े यो संसारिा जस्तो काि गिुन पर्दान पनि रफूलाई इसाई व्यापारीको रूपिा, इसाई सरकारी अनधकारीको 
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रूपिा र एक असल इसाईको रूपिा अरू सांसाररक िानिसहरूभन्र्दा पृर्क बिाउिुहोसर। भ्रष्टाचार िगरेर, पूणनरूपिा 

भरोसायोग्य बिेर अनि रफ्िो कािलाई कनहल्य  लापरवाही िगरी रफूलाई प्रनतनष्ठत तलु्याउिुहोसर। यस संसारका 

भ्रष्टचारीहरूभन्र्दा रफूलाई फरक तुल्याउि ेनहतित गिुनहोसर! 

चरण ४ - लाग ूगिुन                              प्रयोगहरू 

ध्याि दर्दिहुोसर - यो िण्डिा भएका कुि सत्यताहरूलाई इसाईहरूको जीवििा प्रयोग गिन सतभाविा छ? 

नसकेको कुरा बाै्ँ िहुोसर र ले्  िुहोसर - एकले अको व्यनिलाई दर्दिाग नियाउि लगाऔैँ र १ नतिोर्ी ६:३-१९ बाट 

सतभानवत प्रयोगहरूको सूची बिाउिुहोसर। 

ध्याि दर्दिहुोसर - यहाैँ भएका प्रयोगहरूिध्य ेकुि प्रयोग परिशे् वरले तपाईंको लानग व्यनिगत प्रयोग बिाउि चाहिुहुन्छ? 

ले्  िहुोसर - उि व्यनिगत प्रयोगलाई िोटबुकिा ले्  िुहोसर। रफ्िो व्यनिगत प्रयोगलाई स्वतन्त्रसार् सिूहिा बाैँ्िुहोसर। 

(हरेक सिूहका िानिसहरूल े फरक-फरक सत्यताहरू पत्ता लगाउिछेिर अर्वा नतिीहरूल े उही सत्यताबाट फरक-फरक 

प्रयोगहरू बिाउि सक्छिर भन् ि ेकुरा यार्द गिुनहोसर। केही सतभानवत प्रयोगहरूका सूची यहाैँ रानिएको छ।) 
 

१ नतिोर्ी ६:३-१९ बाट निकानलएका केही सतभानवत अिपु्रयोगहरू: 

६:३ झूटा नसिान्त नसकाउिे िानिसहरूबाट अलग रहिुहोसर। नतिीहरूलाई रफ्िो घरिा स्वागत पनि िगिुनहोसर (२ 

यूहन् िा १०-११)। 

६:४ िब्र्दहरूको बारेिा कलह गि,े झगडा गि ेर अरू इसाईहरूिानर् सङ्खका गिे िानिसहरूबाट अलग रहिुहोसर। 

६:५ रफ्िा धिनद्वारा प सा किाउि कोनसस गिन िानिसहरूबाट अलग रहिुहोसर (जस्त : सिृनिको सुसिाचार घोर्णा गि े

अर्वा रफ्िो धिन अैँगाल्ि िानिसहरूलाई घुस दर्दिे धिनबाट )। 

६:६-८ रफूसैँग िाि ेकुराहरू र लगाउिे कुराहरू छिर भिे त्यसिा सन्तुष्ट रहिुहोसर। 

६:९-११ कनहले पनि ु प याैँ-प सालाई प्रेि िगिुनहोसर। कनहल े पनि धिी हुि रफ ल े प्रयास िगिुनहोसर। यस्ता सांसाररक 

चाहिाहरूबाट टाढा भाग् िुहोसर। 

६:११ धार्मिकता, ईश् वरभनि, नवश् वास, प्रेि र रिाजस्ता कुराहरूको पनछ र्दछडिुहोसर। 

६:१२ कुस्ती ल्ि ेव्यनिझ ैँ गरी परिेश् वर र उहाैँका प्रनतञाकाहरूिा भर पिनको निनतत ल्िुहोसर। 

६:१४ परिेश् वरले तपाईंलाई दर्दिुभएको रञाकािा टाैँनसरहिुहोसर। 

६:१७ धिी इसाईहरूले रफ्िो सतपनत्त अर्वा िनिको कारण घिण्ड गिुनहुैँर्द ि भिी इसाई अगुवाहरूले नतिीहरूलाई 

रञाका दर्दिपुछन। 

६:१८ धिी इसाईहरूल ेरफ्िो धि-सतपनत्त साैँ् च  िाैँचो परेका िानिसहरूलाई बाैँडचुैँड गि ेअसल काि गिुनपछन भिी 

इसाई अगुवाहरूल ेनतिीहरूलाई रञाका दर्दिुपछन। 

६:१९ धिी इसाईहरूल ेरफ्िो ु प याैँ-प सा र धि-सतपनत्त परिेश् वरको राज्य नवस्तार गिन र स्वगनिा लगािी गिन इसाई 

अगुवाहरूले नतिीहरूलाई रञाका दर्दिुपछन। 

१ नतिोर्ी ६:३-१९ बाट निकानलएका केही व्यनिगत अिपु्रयोगका उर्दाहरणहरू: 

परिेश् वरले रेिर्देि गिनको निनतत िलाई जे सुतपिुभएको छ, ि ती सब  धि-सतपनत्तको असल भण्डारे हुि चाहन्छु। ि 

नविेर्गरी रफूसैँग भएको िािेकुरा, लगाउि ेलुगा र बस् िे ठाउैँिा सन्तुष्ट हुि चाहन्छु। र त्यसपनछ िसैँग भएको अनतररि 

ु प याैँ-प सा परिेश् वरको राज्यिा लगािी गिन चाहन्छु। ि िरेो नछिेकिा भएको गररब इसाई पररवारलाई सहायता गिन 

चाहन्छु, र सुसिाचार प्रचार गिे र इसाई िण्डलीहरू नििानण गि ेिानिसहरूलाई पनि ि सहायता र सिर्नि गिन चाहन्छु। 

ि रफूलाई िेरो सिुर्दायिा इसाईको ह नसयतले प्रनतनष्ठत पािन चाहन्छु। ि ु प याैँ-प साको िािलािा भ्रष्टाचार गिन चाहैँदर्दिैँ र 

रफूल ेगिुनपि ेकाि-कतनव्यप्रनत कनहले पनि लापरवाही गिन चाहैँदर्दिैँ। ि सब  पररनस्र्नतहरूिा घुस दर्दिे र घुस नलिे कािलाई 

इन्कार गिछुे। ि पूणन ईिान्र्दारीका सार् िात्र प सा किाउिछुे। ि असल काि गि ेकुरािा धिी हुि चाहन्छु र िाैँचोिा परेका 

िानिसहरूलाई रफूसैँग भएका र्ोकहरू बाैँडचुैँड गिन चाहन्छु। ि यो संसारिा भएका र्दषु्ट िानिसहरूभन्र्दा फरक भएर 

परिेिर  वरको िनहिा गर्द ैनजउि चाहन्छु। 
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चरण : ५ - प्रार्निा                                    प्रनतदक्रया 

१ नतिोर्ी ६:३-१९ िा परिेश् वरले नसकाउिुभएको एउटा सत्यताको लानग हािी सब  पाल पालो प्रार्निा गरछ ैँ। 

(यो बाइबल अध्ययििा तपाईंले के नसक् िुभएको छ भिी तपाईंको प्रार्निािा परिशे् वरलाई प्रनतदक्रया दर्दिुहोसर। प्रार्निा एक 

वा र्दईु वाक्यहरूिा िात्र गि ेअभ्यास गिुनहोसर। हरेक सिूहका िानिसहरूल ेफरक-फरक नवर्यहरूका बारेिा प्रार्निा गिेछिर 

भन् िे कुरा यार्द गिुनहोसर। 
 

  

  

५ प्रार्निा (८ नििेट)                               अन्तरनबन्ती प्रार्निा 

अरूहरूको लानग प्रार्निा गिुनहोसर 

र्दईु-तीि जिाको सिूहिा बसेर प्रार्निा गिुनहोसर। एकल ेअकानको निनतत र संसारका िानिसहरूका निनतत प्रार्निा गिुनहोसर। 

६ गहृकायनको तयारी (२ नििेट) 

अको पाठको निनतत 
  

(सिहूको अगवुा - सिूहका सर्दस्यहरूलाई यो गृहकायनको तयारी लेिेको कागज दर्दिुहोसर अर्वा उिीहरूलाई यो ले् ि 

लगाउिुहोसर।) 

१. प्रनतविता - चेलाहरू बिाउिे काििा प्रनतवि हुिुहोसर। अको व्यनिसैँग अर्वा िानिसहरूको सिूहिा १ नतिोर्ी 

६:३-१९  बाट प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा बाइबल अध्ययि गिुनहोसर। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - रूर् १-४ अध्यायबाट प्रत्येक दर्दि परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउिुहोसर। िि पि े

सत्यता पत्ता लगाउिे नवनध प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणी बिाउिुहोसर। 

३. पर्द कण्ठ गिुनहोसर - प्रभुत्व - रोिी १२:१-२ 

 रफूले कण्ठ गरेका पाैँच बाइबल पर्दहरू र्द निक पिुरवलोकि गिुनहोसर। 

४. प्रार्निा - कुि  व्यनि वा कुि  नविेर् कुराको निनतत यो हप् ता प्रार्निा गिुनहोसर र परिशे् वरले के गिुनहुन्छ भिी हिेुनहोसर 

(भजिसङ्खग्रह ५:३)। 

५. चलेाहरू बिाउि ेतपाईंको िोटबुक अद्यावनधक बिाउिहुोसर- तपाईंको िोटबुकिा परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउैँ र्दा पाएका कुराहरू, बाइबल पर्द कण्ठ गरेको कुराहरू, बाइबल अध्ययि गर्दानको कुराहरू र यो तयारीको कुराहरू 

ले् िुहोसर। 
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पाठ ३९ 

१ प्रार्निा 

सिहूको अगवुा - परिेश् वरको उपनस्र्नतप्रनत सचेत हुि र उहाैँको रवाज सुन् ि उहाैँको रत्िाद्वारा परिेश् वरको अगुवाइ 

िाग् िको लानग प्रार्निा गिुनहोसर। चेलालाहरू बिाउि ेबारेको यो पाठलाई प्रभुिा सिपनण गिुनहोसर। 

२ रराधिा  (२० नििेट)                    [ििोवनृत्तको अनभव्यनि] 

परिशे् वरको रवाज सनु् ि ु

यस पाठिा हािी परिशे् वरको रवाज सुिेर उहाैँप्रनत हाम्रो रराधिा प्रकट गिे बारेिा नसक्छछ ैँ। 

१. परिशे् वरको रवाज सनु् ि ेकोनसस गिुनहोसर। 

रराधिा भिेको केवल गीत-भजि गाउि ुर प्रार्निा गिुन िात्र होइि, तर परिशे् वरको रवाज सुन् िु पनि हो। 

रराधिा गिुन भिेको सोचबुझका सार् सचेत हुैँर्द  परिेश् वरको रवाज सुन् िको निनतत िान्त हुिु हो। 

- परिेश् वरको वचि पढ्र्दा अर्वा सुन्र्दा त्यसप्रनत निक  ध्याि केनन््त गरेर सुन् िुहोसर। 

- परिेश् वरको रत्िाल ेतपाईंको नववेकिा, अन्तरस्करणिा, सिझिा र हृर्दयिा बोल्र्द गिुनहुैँर्दा त्यसप्रनत ध्याि दर्दिुहोसर। 

तपाईंको जीवििा परिशे् वरको कािहरूलाई िनजकबाट नियाल् िे कुरािा ध्याि दर्दिुहोसर। 

यसर्न, रराधिा भिेको परिेश् वरले तपईंलाई के भन् ि चाहिुहुन्छ, त्यसलाई िनजकबाट ध्याि दर्दिु र बुझ्ि िोज् िु हो। 

२. सत्यतालाई बझु्ि ेकोनसस गिुनहोसर। 

सुन् िुको एउटा िहत्वपूणन पक्ष भिेको सत्य र झूटबीचको नभन् िता बुझ्ि ुहो। कुि  र्दषु्ट रत्िा अर्वा र्दषु्ट व्यनिल ेतपाईंको सिझ 

अर्वा प्राणिा झूटको अनग् िवाण प्रहार गर्दान (एदफसी ६:१६), परिेश् वरको रत्िाले सत्य िात्र बोल्िुहुन्छ र उहाैँले कनहल े

पनि बाइबलको नवु ििा केही कुरा बोल्िुहुन् ि (यूहन् िा १६:१३) भन् िे त्य यार्द गिुनहोहसर। तसर्न, तपाईंल ेसध ैँ बाइबलिा 

भएको परिेश् वरको वचिसैँग (वस्तुपरक रवाजसैँग) तुलिा गर्दै तपाईंको रत्िाको रवाजलाई (रत्िापरक रवाजलाई) 

जाैँच गिुन निक  िहत्वपूणन छ। बाइबलको वचिहरूसैँग पूणनरूपिा सहित हुि ेवचिहरू िात्र परिेश् वरबाट रएको वचि हो 

(१ यूहन् िा ४:१-६)। 

रराधिा गिुनहोसर - परिेश् वरको वचि पढ्र्दा, त्यसलाई िान्त भएर सुन्र्द  परिशे् वरको रराधिा गरछ ैँ। परिेश् वरले तपाईंलाई 

के भन् ि चाहिुहुन्छ, सो सुन् ि कोनसस गिुनहोसर। (सिूहको अगुवाले लूका ६:२०-४५ पढ्र्दा अिु् छेर्दहरूको बीचिा केही सिय 

रोदकिुपछन)। 

३ नसकेको कुरा बाै्ँ ि ु(२० नििटे)                   [िान्त सिय] 

रूर् १-४ अध्यायहरू 
 

तोदकएको बाइबल िण्ड (रूर् १-४ अध्यायहरू) बाट परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा, के कुरा नसक् िुभएको छ, 

त्यसबाट छोटकरीिा पाल पालो बाैँ्िुहोसर (अर्वा तपाईंको िोटबुकबाट पढ्िुहोसर)। अरूले बाैँ्र्द गरेको कुरा सुन् िुहोसर, 

उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई स्वीकार गिुनहोसर तर उसले बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

४ निक्षा (७० नििेट)                                  [इसाई चररत्र] 

क्षिा दर्दि ेरत्िा 
 

यो इसाई चररत्रको बारेिा गररिे अध्ययि हो। तपाईंले तीतोपिासैँग कसरी साििा गिुनहुन्छ? 

निर्देनिका पुस्तक ४, पररनिष्ठ १७ हिेुनहोसर। तपाईंल ेकसरी ररससैँग साििा गिुनहुन्छ? 
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क. तीतोपि र यसको कारणहरू 

१. तीतोपि भिकेो के हो? 

नसकाउिहुोसर - तीतोपि भिेको क्षिा िदर्दि ेरत्िा हो। तीतोपि चोट लागेको भाविाहरूबाट निस्किे पररणाि हो, जुि अझ  

निको भएको छ ि। यो ररस र हलेाको वास्तनवक भाविाहरू हुिर अर्वा िराम्रो व्यवहार वा अन्यायको भाविा हो। तीतोपिले 

लगातार िानिसको सिझलाई कष्ट दर्दन्छ र कुि  कुरालाई छुट्याउि, बुझ्ि र सही दकनसिले न्याय गिन िसक् िे तलु्याइदर्दन्छ। 

२. दकि िानिसहरू तीतोपिल ेभररन्छिर? 

छलफल गिुनहोसर - तपाईं तीतोपिल ेभररिुको नवनभन् ि कारणहरू के-के हुिर? 

रटप्पणी - 

 अन्याय - तपाईंलाई अिुनचत व्यवहार गररएको हुिसक्छ। सरकारी अनधकारीले नजतिेवारीपूणन कर्दि उठाउि िान्र्द ि। 

न्यायाधीसले झूटो फ सला सुिाउैँछ। डाक् टरल े रोगको गलत निर्दाि गछन। रोजगारर्दाताल े तपाईंको पर्दोन् िनत गर्दैि। 

तपाईंको निक्षकले तपाईंको पररश्रिको कर्दर र िूल्याङ्खकि गर्दिै। तपाईंको जीविसार्ील ेतपाईंलाई प्रेि गर्दिै। तपाईंको 

छोराछोरीले तपाईंलाई इन्कार गछनिर। 

 र्दुु पयोग - सायर्द कुि  अको व्यनिले तपाईंको हक िोसेको हुिसक्छ। त्यसले तपाईंको भलाइको फाइर्दा उठाउैँछ। उसल े

तपाईंको सेवाहरू धन्यवार्द र कर्दर िगरीकि  नसत्त िा नलन्छ। अर्वा उसले तपाईंको िरीर वा सतपनत्तको र्दुु पयोग गछन। 

 भरोसा तोनडएको - भरोसा गरेको नित्रलाई तपाईंले रफ्िो सिस्याहरू र चोटहरू बताएपनछ, त्यो व्यनिले तपाईंलाई 

धोिा दर्दएर तपाईंको गोप्य सिस्याहरूको बारेिा कुरा गरेर अरूहरूलाई चोट प् याउैँछ। 

 गलतरूपिा बनुझएको - तपाईंले सकेसति राम्रो गरेको भए तापनि अरू िानिसहरूको उ् च अपेक्षा अर्वा नतिीहरूको 

अिुनचत िाग परूा गिन तपाई असफल हुिुभयो। तपाईंलाई गलत रूपिा बुनझयो, गलत अर्न लगाइयो, िलू्यहीि 

तुल्याइयो र नतरस्कार गररयो। 

 निु त्सानहत भएको - सायर्द तपाईंको उ् च अपेक्षालाई पूरा गिन अको व्यनि असफल भयो। उसले रफ्िो प्रनतञाका परूा 

गरेि अर्वा तपाईंल ेअपके्षा गरेअिुसारको गुणस्तर उसल े दर्दि सकेि। तपाईंल ेरफू ठनगएको अर्वा धोिािा परेको 

िहसुस गिुनभयो। 

 नव्ोह - कनहलेकािँह चररत्रलाई तानलि दर्दि अर्वा उहाैँको राज्यलाई बढाउि परिेश् वरल े तपाईंलाई करठि 

पररनस्र्नतहरूिा ल जािुहुन्छ। सायर्द त्यनतबेला तपाईं परिेश् वरको कािप्रनत ररसाएर उहाैँको चररत्र र योजिाहरूिानर् 

प्रश् ि गिुनहुन्छ होला।  

ि. तीतोपिप्रनत प्रनतदक्रया र तीतोपिको पररणािहरू 

१. र्दवु्यनवहारप्रनत िािवीय प्रनतदक्रयाको र्दषृ्टान्त 

 

तपाईंलाई र्दवु्यनवाहार गररर्दा स्वभानवकरूपिा तपाईंल ेत्यसलाई प्राय: सितल तेसो पररप्रेक्ष्यिा हिेुनहुन्छ। त्यसबेला तपाईंल े

रफूलाई अन्यायपूवनक र्दवु्यनवहार गि े नवरोधीलाई िात्र र्दे्  िुहुन्छ। तपाईंले रफ्िा भाविाहरूिा चोट पुगेको िहसुस 

गिुनहुन्छ: तपाईं ररसाउिुहुन्छ अनि तपाईंले उप्रनत तीतोपि िहसुस गिुनहुन्छ। त्यसपनछ तपाईंले उि नवरोधीप्रनत प्रनतदक्रया 

जिाउिुहुन्छ। सायर्द तपाईंले उसको बेइित गरी उसलाई चोट पु् याउिुहुन्छ। त्यनतबेला तपाईंको उदे्दश्य भिेको उसैँग बर्दला 

नलि ु र उसल े गरेको र्दव्यनवहारको िलू्य चुकाउि लगाउि ु हो। वास्तविा यसो गिुन पनि रफ िा र्दवु्यनवहारपूणन काि हो 

दकिभिे त्यनतबेला अनत िहत्वपूणन नवर्य र परिेश् वरलाई उि घटिाभन्र्दा बाहरर रानिएको हुन्छ। 

िािवीय प्रनतदक्रया 

र्दवु्यनवहार 
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२. र्दवु्यनवहार नवु ि तीतोपिका पररणािहरू 

ित्ती ६:१५; नह्ूरह १२:५-६,१०११,१४-१५ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - परिेश् वरसैँग तपाईंको सतबन्ध, अरू िानिसहरूसैँग तपाईंको सतबन्ध र रफ सैँगको 

तपाईंको सतबन्धको सन्र्दभनिा तीतीपिको पररणािहरू के-के हुिर? 

रटप्पणी - 

(१) तीतोपिल ेपरिशे् वरसैँगको तपाईंको सतबन्धलाई असर पाछन - परिेश् वरसैँग तपाईंको सतबन्ध झिर-झिर टाढा हुैँर्द जान्छ। 

तपाईंल ेपरिेश् वरको अिगु्रहलाई क्षिा र प्रेि गिन इन्कार गिुनहुन्छ भिे, पनवत्रता र फलवन्त हुि े ठूलो अवसरलाई तपाईंल े

गुिाउिुहुिछे। 

(२) तीतोपिल ेअरू िानिसहरूसैँगको तपाईंको सतबन्धलाई असर पाछन - तपाईं िानिसहरूबाट टाढा हुिुभएर नित्रहरूलाई 

गुिाउिुहुन्छ अर्वा तपाईंल ेसतबन्धहरू नबगािुनहुन्छ। तपाईंको तीतोपिल े'धरे लाई कष्टिा पाि ेर अिुि बिाउि'े काि गर्दनछ। 

तपाईं अिानन्त र सिस्या ल्याउिे बन् िुहुन्छ। तपाईंल ेरफ्िो नवरोधीको निन्र्दा गरी िानिसहरूलाई रफ्िो सिस्याको पक्षिा 

सहभागी गराउि कोनसस गिुनहुन्छ। तपाईंको सिस्या िात्र सुन् िे िानिसहरूल े हरेक ठाउैँिा तपाईंको तीतोपि फ लाएर 

झ झगडा गर्दनछिर। र्पु्र  तोनडए सतबन्धहरू र टुदक्रएको िण्डलीहरूको जरािा तीतोपि बसेको हुन्छ। 

(३) तीतोपिल ेरफ सैँगको तपाईंको सतबन्धलाई असर पाछन  - यो तपाईंको प्राण, रत्िा र िरीरको लानग नवर्जस्त  हो। 

यसले तपाईंको सतपूणन जीविलाई र्दनूर्त पाछन, तपाईंको बुनि, नववेक र निणनयलाई नबगाछन, तपाईंको स्वभावलाई िास पाछन, 

तपाईंको भाविाहरूलाई नछया-नछया पाछन र हृर्दयलाई कठोर बिाइदर्दन्छ। यसल ेतपाईंलाई रूिो, रलोचिात्िक, अरूको 

कुरा काट्िे, नित्रता िु चाउि,े रकर्नण िभएको र निु त्सानहत तुल्याइदर्दन्छ। यसले तपाईंको सतबन्धहरू तोनडदर्दन्छ र 

तपाईंलाई प्रेिनबनहि बिाई अनत एक्लो अनि निराि पाररदर्दन्छ 

ग. र्दवु्यनवहार नवु िको तीतोपिसैँग साििा गिुन 

१. र्दवु्यनवहारप्रनत ईश् वरीय प्रनतदक्रयाको र्दषृ्टान्त 

 

तपाईंलाई कस ले र्दवु्यनवाहार गर्दान, त्यसलाई तपाईंले इसाई र्दनृष्टकोणबाट िानर्को अलछदकक ठाडो पररप्रेक्ष्यबाट हिेन 
सक् िुहुन्छ। अनि त्यहाैँ परिेश् वरको हात भएकोले तपाईंले के भइरहकेो छ भिी र्दे्  िुहुन्छ। त्यसपनछ सही प्रनतदक्रया जिाउि 

अिुग्रहको निनतत तपाईंले परिशे् वरलाई हिेुनहुन्छ। त्यस्तो पीडार्दायी अिुभविा पनि तपाईंल ेलाभ पाउि ेअपेक्षा गिुनहुन्छ। 

पररणािस्वरूप परिशे् वरसैँग प्रार्निा गर्दै त्यस्तो पररनस्र्नतिा के गिुन उनचत हुन्छ र नवरोधीसैँग कसरी पुिर्मिलाप गि ेभन् िे 

बारेिा तपाईंल े बाइबल अध्ययि गिुनहुन्छ। यस्तो र्दनृष्टकोणल े उि र्दवु्यनवहार र्ोर  िहत्वको छ र परिशे् वर र उहाैँको 

उदे्दश्यचािँह ठूलो िहत्वको छ भिी र्दे्र्दछ! 
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२. योसफेको जीविको र्दषृ्टान्त 

(१) योसफेलाई र्दवु्यनवहार गररयो। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - अरूहरूल ेयोसेफलाई कस्तो व्यवहार गरे? 

रटप्पणी - 

उसको पररवारल ेयोसफेलाई गलत व्यवहार गरे (उत्पनत्त ३७:१-३६)। उसका र्दाजुहरू उप्रनत डाही भए, नतिीहरूले उसलाई 

र्दवु्यनवहार गरे र अन्तिा उसलाई र्दासको रूपिा बेनचदर्दए। जङ्खगली पिलु े योसेफलाई िा् यो भिी नतिीहरूल े रफ्िा 

नपतालाई झूटो कुरा बताए। वास्तविा योसेफ त्यसदकनसिको व्यवहारको निनतत योग्य नर्एि। नतिी रफ्ि  पररवारको 

अन्यायको भोग् िे निर्दोर् पीनडत व्यनि नर्ए! 

उसको िानलकल े योसफेलाई गलत व्यवहार ग् यो (उत्पनत्त ३९:१-२०)। उसको िानलककी पत् िीले र्ुप्र पटक उसैँग 

यछिसतबन्ध रा् ि कोनसस गररिर। लगातर उसल ेत्यस्तो प्रस्तावलाई इन्कार गरेकोल ेनतिल ेझूटो र्दोर् लगाइिर अनि निरपक्ष 

जाैँच ि  िगरीकि योसेफलाई झ्यालिाििा हानलयो। वास्तविा योसेफ पूणनरूपिा धार्मिक िानिस नर्ए। त पनि, िानलकको 

अन्यायको कारण नतिी निर्दोर् भए तापनि पीनडत बन् ि पगु!े 

उसको सार्ीहरूल े योसफेलाई गलत व्यवहार गरे (उत्पनत्त ४०:१-२३)। उसल े नतिीहरूलाई झ्यालिाििा हुैँर्दा सहायता 

गरेका नर्ए, तर पनछ गएर नतिीहरूल े उसलाई पूर  नबर्मसदर्दए। त्यसरी नबर्मसएकोल े झ्यालिाििा योसेफल े धेर  वर्नहरू 

नबताउिु प् यो! 

(२) योसफेको र्द:ुि-कष्ट 

उत्पनत्त ३७:२; ४१:४६ पढ्िहुोसर। 

पत्ता लगाउहिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - अरूको र्दवु्यनवहार सहरे कनत लािो सियसति योसेफले र्द:ुि-कष्ट भोग् िुप् यो? 

रटप्पणी - 

योसफेल ेधरे  लािो सियसति र्द:ुि-कष्ट भोग् िपु् यो। १७ वर्नको उिेरिा उसलाई निश्रर्देििा र्दासको रूपिा बेनचएको नर्यो 

र उसल े छुटकारा पाउैँ र्दा ऊ ३० वर्न भइसकेको नर्ए। चािलाग्र्दा घटिाहरूको श्रृंिलाद्वारा योसेफ झ्यालिािबाट छुटे र 

नतिी निश्रर्देिको प्रधाििन्त्री बिे। तर त्योभन्र्दा पनहले नतिले १३ वर्नको लािो अवनध परर्देििा र्दास र क र्दी भएर 

नजउिुप् यो- ती सब  अरू िानिसहरूको गलत व्यवहारल ेगर्दान भएको नर्यो! 

(३) र्दवु्यनवहारप्रनत योसफेको प्रनतदक्रया 

उत्पनत्त ४५:१-११ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - योसेफल ेकसरी रफूलाई गररएको र्दवु्यनवहारप्रनत जवाफ दर्दए? ती घटिाहरूलाई 

नतिल ेकसरी हरेे? 

रटप्पणी - 

योसफेल ेर्दवु्यनवहार गिहेरूप्रनत ईश् वरीय जवाफ दर्दए। अनिकालको सियिा नतिल ेनिश्रर्दिेिा र्ुप्र  अन् ि जतिा गरेका नर्ए 

(उत्पनत्त ४१:४७-४९)। त पनि, किाििा उसको पररवार िािेकुराको अभावको ितरािा नर्यो। त्यस ले उसको नपताले उसका 

र्दाजुभाइहरूलाई अन् ि दकन् ि निश्रर्देििा पठाए। यो कुरा िबुझेकोले उसको र्दाजुभाइहरू उसको सािु िडा भएर िािेकुराको 

निनतत अिुरोध गरे। योसेफले नतिीहरूले नचि,े तर नतिीहरूल ेउसलाई नचन् ि सकेििर (उत्पनत्त ४२:१-८)। अन्तिा, योसेफल े

ती र्दाजुभाइहरू सिक्ष रफूलाई रफूलाई प्रकट गरे अनि नतिीहरूलाई िडराइकि िनजक रउि लगाए। 

उसले रफ्िा नवरोधीहरूको नवु ििा ररस र धतकी र्देिाएर तेसो दकनसिको प्रनतदक्रया जिाएि, तर परिेश् वरनतर ठाडो 

प्रनतदक्रया जिाए। उसले चारपटक रफ्िा र्दाजुभाइहरूलाई यो कुरािा निनश् चत गराए, दक नतिीहरूको जीवि बचाउिको 

निनतत परिशे् वरल ेउसको पररवारबाट उसलाई पनहल्य  त्यहाैँ पठाउिुभएको नर्यो। रफूल ेर्दवु्यनवहार भोगेर र्द:ुि पाउिुिा 

योसेफले परिशे् वरक  हात नर्यो भिी र्देिे। ती करठि वर्नहरूभरर ि  योसेफले रफ्िो ध्याि परिशे् वरिानर् केनन््त गरेका 

नर्ए, रफ्िो अन्यायपूणन करठि पररनस्र्नतहरूिा होइि! चोट लागेको भाविाहरूद्वारा पीनडत हुिुको सट्टािा र्दवु्यनवहारिानर् 

नवजयी हुिे कुरा उसल ेपरिेश् वरबाट नसकेका नर्ए। उसको करठिाइहरू परिेश् वरको सतभाविाहरू भएका नर्यो! 
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(४) नवरोधीहरूप्रनत योसफेको प्रनतदक्रया 

उत्पनत्त ४५:१३-१५,२१२४; उत्पनत्त ५०:१५-२१ 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - रफूलाई र्दवु्यनवहार गि े र्दाजुभाइहरूप्रनत योसेफले कस्तो प्रनतदक्रया जिाए? 

रटप्पणी - योसेफल े अन्तिा सही िािवीय प्रनतदक्रया जिाए। उसले रफ्िा र्दाजुभाइहरूलाई क्षिा गररदर्दए। उसको 

र्दाजुभाइसैँगको पुिर्मिलाप त्यतबेला पक् क  हृर्दयस्पिी क्षण भएको हुिुपछन: नतिीहरूल ेएक-अकानलाई अैँगालो हाल,े चुतबि 

गरे, रोए अनि कुराकािी गरे। सायर्द त्यनतबेला पश् चाताप र रिन्र्दको रैँि ुबगेको हुिुपछन। योसेफले नतिीहरूकका नवगतका 

गलत कुराहरूलाई पदक्ररािेि। उसले गलत कुराहरू कुि  लेिा रािेि। त्यसको पररणािस्वरूप, नतिीहरूको अिुपनस्र्नतिा 

पनि उसले नतिीहरूसैँग पुिर्मिलाि गिन िपाउैँ र्द , उसले नतिीहरूलाई क्षिा दर्दएर रफूिा भएको तीतोपि हटाउि 

परिेश् वरलाई अिुिनत दर्दइसकेको नर्यो। नतिीहरूका नपताको िृत्युपनछ, फेरर उसका र्दाजुभाइहरू कत  यसेफल ेनतिीहरूको 

नवु ििा बर्दला नलिे हुिर, दक भिी नचनन्तत हुि र्ाले। जेजस्तो भए तापनि, योसेफले नतिीहरूलाई पक् का स्वीकार 

गररसकेको कुरालाई फेरर निनश् चत गराए। तीतोपि र बर्दलाकको सट्टािा योसेफल े नतिीहरूप्रनत र्दया र सान्त्विा िात्र 

र्देिाए। वास्तिा उसको चोट लागेको भाविाहरू धरे  वर्न पनहले िे निको भइसकेका नर्ए! 

३. र्दवु्यनवहारको बारेिा बाइबलको निक्षा 

(१) परीक्षाहरूलाई कसरी हिे?े 

रोिी ८:२८; दफनलप्पी १:१२-१४ पढ्िुहोसर 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - तपाईंको नवु ििा हुि ेर्दवु्यनवहारलाई तपाईंल ेकसरी हिेन सक् िुहुन्छ? 

रटप्पणी - 

तपाईंल ेर्दवु्यनवहारलाई यसरी हिेन सक् िुहुन्छ- त्यो परिशे् वरल ेउहाैँको सावनभछनिकताद्वारा अिुिनत दर्दिुभएको यस्तो कुरा हो, 

जुि दक त तपाईंको भलाइको लानग हो अर्वा अरूहरूको भलाइको लानग हो। 

(२) परीक्षाहरूप्रनत कसरी प्रनतदक्रया जिाउि?े 

लूका १७:३-४; १ पतु्रस २:२१-२३; रोिी १२:१८ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - गलत व्यवहारप्रनत तपाईंले कसरी प्रनतदक्रया जिाउिपुछन? 

रटप्पणी - 

तपाईंल ेकनहले पनि रफ्िो नवरोधीलाई रक्रिण गिन अर्वा बर्दला नलिु हुैँर्द ि, तर त्यसो गिुनको सट्टािा रफूलाई रठकसैँग 

न्याय गिुनहुिे परिेश् वरिा सुतपिुहोसर। रफ्िो नवरोधीप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि सुु  िगिुनहोसर, तर पनहल ेपरिेश् वरतफन  हरेेर 

उहाैँप्रनत प्रनतदक्रया जिाउिुहोसर। सही दकनसिले नवचार गिन र सकारात्िक िहसुस गिनको निनतत परिशे् वरसैँग अिुग्रह 

िाग् िुहोसर तादक तपाईंल ेउि परीक्षालाई सहि र नवरोधीलाई क्षिा दर्दएर प्रेि गिन िनि पाउिुहुिेछ। रफ्िो नवरोधी प्रनत 

कसरी प्रनतदक्रया जिाउिे भन् ि ेकुरा परिशे् वरल ेतपाईंलाई नसकाउिुभए पनछ िात्र, उि नवरोधीप्रनत प्रनतदक्रया जिाउिुहोसर। 

तर यदर्द त्यो नवरोधील ेक्षिा दर्दि र निलाप गिन चाहैँर्द ि भि,े उसैँग निलापिा बस् िे कोनसस गिुनहोसर। 

(३) चोट लागकेा भाविाहरूसैँग कसरी साििा गि?े 

भजि ३८:१-२२; ६२:८ पढ्िहुोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - लािो सियर्देनि चोट लागेका भाविाहरूसैँग तपाईंले कसरी साििा गिुनपछन? 

रटप्पणी - रफ्िो भाविाहरू र नवचारहरूको बारेिा परिेश् वरसैँग पूणनरूपिा इिान्र्दार हुिुहोसर। रफ्िो ररस, तीतोपि, पीडा 

र चोटजस्ता भाविाहरू िुल्ला भएर परिेश् वरसािु प्रकट गिुनहोसर। कनहलेकािँह परिशे् वरल े तपाईंको चोट लागेको 

भाविाहरूलाई तुु न्त  निको पािुनहुन्छ। तर कनहलेकिँह त्यसको निनतत लािो सिय लाग्छ; त्यनतबेलासति तपाईंल ेप्रार्निा गि े

र क्षिा दर्दि ेगरररहि ुपर्दनछ। क्षिा दर्दि असतभव भयो भिे अर्वा तपाईंको भाविाहरूको चोट निको हुि सकेि भिे, तपाईंल े

पूणन रूपिा क्षिा दर्दि िसकेसति र तपाईंको भाविाहरू पणूनरूपिा निको िभएसतिा एक-र्दईु जिा नित्रहरूलाई यो नवर्यको 

निनतत नियनित प्रार्निा गररदर्दि अिुरोध गिुनहोसर (याकूब ५:१६; १ यूहन् िा ५:१६)। 

(४) परीक्षाहरूको अर्न र िहत्वलाई कसरी हिे?े 

रोिी ५:२-५; नह्ूरह १२:१०-११; याकूब १:२-४ पढ्िुहोसर 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - तपाईंल ेपरीक्षाहरूबाट के-के फाइर्दाहरू पाउि ेअपेक्षा गिुनहुन्छ? 

रटप्पणी - 
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परीक्षाहरूल े र्दढृता, चररत्र र पनवत्रता नवकास गरी तपाईंको जीविलाई फलवन्त र प्रभाविाली बिाउैँछ! परिेश् वरल े

परीक्षाहरू, र्द:ुि-कष्टहरू र सतावटलाई प्रयोग गरेर पनहले तपाईंलाई पररवतनि गिुनहुन्छ, त्यसपनछ तपाईंलाई अरूहरूलाई 

पररवतनि गराउि ेतलु्याउिुहुन्छ; त तपाईं चेलाहरू नििानण गि ेव्यनि बन् िुहुिछे। 

(५) व्यवहाररक अभ्यास 

नवगतको कुि  एउटा र्दवु्यनवाहर नवचार गिुनहोसर। यदर्द रवश्यिा छ भि े पुिर्मिलाप गिन पहल गिुनहोसर। परिेश् वरलाई 

तपाईंको चोट लागेको भाविाहरू पीडार्दायक सतझिाहरू निको पािन दर्दिुहोसर। अकोपटक तपाईं र्दवु्यनवहारिा पिुनहुैँर्दा, 

परिेसश् वरलाई तपाईंको चररत्र नििानण गिन उि घटिालाई प्रयोग गिन दर्दिुहोसर! 

(६) तीतोपि भएका अरू िानिसहरूलाई कसरी सहायता गि?े 

नहतोपर्देि १८:१३,१७ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - अरूलाई सल्लाह-सुझाव दर्दिुभन्र्दा पनहले तपाईंल ेपनहले के गिैपछन? 

रटप्पणी - सब भन्र्दा पनहल ेतीतोपिले भररएको व्यनिको कुरा राम्रोसैँग सुन् िुहोसर अनि उसले भोगेको अन्याय र उसका तकन -

नवतकन हरूलाई बुझ्ि कोनसस गिुनहोसर। त्यसपनछ उसलाई चोट पु् याउिे ररोनपत व्यनिको कुरा राम्रोसैँग सुन् िुहोसर। अब 

नतिीहरूलाई कसरी असल दकनसिले सहायता गिन सदकन्छ भिी नवचार गिुनहोसर र प्रार्ानि गिुनहोसर। नतिीहरूलाई एक  

ठाउैँिा भेला गराउिे कोनसस गिुनहोसर र पाल पालो र्दबु जिाको तकन -नवतकन हरू सुन् िुहोसर। अन्तिा, नतिीहरूलाई एकल े

अकोलाई क्षिा दर्दि सहायता गिुनहोसर तादक नतिीहरूको पिुर्मिलाप हुि सकोसर। 

५ प्रार्निा (८ नििेट)                               [प्रनतदक्रयाहरू] 

                              परिशे् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि ेप्रार्निा 
 

सिूहिा पाल पालो गरी तपाईंल ेरज के नसक् िुभएको छ, त्यसबारे प्रनतदक्रया जिाउि परिशे् वरसैँग छोटो प्रार्निा गिुनहोसर। 

अर्वा र्दईु वा तीि जिाको सिूहिा नवभाजि भएर तपाईंल ेरज जे नसक् िुभएको छ, सोबारे परिेश् वरसैँग प्रनतदक्रया जिाउैँर्द  

प्रार्निा गिुनहोसर। 

६ गहृकायनको निनतत तयारी (२ नििेट) 

                                                 अको पाठको निनतत 
 

(सिहूको अगवुा - तपाईंका सिहूका सर्दस्यहरूलाई यो गृहकायनको तयारी ले् ि लगाउिुहोसर वा उिीहरूलाई यसको 

प्रनतनलनप बिाउि लगाउिुहोसर।) 

६. प्रनतविता - चेलाहरू बिाउिको निनतत प्रनतवि हुिुहोसर। 'क्षिा दर्दि ेरत्िा' भन् िे निक्षालाई अको व्यनि अर्वा 

सिूहका िानिसहरूलाई प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा उिीहरूसैँग बसेर अध्ययि गिुनहोसर। 

७. परिशे् वरसैँगको व्यनिगत सिय - प्रत्यके दर्दि रधा अध्याय पढेर नवद्यार्ीहरूलाई परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउि लगाउिुहोसर (१ ििूएल ९,१०,१२ र १४ अध्यायहरू)। प्रश् िहरू सोध् िे तररकालाई प्रयोग गिुनहोसर। 

रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

८. बाइबल अध्ययि - घरिा अको बाइबल अध्ययि तयार पािुनहोसर। ित्ती ४:१-११ - नवर्य: सांसाररक परीक्षाहरू  

बाइबल अध्ययिको पाैँच वटा चरणहरूको प्रयोग गिन लगाउिहुोसर। रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

९. प्रार्निा - कुि  नविेर् व्यनि वा कुि  नविेर् कुराको निनतत यो हप् ता निर्दर्दष्ट भएर प्रार्निा गिुनहोसर र परिेश् वरल े के 

गर्दैहुिुहुन्छ भिी हिेुनहोसर (भजिसङ्खग्रह ५:३)। 

१०. चलेाहरू बिाउि े नवर्यिा तपाईंको कापीलाई अद्यावनधक बिाउिहुोसर। रराधिाको रटप्पणी, परिेश् वरसैँग तपाईंल े

व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा बिाएको रटप्पणी, निक्षा दर्दर्दा बिाएको रटप्पणी र यो तयारीलाई सङ्खलग् ि गिुनहोस। 

  



© 2009 DOTA                                        निर्दनेिका पुस्तक ४, 'बृहत चेलापि'                                   पृष्ठ सङ्ख्या : 35 

 

चेलापि         पाठ ४० 

१ प्रार्निा  

सिहूको अगवुा - परिेश् वरको उपनस्र्नतप्रनत सचेत हुि र उहाैँको रवाज सुन् ि उहाैँको रत्िाद्वारा परिेश् वरको अगुवाइ 

िाग् िको लानग प्रार्निा गिुनहोसर। चेलालाहरू बिाउि ेबारेको यो पाठलाई प्रभुिा सिपनण गिुनहोसर। 

२ नसकेको कुरा बाै्ँ ि ु(२० नििटे)            [िान्त सिय] 

१ ििएूल ९,१९,१२,१४ 
 

तपाईंलाई तोदकएको बाइबल िण्ड (१ ििूएल ९,१९,१२,१४) बाट परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा नसक् िुभएको 

कुराहरूिध्ये एउटा कुरा पाल पालो छोटकरी बाैँ्िुहोसर (अर्वा परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा ले् िुभएको 

िोटबुकबाट पढ्िुहोसर)। नसकेको कुरा बाैँ्िे व्यनिल ेबोलेको सुन् िुहोसर, उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई 

स्वीकार गिुनहोसर तर उसले बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

 

३  बाइबल पर्द कण्ठ (२० नििेट)                       [चलेापि] 

इन्कार - लकूा ९:२३ 
 

क. ििि 

लूका ९:२२-२७ पढ्िुहोसर। एअनि उहाैँल े भन् िुभयो, एिानिसको पुत्रले धरे  र्द:ुि उठाउिपुछन, र उिी धिन-गुु हरू, िु् य 

पूजाहारीहरू र िास् त्रीहरूबाट बनहर कृत हुिेछ, िाररिेछ र तसे्रो दर्दििा ितृकबाट जीनवत भई उठर िछे।ए तब उहाैँले सब लाई 

भन् िुभयो, एकोही िपनछ रउिे इ् छा गछन भि े तर  यसल ेरफूलाई इन् कार गरोसर , र दर्दिहुैँ रफ् िो कू्रस बोकेर िेरो पनछ 

लागोसर । दकिदक जसले रफ् िो प्राण बचाउिे इ् छा गछन, त् यसले त् यो गुिाउिछे। तर जसले िरेो िानतर रफ् िो प्राण गुिाउैँछ, 

त् यसले त् यो बचाउिेछ। दकिदक सारा जगतर  प्राप् त गरेर रफ लाई चािँह िाि पाछन वा गुिाउैँछ भिे िानिसलाई के लाभ हुन् छ 

र? तर कोही िर्देनि र िेरा वचिर्देनि ििानउैँछ भिे िानिसको पुत्र पनि रफ् िो िनहिािा, र नपताको र पनवत्र र्दतूगणको 

िनहिािा रउैँर्दा त् यससैँग ििानउिेछ। तर साैँ् च  ि नतिीहरूलाई भन् र्दछु, यहाैँ उनभिेहरू कोही-कोही छिर , जसल े

परिेश् वरको राज् य र्दे्  ि अनघ ितृ् यु चा् िेछ ििर ।ए 

  

(२) 

 

कण्ठ गिुनपिे बाइबल पर्दलाई 

सेतोपाटी अर्वा कालोपाटीिा  

यसरी ले् िुहोसर: 

इन्कार 

लूका ९:२३ 
 

यो बाइबल पर्दलाई 

तपाईंको काडनको छानडपरट्ट 

ले् िुहोसर। 

कोही िपनछ रउिे इ् छा गछन भिे त् यसले  

रफूलाई इन् कार गरोसर , र दर्दिहुैँ  

रफ् िो कू्रस बोकेर िरेो  

पनछ लागोसर । 

लूका ९:२३ 

 

१. चलेाहरूको प्रभलु ेर्द:ुि भोग् ि पछन, ििपैछन र बछरी उनैि पछन। 

येिूल ेपनहलोपटक रफ्िो र्द:ुि-कष्ट, िृत्य ुर पुिु त्र्ािको बारेिा स्पष्टसैँग घोर्णा गिुनभयो। येिूको सियको धरे  यहूर्दीहरूल े

यस्तो अपके्षा गरेका नर्ए, दक िनसह र िुनिर्दाता नजउिुभएर नतिीहरूका सतु्रहरूिानर् (रोिीहरूिानर्) नवजयी हुिुहुिेछ। 

त्यसकारण, येिूको उिा घोर्णा चेलाहरूका निनतत अनत अचति पािे सन्र्देि नर्यो। 

तर उहाैँको िृत्यु पुरािो करारका अगिविाहरूले पनहले ि  घोर्णा गररसकेका नर्ए। येिू ख्रीष्ट पृ्वीिा रउिुभएर ििुनहुि े

घटिा परुािो करारको बनलर्दािहरू ढाैँचा नर्यो। एि असल गोठालो हुैँ। असल गोठालोल ेरफ्िो जीवि भेडाहरूको लानग 
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अपनण गररदर्दन्छए (यूहन् िा १०:११)। येि ूजुिक कािको निनतत रउिुभएको नर्यो, त्यो उहाैँल ेगिैप्यो। उहाैँको िृत्यु हुि पि े

पनवत्र घटिा नर्यो (लूका २४:४४; प्रेररत ४:१२)। िानिसको पाप नवु ि परिेश् वरको धार्मिक ररस िान्त (सन्तषु्ट) पािन र 

हाम्रा पापहरूको र्दण्डको िलू्य चुकाउिको निनतत एकिात्र उपाय त्यही नर्यो। 

यो कुरालाई रठकसैँग ध्याि दर्दिुहोसर, दक इस्राएलको धार्मिक स्वार्नहरूको प्रनतरक्षा गिुनपिे िानिसहरूले ि  नतिीहरूका 

िुनिर्दातालाई कू्रसिा चढाए। इस्राएलको िु्य अगुवाहरू (एल्डरहरू) सािहनेििको सर्दस्यहरू नर्ए र नतिीहरू यरूिलेिको 

उ् च कुल-घरािाका नविेर् अनधकार प्राप् त िानिसहरू नर्ए। िु्य पूजाहारीहरू प्रधाि पूजाहारीको पररवारका सर्दस्यहरू 

हुन्र्े र प्रधाि पूजाहारी त्यही पररवारको व्यनि हुन््यो। व्यवस्र्ाका निक्षाहरूचािँह परुािो करारको तानलि पाएका 

अनभनर्ि ईश् वरिास् त्रीहरू नर्ए। नतिीहरूको काि भिेको परुािो करार (तोराह) अध्ययि गिुन, अिुवार्द गिुन, प्रसारण गिुन, 

िकल गिुन र निक्षा दर्दिु नर्यो। 

२. प्रभकुो चलेाल ेरफूलाई इन्कार गिपैछन (लकूा ९:२३)। 

यिेकूो पनछ लाग् ि ु - 'पनछ लाग् िु' भन् ि ेिब्र्दल े येि ूख्रीष्टको चेला हुिको निनतत उहाैँसैँग  टाैँनसिुपछन भिी बुझाउैँछ। सयछ ैँ 

िानिसहरू येिूको पनछ लागेका नर्ए। नतिीहरूले उहाैँको निक्षाहरू सुन्र्द  र उहाैँले गिुनभएका रश् चयनकिनहरू हरे्दै उहाैँलाई 

पछ्याए। तर  साैँचो चेला हुिको निनतत उहाैँले के कुरािा ध्याि दर्दिुभहुन्छ भिी यिेूल ेयहाैँ स्पष्ट पािुनहुन्छ। 

रफूलाई इन्कार गिुन - साैँचो चेलाल ेसब भन्र्दा पनहला रफूलाई इन्कार गिुनपछन। पतु्रसले यिेलूाई इन्कार गर्दान, उसल ेभन्यो, 

एि यो व्यनिलाई जानन्र्दिैँ।ए त्यहाैँ 'इन्कार गिुन' भिेको येिलूाई जान् ि ििोज् ि ुर ि येिूको होइि भिी निणनय गिुन हो। यहाैँ 

'इन्कार गिुन' भिेको सध ैँको निनतत एकपटक रफ्िो परुािो जीविलाई 'होइि' भन् ि ुहो, जुि जीवि परिशे् वरको अिगु्रहबाट 

टाढा हुन्छ, जुि जीविल े ियाैँ जन्ि पाएको छ ि र त्यो रफ िा केनन््त हुन्छ। तपाईंल ेरफूलाई इन्कार गिुनहुैँर्दा तपाईंल े

स्वभानवकरूपिा भरपि ेसब  कुरालाई त्याग् िुहुन्छ। तपाईंल ेरफ्ि  बुनि, िनि, क्षिताहरू, सतपनत्तहरू र ओहोर्दािानर् भर 

पिन छो्िुहुन्छ। त्यसको सट्टिा रफ्िो िुनि र जीविको लानग केवल परिेश् वरिा भर पिुनहुन्छ। तसर्न 'इन्कार गिुन' भिेको 

िुनि र साैँचो जीविको लानग जे कुरािा तपाईं भर पिुनहुन्छ, निभनह हुिुहुन्छ, भरोसा गिुनहुन्छ, ढनल्किुहुन्छ, टाैँनसिुहुन्छ- यी 

सब लाई त्याग् िुपछन। उर्दाहरण: येिलूे व्यवस्र्ाका निक्षहरू र फररसीहरूलाई व्यवस्र्ा1 पालि गिन छोनडर्दऊे भिी रञाका 

गिुनहुन्छ। इन्कार गिुन भिेको 'पापपूणन' हरेक र्ोकबाट फर्दकिु हो, जसले परिेश् वरबाट स्वतन्त्र भएको र्देिाउैँछ अर्वा यसल े

परिेश् वरको नवु ििा नव्ोह गिुन भिी बुझाउैँछ। २ कोररन्र्ी ८:९, ित्ती ४:१९-२२, ित्ती ९:९ र दफनलप्पी ३:७-८ िा 

उल्लेनित इन्कार गिुनको उर्दाहरणहरू हिेुनहोसर। 

३. प्रभकुो चलेाल ेदर्दिहुैँ रफ्िो कू्रस बोक् िुपछन (लकूा ९:२३)। 

'रफ्िो कू्रस बोक् ि'ु भन् िाल ेर्दोर्ी िानिसलाई जबरजस्ती उसको कू्रस बोकाएर िृत्युर्दण्ड दर्दि ेठाउैँसति ल जाि ेकुराको नचत्रण 

गर्दनछ। त पनि, यहाैँ त्यसको अर्न फरक छ। र्दोर्ीलाई त्यो काि जबरजस्ती गिन लगाइन्छ भिे येिू ख्रीष्टको चेलाल े चािँह 

स्वे्छाले त्यो काि गछन! येिू ख्रीष्टप्रनतको वफार्दारी र ख्रीष्टको िानतर उसले संसारिा रफ्ि  स्वे्छाले अत्याचार, नतरस्कार, 

ििन र र्द:ुि-कष्टलाई स्वीकार गछन। हरेक चेलाले फरक दकनसिको कू्रस बोक् िुपिेछ। 

बाइबलिा उल्लेनित कू्रसको उर्दाहरणहरू: 

 प्रेररत ५ अध्यायिा, प्रेररतहरू पक्राउ परे, नतिीहरूलाई झ्यालिाििा हानलयो र कोरान लगाइयो दकिभिे नतिीहरूल े

िानिसहरूलाई सुसिाचार प्रचार गरेका नर्ए। नतिीहरूको लानग कू्रस भिेको िारीररक यातिा र क र्द नर्यो। 

 प्रेररत ७ अध्यायिा, स्तफिसलाई ढुङ्खगाले नहकानएर िाररयो, दकिभिे उसका पुिानहरू हठी र नतिीहरू हृर्दय र कािहरू 

कठोर भएका िानिसहरू नर्ए, जसल ेसध ैँ पनवत्र रत्िाको नवरोध गरे अनि धोका दर्दएर रफ्ि  िनसहको हत्या गरे भन् ि े

कुरा सब को सािु प्रकट गररदर्दएका नर्ए। 

 २ कोररन्र्ी ११:२३-२८ िा पावले रफ्िो कू्रसको संनक्षप् त नववरण यसरी दर्दएका छिर: ए क र्दिा अझ धरे  पल् ट परेैँ। 
अिनगन् ती कोरान िाएैँ। िृत् युको िुििा बारत बार परेैँ। पाैँच पल् ट ि ले यहूर्दीहरूका हातबाट एक कि चालीस गरी कोरान 

िाएैँ। तीि पल् ट िलाई लछराल ेनपटे। एक पल् ट ढुङ्खगाल ेहािे। तीि पल् ट ि चढेको जहाज ध् वस् त भयो। एक दर्दि एक रात 

ि ले सिु्िा ि  नबताएको छु। िेरो बारत बारको यात्रािा ि िर्दीहरूका जोनिििा परेैँ, डाैँकूहरूका जोनिििा, रफ् ि  

जानतका िानिसहरूका जोनिििा, अन् यजानतहरूका जोनिििा, सहरको जोनिििा, उजाड-स् र्ािको जोनिििा, 

                                                           
1
 व्यवस्था, तोराह, शारीया 
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सिु्को जोनिििा, झूटा भाइहरूबाट रउि े जोनिििा। पररश्रििा र कर टिा, कनत-कनत अनिर्दो रातिा, भोक र 

प् यासिा, बारत बार उपवासिा, ठन् डी र िग् ितािा पर।। अनि अरू कुराहरूबाहके सब  िण् डलीहरूका दफक्रीको बोझ 

ििानर् छ।ए उसको कू्रस भिेको ितरा र करठिाइहरूल ेभररएको कडा काि हो। 

 प्रकाि १:९ िा प्रेररत यूहन् िालाई पत्िोस टापुिा निवानसििा रानिएको नर्यो भिी हािी पढ्छछ ैँ, दकिभिे नतिल े

परिेश् वरको वचिको प्रचार, निक्षा अनि येि ूख्रीष्टिा रफ्िो गवाही दर्दएका नर्ए। नतिको कू्रस भिेको निवानसि नर्यो। 

हरेक चेलाले दर्दिहुैँ रफ्िो कू्रस बोक् िुपछन। 

४. प्रभकुो चलेाल ेयिे ूख्रीष्टलाई पछ्याउि पछन (लकूा ९:२३)। 

चेलाल ेयेिलूाई पछ्याउि सुु  िात्र गर्दैि, तर ऊ येिूको पनछ लानगरहन्छ । 'पछ्याउि'ुको अर्न यस्तो छ: 

 बाइबलिा पछ्याउि ुभिेको यिेूिा नवश् वास गिुन हो। यूहन् िा ६:६६-६९ िा हािी पढ्छछ ैँ, दक धेर  जिाल े येिलूाई 

त्यागेर गए तापनि  चेलाहरूल े उहाैँ परिेश् वरबाट रउिुभएको पनवत्र जि भिी नवश् वास गरेका हुिाल े नतिीहरूल े

उहाैँले छोडर गएििर र उहाैँलाई पछ्याउि पनि छोडेििर। 

 पछ्याउिु भिेको येिूको पाइलाहरूिा िँह्िु हो। १ पतु्रस २:२१ हािी पढ्छछ ैँ, एदकिदक यस को निनत त नतिीहरू 

बोलाइएका हछ। ख्रीर टले पनि नतिीहरूका निनत त कर ट भोग् िुभयो, अनि नतिीहरूका लानग एउटा उर्दाहरण 

छोनडजािुभयो, र नतिीहरू उहाैँक  पाइलािा िँहडर िपुछन।ए 

 पछ्याउिु भिेको येिूप्रनत रञाकाकारी हुिु हो। 

 पछ्याउि ुभिेको येिूको सेवा गिुन हो। यूहन् िा १२:२६ िा हािी पढ्छछ ैँ, एकस ल े िेरो सेवा गछन भि े त् यसल े िलाई 

पछ्याओसर  र ि जहाैँ छु, िेरो सेवक पनि त् यहाैँ हुिछे। कस ल ेिरेो सेवा गछन भि ेनपताले त्यसको कर्दर गिुनहुिेछ।ए 

यो पर्दअिुसार रफ्िो चेलाल ेउसको जीविको हरेक दर्दि यो काि गरेको येि ूख्रीष्टले अपेक्षा गिुनहुन्छ। रफूलाई इन्कार गिुन, 

रफ्िो कू्रस बोक् ि ुर येि ूख्रीष्टलाई पछ्याउि ुभिेको साैँचो जीवि पररवतनि र िुनिकरणको निरन्तरतालाई अनभव्यि गि े

अको तररका हो। त्यसको सार्  यी एकसार् हुिे परिशे् वरको वरर्दाि र िानिसको नजतिेवारी हो। 

५. प्रभकुो चलेाल ेयिेकूो ख्रीष्टको लानग रफ्िो जीवि गिुाउि पछन (लकूा ९:२४-२५)। 

लूका ९:२४-२५ ल ेभन्र्दछ, एदकिदक जसले रफ् िो प्राण बचाउिे इ् छा गछन, त् यसले त् यो गिुाउिेछ। तर जसल ेिेरो िानतर 

रफ् िो प्राण गुिाउैँछ, त् यसले त् यो बचाउिेछ। दकिदक सारा जगतर  प्राप् त गरेर रफ लाई चािँह िाि पाछन वा गुिाउैँछ भि े

िानिसलाई के लाभ हुन् छ र?ए 

ग्रीक भार्ाको 'सुके' (psuche) िब्र्दलाई 'प्राण', 'रफू' र 'जीवि' भिेर अिुवार्द गिन सदकन्छ। 

एरफ्िो जीवि गुिाउिएुिा एप्राणए िब्र्द - २४ पर्दको पनहलो िण्डिा उल्लेनित एप्राणए भन् िे िब्र्दले परिेश् वरको अिुग्रहबाट 

अलग रहकेो व्यनिको अभछनतक (अिूतन) अर्वा अर्दशृ्य प्राणलाई बुझाउैँछ, जसको ितलब उसले ियाैँ जन्ि पाएको हुैँर्द ि 

अर्वा उसको पुिजनन्ि भएको हुैँर्द ि। यदर्द कुि  व्यनिल े रफ्िो 'प्राण, रफू अर्वा जीवि'लाई (िानिसको िहत्वपूणन 

भागलाई) बचाउि चाहन्छ भि,े जसको ितलब उसल ेजीवि नजउिको लानग यदर्द पापिय जीवि, रफ्िो धि-सतपनत्तहरू, 

सुि-सुनवधाहरू, प्रनतष्ठा, ओहोर्दा, ्यानत र अनभलार्ाहरूिा टाैँनसरहन्छ भि े उसल े रफ्िो पुिजीनवत िभएको जीवि 

गुिाउिेछ! उसको निनतत (उसको प्राण, उसको जीविको निनतत) परिेश् वरसैँग जे उदे्दश्य नर्यो, त्यो अनत साैँघरुो हुैँर्द जान्छ र 

अन्तिा त्यो िरकिा िास हुिेछ। 

उर्दाहरणको लानग लूका १२:१६-२१ िा धिी जवाि िानिसले रफ्िो प्राणलाई भिेको कुरा हिेन सदकन्छ: एिरेो अन् ि रा् ि े

ठाउैँ  िनसत छ ि, अब ि के गरूैँ ?, तब त् यसल ेभन् यो, 'ि यसो गिछुे- रफ् िा ढुकुटीहरू भत् काएर झिर  ठूला-ठूला बिाउिेछु, र 

िेरा सब  अिाज र िालसािाि त् यही ैँ रा् िेछु। अनि ि रफ् िो प्राणलाई भन् िछुे, एए प्राण, धरे  वर्नसत ि पुग् िे प्रिस् त सत पनत्त 

तेरो निनत त र्ुनप्रएको छ। सुि-च ििा बसर । िा, नप, र िोज गरर ए।' एतर परिेश् वरले त् यसलाई भन् िुभयो, 'ए ििून, रज राती ि  

तेरो प्राण तैँबाट नलइिछे, र जे कुराहरू तैंले रफ् िो निनत त र्ुपारेको छसर , ती कसको हुि,े? एरफ् िो निनत त धि-सत पनत्त 

र्ुपािे, तर परिेश् वरको र्दनृर टिा धिी िहुिे िान् छेको अवस् र्ा यस् त  हुन् छ।ए 

एरफ्िो जीवि बचाउिुएिा एप्राणए िब्र्द - २४ पर्दको र्दोस्रो भागिा उल्लेनित एप्राणए िब्र्दले परिेश् वरको अिुग्रहद्वारा ियाैँ 

जन्ि पाएको व्यनिको अभछनतक (अितून) अर्वा अर्दशृ्य रन्तररक ििुरयत्वलाई व्या्या गर्दनछ। उसले ख्रीष्टको निनतत रफ्िो 
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प्राण (रफू अर्वा रफ्िो िािवीय जीवि) गुिाउैँ र्दा उसल े ख्रीष्टको निनतत रफ्िो जीवि पूणनरूपिा सिपनण गछन र यो 

संसारिा उसले ख्रीष्टको सेवा गर्दनछ। त्यसो गर्दान उसले रफ्िो प्राण, रफू अर्वा रफ्िो जीविलाई बचाउिेछ। त्यसपनछ 

उसको नभत्री ििुरयत्व र बानहरी जीविल ेअझ बढी िानन्त, निश् चयता, रिन्र्द र नविेर्गरी उहाैँसैँगको सतबन्धिा प्रेर र 

नजउिुको सही उदे्दश्यलाई अिभुव गर्दैजािछे। येिलू ेरफ्िो चेला हुि चाहि ेिानिसहरूलाई रफूनतर फकेर स्वार्ी जीवि 

नजउिको लानग होइि, तर रफूभन्र्दा बानहर निस्केर उहाैँ अनि उहाैँको राज्यको निनतत नजउि रग्रह गरररहिुभएको छ। 

एतपाईंले रफ्िो जीवि गुिाउिएुको उर्दाहरणहरू: 

 ित्ती १०:३७-३९ िा येिलू ेएरफ्िो प्राण (Greek: psuke) गुिाउिुए भन् ि ेिब्र्दहरूलाई तपाईंले रफ्िो रिा-बाबु र 

छोरा-छोरीहरूलाई भन्र्दा उहाैँलाई बढी प्रेि गिुनपछन भन् िे सन्र्दभनिा प्रयोग गिुनहुन्छ। 

 ित्ती १६:२१-२५ िा येिलू ेएरफ्िो प्राण (Greek: psuke) गुिाउिुए भन् ि ेिब्र्दहरूलाई ख्रीष्टलाई नचिाएको र ख्रीष्टको 

वचि नसकाउएको िानतर सतावट भोग् िुपिे सन्र्दभनिा प्रयोग गिुनहुन्छ। 

 यूहन् िा १२:२४-२६ िा येिलू ेएरफ्िो प्राण (Greek: psuke) गुिाउिएु भन् िे िब्र्दहरूलाई ख्रीष्टको निनतत बनलर्दािपणून 

सेवा गिे सन्र्दभनिा प्रयोग गिुनहुन्छ। 

 लूका १७:३०-३३ िा येिलू ेएरफ्िो प्राण (Greek: psuke) गुिाउिुए भन् ि ेिब्र्दहरूलाई उहाैँको र्दोस्रो रगिििा 

उहाैँसैँग  जािको निनतत तयार हुिुपछन भन् ि ेसन्र्दभनिा प्रयोग गिुनहुन्छ। 

हाम्रो सब  सतबन्धहरूिा, हाम्रो इसाई सेवाको सब  पररनस्र्नतहरूिा र हाम्रो भनवरयको सतपूणन जीवििा हािी येि ूख्रीष्टप्रनत 

र उहाैँको कािप्रनत पूणनरूपिा सिर्मपत हुिको निनतत उहाैँले हािीलाई घोर्णा गिुनहुन्छ। यद्यनप कुि  व्यनिल ेयो संसारिा 

प्रिस्त धि-सतपनत्त, सुि-सुनवधा र इित-प्रनतष्ठा हानस गरे तपानि, उि काि गिे प्रदक्रयािा परिेश् वरले दर्दिुहुिे जीविलाई 

उसले गुिाउैँछ भि,े अन्तिा उसले केही पनि प्राप् त गिछे ि, तर सब र्ोक गुिाउिेछ! 

६. प्रभकुो चलेाल ेयिे ूख्रीष्टसैँग  रफ्िो पररचय दर्दि पछन (लकूा ९:२६)। 

लूका ९:२६ ल ेभन्र्दछ, एतर कोही िर्देनि र िेरा वचिर्देनि ििानउैँछ भिे िानिसको पुत्र पनि रफ् िो िनहिािा, र नपताको र 

पनवत्र र्दतूगणको िनहिािा रउैँर्दा त् यससैँग ििानउिछे।ए ख्रीष्ट र उहाैँको वचिर्देनि ििानउिु भिेको तपाईं अनत भयनभत 

अर्वा घिण्डी भएर उहाैँसैँग तपाईंको कुि  सतबन्ध छ ि अर्वा संसारिा उहाैँको केही उदे्दश्य छ ि भिी नवचार गिुन हो। 

ख्रीष्टलाई इन्कार गरेर अर्वा नवरोध गरेर रफ्ि  निनतत जीवि नजउिेहरू कर्दानप बचाइिे छ ििर। 

लूका १३:२४-२५ िा येिलूे भन् िुहुन्छ, एसाैँघरुो ढोकाबाट पस् िे प्रयत् ि गर, दकिदक, ि नतिीहरूलाई भन् र्दछु, धेर  जिा पस् ि 

िोज् िेछिर , तर सक् िछे ििर । घरका िानलकले उठेर ढोका बन् र्द गररसकेपनछ, नतिीहरू बानहर उभेर यसो भन् र्द  ढोका 

ढकढक् याउिेछछ, 'प्रभु, हाम्रा निनत त ढोका िोनलदर्दिुहोसर ', र उिल ेजवाफ दर्दएर भन् िछेिर , 'नतिीहरू कहाैँबाट रएका हछ ि 

नचनन् र्दिैँ।’ए 

७. परिशे् वरको राज्य रइरहकेो र्दे्  िु (लकूा ९:२७)। 

लूका ९:२७ ले भन्र्दछ, एसाैँ् च  ि नतिीहरूलाई भन् र्दछु, यहाैँ उनभिेहरू कोही-कोही छिर , जसले परिशे् वरको राज् य र्दे् ि अनघ 

िृत् य ुचा् िेछ ििर ।” येिूका केही चेलाहरूल ेपरिशे् वरको राज्य 'िनिको सार्िा' रएको र्दे्  ि कसरी सतभव छ (िकून स ९:१)? 

लूका ९:२६-२७ एकसार् हुि ेकुरा हो। यी िण्डहरूले पृ्वीिा उहाैँका कािको अन्त र सुु वातलाई व्या्या गर्दनछ। 

 २६ पर्दिा येिलू े भन् िुहुन्छ, दक र्दोस्रो उहाैँ रफ्िो िनहिा र हजारछ ैँ स्वगनर्दतूहरूको सार्िा बार्दलिा रे्दिापिुनहुैँर्दा, 

उहाैँको काि अन्त हुिछे। त्यसपनछ पृ्वीिा नजएका सब  िानिसहरूल ेउहाैँलाई जािेको छ दक छ ि अनि नतिीहरूल े

उहाैँलाई पछ्याएको छ दक छ ि भन् िे रधारिा उहाैँले सब  िानिसहरूको न्याय गिुनहुिछे। 

 २७ पर्दिा यिेूल ेभन् िुहुन्छ, दक उहाैँको पुिु त्र्ाि, स्वगानरोहण र स्वगनको ससहासििा नवराजिाि अनि उहाैँको पनवत्र 

रत्िा िन्याइएको घटिा र पनहलो िताब्र्दीिा सुसिाचार र्पु्र  राष्ट्रहरूिा तीव्र गनतिा फ नलिु पृ्वीिा उहाैँको राज्यको 

सुु वात हो। सयछ ैँ िानिसहरूले उहाैँको कू्रसको िृत्यु, पुिु त्र्ाि (१ कोररन्र्ी १५:६) र पनवत्र रत्िा िन्याइएको 

घटिाहरू रफ्ि  रैँिाल ेरे्दिेको गवाही दर्दए। हजारछ ैँ िानिसहरूल ेसुसिाचारको िनि र ख्रीष्टको िरीरिा  नतिीहरूको 

बनप् तस्िा भएको कुरा व्यनिगतरूपिा गवाही दर्दए (प्रेररत २:४१-४२)। 
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ि. बाइबल पर्द कण्ठ र पिुरावलोकि 

१. बाइबल पर्दलाई िाली काडनिा अर्वा तपाईंको िोटबुकको एउटा पािािा ले् िुहोसर। 

२. उि बाइबल पर्दलाई ठीक तररकाले कण्ठ गिुनहोसर। (२) इन्कार - लूका ९:२३ 

३. पिुरावलोकि गिुनहोसर - र्दईु-र्दईु जिाको सिूहिा नवभाजि हुिुहोसर र भिनर  कण्ठ गरेको बाइबल पर्द एक-अकानिा 

जाैँ्िुहोसर। 
 

४ बाइबल अध्ययि (७० नििेट)                  [ससंारिा नजउि]ु 

ससंारिा हुि ेपरीक्षाहरू - ित्ती ४:१-११ 
 

ित्ती ४:१-११लाई सब  निलरे अध्ययि गिन बाइबल अध्ययिको पाैँच चरणहरू भएको नवनध प्रयोग गिुनहोसर। 

चरण: १ - पढ्िहुोसर।                               परिशे् वरको वचि 

रउिुहोसर, हािी सब  निलेर ित्ती ४:१-११ पढछ ैँ। 

हािी पाल पालो पूर  िण्डलाई एक-एक पर्द गरेर पढछ ैँ। 
 

चरण: २ - पत्ता लगाउिहुोसर।                        अवलोकिहरू 

ध्याि दर्दिहुोसर - यो िण्डिा भएको कुि सत्यता तपाईंको निनतत िहत्वपूणन छ? अर्वा यस िण्डिा भएको कुि सत्यताल े

तपाईंको सिझ वा हृर्दयलाई स्पिन गछन? 

ले्  िहुोसर -    यहाैँ तपाईंले बुझ्िुभएको एक वा र्दईु सत्यताहरू पत्ता लगाउिुहोसर। ती कुराहरूका बारेिा नवचार गिुनहोसर र    

त्यसलाई रफ्िो िोटबुकिा ले् िुहोसर। 

बाै्ँ िहुोसर -   (सिूहका िानिसहरूल ेनवचार गिन र ले् ि कररब र्दईु नििेट लगाएपनछ, त्यसलाई पाल पालो बाैँ्िुहोसर। 

अब हािीले पत्ता लगाएका कुराहरू पाल पालो एक-रपसिा बाैँडछ ैँ। 

(िानिसहरूल ेपत्ता लगाएर बाैँडेका केही कुराहरू तल दर्दइएका छिर। हरेक सािो सिूहिा िानिसहरूल ेबाैँ्ि ेकुराहरू फरक-

फरक हुन्छिर र ती कुराहरू सब िा निल्ि  पछन भन् ि ेछ ि भिी यार्द गिुनहोसर।) 
 

ित्ती ४:४ 

िोज १ - एयस्तो लनेिएको छए भन् ि ेअनभव्यनि! 

येिूल ेबाइबलबाट उिरण गिुनहुैँर्दा यो अनभव्यनि प्रयोग गिुनभयो। यहाैँ ित्तीको पुस्तकिा येिूल ेतीिपटक परुािो करारको 

व्यवस्र्ा ६ र ८ अध्यायबाट उिरण गिुनभयो। बाइबलप्रनत येिूको उ् च र्दनृष्टकोण नर्यो। उहाैँल े बाइबललाई जीविको 

सत्यता र निक्षाको लानग अनन्ति कसछटी र न्यायालयिा गररि े अनन्ति निवेर्दिझ ैँ ठान् िुभयो। उहाैँले िानिसहरूलाई 

नसकाउि र तानलि दर्दि बाइबल प्रयोग गिुनभयो। उहाैँल ेिानिसहरूलाई प्रचार गिन र चेताउिी दर्दि बाइबल प्रयोग गिुनभयो। 

उहाैँले िानिसहरूको प्रश् िहरूको उत्तर दर्दि बाइबल प्रयोग गिुनभयो। र उहाैँले र्दषु्टको परीक्षाहरूको नवु ििा ल्ि बाइबल 

प्रयोग गिुनभयो! 
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ित्ती ४:११ 

िोज २ - र्दषु्टल ेयिेलूाई छोडेर गयो। 

कनहलेकािँह र्दषु्टले इसाईहरूलाई परीक्षा गछन। यस घटिािा जस्त  गरी हािी इसाईहरूलाई पति गिन, असफल बिाउि र 

परानजत गिन त्यो एकपनछ अको परीक्षाहरूको श्रृंिला नलएर रउिसक्छ। त पनि, इसाईहरू र्दषु्टका परीक्षाहरूिानर् नवजयी 

हुि सक्छिर भिी यिेूल े प्रिानणत गिुनहुन्छ। अको कुरा के हो भिे हािीलाई कनहल े िसदकिे गरी परीक्षािा पारररहि 

परिेश् वरले र्दषु्टलाई अिुिनत दर्दिुहुन् ि। परीक्षा नवु िको युिपनछ र्दषु्टल ेछोडेर जािेछ। तर हािी इसाईहरू सध ैँ सचेत र 

होनसयार रहि पछन, दकिभिे िछका पाउिेनबनत्तक  पक् क  त्यो हािीलाई पति गिन फेरर फकेर रउिेछ।   

चरण: ३ - प्रश् ि                              व्या्याहरू 

ध्याि दर्दिहुोसर - यस िण्डिा त्यस्तो कुि प्रश् ि छ, जुि तपाईंल ेयस सिूहिा सोध् ि चाहि ुहुन्छ? 

ित्ती ४:१-११ िा भएका सब  सत्यताहरू बुझ्ि कोनसस गरछ ैँ र त्यहकाैँ अझ  िबुझेका कुराहरू छिर भिे प्रश् ि सोधछ ैँ। 

ले्  िहुोसर - रफ्िो प्रश् िलाई स्पष्ट ढाैँचािा बिाउिुहोसर। अनि तपाईंको प्रश् िलाई िोटबुकिा ले् िुहोसर। 

बाै्ँ िहुोसर - (सिूहको सर्दस्यहरूलाई नवचार गिन र ले् ि कररब र्दईु नििेट दर्दएपनछ, प्रत्यके व्यनिलाई पाल पालो उसको 

प्रश् िहरू सब को सािु बाैँ्ि लगाउिुहोसर।) 

छलफल गिुनहोसर - (त्यसपनछ, ती प्रश् िहरूिध्य े केही उपयोगी प्रश् िहरूको बारेिा सिूहिा छलफल गर्दै उत्तरहरू पत्ता 

लगाउि कोनसस गिुनहोसर।) 

(उर्दाहरणको लानग, नवद्यार्ीहरूले सोध् ि सक् िे केही सतभानवत प्रश् िहरू र छलफलद्वारा निकानलएका रटप्पणीहरू तल 

दर्दइएको छ।) 
 

ित्ती ४:१ 

प्रश् ि १ - र्दषु्ट को हो? 

रटप्पणी - र्दषु्ट पति भएको स्वगनर्दतू2 हो। त्यसल ेपरिशे् वर र परिेश् वरको िुनिको योजिाको नवरोध गछन। भूतहरूको स न्यर्दल 

र यो संसारको अनवश् वासीहरूलाई नियन्त्रणिा रािी त्यसल े सुसिाचारको प्रचारलाई वाधा दर्दि िोज्छ, िानिसहरूलाई 

पापिा पािन प्रयत् ि गछन (र परिेश् वरको रत्िालाई र्द:ुनित तुल्याउि िोज्छ) अनि रफ्िो इ्छाअिुसार काि गराउि 

अनवश् वासीहरूको सिझलाई कब्जा गिन िोज्छ (२ नतिोर्ी २:२६)। त्यो भयािक नवरोधी हो र परिशे् वरको िनििा िात्र 

इसाईहरूले त्यसको नवरोध र साििा गिन सक्छिर (एदफसी १:२१; १ पतु्रस ३:२२)। त्यसको रणिीनत भिेको पनहल े

िानिसहरूलाई पापिा पािुन हो। अनि नतिीहरू पापिा पति भएपनछ, त्यो नतिीहरूको नवु ििा िडा भइर परिेश् वरको 

सािु नतिीहरूलाई र्दोर् लगाउैँछ (प्रकाि १२:१०)। यी सब भन्र्दा ठूलो कुराचािँह र्दषु्ट झूटो हो र त्यो सब  झूटको नपता हो 

(यूहन् िा ८:४४)। तसर्न, झूट बोल्िे िानिसहरूल ेर्दषु्टको प्रभावको िुनि रहरे बोनलरहकेो हुन्छ! 

ित्ती ४:१ 

प्रश् ि २ - परीक्षा के हो अनि कसल ेिानिसहरूलाई परीक्षानतर डो् याउि (ल जाि) सक्छ? 

रटप्पणी - 'परीक्षा'3 भिेको कुि  यस्तो लोभ-लालच र प्रलोभि हो, जसल ेहािीलाई पापिा पाछन। 'पाप' भिेको कुि  यस्तो 

कुरा हो, जसले परिेश् वरको लक्ष्य गुिाउैँछ। परीक्षाले सध ैँ हाम्रो जीविलाई पराजयनतर झार्दनछ। हािी तलका कुराहरूद्वारा 

परीक्षािा पर्दनछछ ैँ: 

रफ्ि  पापिय स्वभावद्वारा िानिसहरू प्रलोभििा पर्दनछिर। याकूब १:१३-१५ हािी हािी पढ्छछ ैँ, एपरीक्षा हुैँर्दा कस ल ेपनि 

यसो िभिोसर , एपरिेश् वरद्वारा िेरो परीक्षा भएको हो।ए दकिदक कुि  िराब कुराबाट परिशे् वरको परीक्षा हुि सक् र्द ि, र उहाैँ 

रफ ल ेपनि कुि  िानिसको परीक्षा गिुनहुन् ि। तर हरेक िानिस रफ् ि  िराब इ् छाद्वारा लोनभएर परीक्षािा पर्दनछ। तब िराब 

इ् छाले गभनधारण गरेपनछ त् यसले पाप जन् िाउैँछ। अनि पाप पूर  बढेपनछ त् यसल ेिृत् य ुल् याउैँछ।ए 

पापिय ससंारद्वारा िानिसहरू प्रलोभििा पर्दनछिर। यो र्दषु्ट संसारिा र्ुप्र  दकनसिका परीक्षाहरूका ढाैँचाहरू छिर। १ यहून् िा 

२:१५-१७ िा प्रेररत यूहन् िा भन्र्दछिर, दक हािीले हिेे कुराहरू, हाम्रो हृर्दयको चाहिाहरू र हािीले साैँ् च  गि ेकािद्वारा 

                                                           
2
 यशैया १४:१२-१५ र इजकिएल २८:१४-१५ बेबबलोन र टुरोसिा राजाहरूिो वर्णन हो, जसले शैतानिो पतनलाई सङ्िेत गर्ण। 

3
 Greek: peirasmos - सन्दर्ण र पररस्स्थततअनुसार यो शब्दले 'परीक्षा' अथवा 'जााँच' र्न् ने अथण ददनसक्र्। 
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यस्ता परीक्षाहरूिा पररन्छ। पापिय संसारका िानिसहरूका रैँिाले ििाही गररएका कुराहरूको अनभलार्ा गर्दनछ। 

नतिीहरूका हृर्दयले पापिय कुराहरूको लालसा गर्दनछ। त्यसपनछ नतिीहरूको सतपूणन िरीरल े गिे काि गलत हुन्छ। 

नतिीहरूल ेपाप गररसकेपनछ रफूल ेगरेको गलत कािहरूप्रनत सेिी गिन र्ाल्छिर। रफूल ेगरेका गलत कुराहरूप्रनत नतिीहरू 

घिण्ड गछनिर। नतिीहरूले यछि अि नतक दक्रयाकलापप्रनत घिण्ड गछनिर। िानिसहरूलाई छल गर्दान नतिीहरूले घिण्ड गछनिर। 

रफूभन्र्दा िानर्को अनधकारको नवरोध गर्दान नतिीहरू घिण्ड गछनिर। िानिसहरूलाई िार्दान पनि नतिीहरू घिण्ड गछनिर। यस 

दकनसिको र्दषु्ट संसार र त्यसको र्दषु्ट अनभलार्ाहरू पक् क  नबतेर जािेछिर भिी प्रेररत यूहन् िाल ेचेताउिी दर्दन्छिर। 

र्दषु्टद्वारा िानिसहरू प्रलोभििा पर्दनछिर। र्दषु्ट रफ्िो नसकारको वररपरर गजनर्द  िँह्िे ससहजस्त  छ (१ पतु्रस ४:८; एदफसी 

६:१६)। िानिसहरूलाई पतिनतर ल जाि ुत्यसको चाहिा हो। 

ित्ती ४:२ 

प्रश् ि ३ - यिेलू ेचालीस दर्दि चालीस रात उपवास बस् िुभयो। के इसाईहरूल ेअनहल ेत्यस गरी उपवास बस् िुपछन? 

रटप्पणी -  

ित्ती ६:५-१८ िा उल्लेनित उपवास - 'उपवास' परुािो करारको औपचाररक व्यवस्र्ाको (रीनतररवाजको) भाग नर्यो (लेवी 

१६:२९)। ख्रीष्टको पनहलो रगिििा येिू ख्रीष्टले व्यवस्र्ा परूा गिुनभयो (ित्ती ५:१७), अनि औपचाररक व्यवस्र्ालाई रद्द 

गिुनभयो (कलस्सी २:१४) र िारेज गिुनभयो (एदफसी २:१४-१५)। यसप्रकार उहाैँले उपवासलाई पनि रद्द र िारेज गिुनभयो 

(िकून स २:१८-२२)! 

तर पनहलो िताब्र्दीको अनन्ति भागनतर सन्यासवार्द (asceticism) िान् िे केही धार्मिक झुण्डहरूिा उपवास बस् िे चलि फेकेर 

रयो; र यसले इसाई िण्डलीको केही भागहरूलाई प्रभाविा पा् यो। तर ित्ती ६:१३ि जस्त  ित्ती १७:२१ ित्तीको िूल 

पाण्डुनलनपको भाग नर्एि। यिेू ख्रीष्टल े इसाईहरूलाई प्रार्निा गिन नसकाउिुभयो। उहाैँले नतिीहरूलाई उपवास बस् ि पछन 

भन् िुहुन् ि र उहाैँले नतिीहरूलाई उपवास बस् ि ििाही पनि गिुनहुन् ि। यदर्द इसाईहरू उपवास बस् ि चाहन्छिर भिे नतिीहरूल े

यो काि गुप् तिा गिुनपछन (ित्ती ६:१६-१८)। 

ित्ती ९:१४-१५ िा उल्लेनित उपवास - उपवासिा 'िोक गिुन' र 'येिू ख्रीष्टको अिुपनस्र्नत' जस्ता कुराहरू पर्दनछिर। ित्ती 

९:१५ िा यिेूल े नसकाउिुभयो, एजबसत ि र्दलुहा जन् तीहरूसैँग रहन् छिर , के नतिीहरू िोक ििाउैँछिर  र? तर ती दर्दि 

रउिेछिर  जब र्दलुहा नतिीहरूबाट लनगिेछिर । तब नतिीहरू उपवास बस् िेछिर ।ए ख्रीष्ट र्दलुहा हुिुहुन्छ अनि इसाईहरूचािँह 

र्दलुही हुिर। यूहन् िा १६:१६-२२ िा र्दलुहा रफूबाट टाढा हुैँर्दा िात्र इसाईहरूले 'अनल बेरको लानग' िोक गरी उपवास 

बस्छिर भिी ख्रीष्टले नसकाउिुहुन्छ। उि 'अनल बेर' भिेको यस्तो नर्यो: 

 पनहलो, उहाैँ तीि दर्दि नचहाििा हुिुहुिे कुरा हो 

 र्दोस्रो, उहाैँको स्वगानरोहण र पनवत्र रत्िा िन्याइएको बीचको र्दि दर्दि 

पनवत्र रत्िा िन्याइएपनछ नतिीहरूको रिन्र्द फर्दकरउिछे र नतिीहरूको त्यो रिन्र्द कस ले िोसेर ल जािछे ि! पनवत्र 

रत्िाद्वारा र उहाैँिा येिू ख्रीष्ट इसाईहरूसैँग यगुको अन्त्यसति  रहिुहुन्छ (ित्ती २८:२०; यूहन् िा १४:१६-१७)! 

ित्ती ९:१६-१७ िा उल्लेनित उपवास - उपवास पुरािो ििकिा पुरािो र्दाििद्य िन्याउिुिा पर्दनछ। त्यसको ितलब 

उपवास बस् िु भिेको परुािो करारको रीनतररवाजको औपचाररक व्यवस्र्ािा पर्दनछ। यहाैँ नवर्यवस्तु भिेको 'िोक गिुन, ििाि ु

र िनपउि'ु हो अनि ढाैँचा (रूप) भिेको 'उपवास बस् िे दर्दिहरू' हो (जकररया ८:१९)। तर ख्रीष्टको पनहलो रगििसैँग  ियाैँ 

नवर्यवस्तुहरू रए र त्यसको निनतत ियाैँ ढाैँचा (रूप) िाैँचो प् यो। येिूले भन् िुहुन्छ, दक यदर्द िानिसहरूले ियाैँ र्दाििद्य 

पुरािो ििकहरूिा िन्यायो भिे ती ििकहरू ्यानतिछेिर र ियाैँ र्दाििद्य र पुरािो ििक िष्ट हुिछे। िानिसहरूले अझ  

तनन्कि र फ नलि सक् िे ििकहरूिा ियाैँ र्दाििद्य िन्याउैँछिर तादक उि ियाैँ नवर्यवस्तुहरू (सािग्रीहरू) र ियाैँ ढाैँचाहरू 

(रूपहरू) र्दबु  सुरनक्षत रहि सक्छिर। ियाैँ सािग्रीहरूको लानग ियाैँ ढाैँचा रवश्यक पछन! 

पुरािो करारको सियिा इस्राएलका िानिसहरूल ेवर्नको एक दर्दि िात्र 'रफूलाई इन्कार' गिुनप्यो, जसलाई प्रायनश् चतको 

दर्दि भनिन््यो (लेवी १६:२६-३२) (इ.प.ू १४०७)। अगिविा यि याले (इ.पू. ७४०-६८०) 'रफूलाई इन्कार गिुन' भिेको के 

हो भिी स्पष्टसैँग नसकाउैँछिर। यसको ितलब 'िािे र नपउिे कुराबाट अलग रहि ुहोइि' तर 'अन्याय र अत्याचार'बाट अलग 

रहिु हो! 
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त्यस दकनसिको उपवास बस् िु (रफूलाई इन्कार गिुन) भिेको अत्याचारिा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गिन र हरेक जुवा तो्िको 

निनतत अन्यायको साङ्खलाहरू िोल्िु र जुवाको डोरीहरू फुकाउि परिशे् वरले छान् िभुएको कुरा हो। यसको अर्न 

भोकाएकाहरूसैँग िािा बाैँडचुैँड गिुन, गररब र घरबार िभएकाहरूको निनतत बस् िे ठाउैँको प्रवन्ध गररदर्दिु, िाङ्खगालाई लुगा 

लगाइदर्दि ु र रफ्िो िासु अनि रगतबाट (िाैँचोिा परेका रफ्िो पररवारको सर्दस्यहरूबाट) िुि िफकानउिु हो (यि या 

५८:६-७; १ नतिोर्ी ५:४,८)। यसको ितलब अरूलाई औल्याउिे र िराब कुरा िगिुन हो, भोका िानिसहरूको निनतत िचन 

गिुन हो र अत्याचारिा परेकाहरूको िाैँचोलाई परूा गिुन हो (यि या ५८:९-१०)! 

त पनि, निवानसिपनछ लगत्त  (इ.पू. ५३८) 'रफूलाई इन्कार गिुन' भिेको 'उपवास बस् िु' (िाि ेकुरा र नपउि ेकुराबाट अलग 

रहिु) हो भिी यहूर्दीहरूल े अर्न लगाए; र त्यसलाई पालिा गिुनपि े औपचाररक व्यवस्र्ाको भाग बिाए। निवानसिपनछ 

यहूर्दीहरूल ेचछर्ो, पाैँचछ ैँ, सातछ ैँ र र्दिछ ैँ िनहिाहरूिा उपवास बस् ि र्ाल े (जकररया ७:५-१०; ८:१९); अनि नतिीहरूल े

जािाजािी त्योभन्र्दा पनहले यि या अगिविाल े'रफूलाई इन्कार गिुन' भन् िे बारेिा नसकाएको कुरालाई बेवास्ता गरे! येिकूो 

सियका फररसीहरूले हप् तािा र्दईुपटक उपवास बस् ि ेगर्े (लूका १८:१२)! 

'पुरािो र्दाििद्य'ले िोक गिे कुरालाई बुझाउैँछ, जुि निवानसिको अवनधपनछ यहूर्दीहरूका लानग िहत्वपूणन नविेर्ता भएको 

नर्यो। 'पुरािो ििकहरू'ले यहूर्दीहरूको उपवास बस् िे पुरािो ढाैँचाहरूलाई र उपवासको अभ्यासहरूलाई (भाङ्खग्रा र िरािी) 

प्रनतनिनधत्व गर्दनछ। 'ियाैँ र्दाििद्य'ल े येि ू ख्रीष्टल े ल्याउिुभएको िुनि र रनिर्र हरूलाई बुझाउैँछ भि े 'ियाैँ ििकहरू'ल े

बचाइएका इसाईहरूले गि ेरिन्र्दिय रराधिाको ियाैँ ढाैँचाहरूलाई बुझाउैँछ (यूहन् िा ४:२३-२४; एदफसी ५:१८-२०)। 

येिूल ेयहाैँ के भन्र्द हुिुहुन्छ भिे बचाइएका इसाईहरूको रिन्र्द र उपवास बस् िे यहूर्दीहरूको िोक एकसार् रहि सक्र्द ि। 

ियाैँ करारको अवनधिा बचाइएका इसाईहरूको रिन्र्दले परुािो कुरारको सियिा यहूर्दीहरूको रिन्र्दरनहत 

रीररररवाजहरूभन्र्दा परिेश् वरसैँग सतबन्ध रा् िे र उहाैँको सेवा गि ेअकै बाटोनतर डो् याउैँछ। उपवास बस् ि ेपरुािो तररकाल े

रिन्र्दलाई अलग ग्यो! 

निवानसिपनछ ि नतक व्यवस्र्ाको अर्नलाई यहूर्दीहरूले व धानिक ढाैँचािा अिुवार्द गरी अझ  त्यसिानर् अरू सयछ ैँ ियाैँ 

व्यवस्र्ाहरू र्पे। तर येि ूख्रीष्टको िृत्य ुर पुिुु त्र्ािल ेि नतक व्यवस्र्ालाई पूरा गरी प्रस्र्ाि १०:१-१७ लाई सुु को िलू 

अर्निा पुिस्र्ाननपत गररदर्दयो (ित्ती ५:१७-४८)। येि ू ख्रीष्टको िृत्यु र पुिु त्र्ािले औपचाररक व्यवस्र्ालाई 'रउिेवाला 

वास्तनवकताको छाया'को रूपिा पूरा पनि गररदर्दयो (ित्ती ५:१७) र त्यसपनछ रद्द गररदर्दयो (कलस्सी २:१७; नह्ूरह ९:८-१०; 

१०:१-४) र त्यसलाई िारेज गररदर्दयो (एदफसी २:१४-१५)। पुरािो कुरारको सियिा यहूर्दीहरूको परतपरागत उपवास 

कनहल्य  िाग गररएको नर्एि र ियाैँ करारको इसाई िण्डलीिा यसलाई पक् क  िाग गररएको छ ि! इसाईहरूल ेिि लागेको छ 

भिे उपवास बस् ि सक्छिर, तर अरू इसाईहरूको लानग नतिीहरूल ेत्यस गिुनपि ेिाग गिुनहुैँर्द ि। 

ित्ती १७:२१ िा उल्लेनित उपवास - ित्ती ६:१३ि र िकून स १६:९-२० झ ैँ ित्ती १७:२१ पनि पनछ िात्र ग्रीक ियाैँ करारिा 

गानभएको नर्यो। िूल पुरािो ग्रीक पाण्डुनलनपिा ती िब्र्दहरू सिावेि नर्एि। 

ित्ती ४:२-४ 

प्रश् ि ४ - र्दषु्टल ेयिेलूाई गरेको पनहलो परीक्षा के नर्यो? 

रटप्पणी - चालीस दर्दि उपवास बसेपनछ येिू निक  भोकाउिुभयो। उजाडस्र्ािका केही ढुङ्खगाहरूलाई रोटीिा पररवतनि गिन 

र्दषु्टल े यिेूलाई चुिछनत दर्दयो। ढुङ्खगाहरूलाई रोटीिा पररवतनि गरेर येिलू ेरफ्िो िारीररक िाैँचो परूा गिन सक् िुहुन््यो। 

पनहलो परीक्षािा र्दषु्टले यिेूलाई रफ िा भरपिन (परिेश् वरिा भरपिे होइि) प्रलोभििा पािन कोनसस ग् यो। परिेश् वरल े

उहाैँको िारीररक र भछनतक िाैँचोहरूको वास्ता गिुनहुन्छ भन् िे येिूको रत्िनवश् वासलाई (भरोसालाई) र्दषु्टल े िास पािन 

कोनसस ग् यो। सब  कुराहरू रफ्ि  हातिा नलि ेअनि परिशे् वरबाट स्वतन्त्र भई काि गिनको निनतत त्यसले यिेूको परीक्षा 

ग् यो। 

परिेश् वरको यो नलनित वचििानर् भर परेर येि ू उि परीक्षािा नवजयी हुिुभयो: एिानिस भोजिल े िात्र होइि, तर 

परिप्रभुको िुिबाट निस् केको प्रत् येक वचिल े नजउैँछए (व्यवस्र्ा ८:३)। यदर्द परिशे् वरले रफ्िो िुिको वचिल े्रह्ाण्डका 

ताराहरू र सतपूणन पृ्वी सृनष्ट गिन सक् िुहुन्छ भिे उहाैँले रफ्िो दर्दनिक िाैँचोहरू पनि रफ्िो बोनलएको वचिद्वारा सनजल  

जुटाउि सक् िुहुन्छ भन् ि ेकुरािा येिूल ेपरिेश् वरिानर् भरोसा रा् िुभयो। 
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ित्ती ४:४ 

प्रश् ि ५ - एपरिशे् वरको ििुबाट निनस्करउि ेवचिहरूए भन् िाल ेके-के कुरालाई बझुाउैँछ? 

रटप्पणी - 'परिशे् वरको िुिबाट निनस्करउि ेवचि' भिेको परिेश् वरले बोल् िुभएको िनििाली वचि हो, र यस द्वारा उहाैँल े

्रह्ाण्ड सृनष्ट गिुनभयो (नह्ूरह ११:३) र यसलाई अनहलेसति नस्र्र रा् िुभएको छ (नह्ूरह १:२-३)। रफूद्वारा बोनलएको 

वचिद्वारा उहाैँले इस्राएलीहरूलाई िु भूनििा िािेकुरा (िन् ि) सृनष्ट गिुनभयो र नतिीहरूको वास्ता गिुनभयो। त्यस गरी 

बोनलएको वचिद्वारा परिेश् वरले िु भूनििा येिूल ेचालीस दर्दि उपवास बस् िुभपपनछ उहाैँको वास्ताको निनतत रवश्यक 

पररनस्र्नतहरू सृनष्ट गिुन भई त्यसलाई नस्र्र पनि रा् िुहुन््यो। जीनवत रहिको निनतत निनश् चतरूपिा साधारण रोटीको 

रवश्यिा पछन भिी र्दषु्टल े नवश् वास गर्दान, रोटील े होइि, तर परिशे् वरद्वारा बोनलएको िनििाली वचि ि  पृ्वीिा 

िानिसको जीवि र भलाइको निनतत रवश्यक एक िात्र स्रोत हो भिी येिलूे घोर्णा गिुनभयो। 

ित्ती ४:५-६ 

प्रश् ि ६ - र्दषु्टल ेयिेलूाई गरेको र्दोस्रो परीक्षा के नर्यो? 

रटप्पणी - येिलूे परिशे् वरको लेनिएको वचि, भजि ९१:११-१२ िा उल्लेनित कुरािार् नवश् वास गरेको छु भिी प्रिानणत 

गिन िनन्र्दरको टुप्पाबाट हािफाल्िुपछन भिी र्दषु्टले उहाैँलाई चुिछनत दर्दयो, जहाैँ परिेश् वरका र्दतूहरूले सिातरे बचाउिेछिर 

भिी लेनिएको छ। र्दोस्रो परीक्षािा, र्दषु्टल ेयेिलूाई परिेश् वर र परिशे् वरको नलनित वचििानर् झूटा भरोसा गिन प्रलोभििा 

पािे कोनसस ग् यो। यहाैँ त्यसल ेअलछदकक क्षेत्रिा परीक्षा ग् यो र त्यसल ेयेिलूाई केही भव्यरूपको िािर्दार र सिसिीपणून 

काि गिन लगाएर परीक्षािा पािे कोनसस ग् यो, तर त्यसरी जािाजािी अग्लो भविबाट हािफाल्ि ुभिेको िूिनता हो! यिेूल े

कुि  गलत कुरािा, जुि परिशे् वरल ेकनहल्य  प्रनतञाका गिुनभएको नर्एि, त्यसिा भरोसा र नवश् वास गराउि र्दषु्टले प्रलोभि दर्दि 

चाहन््यो! रफ्िो नवश् वास र्द:ुसाहसपूणन अहकंारिा बर्दल्िको निनतत र्दषु्टल ेयेिूलाई प्रलोभििा पािन चाहन््यो! परिशे् वरल े

रफ्िो वचि परूा गिुनहुन्छ, दक हुैँर्द ि भिी येिलू ेउहाैँको जाैँच गिुनपि ेनर्यो। भजि ९१:११-१२ िा परिेश् वरल ेके प्रनतञाका 

गिुनहुन्छ भि े उहाैँिानर् भरोसा रा् िे िानिसहरूको उहाैँल े वास्ता गिुनहुिछे भन् िे हो; तर र्दषु्टको सल्लाहिा चलरे िूिन 

कािहरूद्वारा उहाैँको जाैँच गि ेिानिसहरूलाई परिेश् वरल ेबचाउिु हुन्छ भन् ि ेहोइि! 

परिेश् वरको वचिलाई सही तररकाले उिरण गरेर येिलूे उि परीक्षािानर् नवजय प्राप् त गिुनभयो: एतैंले रफ्िो परिप्रभु 

परिेश् वरको परीक्षा िगिूनए (व्यवस्र्ा ६:१६)! 

परेिेश् वरिा झूटो भरोसा गि ेपरीक्षाहरूको उर्दाहणरहरू यी हुिर: 

 यदर्द कुि  व्यनिल ेजािाजािी अस्वस्र्कर जीविि ली अपिाउैँछ, र चङ्खगाइको निनतत परिेश् वरलाई अिुरोध गछन। 

 यदर्द कुि  व्यनिल ेपरिेश् वरसैँग यसरी प्रार्निा गछन, एप्रभु, िरेा रैँिाहरूलाई व्यर्न कुराहरूबाट फकानउिुहोसए (भजि 

११९:३७), तर उसले अि नतक, अश् लील अर्वा सहसात्िक चलनचत्रहरू हिेे गर्दनछ! 

ित्ती ४:६ 

प्रश् ि ७ - परिशे् वरको वचिलाई सन्र्दभनभन्र्दा बानहर लगरे बङ्खग्याउि िहुि ेकुरा दकि िहत्वपणून छ? 

रटप्पणी - भजि ९१:११-१२ िा परिशे् वरका जिहरूको लानग परिशे् वरका स्वगनर्दतूहरूल े गि े कािलाई भजिकारल े

र्देिाउैँछिर (नह्ूरह १:१४; उत्पनत्त २८:१२); जस्त : स्वगनर्दतूले नवश् वासीलाई डो् याउैँछ (उत्पनत्त २४:७); स्वगनर्दतूहरूल े

नवश् वासीहरूलाई सुरक्षा दर्दन्छ (२ राजा ६:१६-१७; भजि ३४:७)। 

तर ि तािले यिेूलाई गलत बाटोिा ल जाि भजि ९१:११-१२ उिरण ग् यो। त्यसले परिेश् वरको वचिलाई बङ्खग्याएर 

येिूलाई चुिछनत दर्दयो, दक उहाैँलाई परिशे् वरको स्वगनर्दतूहरूल े िानर्बाट हािफाल्र्दा बचाउिुहुन्छ दक हुैँर्द ि भिी हिेन 

परिेश् वरको जाैँच गिन उक्सायो! र्दषु्ट झूटो हो र त्यो सब  झूटको नपता हो भिी यूहन् िा ८:४४ ले भन्र्दछ। र्दषु्टले कनहल्य  सत्य 

बोल्र्द ि! यद्यनप सन्र्दभनअिुसार बाइबलिा उल्लेनित वचिहरू सत्य भए तापनि परिेश् वरको सतु्रहरूल ेत्यसलाई बङ्खग्याउि 

सक्छिर। 

बाइबलिा उल्लेनित वचिहरूलाई परिेश् वरको सुु को िूल अनभप्रायअिुसार बुझ्िपुर्दनछ। त्यसकारण, बाइबलका 

वचिहरूलाई यसरी व्या्या गररिुपछन: 

 सुु को िूल नह्ूरह र ग्रीक िब्र्दहरूका अर्नअिुसार 
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 ऐनतहानसक उनचत सन्र्दभनअिुसार र 

 सतपूणन बाइबलको सिनष्टगत निक्षाअिुसार 

र्दषु्टल ेजािीजािी ती नियिहरूलाई बेवास्ता ग् यो। झूटा निक्षकहरूल ेपनि त्यस  गछनिर। नतिीहरूल ेबाइबलिा नवश् वास गरेझ ैँ 

गछनिर, तर सीधा-साधा िानिसहरूलाई गलत बाटोनतर डो् याउि नतिीहरूल ेरफ्ि  दकनसिले अर्न लगाउैँछिर। 

येिूले र्दषु्टको अनभप्राय जान् िुभयो। उहाैँले बाइबल िण्डको गलत प्रयोगलाई सही उिरणद्वारा साििा गिुनभयो: एतैंल ेरफ्िो 

परिप्रभु परिेश् वरको परीक्षा िगिूनए (व्यवस्र्ा ६:१६)! 

ित्ती ४:८-९ 

प्रश् ि ८ - संसारका सब  राज्यहरू र्दषु्टको हो भन् ि ेभिाइ दकि साैँचो होइि? 

रटप्पणी - 

र्दषु्टल ेझूटो र्दाबी ग् यो। लूका ४:६ िा र्दषु्टल ेभन्यो, “ि यो सारा अनधकार (संसारको राज्यहरू) र नयिको गछरव तपाईंलाई 

दर्दिेछु, दकिभि ेयी सब  िलाई सुनत पएका छिर , र ि जसलाई इ् छा गर्दनछु, त् यसलाई दर्दर्दछु।” यहाैँ प्रश् ि के हो भि ेर्दषु्टल े

गरेको यो र्दाबी साैँचो हो दक होइि। बाइबलको चार िण्डका भिाइहरूलाई रधार बिाएर िानिसहरूले यसको सकारात्िक 

उत्तर दर्दन्छिर: 

 एदफसी २:२ (र्दषु्ट रकासको राज्यको िासक हो) 

 एफसी ६:१२ (इसाईहरू यो अन्धकार संसारको िासकहरू, अनधकारहरू र िनिहरू अनि स्वगीय स्र्ािहरूिा भएका 

र्दषु्टको रनत्िक िनिको नवु ििा सङ्खघर्न गछनिर) 

 १ यूहन् िा ५:१९ (सतपूणन संसार र्दषु्टको नियन्त्रणिा छ भिी इसाईहरूल ेजान्र्दछिर) 

 लूका ४:६ (र्दषु्ट रफ ले संसारको सारा राज्यहरूको स्वानित्वको हक र िासि रफूिा छ भिी बताउैँछ) 

लूका ४:६ िा उल्लेनित भिाइ येिू ख्रीष्टको होइि, तर त्यो र्दषु्टल ेि  भिेको हो! एदफसी २:२, एदफसी ६:१२ र १ यहून् िा 

५:१९ ले र्दषु्टले िासि गरेको संसारलाई िात्र बताउैँछ, जहाैँ भूतहरू र त्यसको सरकारहरूल े नियन्त्र गरेको छ। तर ती 

िण्डहरूल े ‘पृ्वी, यसिा भएका हरेक र्ोक र यहाैँ बस् िे सब लाई’ बुझाउैँ र्द ि (भजि २४:१)। त्यस गरी उि िण्डहरूल े

परिप्रभुल ेिासि गिुनहुिे स्वगनहरू र पृ्वीलाई पनि बुझाउैँ र्द ि (भजि १४६:६,१०)! 

वास्तविा त्यसको नवपरीत कुरा सही हो। यस नवर्यिा बाइबलका यी िण्डहरूल ेहािीलाई स्पष्ट निक्षा दर्दर्दछ: 

“नपताल ेसब  र्ोक यिेू ख्रीष्टलाई सुनत पदर्दिुभएको छ” (ित्ती ११:२७)। 

“स्वगन र पृ्वीको सब  अनधकार येिू ख्रीष्टलाई दर्दइएको छ” (ित्ती २८:१८)। 

“जब उहाैँल ेख्रीर टलाई िरेकाहरूबाट जीनवत पािुनभयो, अनि स् वगीय स् र्ािहरूिा रफ् ि  र्दानहिे बाहुलीपरट्ट बसाल् िुभयो। सब  

िासि, र अनधकार, र िनि र राज् यिानर्, र यस यगुका िात्र होइि, तर रउि ेयगुका पनि जनत िाउैँ  छिर , ती सब िानर् 

उहाैँलाई रा् िुभयो, र परिेश् वरल ेसब  कुरा उहाैँका पाउिुनि रानिदर्दिुभयो” (एदफसी १:२०-२२)। 

“उहाैँ स् वगनिा जािुभयो र स् वगनर्दतूहरू, अनधकारहरू र िनिहरूलाई वििा पारी परिशे् वरको र्दानहिे बाहुलीपरट्ट नवराजिाि 

हुिुहुन् छ” (१ पतु्रस ३:२२)। 

यहाैँ हािी नवश् वस्त हुिुपिे कुरा के हो भि ेजे कुरा र्दषु्टसैँग छ ि, त्यो त्यसले कुि  पनि हालतिा दर्दि सक्र्द ि! 

इनतहासको सुु र्देनि ि  र्दषु्ट हत्यारा, झूटा र सब  झूटको नपता हो भिी बाइबलल ेनसकाउैँछ (यूहन् िा ८:४४)। त्यसकारण, लूका 

४:६ िा उल्लेनित कुरा र्दषु्टको र्दसु्साहस र अहकंारपूणन झूटो र्दाबी हो! िानिसहरूल ेत्यसको झूटिा नवश् वास गरी त्यसको 

िनिसैँग डराओस भिी र्दषु्टले चाहन्छ! 

बाइबलिा ‘संसार’ (Greek: kosmos) भन् ि ेिब्र्दको फरक-फरक अर्नहरू छिर। बाइबलको सन्र्दभनले ि  त्यसको साैँचो अर्न 

निधानरण गछन। 

 संसार भिेको व्यवनस्र्त ्रह्ाण्डजस्त  हो (यूहन् िा १:१०; यूहन् िा १७:५,२४), पृ्वी (यूहन् िा २१:२५)। 
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 संसार भिेको िािव इनतहासको रङ्खगिञ् चजस्त  हो। पृ्वीका िानिसहरू, िािवजानत (यूहन् िा १:९; यूहन् िा ३:१९; 

यूहन् िा ९:३९; यूहन् िा ११:२७: यूहन् िा १२:४६; यूहन् िा १४:३१; यूहन् िा १६:२१,२८; यूहन् िा१७:१८; यूहन् िा 

१८:३६-३७; १ यूहन् िा ४:१,३; १ यूहन् िा ४:९)। 

 संसार भिेको साधारण िागररकजस्त  हो (यूहन् िा ७:४; यूहन् िा १४:२२)। 

 संसार भिेको हराएका िािवजानतजस्त  हो: परिेश् वरबाट अलग भएका, पापको बोझले र्दनबएका, परिेश् वरको धार्मिक 

न्यायको भानगर्दार र िुनिको िाैँचो भएका िानिसहरू (यूहन् िा ३:१९); निनश् चत पषृ्ठभूनिनबिा (जानत, रानष्ट्रयता, 

भार्ानबिा) हराएका िानिसहरूको संसार (यूहन् िा १:२९; यहून् िा ३:१६; यूहन् िा ३:१७; यहून् िा ६:३३,५१; यहून् िा 

८:१२; यूहन् िा ९:५; यूहन् िा ११:५२; यूहन् िा १२:३२; १ यूहन् िा २:२; १ यूहन् िा ४:१४-१५) (यूहन् िा ४:४२ हिेुनहोसर)। 

यसल े र्दषु्टको अनधििा रहकेो संसारलाई बुझाउैँर्द ि (यहाैँभन्र्दा तल त्यसको व्या्या गररएको छ)। ‘यो संसार’ भन् ि े

वाक्यांिले िािव इनतहासिा अनहलेसति नजएका प्रत्येक िानिसलाई बुझाउैँ र्द ि! यसले रफू हराएको छु भिी िहसुस 

िगि े िानिसहरूका संसारलाई बुझाउैँछ: नतिीहरूल े ियाैँ जन्ि पाउिुपछन भिी जान्र्द ििर; नतिीहरूल े येि ू ख्रीष्ट 

पापीहरूका लानग ििुनभयो र उहाैँ ितृ्यबुाट बछरी उनैिभुयो भिी जान्र्द ििर; रफ्िा सब  पापहरू क्षिा हुि सक्छिर भन् िे 

कुरा नतिीहरूल े अझ  सुिेका छ ििर। छोटकरीिा भन् िुपर्दान, यस्तो संसार जलसाई िुनिर्दाताको िाैँचो छ, तर अझ  

सुसिाचार सुन् िे िछका पाएको छ ि। 

 र्दषु्टको संसार : यूहन् िा ३:१९ िा उल्लेि गररएझ ैँ हराएका िािवजानतको संसार तर त्यसिा र्प नवचार के छ भि े

नतिीहरू बाइबलको परिेश् वर, ख्रीष्ट र ख्रीनष्टयािहरूसैँग िुल्लारूपिा सतु्रता रा् िे र र्दषु्ट काि गि े िानिसहरू हुिर 

(यूहन् िा ७:७; यूहन् िा ८:२३: यूहन् िा १२:३१; यूहन् िा १४:१७,३०,३१; यूहन् िा १५:१८; यहून् िा १७:९,१४-१६,२५; 

१ यूहन् िा ३:१,१३; १ यूहन् िा ४:४-५; १ यूहन् िा ५:४,५,१९)। 

परिेश् वरल े ‘हराएका िानिसहरूको संसारलाई’ अनत प्रेि गिुनभयो (यूहन् िा ३:१६ िा जस्त ), तर परिेश् वरल े ‘र्दषु्टको 

संसारलाई’ प्रेि गिुनहुन् ि। रफूिा भएको र्दषु्टताले निरन्तर सत्यतालाई र्दबाउिे िानिसहरूको संसारलाई परिशे् वरले प्रिे 

गिुनहुन् ि (रोिी १:१८), जसल ेपरिेश् वरलाई घणृा गरररहन्छिर (भजि ५:५-७; भजि ११:५) र जोहरू ‘परिेश् वरका सतु्रहरू’ 

हुिर (याकूब ४:४)। इसाईहरू ‘परिेश् वरिा जन्ि िँलर्दा’, यो सारा संसार र्दषु्टको नियन्त्रणिुनि रहकेो हुन्छ (१ यूहन् िा ५:१९)। 

तर र्दषु्टल ेियाैँ जन्ि पाएको व्यनिलाई (इसाईलाई) छुि (पक्रि) सक्र्द ि, दकिभि ेसध ैँको निनतत एक पटक परिेश् वरको जन्ि 

हुिुहुिे येि ूख्रीष्टले उसलाई निरन्तर सुरनक्षत रा् िुहुन्छ (१ यूहन् िा ५:१८ि)4। 

 येिू ख्रीष्टद्वारा बचाइएको संसार (यूहन् िा ४:४२; १ यूहन् िा ४:१४); यस्तो संसार, जसको निनतत येिू ख्रीष्ट पापको5 

प्रायनश् चत गिे बनलर्दाि हुिुभएको छ (१ यूहन् िा २:२: १ यूहन् िा ४:१० र यूहन् िा १०:११ सैँग तुलिा गिुनहोसर)। 

िराब संसार िात्र र्दषु्टको नियन्त्रणिुनि छ। प्रेररत यूहन् िाल ेसारा संसार र्दषु्टको नियन्त्रिुनि छ भिकेो कुरालाई (१ यहून् िा 

५:१९), संसारको हरेक राष्ट्र र सब  िानिसहरू र्दषु्टको अनधििा छिर भिी अर्न लगाउि ुहुैँर्द ि। यहाैँ उल्लेनित ‘संसार’ को अर्न 

‘सृनष्ट गररएको सतपूणन संसार’ होइि, िानिसहरूको संसार होइि, अनि बचाइएका इसाईहरूको संसार पनि होइि, तर 

त्यसको अर्न र्दषु्टको संसार, अझ  पापको र्दासत्विा रहकेा ग र-इसाईहरूका संसार, ख्रीष्ट र ख्रीनष्टयािहरूलाई सताउिे 

सरकारहरूको संसार र र्दषु्ट र भूतहरूल ेिासि गिे संसार हो (कलस्सी १:१३क)। 

र्दषु्टल े ियाैँ जन्ि पाएका इसाईहरूलाई छुि (पक्रि) सक्र्द ि (१ यूहन् िा ५:१८)! परिेिर  वरल े रफ्िो सावनभछि इ्छा र 

योजिािा अिुिनत दर्दिुभएपनछ िात्र र्दषु्टले इसाईहरूिा केही नविेर् िराबी गिन सक्छ (अय् यूब १:१२; १ कोररन्र्ी ५:५)। 

र्दषु्टल ेइसाईहरूप्रनत अनग् ििय बाणहरू (प्रलोभिहरू, परीक्षाहरू) प्रहार गिन सक्छ (एदफसी ६:१६)। तर ियाैँ जन्ि पाएका 

इसाईहरूले कनहल्य  र्दषु्ट रत्िा (भूत) नलि सक्र्द ििर दकिभि े नतिीहरूसैँग पनहले ि  पनवत्र रत्िा हुन्छ (१ यूहन् िा ४:४)। 

इसाईहरूिा जे हुन्छ, त्यसिा र्दषु्टको कुि  नियन्त्रण हुैँर्द ि (रोिी ८:२८)! 

सतपूणन नवश् व येि ूख्रीष्टक  हातिा छ। 

 पुरािो करारको सियिा – अिन्तर्देनि अिन्तसति सतपणून संसारको िानलक र सावनभछि (सवो् च) िासक परिशे् वर 

हुिुहुन्छ तर र्दषु्ट होइि (भजि २; भजि ९:७; भजि २९:१०; भजि ९३:१-२; भजि १४५:१३; भजि १४६:१०; 

                                                           
4
 ग्रीिमा १८ पदलाई पूर्ण र अपूर्ण वतणमान िालमा लेखिएिो र्। 

5
 Greek: ἱλάσμος 
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यर्मिया ३२:१७,२७)। परिप्रभुको र्दतूल ेएक  रातिा र्दषु्टको सारा सेिालाई िास पारेको घटिा यसको ऐनतहानसक 

उर्दाहरण हो (यि या ३७:३६-३७)! 

 येिू ख्रीष्ट पृ्वीिा नजउिुभएको सियिा – येिू ख्रीष्ट पृ्वीिा नजउिुहुैँर्दा, परिेश् वर नपताले सब  र्ोक उहाैँको 

अनधकारिुनि रानिसक् िुभएको छ भन् िे कुरा उहाैँल ेपनहल्य  जान् िुहुन््यो (यूहन् िा १३:३)। येि ूख्रीष्ट कनहले पनि ‘पनवत्र 

युििा’6 सहभागी हुिुभएि। पनवत्र युििा सहभागी हुि े कुराको नवु ििा उहाैँ बोल् िुभयो, “नतम्रो तरवार त याििा 

हाल, दकिभिे तरवार नलि ेसब  तरवार ल ेिर ट हुिछेिर ” (ित्ती २६:५२)। परिेश् वर नपतालाई अिुरोध गि ेिनि येि ू

ख्रीष्टसैँग नर्यो तादक उहाैँले एक पटक स्वगनर्दतूहरूको बाह्र पल्टि पठाइदर्दिुहुन््यो। तर ती र्दषु्ट िानिसहरूलाई िास 

गिनको निनतत रफ्िो िनि प्रयोग गिन येिू ख्रीष्टले िान् िुभएि, दकिभिे उहाैँले त्यनतबेला अनत िहािर उदे्दश्य परूा 

गिुनपिे नर्यो, जुि व्यवस्र्ा र अगिविाहरूलाई (धिनिास् त्रलाई) पूरा गर्द ै िानिसहरूलाई अिन्तसति  बचाउिको 

लानग उहाैँले रफ्िो जीवि दर्दर्द हुिुहुन््यो (ित्ती २६:५३-५४; ित्ती ५:१७ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। जेजस्तो भए तापनि 

िानर्बाट (स्वगीय परिशे् वरबाट) अिुिनत िपाएसति कुि  र्दषु्ट व्यनिल े कुि  पनि हालतिा ख्रीष्ट र ख्रीनष्टयािहरूको 

नवु ििा िनि प्रयोग गिन सक्र्द ि (यूहन् िा १९:११)। 

 येिू ख्रीष्टको िृत्यु – येि ूख्रीष्टको पनहलो रगिििा (उहाैँको िृत्यु, पिु त्र्ाि, स्वगानरोहण र ससहासििा नवराजिाि) 

र्दषु्ट र भूतहरू भएको त्यसको सेिा परानजत भएको छिर। उि सियपनछ स्वगनिा परिेश् वरको सािुन् ि ेइसाईहरूलाई 

र्दोर् लगाउिे नतिीहरूको कुि  ठाउैँ  छ ि (अय् यूब १:६; प्रकाि १२:७-१२)। पृ्वीका ग र-इसाई राष्ट्रहरूिानर्को त्यसको 

िनिको अवस्र्ा पनि फानलएको छ; तसर्न, अब त्यसले नतिीहरूलाई पर्भ्रष्ट पािन सक्र्द ि, जसको ितलब अब त्यसल े

बाइबलको सन्र्देिलाई नतिीहरूबाट अलग गिन सक्र्द ि (र्दानिएल १०:१३-१४; ित्ती १२:२८-३०; ित्ती २४:१४; १ 

यूहन् िा १२:३१-३२; प्रकाि २०:१-३)। 

 येिू ख्रीष्टको पुिु त्र्ाि – येिू ख्रीष्ट िृत्यबाट पुिु त्र्ाि हुिभुइसकेपनछ, स्वगन र पृ्वीको सब  िनि येिू ख्रीष्टको 

भइसकेको छ (ित्ती २९:१८) अनि स्वगनका सब  असल स्वगनर्दतूहरू र पृ्वीको र्दषु्ट िनिहरू (भूतहरू र नवनभन् ि 

राष्ट्रहरूको र्दषु्ट सरकारहरू) यिेू ख्रीष्टको सावनभछि (सवो् च) िनिप्रनत पूणनरूपिा अनधििा छिर (एदफसी १:२०-२२; 

१ पतु्रस ३:२२)! येि ूख्रीष्ट स्वगनको ससहासििा नवराजि हुिुभएपनछ, स्वगनिा र्दबु परट्ट लेनिएका िुट्ठोहरूको िोहोर 

तो्ि ेउहाैँ िात्र हुिुहुन्छ र उहाैँले िात्र पृ्वीिा परिेश् वरको योजिालाई प्रकट गि ेकािको निधानरण गिुनहुन्छ (प्रकाि 

५:८-१४)! संसारका सब  राष्ट्रहरूका िानिसहरूलाई रफूनतर िँि्िे पनि स्वयिर यिेू ख्रीष्ट हुिुहुन्छ (यूहन् िा १२:३२)! 

र्दषु्टका िनिबाट स्वतन्त्र पाररएका सब  िानिसहरू भएको रफ्िो राज्यिा िासि गिे यिेू ख्रीष्ट िात्र हुिुहुन्छ (कलस्सी 

१:१३)! त्यस गरी यिेू ख्रीष्टल ेिात्र ‘र्दषु्टको संसारिानर्’ सब को निनतत एक पटक नवजय हानसल गिुनभएको छ र त्यसपनछ 

उनि ‘र्दषु्टको संसार’िानर् उहाैँ सर्दासवनर्दा नवजयी हुिुभएको छ (पणून वतनिाि काल) (यूहन् िा १६:३३)! यद्यनप पृ्वीका 

राजाहरू र सरकारहरूले उहाैँलाई िनचिे तापनि येिू ख्रीष्ट अब राजाहरूका राजा अनि प्रभुहरूका प्रभु हुिुहुन्छ (प्रकाि 

१:५,८; प्रकाि ३:२६-२७; प्रकाि ५:८-१४; प्रकाि ६:२; प्रकाि १२:१०-१२; प्रकाि १७:१४; प्रकाि १९:१६; 

प्रकाि २२:१३)! अब इसाईहरू येिू ख्रीष्टिा ‘नवजयीभन्र्दा बढी’ भइसकेका छिर (यूहन् िा ८:३७) र नतिीहरूले येि ू

ख्रीष्टसैँग  भएर पृ्वीका हरेक राष्ट्रका िानिसहरूलाई ख्रीष्टको राज्यिा जतिा गिे काि गर्दनछिर (ित्ती १२:३०; ित्ती 

२८:१९: २ नतिोर्ी २:२५-२६)! 

ित्ती ४:८-१० 

प्रश् ि ९ - र्दषु्टल ेयिे ूख्रीष्टलाई गरेको तसे्रो परीक्षा के नर्यो? 

रटप्पणी – परिेश् वरलाई िाघरे र्दषु्टलाई चुिोसर भन् िे हतेलुे त्यसले येिूको परीक्षा ग् यो। तेस्रो परीक्षािा येि ूख्रीष्टलाई र्दषु्टिा 

भरोसा गिन लगाउि त्यसल ेउहाैँलाई प्रलोभििा पािे कोनसस ग् यो। त्यो परीक्षा यो संसारको िनि र सतपनत्तको क्षेत्रिा 

नर्यो। सायर्द र्दषु्टल े र्दिनिद्वारा येिलूाई संसारको सब  राज्यहरू र त्यसको सब  िनहिा र व भव र्देिायो होला। र्दषु्टल े ती 

कुराहरू रफूलाई दर्दिछे भिी येिू ख्रीष्टलाई नवश् वास दर्दलाउि कोनसस गरर  यो। परिेश् वरले अगिवाणी गिुनभएअिुसार (भजि 

२:६-८; नह्ूरह १:१-५) ख्रीष्टलाई संसारको िानलक बिाउि िोज् िुभएको कुरालाई येि ू ख्रीष्टल े छोटो बाटो अपिाउि 

लगाउिको निनतत (संसारको पापहरूको निनतत कू्रसिा ििरीकि अनि िृत्युबाट पुिु त्र्ाि िभईकि) र्दषु्टले येिू ख्रीष्टलाई 

प्रलोभि दर्दि चाहन््यो। तर र्दषु्ट झूटो हो (यूहन् िा ८:४४) र त्यसले ज्योनतिनय स्वगनर्दतूको छद्मभेर् धारण गछन (२ कोररन्र्ी 

                                                           
6
 Arabic: jihad 
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११:१४)। रफू ज्योनतको सन्र्देिबाहक हुैँ भिी िानिसहरूलाई नवश् वास दर्दलाउि र्दषु्टल े िुकुण्डो लगाउैँछ (२ कोररन्र्ी 

११:१४)। र्दषु्टसैँग पक् क  संसारको कुि  राज्यिानर् स्वानित्व र नियन्त्र छ ि, दकिभि ेबाइबलको परिेश् वरको प्रभुत्व भिेको 

अिन्तको राज्य हो (भजि २४:१,१०) अनि उहाैँको राज्य र िासि सब  पुस्ताहरूिा रनहहन्छ (भजि १४५:१३)! उहाैँल े

सर्दासवनर्दा राज्य गिुनहुन्छ (भजि १४६:१०)! रफूसैँग िभएको र्ोक र्दषु्टले अरूलाई दर्दि सक्र्द ि! यिेूल े फेरर बाइबलिा 

उल्लेनित परिशे् वर सही वचि उिरण गिुनभएर उि परीक्षािानर् नवजयी हुिुभयो, “परिप्रभु नतिीहरूका परिेश् वरको 

(बाइबलको परिेश् वरको) रराधिा गिून र उहाैँको सेवा गिून (व्यवस्र्ा ६:१३; प्रस्र्ाि २०:३)! वास्तविा अको र्देवताको 

अनस्तत्व ि  छ ि (यि या ४३:१०-११; यि या ४५:५)! 

अनहले पनि िनन्र्दरिा गई िूर्मतहरूसैँग रफ्िो िाग रािी सछर्दा-सतझछता गिे िानिसहरू हािी रे्द्र्दछछ ैँ; जस्त : यदर्द रे्दवताल े

िेरो इ्छा पूरा गररदर्दयो भि ेि त्यो र्देवतालाई केही दर्दिछुे भिी िानिसहरूल ेभाकल गछनिर। त्यस गरी नवनभन् ि धिनहरूका 

र्देवताहरूल ेनतिीहरूका अिुयायीहरूलाई झूटो प्रनतञाकाहरू गछनिर; जस्त : यदर्द ‘पनवत्र युििा’ अर्वा ‘रतंकवार्दी रक्रिणिा’ 

कुि  िानिस ि् यो भि,े ऊ सीध  स्वगनलोकिा पुग् िेछ! झूटो अगिविाहरूल े िात्र यस्ता प्रनतञाकाहरू गर्दनछिर। त्यस गरी 

सिाचारहरूिा, पुस्तकहरूिा, पत्र-पनत्तकाहरूिा अर्वा रेनडयो-टेनलनभजिले भिेका कुराहरूिा अर्वा धार्मिक अगुवाहरूल े

पुनल्पटबाट घोर्णा गरेका झूटा कुराहरू नवश् वास गिे िानिसहरू पनि हािी रे्द्र्दछछ ैँ। र्दषु्टले िानिसहरूलाई बाइबलिा 

रफूलाई प्रकट गिुनहुि े जीनवत परिेश् वरको सट्टािा अरू ि  कुरािा भरोसा दर्दलाउि निक  कोनसस गरररहकेो छ। र्दषु्टको 

वास्तनवक चाहिा भिेको िानिसहरूलाई जीनवत परिेश् वरको सट्टािा त्यसको रराधिा गिन लगाउि ु हो। िानिसहरूल े

बाइबलिा रफूलाई प्रकट गिुनहुिे परिेश् वरको िात्र रराधिा गिनपछन भिी येिलूे भन् िुहुन्छ। 

प्रश् ि १० – के इसाईहरूल ेपरीक्षाहरूिार्ी नवजय प्राप् त गिन सक्छिर? 

रटप्पणी - १ कोररन्र्ी १०:१३ िा हािी पढ्छछ ैँ, एिानिसलाई रइपि ेपरीक्षाबाहके नतिीहरू अरू परीक्षािा (जाैँचिा) परेका 

छ िछ। परिेश् वर नवश् वासयोग् य हुिुहुन् छ। उहाैँल ेनतिीहरूलाई नतिीहरूका िनिर्देनि बानहरका परीक्षािा पिन दर्दिुहुिेछ ि, तर 

परीक्षाको सार्सार्  उत किे बाटो पनि बिाइदर्दिुहुिेछ- यसरी नतिीहरू त् यसलाई िप् ि सक् िछेछ।ए 

परिेश् वरल े इसाईहरूप्रनत रफ्िो नवश् वासयोग्यता यस िा र्दिेाउिुहुन्छ, दक प्रत्येक इसाईल े सहि सक् िे परीक्षा अर्वा 

जाैँचभन्र्दा ठूलो कुरा उहाैँल े नतिीहरूिा रउि दर्दिुहुन् ि! अनि हरेक इसाईल ेरफ्िो जीवििा रउि ेहरेक परीक्षा अर्वा 

जाैँचबाट उतकिे बाटो पनि उपलब्ध गराइदर्दिुहुन्छ! नह्ूरह २:१८ ल ेभन्र्दछ, एदकिदक उहाैँ रफ ले कर ट भोग् िुभयो र परीनक्षत 

हुिुभयो, यस ले परीक्षािा पिेहरूलाई उहाैँल ेसहायता गिन सक् िुहुन् छ।ए त्यसकारण, यदर्द इसाईहरूल ेचाह ेभिे परीक्षाहरू र 

जाैँचहरूिा नतिीहरूले नवजय पाउि सक्छिर! 

चरण ४ - लाग ूगिुन                              प्रयोगहरू 

ध्याि दर्दिहुोसर - यो िण्डिा भएका कुि सत्यताहरूलाई इसाईहरूको जीवििा प्रयोग गिन सतभाविा छ? 

नसकेको कुरा बाै्ँ िहुोसर र ले् िहुोसर - एकले अको व्यनिलाई दर्दिाग नियाउि लगाऔैँ र ित्ती ४:१-११ बाट सतभानवत 

प्रयोगहरूको सूची बिाउिुहोसर। 

ध्याि दर्दिहुोसर - यहाैँ भएका प्रयोगहरूिध्य ेकुि प्रयोग परिशे् वरले तपाईंको लानग व्यनिगत प्रयोग बिाउि चाहिुहुन्छ? 

ले्  िहुोसर - उि व्यनिगत प्रयोगलाई िोटबुकिा ले्  िुहोसर। रफ्िो व्यनिगत प्रयोगलाई स्वतन्त्रसार् सिूहिा बाैँ्िुहोसर। 

(हरेक सिूहका िानिसहरूल े फरक-फरक सत्यताहरू पत्ता लगाउिछेिर अर्वा नतिीहरूल े उही सत्यताबाट फरक-फरक 

प्रयोगहरू बिाउि सक्छिर भन् ि ेकुरा यार्द गिुनहोसर। केही सतभानवत प्रयोगहरूका सूची यहाैँ रानिएको छ।) 
 

ित्ती ४:१-११ बाट निकानलएका केही सतभानवत अिपु्रयोगहरू: 

४:१ चररत्रको तानलि - इसाईको जाैँच नलिको निनतत (याकूब १:१२) परिेश् वरल े उसलाई पापबाट परीनक्षत हुि े

अवस्र्ािा (अर्वा केही करठि पररनस्र्नतहरूिा) ल्याउि सक् िुहुन्छ। तर्ानप, परिेश् वरले र्दषु्ट कुराहरू गिन लगाएर 

उसको परीक्षा गिुनहुन् ि (याकूब १:१३) अनि ऊ पापिा पति भएको परिेश् वर चाहिुहुन् ि। तर परिेश् वरले उसको 

जाैँच नलि चाहिुहुन्छ (याकूब १:१२) र उसलाई परिेश् वरिानर् भर पिन नसकाउि चाहिुहुन्छ अनि परीक्षाबाट 

उतकिे बाटोको निनतत परिेश् वरको नवश् वासयोग्यतािा भरोसा गिन लगाउिुहुन्छ (१ कोररन्र्ी १०:१३)। परीक्षािा 

नवजय हुिुल ेचररत्रलाई तानलि दर्दन्छ (सहििीलता र ध यनता) (याकूब १:२-४; रोिी ५:३-५); र यसल ेपरीक्षा गि े
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ि तािको सािु परिेश् वरिा िनहिा ल्याउैँछ (अय् यूब १:२१-२२): र ख्रीष्टलाई स्वगनर्दतूहरूले सेवा गर्दनछिर (ित्ती 

४:१०)। 

४:२ उपवास बस् िु अर्वा रफ लाई इन्कार गिे कुराहरू - यद्यनप येिूले ४० दर्दि उपवास बस् िुभए तापनि इसाईहरूल े

उपवास बस् ि पछन भिी बाइबलिा कही ैँ पनि िाग गररएको छ ि। यदर्द कुि  इसाई उपवास बस् ि चाहन्छ भिे उसल े

त्यो काि यि या ५८:६-१२ को तररकाले र गुप् तिा बस् िुपछन (ित्ती ६:१६-१८)। तर उसले अरू इसाईहरूलाई 

उपवास बस् ि जबरजस्ती गिुनहुैँर्द ि, दकिभि ेप्रायनश् चतको दर्दिको उपवासलाई येि ूख्रीष्टल ेपूरा गररसक् िुभएको छ 

(ित्ती ५:१७), रद्द गररसक् िुभएको छ (कलस्सी २:१४,१६-१८) र िारेज गररसक् िुभएको छ (एदफसी २:१४-१५)। 

४:३ इसाईहरू परीक्षाहरूप्रनत लनक्षत छिर। र्दषु्टल ेनविेर्गरी इसाईहरूलाई परीक्षा गछन, दकिभिे नतिीहरू त्यसको 

नियन्त्रणिा छ ििर (कलस्सी १:१३; याकूब ४:७; १ पतु्रस ५:८-९)! 

४:४ बाइबलबाट नजउिुहोसर। एकजिा चीनिया इसाईले िहत्वपूणन निणनय ग् यो: एबाइबल छ ि भिे ्ेरहकफास्ट पनि छ ि!ए 

हरेक नबहाि पनहल ेउसल ेबाइबलका वचिहरूिा ििि ग्यो र त्यसपनछ िात्र ्ेरहकफास्ट िान््यो। 

४:५ र्दषु्टल ेतपाईंलाई पापिा पारेर परीक्षा गिन कोनसस गिछे भिी यार्द गिुनहोसर। त्यसले त्यो काि तपाईंको िण्डलीिा र 

इसाईहरू भेटघाट गि ेअरू ठाउैँहरूिा गिेछ! त्यसलाई िछका िदर्दिुहोसर! 

४:६ बाइबलबाट गलत उिरण गि ेिानिसहरूद्वारा इसाईहरू गलत िागनिा जाि सक्छिर! बाइबललाई झूटो तररकाल े

प्रयोग गरी रफ्ि  उदे्दश्यहरू प्राप् त गिन चाहि ेझूटा अगिविाहरू र झूटा निक्षकहरूर्देनि सतकन  र सचेत रहिुहोसर 

(२ कोररन्र्ी ४:२)। सत्यको वचिलाई सही दकनसिल ेचलाउि नसक् िुहोसर (२ नतिोर्ी २:१५)! 

४:७ रत्िाको तरवार प्रयोग गिुनहोसर। परीक्षाहरूको साििा गिन येिूल े ित्ती ४:१-११ िा येिलूे गिुनभएझ ैँ बाइबल 

पर्दहरूको उनचत प्रयोग गिुनहोसर (एदफसी ६:१७; भजि ११९:९,११)। 

४:८ परीक्षा हुि सक् ि े स्र्ािहरूबाट अलग रहिुहोसर। र्दषु्टले तपाईंलाई परीक्षाहरू (प्रलोभिहरू) सहज भएका 

स्र्ािहरूनतर डो् याउिेछ। 

४:९-१० परीक्षाहरूको उदे्दश्य - परीक्षाहरू (प्रलोभिहरू) तपाईंलाई येिू ख्रीष्टबाट टाढा लािको निनतत नििानण 

गररएका छिर। परीक्षाको अनभप्रायद्वारा हेिुनहोसर र त्यसलाई ख्रीष्टको गवाही दर्दिे अवसरिा बर्दल्िुहोसर, एपरिप्रभु 

रफ्िो परिशे् वरको रराधिा गर र उहाैँको िात्र सेवा गिून!ए 

४:११ परीक्षाहरू अस्र्ायी हुिर। एदर्दयाबलसले उहाैँलाई सब  परीक्षा गररसकेपनछ अिुकूल सिय िभएसत ि उहाैँलाई छो़ेार 

गयोए (लूका ४:१३)। तपाईं निरन्तर परीक्षा पिुनहुिेछ ि भन् ि ेकुरा यार्द गिुनहोसर। तर यस कुरािा सचेत रहिुहोसर, 

दक र्दषु्ट फेरर फकेर रई तपाईंलाई परीक्षािा पािन कोनसस गिछे! 

ित्ती ४:१-११ बाट निकानलएका केही व्यनिगत अिपु्रयोगका उर्दाहरणहरू: 

जब-जब ि परीक्षािा पछुन, तब-तब ि बाइबल प्रयोग गिन सुु  गिन चाहन्छु। बाइबलिा परिशे् वरको उत्तरहरूद्वारा ि र्दषु्टको 

परीक्षाहरूिा उत्तर दर्दि नसक् ि चाहन्छु। त्यसकारण, ि हरेक दर्दि बाइबल पढ्िछुे, तादक ि ल ेनिक  राम्रोसैँग बाइबल जान् िेछु 

र र्दषु्टल ेिेरो परीक्षा गिन िोज्र्दा, ि त्यसलाई उत्तर दर्दि सक्षि हुि सकर   िेछु। 

ि यो कुरािा अनत सचेत भएको छु, दक र्दरुट्ल ेगलत काि गिन लगाएर िरेो परीक्षा गर्दान, त्यसको साैँचो अनभप्राय भिेको 

परिेश् वरसैँगको िेरो सतबन्ध िास पािुन हो। त्यसको परीक्षाको अनभप्राय भिेको िलाई परिशे् वरिानर् भरोसा िगिे बिाउि ु

हो, अर्वा परिेश् वरिानर् गलत भरोसा गिन लगाउिु हो अर्वा परिेश् वरको सट्टािा र्दषु्टिानर् भरोसा गिे तलु्याउिु हो। 

त्यसकारण, ि ले त्यसको कडा नवरोध गिैपछन, दकिभिे त्यो िरेो िात्र सतु्र होइि, तर त्यो परिशे् वरको पनि सतु्र हो! 

 

चरण : ५ - प्रार्निा                                    प्रनतदक्रया 

ित्ती ४:१-११ िा परिेश् वरल ेनसकाउिुभएको एउटा सत्यताको लानग हािी सब  पाल पालो प्रार्निा गरछ ैँ। 

(यो बाइबल अध्ययििा तपाईंले के नसक् िुभएको छ भिी तपाईंको प्रार्निािा परिशे् वरलाई प्रनतदक्रया दर्दिुहोसर। प्रार्निा एक 

वा र्दईु वाक्यहरूिा िात्र गि ेअभ्यास गिुनहोसर। हरेक सिूहका िानिसहरूल ेफरक-फरक नवर्यहरूका बारेिा प्रार्निा गिेछिर 

भन् िे कुरा यार्द गिुनहोसर। 
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५ प्रार्निा (८ नििेट)                               अन्तरनबन्ती प्रार्निा 

अरूहरूको लानग प्रार्निा गिुनहोसर 

र्दईु-तीि जिाको सिूहिा बसेर प्रार्निा गिुनहोसर। एकले अकानको निनतत र संसारका िानिसहरूका निनतत प्रार्निा गिुनहोसर। 

(रोिी १५:३०; कलस्सी ४:१२)। 

६ गहृकायनको तयारी (२ नििेट) 

अको पाठको निनतत 
  

(सिहूको अगवुा - सिूहका सर्दस्यहरूलाई यो गृहकायनको तयारी लेिेको कागज दर्दिुहोसर अर्वा उिीहरूलाई यो ले्  ि 

लगाउिुहोसर।) 

१. प्रनतविता - चेलाहरू बिाउिे काििा प्रनतवि हुिुहोसर।  

अको व्यनिसैँग अर्वा िानिसहरूको सिूहिा ित्ती ४:१-११ बाट प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा बाइबल अध्ययि 

गिुनहोसर। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - २ ििूएल १५,१७,१८ र २२ अध्यायबाट प्रत्यके दर्दि परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउिुहोसर। िि पिे सत्यता पत्ता लगाउिे नवनध प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणी बिाउिुहोसर। 

३. पर्द कण्ठ गिुनहोसर - (२) इन्कार - लूका ९:२३ 

 रफूले कण्ठ गरेका पाैँच बाइबल पर्दहरू र्द निक पिुरवलोकि गिुनहोसर। 

४. प्रार्निा - कुि  व्यनि वा कुि  नविेर् कुराको निनतत यो हप् ता प्रार्निा गिुनहोसर र परिेश् वरल े के गिुनहुन्छ भिी हिेुनहोसर 

(भजिसङ्खग्रह ५:३)। 

५. चलेाहरू बिाउि ेतपाईंको िोटबुक अद्यावनधक बिाउिहुोसर- तपाईंको िोटबुकिा परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा 

पाएका कुराहरू, बाइबल पर्द कण्ठ गरेको कुराहरू, बाइबल अध्ययि गर्दनको कुराहरू र यो तयारीको कुराहरू ले् िुहोसर। 
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पाठ ४१ 

१ प्रार्निा 

सिहूको अगवुा - परिेश् वरको उपनस्र्नतप्रनत सचेत हुि र उहाैँको रवाज सुन् ि उहाैँको रत्िाद्वारा परिेश् वरको अगुवाइ 

िाग् िको लानग प्रार्निा गिुनहोसर। चेलालाहरू बिाउि ेबारेको यो पाठलाई प्रभुिा सिपनण गिुनहोसर। 

२ रराधिा  (२० नििेट)                   [ििोवनृत्तको अनभव्यनि] 

परिशे् वरको सराहिा गिुन 
 

यो पाठिा हािी परिशे् वरको सराहिा गरै्द हाम्रो रराधिा प्रकट गि ेकुराको बारेिा नसक्र्दछछ ैँ। 

प्रकाि ४:१-११ पढ्िुहोसर। 

यूहन् िाल ेर्दिनििा स्वगनिा ससहासि र्दे्र्दछिर। त्यो यनत िहािर र सुन्र्दर छ, दक नतिले त्यसको वणनि गिन कुि  साधारण सब्र्द 

भेट्टाउैँ र्द ििर। 

१. ससहासि 

यूहन् िाल े स्वगनिा परिशे् वरको ससहासि र्दे्र्दछिर (४:२)। अनस्तत्विा रहकेा हरेक र्ोकको केन्् बिाउि ेपृ्वी अर्वा सूयन 

अर्वा रकािका तरािण्डल होइि, तर ससहासििा नवराजिाि परिशे् वर हुिुहुन्छ। ्रह्ाण्डिा र पृ्वीिा अनि यस 

संसारको इनतहासि हुिे हरेक कुरा िासकहरूद्वारा अर्वा िनििाली व्यनिद्वारा अर्वा धिी िानिसद्वारा अर्वा बुनििाि 

िानिसद्वारा अर्वा सञ् चार िाध्यिद्वारा अर्वा चलाि िानिसद्वारा नियनन्त्रत छ ि। ससहासििा नवराजिाि परिेश् वरल े

सब र्ोक नियन्त्रण गिुनहुन्छ! परिेश् वरल े सब र्ोक सृनष्ट गिुनभयो दकिभिे ती सब  उहाैँल े सृनष्ट गिन चाहिुहुन््यो (प्रकाि 

४:११)। उहाैँले तपाईंलाई सृनष्ट गिुनभयो दकिभिे उहाैँल ेतपाईं अनस्तत्विा रउिुभएको चाहिहुुन््यो (यि या ४३:७; कलस्सी 

१:१६)! परिेश् वरको सावनभछि राज्यबाट केही पनि अलग गिन सदकर्द ि (यि या १४:२४,२७)! 

२. चिक 

यूहन् िाले परिेश् वरको स्वरूपको वणनि गर्दैििर तर नतिले उहाैँको चिकको वणनि गर्दनछिर (४:३)। ससहासििा नवराजिाि 

हुिुहुिेको िुहार नबल्लछर र लालिनणजस्त  र्देनिन््यो र ससहासिको वररपरर पन् िाजस्त  इन््ेणी नर्यो। 

तीि वटा रङ्खगहरू - नबल्लछर 'स्फरटक'झ ैँ सफा र पारर्दिी हुन्छ (प्रकाि २१:११)। यो एक प्रकारको पारर्दिी नहरा हो, जसल े

परिेश् वरको िनहिा र पनवत्रतालाई सङ्खकेत गरररहकेो छ। 

लालिनण रातो हुन्छ, जसल े'जीवि' (रगत) अर्वा न्यायिा प्रकट हुिुहुिे परिेश् वरको स्वभावको चिकलाई सङ्खकेत गर्दनछ।  

पन् िाजस्तो इन््ेणीचािँह सिु्झ ैँ हररयो हुन्छ, जसल े परिेश् वरको अपररवतनििील नवश् वासयोग्यतािा प्रकट हुि े उहाैँको 

स्वभावको चिकलाई (उत्पनत्त ९:१२-१७; इजदकएल १:२८) र उहाैँको िुनिलाई सङ्खकेत गर्दनछ। 

ती तीि वटा रङ्खगहरूको सन्र्दिे - प्रकािको पसु्तकको सन्र्दिे ियाैँ करारको सियका परिेश् वरका जिहरूका लानग हो। 

परिेश् वरको िनहनित र पनवत्र स्वभावनभत्र (पारर्दिी, स्पष्ट रङ्खग) सब  र्दषु्टहरूको (रातो रङ्खग) नवु ििा परिेश् वरको पनवत्र 

क्रोध र उहाैँिा भरोसा रा् िेहरूप्रनतको (हररयो रङ्खग) िुनिसति  उहाैँको प्रेनिलो नवश् वासयोग्यतालाई अलग गिन सदकर्द ि! 

परिेश् वरका जिहरू, येिू ख्रीष्टिा नवश् वास गिेहरूका लानग परिेश् वरको न्यायको रैँधी सिाप् त भइसकेको छ! ख्रीष्ट येिूिा 

भएकाहरूलाई कुि  र्दण्डको रञाका छ ि (रोिी ८:१)। यिेू ख्रीष्टल ेपूरा गिुनभएको िुनिको काििा नवश् वासद्वारा धिी ठहररि े

परिेश् वरको नवश् वासयोग्य प्रनतञाकाको इन््ेणी सध ैँ सनतकन्छ (रोिी ५:१)। परिशे् वरको स्वभावको यी ती पक्षहरू परिेश् वरको 

ससहासिबाट प्रज्वनलत हुन्छ। परिेश् वरल ेरफ्िो ससहासिबाट िनहनित पनवत्रतािा धार्मिक न्याय र नवश् वासयोग्य िुनिका 

सार् राज्य गिुनहुन्छ। 

नबजलुी र िघे गजनि - ससहासिबाट नबजुलीहरू, रवाजहरू र गजनिहरू निस्केर रउैँर् े (४:५)। यी प्राकृनतक प्रदक्रयाहरूल े

िानिसहरूिा डर र भय ल्याउैँछ। यी परिशे् वरको िहािता र व भवका अनभव्यनिहरू हुिर। जब परिशे् वरले रफ्िो इ्छा 
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गिुनहुन्छ, तब ती कुराहरू हुन्छिर। जब उहाैँले र्दि रञाकाहरू प्रकट गिुनभयो (प्रस्र्ाि १९:१६; २०:१८), जब उहाैँले अय् यबूलाई 

रफ्िो अिुग्रह प्रकट गिुनभयो (अय् यूब ३७:२-७,१३ि), जब उहाैँले यूहन् िालाई रफ्िो सावनभछि राज्य प्रकट गिुनभयो (प्रकाि 

४:५), अनि जब उहाैँले रफ्िो धार्मिक न्याय प्रकट गिुनभयो (अय् यूब ३७:८-१३क; प्रकाि ८:५; ११:१९: १६:१८), तब 

त्यस्ता कुराहरू हुि रए। 

३. नत्रएकत्व 

यूहन् िाले पनवत्र रत्िाको पूणनतालाई र्दे्छिर, जसलाई ससहासिको सािुन् िे बनलरहकेा सात वटा बत्तीहरूले सङ्खकेत गर्दनछिर 

(प्रकाि ४:५)। अनि नतिल ेयिेू ख्रीष्टलाई र्दे्छिर, जसलाई र्ुिाले सङ्खकेत गर्दनछ, जो िाररएको जस्तो र्देिा पिुनहुन््यो र 

ससहासिको बीचिा उनभरहिुभएको नर्यो (प्रकाि ५:६)। एक परिेश् वर, जसले रफूलाई तीि नभत्री नभन् िताहरूिा प्रकट 

गिुनहुन्छ, उहाैँ स्वगनको ससहासििा वास गिुनहुन्छ। उहाैँले रफूलाई परिेश् वर नपताको रूपिा प्रकट गिुनहुन्छ, जसल ेनिणनय गि े

काि गिुनहुन्छ। उहाैँल ेरफूलाई परिशे् वर पुत्रको रूपिा प्रकट गिुनहुन्छ, जसले परिेश् वरको निणनय पूरा गिनको लानग िािव 

इनतहासिा िािव स्वरूप नलिहुुन्छ। र उहाैँल ेरफूलाई परिशे् वर पनवत्र रत्िाको रूपिा प्रकट गिुनहुन्छ, जो परिेश् वरका 

जिहरूका जीवििा परिेश् वरको निणनय लागू गिनको निनतत पृ्वीिा उिीहरूका बीचिा वास गिुनहुन्छ। यसलाई प्रकाि १:४-

५ सैँग तलुिा गिुनहोसर। 

४. चार जीनवत प्राणीहरू 

यूहन् िाल ेपरिशे् वरको ससहासिको वररपरर चार वटा जीनवत प्राणीहरू र्दे्छिर (प्रकाि ४:६-९)। नतिीहरू स्वगीय प्राणीहरू 

हुिर, जसले सब  जीनवत प्राणीहरूसनहत सृनष्ट गररएको ्रह्ाण्डको प्रनतनिनधत्व गछनिर। सृनष्ट परिेश् वरको िुनिको इनतहासको 

नविेर् रङ्खगिञ् च हो। चार जीनवत प्राणीहरूको काकि सतपूणन इनतहासिा परिेश् वरको राज्यिा उहाैँको िनहिा प्रविनि गिुन 

हो (प्रकाि ४:८)। 

५. चछबीस जिा धिनगुु हरू 

यूहन् िाले परिेश् वरको ससहासिको वररपरर चछबीस जिा धिनगुु हरूलाई ससहासिहरूिा बनसरहकेा र्दे्छिर (प्रकाि ४:४; 

२१:१२-१४ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। उिीहरू स्वगनिा भएका स्वगनर्दतूहरूको उ् च तहिध्ये एक हुिर, जसल ेपुरािो करारको 

सियका परिेश् वरका जिहरू (१२ कुलहरू) र ियाैँ करारको सियका परिेश् वरका जिहरू (१२ प्रेररतहरू) को प्रनतनिनधत्व 

गर्दनछिर। यो सृनष्टनभत्र िुनिको काि हुैँर्दछ। चछबीस धिनगुु हरूको काि यस सृनष्टिा परिशे् वरको िनहिालाई प्रविनि गिुन हो 

(प्रकाि ४:११)। 

६. काैँचको सिु्  

काैँसाको सिु्  - पुरािो करारिा काैँसाको सिु् भिेको पािी रा् िे बाटा नर्यो, जुि बनल जलाइिे वेर्दीको िनजक जािुअनघ 

अर्वा िनन्र्दरिा प्रवेि गिुनअनघ पूजाहारीहरूल ेत्यसिा रफ्िा हात र िुट्टा धुि ेगर् े(प्रस्र्ाि ३०:१८-२१; १ राजा ७:२३-

२६)। 

ियाैँ करारिा (प्रकाि ४:६) स्फरटकझ ैँ पारर्दिी काैँचको सिु्ल े ख्रीष्टको रगतलाई सङ्खकेत गर्दनछ, जसिा इसाईहरूल े

साङ्खकेनतकरूपा रफ्िा पोिाक धोएर सेता बिाउैँछिर (प्रकाि ७:१४)। यसर्न, यसले येि ूख्रीष्टको िृत्यु र पिु त्र्ािद्वारा 

परिेश् वरको धार्मिक र पारर्दिी िुनिलाई सङ्खकेत गर्दनछ, जसद्वारा िानिसहरू उहाैँको िनजक रउि सक्छिर र उहाैँको ियाैँ 

करारको सिुर्दायनभत्र (िनन्र्दरनभत्र) प्रवेि गिन सक्छिर। यसरी प्रकाि ४:६क िा उल्लेनित स्फरटकझ  पारर्दिी काैँचको सिु्ले 

परिेश् वरको िुनिलाई सङ्खकेत गर्दनछ। परिशे् वरको राज्यल े सब  राष्ट्रका इसाईहरूलाई िुनितफन  डो् याउैँछ तादक उिीहरू 

स्वगनिा परिेश् वरसैँग पणून िानन्त र िलेनिलापिा रहि सकूिर (रोिी ५:१)। 

लाल सिु्  - पुरािो करारिा परिेश् वरले फारो र उसका सेिाहरूलाई लाल सिु्िा िष्ट पािुनभएपनछ िोिा र इस्राएलीहरू 

लाल सिु्िा िडा भए (प्रस्र्ाि १३:२१-२२; १४:१९,२४)। उहाैँले निश्री सेिाहरूलाई अलिल्ल पाररदर्दिुभयो र सिु्िा 

बगाइदर्दिुभयो। सिु्को पािी सुिािीझ ैँ फकेर रयो र ती सतु्रहरूलाई ढादकदर्दयो। नतिीहरूिध्ये एक जिा पनि बाैँचेि। 

ियाैँ करारिा (प्रकाि १५:२-४) यूहन् िाल े परिेश् वरको ससहासिको अगानड फ नलएको रगोसैँग निनसएको काैँचको 

सिु्जस्तो र्देिे। यसले त्योस ठाउैँको सङ्खकेत गछन, जहाैँ परिेश् वरल ेपिुका सब  अिुयायीहरूिानर् रफ्िो अनन्ति न्याय लाग ू
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गिुनहुिछे, जसले ियाैँ करारका परिेश् वरका जिहरूलाई सताए। संसारको ईश् वरहीि र र्दषु्ट िानिसहरू सर्दाका लानग िष्ट 

हुिेछिर र परिशे् वरको काैँचको सिु्िा डुब् िेछिर। यसरी प्रकास १५:२-४ िा उल्लेनित रगो निनसएको काैँचको सिु्ले 

परिेश् वरको भनवरयको न्यायलाई सङ्खकेत गर्दनछ। 

'रगो' परिशे् वरको पनवत्र र धार्मिक क्रोधको प्रतीक हो, जसद्वारा उहाैँले पापको नवु ििा रफ्िो अनन्ति न्याय लाग ू

गिुनभएको नर्यो। 'काैँच' भिेको यसको प्रतीक हो, दक लाग ूगररएको उहाैँको पनवत्र र धार्मिक क्रोध पूणनरूपिा पारर्दिी र स्पष्ट 

नर्यो। परिेश् वरले पृ्वीका ईश् वरहीि र र्दषु्ट िानिसहरूको अनन्ति न्याय गररसक् िुभएपनछ न्यायिा उहाैँको पनवत्रता र 

धार्मिकता र्दोर्रनहत रहन्छ र सब का लानग स्पष्ट बन्र्दछ। कुि  पनि कुरा लुकेको अर्वा अस्पष्ट रहिछे ि। एउहाैँका धार्मिक 

कायनहरू प्रकट गररएका छिरए (१५:४) र सब ल ेयसलाई र्देिेका छिर अनि स्वीकारेका छिर। कुि  पनि र्दषु्ट अर्वा अिुि कुरा 

परिेश् वरको सािन् ि ेिडा रहि योग्य हुिेछ ि (२१:७,२७)। परिेश् वरल ेसब  कुराहरू र्दे् िुहुन्छ (नह्ूरह ४:१३)। 

७. नवश् वव्यापी रराधिा 

यूहन् िाले चार जीनवत प्राणीहरूले कसरी निरन्तर परिेश् वरको पनवत्रताको सराहिा र प्रिंसा गरररहन्छिर भिी र्दे्छिर 

(प्रकाि ४:८)। अनि उिले चछबीस जिा धिनगुु हरूल े परिशे् वरको रराधिा, सराहिा र प्रिंसा गिनका लानग कसरी 

परिेश् वरको ससहासिअनघ र्दण्डवतर गधनिर भिी र्दे्छिर (प्रकाि ४:१०-११; ५:११-१४)। परिेश् वरको अिन्त र्दनृष्टकोणिा 

उहाैँको उदे्दश्य यो हो, दक रनत्िक र सृनष्ट गररएका संसारिा भएका सब र्ोक र हरेकल ेपरिशे् वरको रराधिा गरूिर। 

रराधिा गिुनहोसर - परिेश् वरको ससहासिको वररपररको भीडको भाग बन्र्द  हािी पनि सब र्ोक र सब जिािानर् परिशे् वरको 

सावनभछि राज्यलाई सराहिा र प्रिंसा गरै्द उहाैँको रराधिा गरछ ैँ। 

३ नसकेको कुरा बाै्ँ ि ु(२० नििटे)                   [िान्त सिय] 

२ ििएूल १५,१७,१८,२२ 
 

तोदकएको बाइबल िण्ड (२ ििूएल १५,१७,१८,२२) बाट परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा, के कुरा नसक् िुभएको छ, 

त्यसबाट छोटकरीिा पाल पालो बाैँ्िुहोसर (अर्वा तपाईंको िोटबुकबाट पढ्िुहोसर)। अरूले बाैँ्र्द गरेको कुरा सुन् िुहोसर, 

उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई स्वीकार गिुनहोसर तर उसले बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

४ निक्षा (७० नििेट)                                   [सतबन्धहरू] 

रिाबबुा र छोराछोरीबीचको सतबन्धहरू 
 

यो अध्ययि परिेश् वरले योजिा गिुनभएअिुसार रिाबुबा अर्वा छोराछोरी बन् िे उत्कट इ्छाको पररणाि हो। 

व्यवहाररक कायानन्वयिहरू सुझावहरू िात्र हुिर, जसलाई तपाईंले रफ्िो सैँस्कृनतनभत्र रहरे अपिाउि सक् िुहुन्छ। 

क. छोराछोरीप्रनत रिाबुबाको नजतिेवारीहरू 

१. व वानहक सतबन्धिा रिाबबुाको नजतिवेारीहरू 

एदफसी ५:२२-२३; (कलस्सी ३:१८-१९; यूहन् िा १३:३४-३५) पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिुहोसर र छलफल गिुनहोसर - परिेश् वरले पनतहरूलाई र पत् िीहरूलाई दर्दिहुुिे नजतिेवारीहरू के-के हुिर? 

रटप्पणी - पनत र पत् िी नविेर्गरी एक-अकानसैँग सतबनन्धत रहिे कुरािा उर्दाहरण बन् िुपर्दनछ। एक-अकानसैँगको उिीहरूको 

सन्बन्धल ेउिीहरूको सन्तािलाऐ ख्रीष्टल ेप्रेि गिुनभएझ ैँ पनतले रफ्िी पत् िीलाई प्रेि गि ेर नतिलाई प्रसन् ि पािे अनधकार 

तर्ा पत् िीले रफ्िो पनतलाई ख्रीष्टको निनतत सब भन्र्दा असल बन् ि सहयोग गिे सिाि अनधकारको बारेिा नसकाउिुपछन। 

निश् चय पनि उिीहरू रफ्िा सन्तािको सार्  अरूहरूसैँग पनि कसरी सतबनन्धत रहिे भन् िे कुरािा उर्दाहरण बन् िुपछन। 
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२. अनभभावकत्विा रिाबबुाको नजतिवेारीहरू 

एदफसी ६:४; (कलस्सी ३:२१; १ नतिोर्ी ३:४-५; तीतस १:६; २:४-५) पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - परिेश् वरले रिाबुबालाई दर्दिुहुिे नविेर् नजतिेवारीहरू के-के हुिर? 

रटप्पणी - 

बुबाहरू - तपाईंको छोराछोरीलाई ररस िउठाउिुहोसर। उिीहरूलाई प्रभुको तानलि र निर्देिििा हुकानउिुहोसर। रफ्िो 

पररवारलाई असल दकसिल ेप्रवन्ध निलाउिुहोसर। तपाईंको छोराछोरीलाई तपाईं र तपाईंकी पत् िीलाई सही रर्दरका सार् 

रञाकापालि गिन नसकाउिुहोसर। 

रिाहरू - तपाईंको छोराछोरीलाई प्रेि गिुनहोसर। रफ्िो घरिा व्यस्त रहिुहोसर। तपाईंको व्यवहारले अरूलाई परिशे् वरको 

वचिको निन्र्दा गिे ितलु्याउिहुोसर। 

ि. बुबाहरू, छोराछोरीलाई ररस िउठाउिुहोसर। 

नसकाउिहुोसर - परिशे् वरले बुबालाई पररवारको निर भन् िुहुन्छ। 

यसकारण, रिाल ेयो काि परूा गिनलाई बुबालाई सहयोग गिुनपर्दनछ (उत्पनत्त २:१८)। 

ररस उठाउि ु - ररस उठाउिु भिेको निु त्सानहत पािुन हो। तपाईंप्रनतको उिीहरूको प्रनतदक्रयालाई हरेेर तपाईंले रफ्िा 

सन्तािलाई नचढाउिुहुन्छ अर्वा निु त्सानहत पािुनहुन्छ भन् ि ेकुरा र्ाहा पाउि सक् िुहुन्छ। उर्दाहरणको लानग जब छोराछोरी 

नचदढन्छिर, ररसाउैँछिर अर्वा उर्दास हुन्छिर अर्वाउ जब उिीहरू रफ्िा रिाबुबाबाट टादढन्छिर अर्वा हरेस िान्छिर, 

त्यनतबेला नतिीहरू निु त्सानहत भएका हुि सक्छिर। यी प्रनतदक्रयाहरू यो कुराको सङ्खकेत हो, दक तपाईंल े रफ्िा 

सन्तािप्रनतको व्यवहार पररवतनि गिुनपि ेहुन्छ। 

रर्दर गिुन - तपाईंल ेरफ्िा छोराछोरीिा कसरी रर्दर प्रसारण गिन सक् िुहुन्छ? तपाईंको छोराछोरीलाई यी कािहरू गिन 

लगाउिुहोसर : 

 हुकनि, नवकनसत हुि र गल्तीहरू गर्द ैनसक् ि चाहि ेसिय दर्दएर  

 नजतिेवारी र उत्तरर्दानयत्व नवकास गिन लगाएर 

 उिीहरूको रफ्िो र्दढृ नवश् वास नवकास गिन लगाएर 

 पररपक् व सतबन्धहरू नवकास गिन लगाएर 

१. तपाईंका छोराहरू र छोरीहरूलाई नजतिवेारी र उत्तरर्दानयत्विा वनृि हुि दर्दिहुोसर। 

रिाबबुाको लक्ष्य - रिाबुबाको ह नसयतले हाम्रो लक्ष्य भिेको छोराछोरीलाई िुसी तुल्याउिु िात्र होइि, तर उिीहरूलाई 

नजतिेवार वयस्किा नवकास गिुन पनि हो। 

छलफल गिुनहोसर- यदर्द तपाईंको उदे्दश्य सध ैँ रफ्िा सन्तािलाई िुसी पािुन हो भिे तपाईंका सन्ताि भनवरयिा कस्ता व्यनि 

बन्लािर? 

रटप्पणी - नतिीहरू नबनग्रि सक्छिर अनि स्वार्ी र नवलासी हुि सक् िेछिर। 

नजतिवेारीपि नवकास गिुन 

छलफल गिुनहोसर - तपाईंले कसरी रफ्िा सन्तािलाई नजतिेवार वयस्क बन् ि सहयोग गिन सक् िुहुन्छ? 

रटप्पणी - नजतिेवार वयस्कहरूले रफ्िो जीविको हरेक क्षेत्रिा नजतिेवारी नलि नसक्छिर। नजतिेवारीपि नसकाउिे िहत्वपूणन 

के्षत्रहरू यी हुिर: उिीहरूको ििोवृनत्तहरू, बोनलवचि, व्यवहार, उिीहरूको पढाइ अर्वा काि, पररवारिा उिीहरूको काि, 

ु प याैँ-प सा सतहाल्िे उिीहरूको तररका, एक्लो यात्रा, सार्ीहरू बिाउि,े अरूको र्दबाव अर्वा धारणाहरूको साििा गिुन र 

परिेश् वरसैँगको उिीहरूको सतबन्ध रदर्द। 

नजतिवेारीपि र उत्तरर्दानयत्व नवकास गि ेचरणहरू 

नसकाउिहुोसर - बाल्यकालर्देनि वयस्क अवस्र्ासति यसिा तपाईंको पाैँच वटा चरणहरू हुि सक्छिर। 
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 बालक अवस्र्ािा हुैँर्दा, नतिीहरूको लानग हरेक कुरा तपाईंल ेगररदर्दिुहोसर। बालबानलकाहरूका लानग सब  निणनयहरू 

र छिछटहरू गररदर्दिुहोसर र उिीहरूका लनग ती कािहरू तपाईंले गररदर्दिुहोसर। रिाबुबाको रूपिा तपाईंले रफ्िा 

छोराछोरीको लानग र उिीहरूसैँग के गिुनहुन्छ भन् िे कुरािा तपाईं परिेश् वरप्रनत १००% नजतिेवार र उत्तरर्दायी 

हुिुहुन्छ। 

 नतिीहरू सािा अवस्र्ािा हुैँर्दा, उिीहरूसैँग निलरे काि गिुनहोसर। बालकहरूसैँग  निलेर काि गिे प्रिस्त अवसरहरू 

निलाउिुहोसर। नतिीहरूसैँग  बसेर निणनयहरू र योजिाहरू बिाउिुहोसर अनि सैँग  त्यसलाई कायानन्वयि गिुनहोसर। 

बालबानलकालाई सतभव भएसति सत्यताहरू, िूल्य-िान्यताहरू, रचरणहरू र सीपहरू नसकाउिुहोसर र त्यसबारेिा 

तानलि दर्दिुहोसर। काि गि ेतररकाहरूिा बालबनलकाको निनतत उर्दाहरण बन् िुहोसर, गणुस्तरको तह निधानरण गिुनहोसर 

र धार्मिक, ि नतक तर्ा रनत्िक िान्यताहरू कायि गिुनहोसर, जसलाई नतिीहरूले पछ्याउि सकूिर। बालबानलकालाई 

यो कुरा र्देिाउिुहोसर दक तपाईंले रफ्िो जीवि परिशे् वर र उहाैँको वचििा सिर्मपत गिुनभएको छ र तपाईं रफ  

परिेश् वरप्रनत नजतिेवार र उत्तरर्दायी हुिुहुन्छ। 

 जब उिीहरू दकिोर अवस्र्ािा हुन्छिर, धेर भन्र्दा धेर  कािहरू एक्ल  गिन दर्दिुहोसर तर त्यसप्रनत निगरािी रा् िुहोसर। 

उिीहरूसैँग  निलरे काि गिन जारी रा् िुहोसर, तर उिीहरूल े नजतिेवारी नलि सक् िे सब  क्षेत्रहरूिा उिीहरूलाई ि  

अनधकार दर्दिुहोसर र उिीहरूलाई रफ्िो नजतिेवारीहरूप्रनत उत्तरर्दायी बिाउिुहोसर। दकिोर-दकिोरीको निनतत बढी 

स्वतन्त्रताको अर्न भिेको उिीहरूल ेबढी नजतिेवारी नलिु र बढी िात्रािा उत्तरर्दायी हुि ुहो। स्वतन्त्राको ितलब हो 

होइि दक दकिोर-दकिोरीहरूले जे िि लाग्यो त्यही काि गरूिर अर्वा कस प्रनत जवाफर्देही िभईकि काि गरूिर 

(व्यवस्र्ा १२:८; न्यायकतान २१:२५)। दकिोर-दकिोरीहरूलाई निणनय गिन र योजिा बिाउि अनि तपाईंको 

निगरािीिा रफ्िा कुरा भन् ि र काि गिन अवसर दर्दिुहोसर। रिाबुबाको रूपिा अनन्ति निणनय अझ  तपाईंिा ि  

रहन्छ र यसकारण, अनन्ति नजतिेवारी अनि उत्तरर्दानयत्व पनि तपाईंिा ि  रहिेछ। 

 जब उिीहरू जवाि हुन्छिर, सब र्ोक उिीहरूलाई रफ  गिन दर्दिुहोसर। अनन्ति नजतिेवारी र उत्तरर्दानयत्व 

जवािहरूलाई ि  सुतपिुहोसर। यो कुरािा निनश् चत हुिुहोसर दक जवािहरूल ेरफ्िा नजतिेवारीहरूलाई बुझ का छिर र 

रफूल े बोल्ि े र गि े कुराहरूिा तपाईंको घरिा रहैँर्दा रिाबुबाको रूपिा पनहल े तपाईंप्रनत र अनन्ति नवश् लेर्ण 

परिेश् वरप्रनत १००% नजतिेवार र उत्तरर्दायी बििूर। 

 जब उिीहरू वयस्क हुन्छिर, रफ्िो पणून रत्ििभनर र स्वतन्त्रता अैँगाल्ि दर्दिुहोसर। जब उिीहरू वयस्क उिरे पगुेका 

हुन्छिर, अर्वा पढाइ अर्वा कािको लानग रफ्िा रिाबुबाको घर छोडेका हुन्छिर, अर्वा नववाह गररसकेका हुन्छिर, 

तब सन्तािहरू 'बालक' बन् ि छो्छिर। अनि उिीहरूका रिाबुबाले उिीहरूलाई पणूनरूपिा स्वतन्त्र छोनडदर्दिुपछन 

(ित्ती १९:५)। वयस्कहरू अब परिेश् वरप्रनत िात्र १००% नजतिेवार र १००% उत्तरर्दायी हुन्छिर। रिाबुबाको 

रफ्िा हुकेका सन्तािप्रनत अझ  नजतिेवारी रहन्छ, तर उिीहरूिानर् कुि  अनधकार भिे रहैँर्द ि। रिाबुबाको 

निरन्तरको नजतिेवारी रफ्िा हुर्दकएका सन्तािलाई प्रेि गिे, सहयोग गिे अनिस उिीहरूका लानग प्रार्निा गररदर्दि,े 

उिीहरूल ेिागेको अवस्र्ािा सर-सल्लाह दर्दि ेर कुि  दकनसिको ितरा छ भिे उिीहरूलाई चेताउिी दर्दिे हो। 

२. रफ्िा छोराहरू र छोरीहरूलाई रफ्िो निनतत र्दढृ नवश् वास नवकास गिन दर्दिहुोसर। 

रिाबबुाको लक्ष्य - रिाबुबाको रूपिा तपाईंको लक्ष्य तपाईंको र्दढृ नवश् वासिा रफ्िा सन्तािलाई तान् िु होइि, तर 

उिीहरूलाई रफ्ि  र्दढृ निश् चयता, नवश् वास, िलू्य-िान्यता र प्रार्निकता नवकास गिन लगाउिु हो। 

र्दढृ नवश् वासहरू नवकास गिुन 

छलफल गिुनहोसर - तपाईंको छोराछोरीलाई रफ्िो र्दढृ नवश् वास नवकास गिन तपाईंल े कसरी िद्दत गिन सक् िुहुन्छ? 

रटप्पणी - जब रिाबुबाले रफ्िो सन्तािबाट रिाबुबाक  निश् चयता, नवश् वास, िान्यताहरू, प्रार्निकता र काि गि े

तररकाहरूप्रनत पणून रञाकाकाररताको िाग गछनिर, तब उिीहरूले रफ्िा सन्तािलाई कनहल ेपनि नजतिेवार जवािको रूपिा 

बढ्ि दर्दर्द ििर। उिीहरूसैँग रफ्ि  निश् चयता, नवश् वास िान्यता, प्रार्निकता र काि गिे तररकाहरू हुन्छिर! 

र्दढृ नवश् वासहरू नवकास गि ेचरणहरू 

नसकाउिहुोसर - उिीहरूलाई कुि  नविेर् नवश् वास नवकास गिन िद्दत गि ेतपाईंको प्रयासका तीि वटा चरणहरू हुि सक्छिर। 

 उिीहरूसैँग  निलेर बाइबलबाट सत्यता पत्ता लगाउिुहोसर। बाइबलीय नसिान्तहरूल ेनवश् वासीहरूले बिाउि ेकुि  पनि 

निणनयको सीिा नििानण गर्दनछिर। 
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 उिीहरूलाई उनचत कायानन्वयि छान् ि दर्दिुहोसर। बाइबल कनहले पनि पररवतनि हुैँर्द ि, यद्यनप यहाैँ एउटा सत्यताको धेर  

सतभानवत प्रयोगहरू हुि सक्छिर। 

 उिीहरूसैँग निलेर उिीहरूले गरेका निणनयहरूको पररणािहरूबारे छलफल गिुनहोसर। उर्दाहरणको लानग बाइबलल े

दकिोर-दकिोरीहरूले लगाउि े लगुाको सतबन्धिा र्दईु वटा नसिान्तहरू नसकाउैँछ: लगुा ि नतकरूपिा ग्रहणयोग्य 

हुिुपछन (एदफसी ५:५) र हरेक अवसरको लानग त्यो साैँस्कृनतकरूपिा उनचत हुिुपछन (१ कोररन्र्ी १०:३१-३३)। यी 

ि नतक र साैँस्कृनतक सीिानभत्र दकिोर-दकिोरीहरूको िुल्ला छिछट हुन्छ। उिीहरूले रफ्ि  छिछट अर्वा निणनय गछनिर। 

रिाबुबाले उिीहरूको छिछटको पररणािहरू र उिीहरूको छिछटल ेअरूहरूिानर् र उिीहरू रफ िानर् कस्तो प्रभाव 

पािन सक्छ भिी छलफल गर्दनछिर। 

३. तपाईंका छोराहरू र छोरीहरूलाई पररपक् व भाविाहरू र सतबन्धहरू नििानण गिन दर्दिहुोसर। 

रिाबबुाको लक्ष्यहरू - रिाबुबाको ह नसयतले हाम्रो लक्ष्य हाम्रा छोराछोरीसैँग सुिधुर सतबन्ध होइि तर पररपक् व सतबन्ध 

स्र्ानपत गिुन हो। रिाबुबाको रूपिा हाम्रो लक्ष्य रत्िनिभनरता िात्र नवकास गिुन होइि, तर स्वस्र्रूपिा रफ िा भर पि े

बिाउिु नपि हो! पनश् चिी सैँस्कृनतल े एक्लो व्यनित्ववार्द नसकाउैँछ भिे बाइबलल े एक-रपसबीचको प्रेि नसकाउैँछ! 

पररपक् व सतबन्धलाई प्रत्येक व्यनिल ेरफ्िो बोलीवचि र कािको पूणन नजतिेवारी नलि ेकुराले नचत्रण गछन; प्रत्येक व्यनिल े

रफ्ि  व्यनिगत निश् चयताका सार् अनभव्यि गि े र नजउिे कुराल े नचत्रण गछन; प्रत्यके व्यनिल े रफ्िो भाविाहरू 

साैँचोरूपिा अनभव्यि गि ेकुराले नचत्रण गछन र र्दवु  व्यनिले स्वस्र् अन्तरनिभनरता नवकास गि ेकुराल ेनचत्रण गछन (अर्ानतर: 

एकले अकानलाई प्रेि गिुनहोसर)। 

पररपक् व भाविाहरू नवकास गिुन 

छलफल गिुनहोसर - तपाईंल े दकिोर-दकिोरीहरूलाई रफ्िा भाविाहरू साैँचो र पररपक् व तररकाले अनभव्यि गिन कसरी 

िद्दत गिन सक् िुहुन्छ? 

रटप्पणी - कोिोर-दकिोरीहरूिा बनलयो भाविा हुन्छ र उिीहरूल ेती अनभव्यि पनि गछनिर! रिाबुबाले ररसाउिे, झर्दकि,े 

नच्याउिे, झगडा गिे र ु िेजस्ता कडा भाविाहरू िि पराउैँर्द ििर र रफ्िा छोराछोरीिा यी कुराहरूलाई र्दबाउि कोनसस 

गछनिर। 

दकिोर-दकिोरीहरूले वास्तविा यसो भन् ि िोज्छिर, एि यो हुैँ।ए एवास्तविा ि यस्तो िहसुस गछुन!ए एि जस्तो छु, त्यस्त  

अवस्र्ािा स्वीकार गिुनहोसर!ए दकिोर-दकिोरीहरू प्राय: इिान्र्दार सतबन्ध रा् ि चाहन्छिर भिे रिाबुबाले चािँह प्राय: 

सुिधुर सतबन्ध रा् ि चाहन्छिर! 

त पनि, यदर्द दकिोर-दकिोरीहरूका भाविाहरूलाई निरन्तररूपिा र्दबाइन्छ भिे उिीहरूल ेरफ्िा र्दबाइएका भाविाहरूलाई 

सब  दकनसिका असािानजक व्यवहारहरूिा अनभव्यि गिन सक्छिर; जस्त : झूटो बोल्ि,े अपरानधक दक्रयाकलापहरूिा सङ्खलग् ि 

हुिे, लागपूर्दार्न सेवि गिे, यछि-दक्रयाकलाप तर्ा सहसात्िक गनतनवनधिा सािेल हुिे अर्वा नवनभन् ि दकनसिका भाविात्िक 

सिस्याहरूिा रफूलाई अनभव्यि गिन सक्छिर; जस्त : निराि हुिे, हरेस िािे, गुप् तरूपिा ररसाउिे, तीतोपिा र िराम्रा 

बािीहरू रदर्द। यसकारण, रफ्िा छोराछोरीलाई उिीहरूका भाविाहरू अनभव्यि गिन दर्दिहुोसर तर उिीहरूलाई यी 

कुराहरू रत्िसंयिसार् साैँचो र प्रनिलो तररकािा अनभव्यि गिन सहायता गिुनहोसर। 

पररपक् व सतबन्धहरू नवकास गिुन 

छलफल गिुनहोसर - तपाईंल े जवािहरूलाई स्वस्र् अन्तरनिभनर सतबन्धहरू नवकास गिन कसरी िद्दत गिन सक् िुहुन्छ? 

रटप्पणी - बाइबलल ेहरेक नवश् वासीलाई निर्दर्दष्ट पररवार, निर्दर्दष्ट िण्डली र निर्दर्दष्ट सिाजिा रा्र्दछ। बाइबलको नवश् व-

र्दनृष्टकोण र-रफ्ि  बाटोिा लानगरहकेा िानिसहरूले बिकेो छ ि तर पररवारहरूनभत्रका िानिसहरू, िण्डलीनभत्रका 

सर्दस्यहरू र सिाजनभत्रका िागररकहरूद्वारा बनिएको छ। बाइबलको नवश् व-र्दनृष्टकोण भिकेो हािी सब लाई एक-अकानको 

िाैँचो छ र हािील ेएक-अकानको लानग उल्लेििीय योगर्दाि दर्दिुपर्दनछ। 

उर्दाहरणको लानग रिाबुबा र छोराछोरी सैँग  निलेर काि गिनको लानग एक-अकानसैँग िुल्ला हुिको लानग, एक-अकानबाट 

नसक् िको लानग र एक-अकानको सेवा गिनको लानग एकले अकोलाई उत्साह दर्दिुपर्दनछ। 

अस्वस्र् सतबन्धहरूका उर्दाहरणहरू: 

 केही रिाहरूले सध ैँ रफ्िा सन्तािहरूलाई रफूिा निभनर रा् ि िोज्छिर। 

 केही वयस्क छोराछोरीहरूले रफूलाई रफ्िा रिाबुबाको र्दबाव र नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र पािन सक्र्द ििर। 
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 केही िानिसहरूले हुिेवाला जीविसार्ीिा रिालाई हरे्दनछिर (िोज्र्दछिर)। 

 केही स् त्रीहरू रफ्िा किजोर जीविसार्ीसैँग र्दयाल ुिसन बन् ि कोनसस गर्दनछिर। 

 बाइबलले पुु र्गािी र स् त्रीगािी अि नतक सिनलङ्खगी एक-रपसिा भर पिे सतबन्धहरूलाई ििाही गर्दनछ। 

ग. बुबा हो, रफ्िा छोराछोरीलाई प्रभुको तानलि र निक्षािा हुकानओ 

नसकाउिहुोसर - रफ्िो सन्तािकी रिालाई प्रेि गिुन र सन्तािलाई हुकानउिु हरेक बुबाका र्दईु िु्य नजतिेवारीहरू हुिर! 

 एतपाईंको सन्तािलाई प्रभुको निक्षािा हुकानउिुए को अर्न उसलाई बाइबलका सत्यताहरू नसकाउिु हो। 

 एतपाईंको सन्तािलाई प्रभुको तानलििा हुकानउिुए भिेको उसलाई बाइबलका सत्यताहरू पालि गिन अभ्यास गराउि ु

हो। 

यो काि पूरा गिनको निनतत रिाले बुबालाई सहयोग गिुनपछन (उत्पनत्त २:१८)। 

१. तपाईंको सन्तािलाई यस ससंारिा असल िागररक हुि तानलि दर्दिहुोसर। 

नहतोपर्देि २२:६; १३:२४; १७:२१; २३:२४; लूका २:५२; १ कोररन्र्ी १३:४-८ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - रिाबुबाले रफ्िा सन्तािलाई तानलि दर्दिुपि ेसब भन्र्दा िहत्वपूणन क्षेत्रहरू कुि-कुि 

हुिर? 

रटप्पणी - परिेश् वरल ेउिीहरूलाई िँहडाउि चाहिुभएको िागनिा उिीहरूलाई तानलि दर्दिहुोसर। स्वस्र् पररवारहरू स्वस्र् 

राष्ट्र बिाउि ेइैँटाहरू हुिर! 

तानलिको अर्न - सिग्रिा तानलिको अर्न यी हुिर: 

 सत्यतालाई व्यवहारिा उतािन उिीहरूलाई अभ्यास गराउिु 

 उिीहरूलाई बारतबार उत्साह दर्दिु 

 रवश्यक परेको िण्डिा उिीहरूलाई अििुासििा रा् िु अर्वा सजाय दर्दिु 

तानलिको क्षते्रहरू - नविेर् गरी यी क्षेत्रहरूिा उिीहरूलाई तानलि दर्दिुहोसर: 

 बछनिक, िारीररक, रनत्िक र सािानजक पररपक् वता 

 बुनििािर हुि 

 प्रेि गिन - यहाैँ प्रेिको अर्न ध यनता, र्दया, भ्ता, नविम्रता, असल व्यवहार, निस्वार्न सेवा, अत्िसंयि र क्षिा दर्दि नसक् ि ु

हो। 

२. रफ्िो सन्तािलाई परिशे् वरको राज्यको असल िागररक हुि तानलि दर्दिहुोसर। 

नहतोपर्देि १४:२६; २०:७; व्यवस्र्ा ६:४-९ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिुहोसर र छलफल गिुनहोसर - रिाबुबाले तय गरेको उर्दाहरण हुिुको िहत्व के हो? तानलिको लानग बाइबलको 

िहत्व के हो? 

घ. रिाबुबाप्रनत छोराछोरीको नजतिेवारीहरू 

रफ्िा रिाबुबाप्रनत छोराछरीको नजतिेवारीहरू के-के हुिर? रफ्िा रिाबुबा नसि िभए तापनि उिीहरू बहुिूल्य छिर 

भिी छोराछोरीले जान् िुपर्दनछ। रिाबुबाले रफ्िा छोराछोरीलाई प्रेि गर्दनछिर र उिीहरूलाई असल रिाबुबा हुिको लानग 

रफ्िा सन्तािको सहकायन रवश्यक पछन! 

एदफसी ६:१-३; (कलस्सी ३:२०; नहतोपर्देि २३:२२-२५) पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - परिेश् वरले छोराछोरीलाई दर्दिुहुिे नविेर् नजतिेवारीहरू के-के हुिर? 

रटप्पणी - यी र्दईु नजतिेवारीहरू तपाईंल ेरफ्िा रिाबुबालाई दर्दिसक् िे सब भन्र्दा ठूला उपहारहरू हुिर: 

 तपाईं जवाि अवस्र्ािा हुैँर्दाको रञाकाकाररता 

 तपाईं वयस्क अवस्र्ाको हुैँर्दाको रर्दर 
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ङ. छोराछोरी हो, प्रभुिा रफ्िा रिाबुबाको रञाकापालि गर 

रिाबुबाप्रनतको रञाकाकाररतका बारेिा नित िनलनित तीि वटा सत्यताहरू नसकाउिुहोसर: 

१. बाइबल नवु ि िहुि ेकुराहरूिा रिाबबुाको रञाकापलाि गर 

ित्ती १०:३७; (िकून स ७:१-१३; प्रेररत ४:१९-२०; ५:२९: १ कोररन्र्ी ९:१९-२३) पढ्िुहोसर। 

छलफल गिुनहोसर - तपाईंल ेकुि-कुि पररनस्र्नतहरूिा रफ्िा रिाबुबालाई भन्र्दा बढी प्रभु येिू ख्रीष्टलाई प्रेि गिुनपर्दनछ? 

अनि कुि-कुि पररनस्र्नतहरूिा तपाईंल ेरफ्िा रिाबुबालाई प्रसन् ि तलु्याउिुपर्दनछ? 

रटप्पणी - यदर्द तपाईंको रिाबुबाले तपाईंलाई परिेश् वरको र्दनृष्टिा िराब काि गिन लगाउिुहुन्छ अर्वा तपाईंले ख्रीष्टिा 

नवश् वास गिुनभएको कारण तपाईंको पररवारल ेतपाईंलाई सताउैँछ र तपाईंल ेख्रीष्टलाई इन्कार गरेको चाहन्छ अर्वा तपाईंल े

अइसाई व्यनिसैँग नववाह गरेको चाहन्छ भि ेतपाईंल ेिम्रतापूवनक रफ्िा रिाबुबाको रञाकापालि गिन इन्कार गिुनपर्दनछ। 

यदर्द तपाईंको पररवारल े तपाईंलाई बाइबलको नवु ि पाररवाररक सैँस्कृनत र परतपराहरू िान् ि लगाउैँछ भिे तपाईंल े

िम्रतासार् ती कुराहरू िान् ि इन्कार गिुनपर्दनछ। त पनि, तपाईंको पररवारले िान्र्द रएको केही परतपराहरू, सैँस्कृनतहरू र 

पाररवाररक नियिहरू बाइबल नवु ि िहुि पनि सक्छिर। यी कुराहरू िान् िाल े निश् चय ि  तपाईंका रिाबुबालाई रर्दर 

निल्र्दछ। 

२. तपाईं कि उिरेको बालक रहुञ् जेल रिाबबुाको रञाकापालि गिुनहोसर। 

लूका २:५१; िकून स ३:२०-२१,३१-३५ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - येिलू ेकनहलेसति रफ्िा रिाबुबाको रञाकापालि गिुनभयो? 

रटप्पणी - बाइबलले तपाईंल े जीविभरर ि  रिाबुबाको रञाकापालि गिुनपछन भिी नसकाउैँ र्द ि, तर जबसति तपाईं कि 

उिेरको बालक अवस्र्ािा रहिुहुन्छ अर्वा तपाईं युवा अवस्र्ािा िपगुेसति िात्र रञाकापालि गिुनपछन भिी नसकाउैँछ! जब 

तपाईंल ेरफ्िो रिाबुबाको घर छो्िुहुन्छ, अर्वा जब तपाईं रफ्िा रिाबुबािा निभनर रहिुहुन् ि अर्वा जब तपाईंल े

नववाह गिुनहुन्छ, तब तपाईंको वयस्क अवस्र्ा सुु  हुन्छ। यसर्न, रिाबुबाको रञाकापालि गिे सियको सीिा छ, जुि तपाईं 

पररपक् व वयस्क िभएसति रहन्छ। त पनि, रफ्िो रिाबुबालाई रर्दर गि ेसियको कुि  सीिा हुैँर्द ि। 

३. तपाईं इसाई हुिभुएकोल ेरफ्िा रिाबबुाको रञाकापलाि गिुनहोसर। 

एप्रभुिा रफ्िो रिाबुबाको रञाकापालि गरए भन् िुको अर्न यो होइि, दक तपाईं तपाईंका रिाबुबा इसाई हुिुभएपनछ िात्र 

तपाईंल ेउहाैँहरूको रञाकापालि गिुनपछन, तर तपाईंले उहाैँहरूको रञाकापालि गिुनपछन, दकिभि ेतपाई इसाई व्यनि हुिुहुन्छ! 

च. छोराछोरी हो, रफ्िा बुबा र रिाको रर्दर गर 

नसकाउिहुोसर - रर्दर गिुन भिकेो उ् च सतिाि दर्दिु, वास्ता र्देिाउिु, नबिा नहचदकचाहट, नबिा स्वार्न अर्वा नबिा डर प्रिे 

गिुन हो। नित िनलनित उर्दाहरणहरू रफ्िा रिाबुबा, रफ्िा सासू-ससुरा र स्वगीय नपतासैँग सतबन्धिा रहकेा सब  

िानिसहरूप्रनत लनक्षत छिर। तपाईंका रिाबुबालाई तपाईंका सासू-ससुरालाई अनि अझ बढ्ता गरी तपाईंको स्वगीय 

नपतालाई रर्दर गिे अर्वा अिार्दर गिे पाैँच वटा तररकाहरू छिर। 

छलफल गिुनहोसर - तपाईंका रिाबुबालाई, सासू-ससुरालाई अनि अझ बढ्ता गरी तपाईंको स्वगीय नपतालाई रर्दर गि े

नित िनलनित पाैँच वटा तररकाहरूबारे छलफल गिुनहोसर। 

१. रफ्िो रिाबबुासैँग वार्दनववार्द िगररकि उहाैँहरूको रर्दर गिुनहोसर। 

तपाईंल ेरफ्िा रिाबुबासैँग कुि  वास्तनवक रनत्िक िहत्व िभएका कुराहरूको बारेिा वार्दनववार्द गिुनहुन्छ भि ेतपाईंल े

उहाैँहरूको अिार्दर गिुनहुन्छ। 

उर्दाहरणको लानग कुि लगुा लगाउि रठक छ, कुि टेनलनभजि कायनक्रि हिे,े अर्वा घरको कािहरू कसल े गि े भन् िे 

कुराहरूिा वार्दनववार्द िगिुनहोसर। वार्दनववार्द गिुन तपाईंको रिाबुबालाई यो कुरा र्ाहा गराउिे तररका हो, दक उहाैँहरूको 

र्दनृष्टकोण हाैँस्यास्पर्द छ। 
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तपाईंले रफ्िा रिाबुबालाई सकारात्िक तररकािा कसरी रर्दर गिन सक् िुहुन्छ? रफ्िो र्दनृष्टकोणलाई िम्र तररकाले व्यि 

गिुनहोसर र त्यसपनछ परिेश् वरलाई प्रसन् ि पािे तररकाले काि गिन दर्दिुहोसर। यसरी तपाईंले यो कुरा र्देिाउिुहुन्छ, दक हरेक 

पररनस्र्नतिा परिशे् वरल े नियन्त्रण गिुनहुन्छ र तपाईंको निनतत जे असल छ, त्यो परूा गिन परिशे् वर योग्य हुिहुुन्छ भन् ि े

कुरािा तपाईं नवश् वास गिुनहुन्छ। 

२. रिाबबुाको सल्लाह र सझुावहरूलाई गतभीररूपिा नलएर उहाैँहरूलाई  रर्दर गिुनहोसर। 

तपाईंल े रफ्िा रिाबुबाको सल्लाह र सुझावहरूलाई वास्ता ि  िगरी त्यसलाई अस्वीकार गिुनहुन्छ भि े तपाईंल े

उहाैँहरूलाई अिार्दर गिुनहुन्छ। जब तपाईंले रफ्िो स्र्ाि र अवधारणाको प्रनतरक्षा गिुनहुन्छ र उहाैँहरूको नवचारहरूलाई 

ध्याि दर्दि योग्य छ ि भिी उहाैँहरूलाई िहसुस गराउिुहुन्छ, तब तपाईंल ेउहाैँहरूलाई अिार्दर गिुनहुन्छ। 

कसरी तपाईंले रफ्िा रिाबुबालाई सकारात्िक तररकाले रर्दर गिन सक् िुहुन्छ? तपाईंका रिाबुबाले तपाईंलाई सल्लाह र 

सुझावहरू दर्दिुहुैँर्दा, तपाईंले उहाैँहरूबाट नसक् िुहुन्छ। तपाईंले अवसर पाउैँ र्दा, उहाैँहरूका अिुभवी वर्नहरू र उहाैँहरूिा 

जतिा भएका ञाकािहरूबाट नसक् िुहोसर। नविेर्गरी उहाैँहरूको िनिका क्षेत्रहरूिा, उहाैँहरूका प्रनतभाहरू, सीपहरू, ञाकाि र 

व्यवहाररक ञाकािहरूबाट नसक् िहुोसर। केही रिाबुबाहरूसैँग योजिा बिाउिे, व्यवस्र्ा निलाउिे, व्यापार गि,े प सा बचाउिे, 

िािा बिाउिे र िेतीपाती गिे र्दक्षताहरू हुन्छिर। अरू रिाबुबाहरूसैँग चािँह िेतृत्व गि,े नसकाउिे, पराििन दर्दि ेर सेवा 

गि े कािहरूिा र्दक्षता हुन्छ। तपाईंल े रफ्िा रिाबुबासैँग सल्लाह िागरे अनि उहाैँहरूबाट नसकेर उहाैँहरूलाई रर्दर 

गिुनहुन्छ। 

३. रिाबबुालाई रफ्िो वास्तनवक जीवििा सिाविे गराएर उहाैँहरूको रर्दर गिुनहोसर। 

जब तपाईंल ेके सोनचरहिुभएको छ, के अिुभव गरररहिुभएको छ, र के गरररहिुभएको छ भिी रफ्िा रिाबुबालाई र्ाहा 

दर्दिुहुन् ि, तब तपाईंले उहाैँहरूको अिार्दर गिुनहुन्छ। र जब तपाईंले के योजिा बिाउैँ र्द  हुिुहुन्छ भिी रफ्िा रिाबुबालाई 

र्ाहा दर्दिुहुन् ि अर्वा उहाैँहरूलाई रफ्िा योजिाहरूिा सहभागी हुि े िछका दर्दिुहुन् ि भिे तपाईंल े उहाैँहरूको अिार्दर 

गिुनहुन्छ। जब तपाईंले रफ्िा रिाबुबालाई रफ्िो रिाइलो सिय, र्द:ुिका सिय अर्वा पीडाको सियिा सहभागी हुिर्देनि 

अलग रा् िुहुन्छ, तब तपाईंल े उहाैँहरूको अिार्दर गिुनहुन्छ। रफ्िा रिाबुबालाई तपाईंको वास्तनवक जीवि र 

निणनयहरूबाट अलग गिुन भिेको उहाैँहरूलाई यो र्ाहा गराउि ुहो, दक उहाैँहरू त्यसको निनतत सतबन्ध रा् ि योग्य व्यनिहरू 

हुिुहुन् ि! 

तपाईंले कसरी रफ्िा रिाबुबालाई सकारात्िक तररकाले रर्दर गिन सक् िुहुन्छ? रफ्िो रिाबुबासैँग सञ् चार गिुनहोसर। 

कनहलेकािँह यो काि गाह्रो हुन्छ तर रफ्िा रिाबुबालाई रर्दर गिे यो सब भन्र्दा उत्ति तररका हो। उहाैँहरूसैँग कुराकािी 

गिन पहल गिुनहोसर। रफ्िा गनतनवनधहरूका बारेिा उहाैँहरूसैँग कुरा गिुनहोसर: पढ्ि ेठाउैँिा अर्वा काि गि ेठाउैँिा तपाईं के 

गिुनहुन्छ, सार्ीहरूसैँग निलेर तपाईं के गिुनहुन्छ, र रफ्िो िण्डलीिा तपाईं के गिुनहुन्छ- यी कुराहरू उहाैँहरूलाई 

बताउिुहोसर। यस गरी तपाईंल े के कुरािा नवश् वास गिुनहुन्छ भन् िे बारेिा उहाैँहरूसैँग बातनचत गिुनहोसर; जस्त : परिेश् वरो 

बारेिा, िानिसहरूका बारेिा र संसारको बारेिा। तपाईंको इसाई र्दढृ नवश् वासको बारेिा उहाैँहरूसैँग कुरा गिुनहोसर। तपाईंल े

के सो् िुहुन्छ, के िहसुस गिुनहुन्छ अनि के गि ेयोजिा बिाउैँ र्द  हुिुहुन्छ भन् िे बारेिा उहाैँहरूलाई जािकारी दर्दिुहोसर। अनि 

रफ्िा रिाबुबालाई रफ्िो योजिा र निणनयहरूिा सिावेि गराएर पनि तपाईंल ेउहाैँहरूको रर्दर गिन सक् िुहुन्छ। रफ्िा 

रिाबुबाको अिुभव र बुनिलाई रर्दर गिुनहोसर र उहाैँहरूको पराििन नलिुहोसर। तपाईंको अनन्ति निणनय उहाैँहरूको 

इ्छाको नवपरीत भए तापनि उहाैँहरूलाई यो िहसुस गराउिुहोसर दक तपाईंले उहाैँहरूको कुरा सुन् िुभएको छ र उहाैँहरूका 

नवचारहरूलाई गतभीररूपिा नलिुभएको छ। 

तपाईंको रिाबुबालाई सुु वाति  सिावेि गराएर तपाईंको सोचाइ कसरी नवकनसत हुैँर्द छ भिी उहाैँहरूलाई हप् त नप्छे 

सुसूनचत गिे अवसर तपाईंल ेपाउिुहुन्छ। त्यसपनछ रवश्यक परे उहाैँहरूले नबस्तार  तपाईंको अनन्ति निणनयसैँग सिायोजि 

गिन सक् िुहुन्छ र उहाैँहरूको निनतत यो कुरा रश् चयनजिक हुिछे ि। 

४. रिाबबुाको र अरूहरूको सवेा गरेर रफ्िा रिाबबुाको रर्दर गिुनहोसर। 

रिाबुबाले केही काि अह्राउिभुएपनछ िात्र उहाैँहरूको सेवा गिुनहुन्छज र नहचदकचाउैँर्द  उहाैँहरूको सेवा गिुनहुन्छ भिे 

तपाईंल ेउहाैँहरूको अिार्दर गिुनहुन्छ। यस्तो अवस्र्ािा तपाईं कुि  कुरािा उहाैँहरूले ि  पहल गरेको चाहिुहुन्छ। यदर्द 
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उहाैँहरूले तपाईंलाई कुि  कुरा अह्राउिुभएि भिे तपाईं केही पनि गिुनहुन् ि। तपाईं रफ्िो स्वे्छाल ेकेही पनि गिन िोज् िुहुन् ि। 

तपाईंका रिाबुबािानर् भएको बोझ उठाउि तपाईं रफ्िो जवािी र बल प्रयोग गिन अस्वीकार गिुनहुन्छ। 

तपाईंल ेरफ्िा रिाबुबालाई सकारात्िक तररकािा कसरी रर्दर गिन सक् िुहुन्छ? तपाईंल ेकहाैँ सेवा गिन सक् िुहुन्छ, कहाैँ 

तपाईंको िद्दतको रवश्यिा छ र अरू कस ले गिन िचाहकेो अर्वा गिन िसक् िे काि गिन सक् िुहुन्छ दक भन् िे कुरा हिेन 

रफूलाई तानलि दर्दिुहोसर। सेवा गिन र िद्दत गिन पहल गिुनहोसर र तपाईंका रिाबुबाले िअह्राउिुभएसति िपिनिुहोसर। 

तपाईं व्यवहारिा उर्दाहरण बन् िहोसर। घरिा रफ्िा र्दाजुभाइ तर्ा दर्दर्दीबनहिीहरूसैँग असल सतबन्ध कायि रा् िुहोसर। 

उहाैँहरूले िअह्राइकि ि  रफ्िो भागको गरायसी कािहरू रफ  गिुनहोसर। घरबानहर इिान्र्दार र नजतिेवार व्यनि बन् िुहोसर। 

रफ्िो पढाइ अर्वा काििा कडा पररश्रि गिुनहोसर। लगििील व्यनि बन् िुहोसर। रफूसैँग सतबनन्धत सार्ीहरू, तपाईं जाि े

ठाउैँ हरू र तपाईंल े गिे अर्वा गिन अस्वीकार गि े कुराहरूको तपाईंको रिाबुबाले रफूलाई रिाबुबाको रूपिा कस्तो 

िहसुस गिुनहुन्छ भन् िे कुराल ेठूलो असर पार्दनछ। 

५. रिाबबुालाई प्रिे गरेर उहाैँहरूलाई रर्दर गिुनहोसर। 

जब तपाईंले परतपरागतरूपिा रवश्यक तररकािा िात्र रफ्िा रिाबुबालाई प्रेि र्देिाउिहुुन्छ; जस्त : उहाैँहरूलाई भेट्ि 

गएर, उपहारहरू दर्दएर, र उहाैँहरूका इ्छा परूा गरेर, तब तपाईंले उहाैँहरूलाई अिार्दर गिुनहुन्छ। जब तपाईंले 

परतपरागतरूपिा रवश्यक यस्ता धार्मिक कािहरू िराब भावका सार् अर्वा नबिा ु नच गिुनहुन्छ, तब तपाईंल े

उहाैँहरूलाई अिार्दर गिुनहुन्छ। जब तपाईंल ेअप्रत्यक्षरूपिा 'ि तपाईंहरूको कर्दर गछुन' भिी बताउि कुि  नविेर् कुरा गिन 

छो्िुहुन्छ, तब तपाईंल े उहाैँहरूको अिार्दर गिुनहुन्छ। जब तपाईंल े उहाैँहरूलाई सराहिा अर्वा रर्दर गिुनहुन्छ अर्वा 

उहाैँहरूले तपाईंको निनतत नवगतिा गिुनभएका सब र्ोकको निनतत रभारी हुिुहुन्छ भिी उहाैँहरूलाई कनहल्य  बताउिुहुन् ि, 

तब तपाईंले उहाैँहरूलाई अिार्दर गिुनहुन्छ। जब तपाईंल ेउहाैँहरूल ेतपाईंप्रनत गिुनभएका गलत कुराहरूको निनतत उहाैँहरूलाई 

कनहले पनि िाफ गिुनहुन् ि, तर उहाैँहरूसैँग निरन्तर ररसाउिुहुन्छ र त्यसको बर्दला नलि उहाैँहरूलाई चोट प् याउिुहुन्छ, तब 

तपाईंले उहाैँहरूको अिार्दर गिुनहुन्छ। यी सब  कायनहरूले तपाईंका रिाबुबालाई यो कुरा बताउैँछ दक तपाईंले उहाैँहरूलाई 

प्रेि गिुनहुन् ि। 

तपाईंल ेरफ्ि रिाबुबालाई अिार्दर गिानले उहाैँहरूलाई गनहरो चोट पुग्र्दछ। िानर् उल्लेनित रिाबुबालाई अिार्दर गि े

तररकाहरूल े तपाईंको रिाबुबालाई यो कुरा बताउैँछ, दक तपाईंल े उहाैँहरूलाई रफ्िो सतिािको योग्य ठान् िहुन् ि। यी 

तररकाहरू नविेर्गरी तपाईंका रिाबुबा अइसाई हुैँर्दा प्रभाविाली हुन्छ दकिभिे यसदकनसिको व्यवहारले बताउैँछ, दक 

तपाईंहरू इसाई िहुि ुभएको हुिाले तपाईंका नवचारहरू हािी इसाईहरूका लानग कुि  िलू्यका हुैँर्द ि। अर्वा तपाईंहरू इसाई 

िहुिु भएकोल े गर्दान, अब ि तपाईंहरूलाई प्रेि गिन सनक्र्दिैँ। जब रफ्िो छोरा अर्वा छोरी ख्रीष्टिा रउैँछ, तब धरे  

अनवश् वासी रिाबुबाले अब उसैँगको सतबन्ध गुतछ भिी सङ्खका गरेर डराउैँछिर। रफ्िो छोरा अर्वा छोरीको कुि  पनि 

प्रेिनबनहि व्यवहारले उहाैँहरूको अस्वीकार र असफलताको भाविलाई पुनष्ट गर्दनछ। उहाैँहरूको प्रनतदक्रया नबिातकनको हुि 

सक्छ तर यसले प्राय: रिाबुबाले अिुभव गिुनभएको कुराहरू अनभव्यि गर्दनछ। 

तपाईंल े रफ्िा रिाबुबालाई सकारात्िक तररकािा कसरी रर्दर गिन सक् िुहुन्छ? साैँचो इसाई प्रेि परतपरागतरूपिा 

रवश्यक धार्मिक नवनधहरूभन्र्दा धरे  पर जान्छ। साैँचो इसाई प्रेि उहाैँहरूका किजोरीहरूिा ध यनवािर हुन्छ र उहाैँहरूल े

तपाईंप्रनत गिुनभएका गलत कुराहरूलाई क्षिा गर्दनछ। 

रफ्िो रिाबुबालाई बुझ्िे कोनसस गिुनहोसर। उहाैँहरूलाई उहाैँहरूका रिाबुबाले हुकानएको तररका, रफ्िा जीवििा 

उहाैँहरूल ेअिुभव गिुनभएका अप् ठेरा कुराहरू तर्ा सङ्खकटहरू र रफ्िा रिाबुबा तर्ा पररवारका अरू सर्दस्यहरूसैँगको 

उहाैँहरूको सतबन्धलाई बुझ्िुहोसर। नविेर्गरी ु प याैँ-प सा, जीविि ली, निक्षा, ओहोर्दा, सत्य बोल्िे, तर्ा इिान्र्दारीपिको 

नवर्यिा उहाैँहरूको िान्यताहरूलाई बुझ्िुहोसर। उहाैँहरूल े अपिाउिुभएको नविेर् नियिहरू, परतपराहरू अनि धार्मिक 

नवश् वासहरू र यी कुराहरूल ेउहाैँहरूका सोचाइ, अिुभव र व्यवहारहरूलाई कसरी प्रभाव पाछन भिी बुझ्िुहोसर। उहाैँहरूल े

व वानहक झगडा, सन्तािको अिुिासि, कािको र्दवाब, कस लाई अर्वा कुि  सािाि गिुाउैँ र्दाको पीडा, अरूले गरेका 

अन्यायजस्ता नवनभन् ि अवस्र्ािा प्रनतदक्रया र्देिाउिे तररका र उहाैँहरूल ेत्यस तररकािा दकि प्रनतदक्रया जिाउिुभयो भिी 

बुझ्िुहोसर। नविेर्गरी तपाईं इसाई बनिसक् िुभएपनछ, तपाईंको बारेिा उहाैँहरूको गलत धारणा र डरलाई बुझ्िुहोसर। 
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जब तपाईं इसाई बन् िुहुन्छ, धेर जसो रिाबुबाहरू यिेू ख्रीष्टप्रनतको तपाईंको सिपनणताले तपाईंलाई िकारात्िकरूपिा 

प्रभाव पािेछ भिी डराउैँछिर। तपाईंल ेरफ्िो पढाइ नबगािुनहोला, तपाईंल े राम्रो जानगर िपाउिुहोला, तपाईं जीवििा 

असफल हुिुहोला र तपाईंल ेर्ोर  प सा किाउिुहोला अनि रफ्िा रिाबुबालाई रर्मर्करूपिा सहयोग गिन िसक् िुहोला भिी 

उहाैँहरू डराउिुहुन्छ। त्यस गरी तपाईंले रफ्िो सैँस्कृनत गुिाउिुहोला र उहाैँहरूको धिनलाई अपिाि गिुनहोला भिी उहाैँहरू 

डराउिुहुन्छ। तपाईंले रफ्िो इसाई नवश् वासलाईई किलतापूवनक उहाैँहरूलाई व्या्या गिुनहोसर र उहाैँहरूलाई  यो कुरा 

प्रिानणत गिुनहोसर दक येि ूख्रीष्टल ेतपाईंको लानग जे गररदर्दिुभएको छ, त्यसिाफन त तपाईं अझ बढी नजतिेवार र अझ बढी 

प्रेनिलो व्यनि बन् िुभएको छ। 

५ प्रार्निा (८ नििेट)                               [प्रनतदक्रयाहरू] 

                              परिशे् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि ेप्रार्निा 
 

सिूहिा पाल पालो गरी तपाईंले रज के नसक् िुभएको छ, त्यसबारे प्रनतदक्रयात्िकरूपिा परिेश् वरसैँग छोटो प्रार्निा गिुनहोसर। 

अर्वा र्दईु वा तीि जिाको सिूहिा नवभाजि भएर तपाईंल ेरज जे नसक् िुभएको छ, सोबारे परिेश् वरसैँग प्रनतदक्रया जिाउैँर्द  

प्रार्निा गिुनहोसर। 

६ गहृकायनको निनतत तयारी (२ नििेट) 

                                                 अको पाठको निनतत 
 

(सिहूको अगवुा - तपाईंका सिहूका सर्दस्यहरूलाई यो गृहकायनको तयारी ले् ि लगाउिुहोसर वा उिीहरूलाई यसको 

प्रनतनलनप बिाउि लगाउिुहोसर।) 

१. प्रनतविता - चेलाहरू बिाउिको निनतत प्रनतवि हुिुहोसर। 'रिाबुबा र छोराछोरीको सतबन्धहरू'को निक्षालाई अको 

व्यनि अर्वा सिूहका िानिसहरूलाई प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा उिीहरूसैँग बसेर अध्ययि गिुनहोसर। 

२. परिशे् वरसैँगको व्यनिगत सिय - प्रत्येक दर्दि रधा अध्याय पढेर नवद्यार्ीहरूलाई परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउि लगाउिुहोसर (िहतेयाह ४,८,९ र १० अध्यायहरू)। प्रश् िहरू सोध् ि ेतररकालाई प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणीहरू 

बिाउिुहोसर। 

३. बाइबल अध्ययि - घरिा अको बाइबल अध्ययि तयार पािुनहोसर। एदफसी ६:१०-२० - नवर्य : संसारिा रनत्िक युि। 

बाइबल अध्ययिको पाैँच वटा चरणहरूको प्रयोग गिन लगाउिहुोसर। रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

४. प्रार्निा - कुि  नविेर् व्यनि वा कुि  नविेर् कुराको निनतत यो हप् ता निर्दर्दष्ट भएर प्रार्निा गिुनहोसर र परिेश् वरल े के 

गर्दैहुिुहुन्छ भिी हिेुनहोसर (भजिसङ्खग्रह ५:३)। 

५. चलेाहरू बिाउि े नवर्यिा तपाईंको कापीलाई अद्यावनधक बिाउिहुोसर। रराधिाको रटप्पणी, परिेश् वरसैँग तपाईंल े

व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा बिाएको रटप्पणी, निक्षा दर्दर्दा बिाएको रटप्पणी र यो तयारीलाई सङ्खलग् ि गिुनहोस। 
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चलेापि     पाठ ४२ 

१ प्रार्निा  

सिहूको अगवुा - परिेश् वरको उपनस्र्नतप्रनत सचेत हुि र उहाैँको रवाज सुन् ि उहाैँको रत्िाद्वारा परिेश् वरको अगुवाइ 

िाग् िको लानग प्रार्निा गिुनहोसर। चेलालाहरू बिाउि ेबारेको यो पाठलाई प्रभुिा सिपनण गिुनहोसर। 

२ नसकेको कुरा बाै्ँ ि ु(२० नििटे)              [िान्त सिय] 

िहतेयाह ४,८,९,१० 
 

तपाईंलाई तोदकएको बाइबल िण्ड (िहतेयाह ४,८,९,१०) बाट परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा नसक् िुभएको 

कुराहरूिध्ये एउटा कुरा पाल पालो छोटकरी बाैँ्िुहोसर (अर्वा परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा ले् िुभएको 

िोटबुकबाट पढ्िुहोसर)। नसकेको कुरा बाैँ्िे व्यनिल ेबोलेको सुन् िुहोसर, उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई 

स्वीकार गिुनहोसर तर उसले बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

 

३  बाइबल पर्द कण्ठ (२० नििेट)                       [चलेापि] 

(३) िकून स १०:४५ 
 

क. ििि 

िकूनस १०:४२-४५ पढ्िुहोसर। एतब येिलूे नतिीहरूलाई रफूकहाैँ बोलाएर भन् िुभयो, 'नतिीहरू जान् र्दछछ दक 

अन् यजानतहरूिानर् िासि गिहेरूल े नतिीहरूिानर् अन् तयार चलाउैँछिर । अनि नतिीहरूका ठूलाठालुहरूल े नतिीहरूिानर् 

अनधकार चलाउैँछिर । नतिीहरूिा चािँह त् यसो हुिुहुैँर्द ि। तर नतिीहरूिा जसले ठूलो हुिे इ् छा गर्दनछ, त् यो नतिीहरूको सेवक 

हुिुपर्दनछ। अनि नतिीहरूिा जसले पनहलो हुिे इ् छा गर्दनछ, त् यो सब को र्दास हुि पर्दनछ। दकिदक िानिसको पुत्र सेवा पाउि 

होइि, तर सेवा गिन र धरे का छुटकाराको िोलको निनत त रफ् िो प्राण दर्दि रएको हो।ए 

  

(३) 

 

 

कण्ठ गिुनपिे बाइबल पर्दलाई 

सेतोपाटी अर्वा कालोपाटीिा  

यसरी ले् िुहोसर: 

सेवा 

िकूनस १०:४५ 
 

यो बाइबल पर्दलाई 

तपाईंको काडनको छानडपरट्ट 

ले् िुहोसर। 

दकिदक िानिसको पुत्र सेवा पाउि होइि,  

तर सेवा गिन र धेर का छुटकाराको  

िोलको निनत त रफ् िो  

प्राण दर्दि रएको हो 

िकूनस १०:४५ 

 

१. अन्यजानतहरूका िासकहरूल ेिानिसहरूिानर् अन्तयार चलाउैँछिर। 

संसारिा धेर  अगुवाहरूल े कसरी िासि गछनिर? येि ू भन् िुहुन्छ, दक सांसाररक अगुवाहरूल ेरफूलाई अगुवाहरू हछ ैँ भिी 

ठान्र्दछिर र िानिसहरूद्वारा पनि नतिीहरू अगुवाहरू ठानिन्छिर तर परिेश् वरको िजरिा नतिीहरू साैँचो अगुवाहरू होइििर। 

नतिीहरू अगुवाहरू हुिुपिे हो, तर साैँचो अगुवाहरू हुि नतिीहरू असफल भएका छिर। यिेूल ेयो कुरा अनल व्यङ्खगात्िक 

ढङ्खगिा भन्र्द हुिुहुन्छ। यदर्द ती अगुवाहरू वास्तनवक अगुवाहरू भएको भए, नतिीहरूको अगुवापि ि ली पणूनरूपिा फरक हुि े

नर्यो। 

सांसाररक अगुवाहरूल ेचुचुरोिा पुग् िको निनतत सब  िनि र स्रोतहरू िचन गछनिर, र एकपटक चुचुरोिा पगुेपनछ नतिीहरूल े

िानिसहरूलाई नतिीहरूको अनधकारको गह्रछ ैँपिा िहसुस गिन लगाउैँछिर। नतिीहरूले रफ्िोबारेिा िात्र नवचार गछनिर र 

रफूल ेअगुवाइ गिे िानिसहरूका बारेिा चािँह नवचार गर्दैििर। रफूले अनधि गरेका िानिसहरूलाई नतिीहरूल ेअत्याचारी 
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नियिहरूद्वारा छटपट बिाइदर्दन्छिर। प्राय: नतिीहरूले अनधि गिे िानिसहरूका जीविको हरेक पक्षिा पूणन अनधकार छ भिी 

ठान्छिर। नतिीहरूले चाहअेिुसार ि  रफ्िा िानिसहरूलाई नवचार गिन, नवश् वास गिन, बोल्ि र गिन जबरजस्ती गछनिर। प्राय: 

नतिीहरूले रफू 'ईश् वर' भएझ ैँ गरी व्यवहार गछनिर र नतिीहरूभन्र्दा िानर् कस को अनधकार हुैँर्द ि। अर्वा परिशे् वरल े ि  

नतिीहरूलाई अनधकार दर्दिुभएको छ भिी र्दाबी गछनिर र त्यस ले नतिीहरूप्रनत अिाञाकाकारी हुि ेिानिसहरू परिेश् वरप्रनत 

अिाञाकाकारी हुिर भिी र्दोर् लगाउैँछिर। यस्ता िानिसहरूल े हरेक दकनसिको नवरोधले र्दबाउि े काि गछनिर। अनि 

िानिसहरूलाई प्रभाव पािनको निनतत नतिीहरूले रफूलाई 'अगिविा', 'प्रेररत' अर्वा 'नबिप' जस्ता पर्दहरूद्वारा स्वघोनर्त 

गछनिर। यस दकनसिको अगुवापिलाई येिलूे 'अन्तयार चलाउिु' भन् िुहुन्छ। यिेू ख्रीष्टल े यस दकनसिको अगुवापिलाई 

नतरस्कार गिुनहुन्छ! 

२. यिे ूख्रीष्टका चलेाहरू िानिसहरूको सवेकहरू हुिपुछन। 

इसाई अगुवाहरूल े कसरी अगवुाइ गिुनपछन? येिलूे स्पष्टसैँग नसकाउिुहुन्छ, दक इसाई अगवुाहरूले सांसाररक अगुवाहरूल े

गरेझ ैँ अगुवाइ गिुन हुैँर्द ि! एनतिीहरूिा यस्तो हुिुहुैँर्द िए भिी उहाैँ भन् िुहुन्छ। संसारिा हिे े हो भि ेअगुवाहरू नपरानिडको 

चुचुरोिा िडा भएर िनि र अनधकारसार् िानिसहरूिानर् अन्तयार चलाउैँछिर। तर त्यसको नवपरीत इसाई अगुवाहरू 

उल्टो पाररएको नपरानिडको िँपधिा िडा भएर रफूलाई सनतपएको िानिसहरूको सेवा गर्दनछिर। इसाईहरूका िाझिा जो 

िहािर हुि चाहन्छ, ऊ नतिीहरूको सेवक हुि पछन र जो पनहलो हुि चाहन्छ, त्यो नतिीहरू सब को र्दास हुि पछन भिी येिलू े

नसकाउिुहुन्छ। येिूले भन् िुहुन्छ, दक परिेश् वरको राज्यिा िहाितालाई सेवाको िापले िानपन्छ। त्यस ले जो अगुवा हुि 

चाहन्छ, ऊ हरेकको सेवक हुि पछन! िहािता भिेको िनिलाई पक्रिु सट्टािा नविास्वार्न दर्दि ेकुरा हो। यसिा रफ्िो लक्ष्यहरू 

प्राप् त गिनको निनतत अरू िानिसहरूलाई प्रयोग गिुनको सट्टािा ती िानिसहरूलाई नवकास गर्द ैल जािे प्रदक्रया सिावेि भएको 

हुन्छ। 

'र्दास' भन् ि े िब्र्दले प्राय: िकारात्िक अर्न दर्दन्छ, दकिभिे यसिा स्वतन्त्रताको किी, इ्छानविाको सेवा र कठोर 

व्यवहारजस्ता कुराहरू सतबनन्धत हुन्छ। तर िकून स १०:४५ िा 'र्दास' भन् िे िब्र्दको अर्न 'सेवक' भन् िे िब्र्दको अर्नजस्त  छ र 

यसलाई 'िम्र िोकर' भिेर अिवुार गररिुपछन। 

३. प्रभ ुयिे ूख्रीष्टको िििुा (उर्दाहरण)। 

(१) यिेलू ेसवेा गरेर अगवुाइ गिुनभयो। 

येिू ख्रीष्ट राजाहरूका राजा अनि प्रभुहरूका प्रभु हुिुहुन्छ (प्रकाि १९:१६); तर्ानप रफ्िो पनहलो रगिििा उहाैँ पृ्वीिा 

सेवा पाउि होइि, तर सेवा गिन रउिुभयो! िानिसहरूको सेवा गरेर यिेू ख्रीष्टल े नतिीहरूलाई अगुवाइ गिुनभयो। उहाैँको 

सेवािा धेर को जीवि बचाउिको लानग उहाैँले रफ्ि  जीवि दर्दएर छुटकाराको िोल हुिुभयो। 

(२) छुटकाराको िोल 

छुटकाराको िोल भिेको के हो? सुु िा छुटकाराको िोल कुि  र्दासलाई िुि गिनको निनतत नतररिे िलू्य नर्यो। येिलू े

नतिुनभएको छुटकाराको िोल उहाैँको रफ्ि  जीवि नर्यो। त्यो िानिसहरूका पापहरूको लानग उहाैँल े गररदर्दिुभएको 

प्रायनश् चत नर्यो। परिेश् वरल ेस्वीकार गिुनहुि ेबनलर्दाि त्यो िात्र नर्यो। 

छुटकाराको िोल येिलूे कसलाई नतिुनभयो? िानिसहरू ि तािको र्दासत्विा छ भन्र्द िा नतिीहरूलाई त्यसबाट छुटकारा 

दर्दलाउि यिेूल ेि तािलाई छुटकाराको िोल नतिुनभएि। उि छुटकाराको िोल प्रायनश् चतको बनलर्दािको रूपिा सृनष्टकतान 

परिेश् वरलाई नतिुनभयो र उहाैँ ि  िानिसहरूको साैँचो िानलक हुिुहुन्छ। उि छुटकाराको िोल परिेश् वरको ििनस्र्नत रठक 

बिाउि, उहाैँको 'ररस िान्त पािन'7 अर्वा िानिसहरूको पापको नवु िको न्यायलाई हटाउिको निनतत परिेश् वरलाई 

नतररएको नर्यो, तादक िानिसहरूले परिेश् वरसैँग निलाप गिन सकूिर, जसको ितलब पापको र्दोर् र र्दण्डलाई रद्द गिुन हो, 

परिेश् वर िानिसबीचको अलगपिलाई हटाउिु हो र िानिसहरूलाई परिेश् वरसैँग पिुर्मिलाप गराउिु हो। यसलाई अको 

तररकाल ेभन् ि ेहो भि ेएकिात्र (बाइबलको) परिेश् वरल ेयेि ूख्रीष्टिा िािव स्वभाव धारण गिुनभएको छ, उहाैँ रफ्िो सृनष्ट र 

िािव इनतहासिा प्रवेि गिुनभएको छ र इसाईहरूल ेभोग् िुपि ेपापहरूको र्दण्ड रफ िानर् रा् िुभएको छ! 

यो छोटकाराको िोलबाट संसारिा कसलाई फाइर्दा हुन्छ? यद्यनप उहाैँल े नतिुनभएको छुटकाराको िोल संसारको सब  

िानिसहरूका लानग पयानप् त हुिे भए तापनि, संसारको सब  िानिसहरूले यसबाट फाइर्दा िँलर्द ििर। उहाैँको छुटकाराको िोल 

                                                           
7
 To pacify: to propitiate, to appease an offeded God 
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संसारको सब  िानिसहरूका लानग प्रभावकारी हुैँर्द ि। त्यही कारणल े गर्दान यिेूल े िकून स १०:४५ िा एसब  िानिसहरूको 

छुटकाराको िोल नतिन होइिए, तर एधरे को छुटकाराको िोल नतिनए रएको हुैँ भन् िुभयो। त्यही कारणल ेयूहन् िा १०:११ िा 

येिूले एि असल गोठालो हुैँ। असल गोठालोले रफ्िो भेडाहरूको लानग (१० पर्द - िेरा भेडाहरू) रफ्िो प्राण अपनण गछनए 

भन् िुभयो। 

ती धेर  िानिसहरू को-को हुिर? ती भडेाहरू को-को हुिर? 

 यि या ५३:८ ल ेभन्र्दछ, एिरेो प्रजाका अपराधको निनत त उसिानर् कुटाइ प् यो।ए 

 ित्ती १:२१ ले भन्र्दछ, एनतिल ेएउटा पुत्र जन् िाउिेनछिर , र नतिीले उहाैँको िाउैँ  येि ूरा् िेछछ, दकिभिे उहाैँल ेरफ् िा 

िानिसहरूलाई नतिीहरूका पापबाट बचाउिुहुिेछ।ए 

 यूहन् िा ६:३९ िा यिेूल ेभन् िुहुन्छ, एउहाैँल ेिलाई दर्दिुभएकाहरूिध् ये कस लाई पनि ि िगुिाऊैँ ।ए 

 प्रेररत २०:२८ ले भन्र्दछ, एख्रीष्टले रफ्ि  रगतल ेिण्डलीलाई दकन् िुभएको छ।ए 

 रोिी ८:३२-३३ ले भन्र्दछ, ए हािी सब का निनत त उहाैँलाई दर्दिुभयो, के उहाैँले हािीलाई सब  र्ोक पनि उहाैँक  सार्िा 

दर्दिुहुिेछ ि र? परिेश् वरका चुनिएकाहरूका नवु ििा कसले अनभयोग लाउिछे? धिी ठहराउिे परिेश् वर ि  हुिुहुन् छ।ए 

 येिू ख्रीष्टले िािव इनतहासको हरेक व्यनिको लानग छुटकाराको िोल नतिन8 रफ्िो जीवि दर्दिुभएि, अनि उहाैँल ेत्यो 

केवल र्ोर को निनतत पनि दर्दिभुएि, तर धरे को निनतत दर्दिुभयो। प्रकाि ७:९ िा हािी पढ्छछ ैँ, दक हरेक राष्ट्र, जानत, 

िानिस र भार्ाबाट कस ले गन् ि िसक् ि ेठूलो भीड परिेश् वर र येिू ख्रीष्टको ससहासिको सािु िडा भइरहकेा र्देिे। 

४. बाइबलिा उल्लनेित सवेा 

बाइबलिा उल्लेनित सेवाको सारंिको बारेिा निर्देनिका १२, पररनिष्ट १७ हिेुनहोसर। 

ि. बाइबल पर्द कण्ठ र पिुरावलोकि 

१. ले्  िहुोसर - बाइबल पर्दलाई िाली काडनिा अर्वा तपाईंको िोटबुकको एउटा पािािा ले्  िुहोसर। 

२. कण्ठ गिुनहोसर - उि बाइबल पर्दलाई सही तररकाले कण्ठ गिुनहोसर। (३) सेवा - िकून स १०:४५ 

३. पिुरवलोकि गिुनहोसर - र्दईु-र्दईु जिाको सिूहिा नवभाजि हुिुहोसर र भिनर  कण्ठ गरेको बाइबल पर्द एक-अकानिा 

जाैँ्िुहोसर। 
 

४ बाइबल अध्ययि (७० नििेट)                  [ससंारिा नजउि]ु 

(३) ससंारिा हुि ेरनत्िक यिु - एदफसी ६:१०-२० 
 

एदफसी ६:१०-२० लाई सब  निलेर अध्ययि गिन बाइबल अध्ययिको पाैँच चरणहरू भएको नवनध प्रयोग गिुनहोसर। 

 

 

                                                           
8
 1 John 2:2 says, " Jesus Christ is the atoning sacrifice for our sins, and not only for our sins, but also for the sins of the 

whole world." Sin is universal- every human being sinned (1 John 1:8,10). There is also a univeresal provision for sin - 
sufficient for every human being, but on condition that he repents/converts and confess his sin (1 John 1:9). "The 
whole world" is the realm of sinful and lost mankind, alienated from the life of God, exposed to God's judgement, in 
need of salvation (John 3:19). It is the sinful and lost people from every tribe, nation and language on earth, without 
implying that it refers to every single individual. There is no distiction made with respect to race, or nationality (John 
1:29; 3:16: 3:17; 4:42; 6:33,51; 8:12; 11:52; 12:32: 1 John 2:2; 4:14-15). John says that Jesus is the Lamb of God who 
takes away the sin of the world. Here the world does not and cannot mean every individual person who has ever lived 
in the world, because the Bible does not teach that all people will be saved. Also in John 3:16 it has this meaning and 
says that God loves people from every tribe, nation and language in the world, without implying that it refers to every 
single individual (Psalm 5:4-6; 11:5; Luke 14:26; Romans 1:18; 9:13; James 4:4). The bible does not teach universal 
atonement! There are people who remain lost, because not all people have been elected (2 Thessalonians 2:13-14; 2 
Timothy 1:9) or because not all people repent and believe (Mark 1:15; Acts 13:48; Hebrews 4:2,3,6). 
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चरण: १ - पढ्िहुोसर।                               परिशे् वरको वचि 

रउिुहोसर, हािी सब  निलेर एदफसी ६:१०-२०पढछ ैँ। 

हािी पाल पालो पूर  िण्डलाई एक-एक पर्द गरेर पढछ ैँ। 
 

चरण: २ - पत्ता लगाउिहुोसर।                        अवलोकिहरू 

ध्याि दर्दिहुोसर - यो िण्डिा भएको कुि सत्यता तपाईंको निनतत िहत्वपूणन छ? अर्वा यस िण्डिा भएको कुि सत्यताल े

तपाईंको सिझ वा हृर्दयलाई स्पिन गछन? 

ले्  िहुोसर -    यहाैँ तपाईंले बुझ्िुभएको एक वा र्दईु सत्यताहरू पत्ता लगाउिुहोसर। ती कुराहरूका बारेिा नवचार गिुनहोसर र    

त्यसलाई रफ्िो िोटबुकिा ले् िुहोसर। 

बाै्ँ िहुोसर -   (सिूहका िानिसहरूल ेनवचार गिन र ले् ि कररब र्दईु नििेट लगाएपनछ, त्यसलाई पाल पालो बाैँ्िुहोसर। 

अब हािीले पत्ता लगाएका कुराहरू पाल पालो एक-रपसिा बाैँडछ ैँ। 

(िानिसहरूल ेपत्ता लगाएर बाैँडेका केही कुराहरू तल दर्दइएका छिर। हरेक सािो सिूहिा िानिसहरूल ेबाैँ्ि ेकुराहरू फरक-

फरक हुन्छिर र ती कुराहरू सब िा निल्ि  पछन भन् ि ेछ ि भिी यार्द गिुनहोसर।) 
 

एदफसी ६:१२ 

िोज १ - र्दषु्ट र भतूहरूसनहत त्यसको स न्यर्दल सत्रहुरूझ ैँ साै्ँ  च  अनस्तत्विा छिर। 

र्दषु्ट र भूतहरूसनहत त्यसको स न्यर्दल सतु्रतापूणन सेिाको रूपिा साैँ् च  अनस्तत्व छ। इसाईहरूलाई ठेस लगाउि, पति गराउि 

र परानजत गिन नतिीहरूल ेसतभव भएसति हरेक कुरा गिन कोनसस गिेछिर। केही दर्दिहरू 'िराब' छिर (१३ पर्द), जसको 

ितलब र्दषु्ट, भूतहरू, सतु्रतापूणन संसार र िानिसको पापिय स्वभावले नतिीहरूले गिे कािद्वारा इसाईहरूलाई रक्रिण 

गिछेिर। 

'र्दषु्टको युनिहरूका' बारेिा बाइबलल ेइसाईहरूलाई नसकाउैँछ (११ पर्द)। त्यसको रणिीनत भिेको िानिसहरूका सिझ र 

हृर्दयबाट परिशे् वरको वचिहरू िोस् िु हो, तादक नतिीहरूले नवश् वास िगरूिर र िबाैँचूिर (लकूा ८:१२)। त्यो सब  झूटहरूको 

नपता हो (ती झूटहरू िानिसहरूिा, पसु्तक तर्ा पत्र-पनत्रकाहरूिा, संसार िाध्यिहरूिा, राजिीनतिा र धिनहरूिा हुन्छिर) 

(यूहन् िा ८:४४)। त्यसले अनवश् वासीहरूको सिझलाई बाैँनधदर्दन्छ, तादक नतिीहरूल ेसुसिाचारको ज्योनतलाई र्दे् ि सक्र्द ििर 

(२ कोररन्र्ी ४:३-४)। त्यसल े िानिसहरूलाई िराब कुराहरू गरेर असल कुराहरू प्राप् त गिन सदकन्छ बिी नवश् वास गिन 

लगाउैँछ (लूका ४:६-७)। त्यसले परिेश् वरको वचिलाई बङ्खग्याउैँछ (उत्पनत्त ३:१) अर्वा त्यसले सन्र्दभनभन्र्दा बानहर गई 

परिेश् वरको वचि उिरण गछन (लूका ४:६)। त्यसल ेग र-इसाईहरू र िराब िानिसहरूलाई िण्डलीिा इसाईहरूका िाझिा 

र इसाई संघ-संस्र्ाहरूिा रोप् छ (ित्ती १३:३७-४१)। त्यसले नविेर्गरी रत्ि-संयि िभएको बेलािा िानिसहरूलाई 

अि नतक यछि दक्रयाकलापहरूिा सहभागी हुि प्रलोभि दर्दन्छ (१ कोररन्र्ी ७:५)। र त्यसले झूटा अगिविाहरू र झूटा 

निक्षकहरूद्वारा झूटा निक्षाहरू फ लाउैँछ (१ नतिोर्ी ४:१-३)। 

एदफसी ६:११ 

िोज २ - सवो् च अिगु्रह र िािवीय नजतिवेारीबीचको सतबन्ध 

एकातफन , सब  रनत्िक हातहनतयारहरू छि, जुि परिेश् वरबाट रउि ेउहाैँका सारा हनतयारहरू हुिर। यी हातहनतयारहरू 

परिेश् वरल े बिाउिुभयो र उहाैँले ती रफ्िा नसपाही ैँहरूलाई दर्दिुहुन्छ। यसरी, इसाईहरू रनत्िक युिको निनतत 

परिेश् वरिा, परिेश् वरको अिगु्रहिा र परिेश् वरको स्रोतहरूिा पूणनरूपिा भर पर्दनछिर। अकोतफन , इसाई नसपाही ैँल ेसुरक्षात्िक 

र रक्रिक युििा ती हातहनतयारहरू धारण गिैपछन र त्यसलाई प्रयोग गिैपछन। यसरी, इसाईहरू उि लडाइप्रनत पूणनरूपिा 

नजतिेवार हुन्छिर। त्यसकारण, इसाईले उि युि ल्िको निनतत रवश्यक िनि रफ िा िोज्र्द ि, तर प्रभुिा र उहाैँको 

िनििा त्यो िोज्र्दछ (१० पर्द)। यस दकनसिले ि र्दषु्ट, त्यसको भूतहरू र त्योसैँग सहकायन गि ेिराब िानिसहरूको नवु ििा 

िडा रहि चाहन्छु। 

चरण: ३ - प्रश् ि                              व्या्याहरू 

ध्याि दर्दिहुोसर - यस िण्डिा त्यस्तो कुि प्रश् ि छ, जुि तपाईंल ेयस सिूहिा सोध् ि चाहि ुहुन्छ? 

एदफसी ६:१०-२० िा भएका सब  सत्यताहरू बुझ्ि कोनसस गरछ ैँ र त्यहकाैँ अझ  िबुझेका कुराहरू छिर भिे प्रश् ि सोधछ ैँ। 
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ले्  िहुोसर - रफ्िो प्रश् िलाई स्पष्ट ढाैँचािा बिाउिुहोसर। अनि तपाईंको प्रश् िलाई िोटबुकिा ले् िुहोसर। 

बाै्ँ िहुोसर - (सिूहको सर्दस्यहरूलाई नवचार गिन र ले् ि कररब र्दईु नििेट दर्दएपनछ, प्रत्यके व्यनिलाई पाल पालो उसको 

प्रश् िहरू सब को सािु बाैँ्ि लगाउिुहोसर।) 

छलफल गिुनहोसर - (त्यसपनछ, ती प्रश् िहरूिध्य े केही उपयोगी प्रश् िहरूको बारेिा सिूहिा छलफल गर्दै उत्तरहरू पत्ता 

लगाउि कोनसस गिुनहोसर।) 

(उर्दाहरणको लानग, नवद्यार्ीहरूले सोध् ि सक् िे केही सतभानवत प्रश् िहरू र छलफलद्वारा निकानलएका रटप्पणीहरू तल 

दर्दइएको छ।) 
 

एदफसी ६:१२ 

प्रश् ि १ - रनत्िक यिु के हो? 

रटप्पणी - बाइबलल ेभन्र्दछ, दक हाम्रो सङ्खघर्न िानिसहरूको नवु ििा होइि, तर वास्तविा र्दषु्टको रनत्िक सेिाहरूको 

नवु ििा हो। 'िासकहरू, अनधकारहरू र िनिहरू' भिकेो नवनभन् ि दकनसिका िराब रत्िाहरू हुिर, जो र्दषु्टको 

नियन्त्रणिुनि रहरे राजिीनतिा िराब िानिसहरू, न्याय दर्दि अर्दालत र सांसाररक धिनहरूद्वारा काि गर्दनछिर। र्दषु्ट रत्िाहरू 

स्वगीय स्र्ािहरूिा वास गर्दनछिर, जसलाई पृ्वीभन्र्दा िानर्को क्षेत्र, तर छुटकारा पाएकाहरू बस् िे स्वगनभन्र्दा िुनिको 

स्र्ािलाई नचत्रण गर्दनछ। ती र्दषु्ट रत्िाहरू पति भएका स्वगनर्दतूहरू हुिर (प्रकाि १२:७-१०)। त्यही कारणले गर्दान नतिीहरूल े

जीनवत परिेश् वरको नवरोध गरी िानिसहरूिा उहाैँका कािलाई िास पािन कोनसस गर्दनछिर। त्यही कारणले गर्दान संसारिा 

र्दषु्टका सेिाहरू प्राय: अरू धिनहरूतफन  ि त्रीपणून व्यवहार गछनिर, तर इसाईहरू, इसाई नवश् वास र नविेर्गरी बाइबलप्रनत 

सतु्रतापूणन व्यवहार गर्दनछिर। 

रनत्िक युि भिेको कनहले पनि हातहनतयार, रतंकवार्दीहरू, र्डयन्त्रहरू, अपहरणहरू र हत्याजस्ता कुराहरूलाई अैँगाल्ि े

'पनवत्र युि' होइि। इसाई नवश् वासअन्तगनत गररि ेरनत्िक युििा सध ैँ रनत्िक हातहनतयारद्वारा लनडन्छ, र त्यो पूणनरूपिा 

परिशे् वरल ेिञ् जुरी दर्दिुहुिे रनत्िक िनििा निभनर हुन्छ। इसाईहरूल ेल्िे हनतयारहरू 'सांसाररक अस् त्र-सस् त्र होइििर', तर 

त्यसको नवपरीत नतिीहरूसैँग भूतहरूको दकल्ला भत्काउिे ईश् वरीय िनि हुन्छ। परिेश् वरको ञाकािको नवु ििा उनैिे हरेक 

अहकंारपूणन वाधा र वहसहरूलाई इसाईहरूल े िास पार्दनछिर र ख्रीष्टप्रनत रञाकाकारी हुिको निनतत हरेक नवचारलाई 

नतिीहरूल ेवििा पार्दनछिर (२ कोररन्र्ी १०:३-५)। रनत्िक युि भिेको िराब िानिसहरू र िराब व्यवस्र्ाहरूद्वारा काि 

गि े र्दषु्ट रत्िाको युनिहरू र दक्रयाकलापहरूको नवु ििा तपाईंल े सििरूपिा लडाइ गिुन हो! रनत्िक युिको उदे्दश्य 

एकातफन  र्दषु्टको रक्रिणलाई साििा गर्दै िडा भइरहिु हो भिे अकोतफन  अगानड बढ्िु र त्यसको नियन्त्रणभन्र्दा बाहरर 

भएका िानिसहरूलाई िोस् ि ुहो। 

एदफसी ६:१४ 

प्रश् ि २ - हािील ेरफ्िो कतिरिा कस् िपुि ेसत्यताको पटेी के हो? 

रटप्पणी - 

िारीररक लडाइैँिा जाैँर्दा रोिी नसपाही ैँले लगाएको छोटो जािालाई पेटीले बाैँध् िे ग्यो। त्यसो गिानले उसको गोडाहरू र 

हातहरू काि गिन स्वतन्त्र हुन्र्े। लडाइैँिा व्यस्त िहुैँर्दा, नसपाही ैँले रफिो छातीपाता र तरवार त्यही कतिर-पेटीिा 

झुण्याउैँ ्यो। 

रनत्िक लडाइैँिा उि पेटील ेसत्यता, निरकपटता (इिान्र्दाररता) र तत्परतालाई बुझाउैँछ। इसाई नसपाही ैँको निनतत िु्य 

प्रश् ि यस्तो छ, एके ि इिान्र्दाररतासार् रनत्िक युििा ल्ि चाहन्छु? के ि रनत्ििक युििा ल्ि पणूनरूपिा इ्छुक छु?ए 

सत्यताको पेटीले इसाई नसपाही ैँको ल्ि ेउत्प्रेरणा र तत्परतालाई सङ्खकेत गछन। (एके ि त्यसो गिन चाहन्छु?ए)। इिान्र्दाररता 

भिेको रनत्िक युिको िनििाली हनतयार हो। ढोंगी र कपटी व्यनिल े भन्र्दा इिान्र्दाररताल े अनभप्रेररत व्यनिल े

अरूहरूलाई निक  प्रभाव पािन सक्छिर! युिको बारेिा इिान्र्दारीतासार् उत्प्रेररत िभएकोले र्दइु-नतहाइभन्र्दा बढी लडाकुहरू 

घर फके भिी हािी न्यायकतान ७:३ िा पढ्छछ ैँ! तर इिान्र्दारीतासार् उत्प्रेररत भएका नतिसय िानिसहरूलाई नलएर नगर्दोिल े

त्यो रात अनत ठूलो सन्यर्दललाई परानजत गरे। 

एदफसी ६:१४ 

प्रश् ि ३ - हािील ेधारण गिुनपि ेधार्मिकताको छाती-पाता के हो? 

रटप्पणी - 
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िारीररक युिको कुरा गि े हो भिे छाती-पाता रोिी नसपाही ैँको हनतयार नर्यो, जसले नतिीहरूको िरीरको घाटीरे्दनि 

नतघ्रासति ढाक््यो। यसको र्दईु भागहरू हुन्र्े; एउटाले अगानडपरट्ट ढक््यो भिे अकोले पछानडपरट्ट ढाक््यो (१ ििूएल 

१७:५,३८ काैँसाको नझलि)। यसरी नसपाहीको िुटु र फोक्सोजस्ता िहत्वपूणन अङ्खगहरूको सुरक्षा गररन््यो। 

रनत्िक युििा छाती-पाताले ि नतक र रनत्िक धार्मिकतालाई बुझाउैँछ। यो परिेश् वरल ेनवश् वासीहरूलाई पनहराइदर्दिुहुि े

धार्मिक अवस्र्ा होइि, तर ि नतक र पनवत्र जीवि नजउिको लानग परिेश् वरल ेदर्दिुहुि ेधार्मिक दक्रयाकलापहरू हुिर। इसाई 

नसपाही ैँको लानग िु्य प्रश् ि यस्त छ, एके ि ल ेरफूलाई रनत्िक युििा सिावेि गराउि ेि नतक र धार्मिक जीवि नजइरहकेो 

छु?ए धार्मिकताको छाती-पाताले प्रभावकारीरूपिा लडेर नवजय प्राप् त गिनको लानग रवश्यक ि नतक र रनत्िक (धार्मिक) 

जीविलाई सङ्खकेत गर्दनछ। (एके ि सक्षि छु?ए)। ि नतक र धार्मिक जीविनबिा इसाईले िुनिको निश् चयता पाउि सक्र्द ि, र्दषु्टल े

लगाएका र्दोर्हरूका नवु ििा उसले प्रनतकार गिन सक्र्द ि, रफ्िो र्दढृ नवश् वास र प्रार्निाको प्रभावकाररता उसिा किी हुन्छ 

र सङ्खघर्न गिे िनििा पनि उसिा किी हुन्छ। एधार्मिक िानिसको प्रार्निा िनििाली र प्रभाविाली हुन्छ (याकूब ५:१६)। 

िुिता, रत्ि-संयि, साैँचो प्रेि र सत्य बोलीवचिजस्ता कुराहरूिा ि नतक र धार्मिक जीवि िनजइकि नसपाही ैँल े

प्रभावकारीरूपिा ल्ि सक्र्द ि। र्दषु्टको दकल्लाहरू िास पािनको निनतत हातहनतयारहरूसैँग ईश् वरीय िनि हुि पछन (२ 

कोररन्र्ी १०:४-५)। 'धार्मिकता' भिेको सुरक्षा गि ेर रक्रिण गि ेिनििाली हनतयार हो! परिशे् वरल ेचाहअिुसार सही 

तररकाले नजउिलुे ि  नसपाही ैँलाई युििा बनलयो बिाउैँछ। 

एदफसी ६:१५ 

प्रश् ि ४ - हािील ेलगाउिपुि ेतयारीको जतु्ता के-के हुिर? 

रटप्पणी -  

िारीररक युििा, रोिी नसपाही ैँहरूको फलािका दकलाहरू ठोदकएका जुत्ताहरू लगाउिे बािी नर्यो, जुि रोिी सडकहरूिा 

लािो सियसति िँह्र्दा पनि फाट्र्द िर्े। यसरी, नसपाही ैँल ेलािो नहडाइैँको निनतत रफूलाई राम्रोसैँग तयारी ग्यो। जुनलयस 

नसजरसका सेिाहरूले सुरक्षानबनहि सतु्रहरूलाई छोटो सियावनधिा र्ुप्र  ठाउैँिा गई निरन्तर पक्रिे काि गर्े। 

रनत्िक युििा, जुत्ताल ेतुु न्त  ल्िुपि ेयुिको निनतत नसपाही ैँको पूणन तयारीलाई बुझाउैँछ। निलापको सुसिाचारद्वारा यो 

पूणन तयारीपिलाई ल्याइन्छ। निलापको सुसिाचारले (ख्रीष्टसैँगको सही सतबन्धले) इसाई नसपाही ैँलाई परिेश् वरसैँग र रफ्िो 

सङ्खगी नसपाही ैँसैँगको सही सतबन्धलाई ल्याउैँछ। यसले उसलाई परिेश् वरसैँग निलाप गराउैँछ, रफ्िो नछिेकीहरूसैँग निलाप 

गराउैँछ र उसको जीविको तोनडएको कुराहरूलाई पणून गराउैँछ। इसाई नसपाही ैँलाई िु्य प्रिर  ि यस्तो छ, एके ि तुु न्त  

रनत्िक युि ल्िको निनतत परूा सुसनित र पूणनरूपिा तयार छु?ए 'तयारीको जुत्ता' ले इसाई नसपाही ैँको पूरा सुसनिकरण, 

तयारी र तुु न्त  ल्ि ेक्षितालाई सङ्खकेत गर्दनछ। (के ि अनहल्य  गिन सक्छु?ए)। उर्दाहरणहरू: रफ्िो सतपनत्तहरू वृनि गिन 

िात्र ध्याि दर्दि ेधिी िानिस परिेश् वरप्रनत धिी नर्एि र  त्यही रात ििनको निनतत उसले कुि  तयारी गरेको नर्एि (लूका 

१२:१३-२१)। िूिन कन्याहरू र्दलुहासैँग  नववाहभोजिा प्रवेि गिन तयार नर्एििर (ित्ती २५:१०)। रफ्िा कािर्दारहरूप्रनत 

र्दवु्यनवहार गि ेव्यवस्र्ापकले िािे, नपउिे र िोज गिे काििा उसको सिय िेर फाल्यो; र रफ्िो िानलक फकसरउिे दर्दिको 

निनतत उसले तयारी गरेक  नर्एि (ित्ती २४:४५-५१)। 

एदफसी ६:१६ 

प्रश् ि ५ - नवश् वासको ढाल र र्दषु्टको अनग् िवाण भिकेो के-के हुिर? 

रटप्पणी - 

िारीररक युििा, रोिीहरूको ढाल छालाल ेिोनडएको १२० सेनन्टनिटर लािो र ७५ सेनन्टनिटर चछडा रयताकार अकारको 

हुन््यो। नसपाही ैँको िुटु, फोक्सो र अन्य िहत्वपूणन अङ्खगहरूलाई सतु्रको वाणबाट सुरक्षा गिनको निनतत त्यसलाई बिाइएको 

हुन््यो। त्यो वाण प्रहार गिुनभन्र्दा पनहले त्यसलाई अलकत्रािा डुबाएर रगो लगाउि े गररन््यो। त्यस्ता वाणहरू ढालिा 

ठोनक् कएपनछ त्यसको नतिो टुप्पो बोधो हुन््यो र त्यहाैँ बलेको रगोको ज्वाला निभ््यो। 

रनत्िक युििा, अनग् िवाणल े सतु्रको नवनभन् ि दकनसिका रक्रिणहरूलाई बुझाउैँछ। नतिीहरूका ठोक्रो हानि, िोक्सानि, 

चोट, अत्याचार, सतावट अर्वा सब  दकनसिका करठिाइहरूको ज्वालािय वाणहरूले भररएका हुन्छिर। नतिीहरूका केही 

वाणहरूले इसाईहरूको सिझ र हृर्दयिा सङ्खका, सन्र्देह, डर, वेर्दिा, लोभ, अहकंार, डाह अर्वा िारीररक अनभलार्ाजस्ता 

कुराहरू उब्जाइदर्दन्छिर। कनहलेकािँह नतिीहरूले गहूैँको िाझिा सािाहरू रोनपदर्दन्छिर, जसको ितलब इसाई िण्डलीिा 
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नवनभन् ि दकनसिका सिस्या र करठिाइहरू ल्याउिको निनतत परिेश् वरका जिहरूका िाझिा नतिीहरूले िािधारी इसाईहरू, 

ग र-इसाईहरू र अरू र्दषु्ट िानिसहरू रोप् ि गर्दनछिर (ित्ती १३:२५,३८)। कनहलेकािँह नतिीहरूको नज्रहो घातक वाणहरूझ ैँ 

हुन्छिर, जसले अरूको निन्र्दा-चचानद्वारा सत्यता, रत्िनवश् वास र राम्रो प्रनतष्ठलाई िास पार्दनछ। एनतिीहरूको नज्रहो नवर्ालु 

काैँ़ा हो, त् यसले छलको कुरा बोल् र्दछ। हरेकले रफ् िो नछिेकीनसत िुिले त िलेको कुरा गर्दनछ, तर हृर्दयिा चािँह त्यसको 

नवु ि ढुकेर पासो र्ाप् र्दछए (यर्मिया ९:८)। 

रनत्िक युििा, ढालले इसाईको नवश् वासलाई नचत्रण गर्दनछ। इसाईको यो नवश् वास इसाई नवश् वासको सार (वस्तुनिष्ट 

नवश् वास) भन्र्दा काििा प्रकट हुिे इसाईको नवश् वास (व्यनिनिष्ठ नवश् वास) हो। यो परिेश् वरको वचिहरू र प्रनतञाकाहरू साैँचो 

हुिर भिी भरोसा गिे नवश् वास हो र यसले यही निश् चयताको रधारिा काि गर्दनछ। नवश् वास भिेको सुरक्षा गिे र रक्रिण 

गि ेर्दवु  दकनसिको हनतयार हो। इसाई नसपाहीको लानग िु्य प्रश् ि यस्तो छ, एसतु्रको रक्रिणको नवु ि रफूलाई बचाउि र 

यो संसारिा परिेश् वरको राज्यको निनतत नवजयहरू प्राप् त गिनको निनतत के ि ले परिेश् वरका प्रनतञाकाहरूिा रफ्िो 

नवश् वासलाई सदक्रयरूपिा प्रयोग गर्दैछु?ए एनवश् वासको ढालले एकातफन  सङ्खका र डरजस्ता कुराहरूको नवु ििा रफूलाई 

बचाउिे नसपाही ैँको क्षिता हो भिे अकोतफन  अन्धकारको के्षत्रिा रक्रिण गरी नवजयहरू प्राप् त गिुन हो। उर्दाहरण: याइरसकी 

छोरी िर्दान, यिेूले नतिलाई डराउिु पर्दैि, तर उहाैँसैँग िृत्यु र जीवििानर् िनि छ भिी नवश् वास गर भिी उपर्देि दर्दिुभयो 

(लूका ८:४९-५०)। येि ू ख्रीष्टिा नवश् वास गि े हरेक परिशे् वरको पुत्र हो, (परिेश् वरबाट जनन्िएको) परिेश् वरको साैँचो 

सन्ताि हो अनि त्यही नवश् वासले इसाईलाई पापिय संसारिानर् रठकसैँग नवजयी तलु्याउैँछ (१ यूहन् िा ५:१-५)। 

नवश् वासलाई काििा प्रकट गरेर इसाईले रफ्िो जीविको पाप, संसारको प्रलोभिहरू र भूतात्िाहरू िनिहरूको 

रक्रिणिानर् नवजयी हुन्छ। 

एदफसी ६:१७ 

प्रश् ि ६ - िनुिको टोप के हो? 

रटप्पणी - 

िारीररक युििा, रोिी नसपाही ैँले रफ्िो टाउकोलाई सुरक्षा दर्दि फलाि, नपत्तल अर्वा छालाबाट बनिएको टोप लगाउिे 

ग्यो। 

रनत्िक युििा, टोपले िुनि अर्वा िुनिको रिालाई नचत्रण गर्दनछ (१ र्ेसलोनिके ५:८)। सङ्खघर्नको िाझिा (करठिाइ र 

सतावटिा) इसाई नसपाही ैँसैँग िुनिको निश् चयता हुिुपछन- वतनिाि अनि भनवरयको लानग। रिा अर्वा निश् चयतानबिा 

इसाईले ल्िे चाहिालाई सनजल  त्याग् िसक्छ। उसको निनतत स्वयिर परिशे् वर ल्र्द हुिुहुन्छ (प्रस्र्ाि १४:१४), ऊ पािी र 

रगो भएर जाैँर्दा परिेश् वर उसको सार्िा हुिुहुिेछ (यि या ४३:२; प्रस्र्ाि १४:२६-२९; र्दानिएल ३:२४-२७), र 

सतावटहरू अनि र्द:ुि-कष्टहरूबाट परिेश् वरल ेउसलाई फेरर छुटकारा दर्दिुहुिछे भन् िे परिेश् वरको ञाकािले इसाई नसपाहैँलाई 

निरन्तर युि गिन बनलयो, सहासी र र्दढृ तुल्याउैँछ। परिशे् वरले रफूिा सुु  गिुनभएको असल कािलाई निरन्तरता दर्दई परूा 

गिुनहुिछे भन् िे निश् चयताले (दफनलप्पी १:६; दफनलप्पी २:१२-१३) अनन्तिसति लनडरहि इसाईलाई बनलयो र र्दढृ बिाउैँछ। 

नवश् वासले ि  िानिसलाई काि नसध्यध्याउिे व्यनि बिाउैँछ (यहून् िा १७:४; प्रेररत २०:२४; कलस्सी ४:१७)! 

'िुनि' रक्रिण गि ेहनतयार पनि हुि सक्छ। भजि ४०:१-३ िा हािी पढ्छछ ैँ, दक कसरी र्दाऊर्दलाई परिेश् वरल ेसिस्याहरू 

र करठिाइहरूको र्दलर्दल ेनहलोिा डुब् िबाट छुटकारा दर्दिुभएपनछ नतिले 'िुनिको गीत' गाए। नतिले यसरी गाउैँछिर, एउहाैँल े

िेरा ओठिा एउटा ियाैँ गीत रानिदर्दिुभयो ... धेर ल ेयो र्दे् िछेिर  र डराउिछेिर , र परिप्रभुिा भरोसा रा् िेछिर ।ए त्यस गरी 

अरूहरूलाई एिुनिको सुसिाचारए प्रचार गिुन (यि या ५२:७) र परिेश् वरको (िुनिको) वचिहरू त्यनत्तक  िानल उहाैँकहाैँ 

कनहल्य  फर्ककर्द ि, तर उहाैँलाई प्रसन् ि तुल्याउि ेगरी त्यसल ेकाि पूरा गरेको  भिी हिेुन- यी कुराहरू संसारिा उत्ति रक्रिण 

गि ेहनतयारहरू हुिर। 

इसाई नसपाही ैँको निनतत िु्य प्रश् ि यस्तो छ, एके ि ल ेर्दषु्टको रक्रिणको नवु ििा रफ्िो सिझ र नवचारहरूलाई सुरनक्षत 

पार्दैछु, तादक अरूहरूलाई बचाउिे कािको निनतत परिेश् वरले िलाई प्रयोग गिनको निनतत सतु्रको रक्रिणबाट घरी-घरी 

परिेश् वरल ेिलाई बचाउिुभएकोले ि बाैँचेको छु भन् ि ेकुरािा के ि निरन्तर निश् चत छु?ए 'िुनिको टोपल'े इसाई नसपाही ैँको 

नवचार र भाविाहरूलाई सतु्रको रक्रिणबाट सुरक्षा गि ेक्षितालाई बुझाउैँछ, जसल ेनविेर्गरी सङ्खकाल ेगि ेरक्रिणहरूको 

िाझिा उसले िुनिको निश् चयतालाई कािय रा्र्दछ। 
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एदफसी ६:१७ 

प्रश् ि ७ - रत्िाको तरवार के हो? 

रटप्पणी - 

िारीररक युििा रोिी नसपाही ैँल ेछोटो तरवारलाई सुरक्षा गि े र रक्रिण गि े हनतयारको रूपिा रफ्िो पटेीिा रा् ि े

ग्यो। उि तरवारले रोिको लानग धेर  नवजयहरू दर्दलायो। 

रनत्िक युििा तरवारल े परिेश् वरको वचिलाई नचत्रण गर्दनछ। यहाैँ यसले सतपणून बाइबललाई बुझाउैँ र्द ि, तर त्यसको 

सट्टािा नविेर् पररनस्र्नतहरूिा बोनलएको बाइबलको नविेर् वचिहरू हुिर9। जबसति परिशे् वरको वचि प्रचार सतपूणन 

बाइबलिा उल्लेनित परिशे् वरको प्रकािअिुरूप हुन्छ, उि प्रचार 'रत्िाको तरवार हो।' िानिसहरूको पाप प्रकट गिन, र्दोर् 

र लाजिा नतिीहरूलाई र्दोर्ी ठह् याउि, सत्यको नवु ििा नतिीहरूको वहसलाई िण्डि गरी गलत सानबत गिन, 

नतिीहरूका सङ्खकाहरूलाई हटाउि, नतिीहरूका डर-त्रासहरूलाई भगाउि, र्दषु्टलाई भगाउि र इसाईहरू िँह्ि ेबाटोलाई 

उज्याउलो पािन पनवत्र रत्िाल ेबाइबलको वचिहरूलाई प्रयोग गिुनहुिछे। इसाई नसपाही ैँले रफूलाई सोध् िुपिे िु् य प्रश् ि 

यस्तो छ, एरनत्िक युििा के ि ले रफ्ि  वचिहरू प्रयोग गर्दछुै, दक बाइबलिा भएको परिशे् वरको नविेर् वचिहरू प्रयोग 

गर्दैछु?ए 'रत्िाको तरवारले' झूटहरू प्रकट गि,े वहसहरू िण्डि गि े र परिेश् वरको वचिको सत्यताद्वारा िानिसहरू 

नवश् वस्त पाि ेइसाई नसपाही ैँको क्षितालाई नचत्रण गर्दनछ। उर्दाहरण: 

 येिू र्दषु्टद्वारा पररनक्षत हुिुहुैँर्दा, उहाैँले र्दषु्टको झूटहरूलाई िण्डि गिन तीिपटक बाइबलबाट परिेश् वरको वचि उध्यधृत 

गिुनभयो (ित्ती ४:१-११)। 

 िानिसहरूका प्रश् िहरूको उत्तर दर्दि उहाैँले बाइबलको नविेर् वचिहरू प्रयोग गिुनभयो (लूका १०:२५-२८)। 

 र उहाैँल ेिानिसहरूलाई परिशे् वरको राज्यको बारेिा नसकाउि बाइबलको नविेर् वचिहरू प्रयोग गिुनभयो (ित्ती 

२१:४२-४४)। 

एदफसी ६:१८-२० 

प्रश् ि ८ - प्रार्निा दकि रनत्िक यिुको भाग हो? 

रटप्पणी - १८ पर्दलाई कनहलेकािँह इसाई नसपाही ैँको हनतयारको एक भाग हो भिी ठािँिर्द ि। वास्तिवा प्रार्निा 

निनश् चतरूपिा रनत्िक युिको भाग हो। यिे ूख्रीष्टका प्रेररतहरूको सब  भन्र्दा पनहलो काि भिेको वचि र प्रार्निा घोर्णा 

गिुन नर्यो (प्रेररत ६:४)। बाइबलिा उल्लेनित नविेर् वचिहरूलाई इसाईहरूले रफ्िो व्यनिगत जीवििा, प्रार्निािा र 

अन्तर्मबन्तीिा हरेक अवसर प्रयोग गिुनपछन (नहतोपर्देि ३:५-६ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। 

एरत्िािा प्रार्निा गिुनए भिेको प्रार्निा गर्दान पनवत्र रत्िालाई तपाईंलाई अगुवाइ गिन दर्दि ुहो, जसको ितलब बाइबलिा 

प्रटक गररएअिुसार पनवत्र रत्िाको इ्छाअिुसार प्रार्निा गिुन हो, र उहाैँको सहायतािा निभनर हुि ुहो। इसाई नसपाही ैँल ेसब  

दकनसिले प्रार्निा गर्दनछ, जस्त : रफ्िो हृर्दयको कुराहरू परिेश् वरिा पोिाउैँछ, सहायताको निनतत पुरका गछन, बुनिको 

निनतत अिुरोध गछन, अरूहरूका निनतत अन्तरनबन्ती गछन, र रफूले पाएको उत्तरहरूका निनतत परिेश् वरलाई धन्यवार्द 

चढाउैँछ। प्रार्निािा किजोर िहुिको निनतत ऊ सचेत रहन्छ। उसले सब  सन्तहरूका निनतत निरन्तर प्रार्निा गछन, तादक सब  

इसाईहरूलाई परिशे् वरल ेरफ्िो बाटोिा ल्याउिुभएको होसर, परिशे् वरले रफ्िो सावनभछनिकतािा िासि, उहाैँको इ्छा र 

िनहिा नतिीहरूका जीवििा अझ बढी िात्रािा प्रर्दिनि गिुनभएको होसर। यहाैँ इसाईल ेरफ लाई गिुनपि ेिहत्वपूणन प्रश् ि यस्तो 

छ, एके ि निरन्तर प्रार्निा गरररहन्छु?ए (१ र्ेसलोनिके ५:१७)। 'रत्िािा प्रार्निा गिुन' भिेको इसाई नसपाही ैँको परिेश् वरसैँग 

सीधा सतपकन  गि ेउसको क्षितालाई सङ्खकेत गछन। परिेश् वरले प्रार्निाद्वारा सिस्याहरूलाई अवसरहरूिा बर्दल्िुहुन्छ! 

चरण ४ - लाग ूगिुन                              प्रयोगहरू 

ध्याि दर्दिहुोसर - यो िण्डिा भएका कुि सत्यताहरूलाई इसाईहरूको जीवििा प्रयोग गिन सतभाविा छ? 

नसकेको कुरा बाै्ँ िहुोसर र ले्  िुहोसर - एकल ेअको व्यनिलाई दर्दिाग नियाउि लगाऔैँ र एदफसी १०-२० बाट सतभानवत 

प्रयोगहरूको सूची बिाउिुहोसर। 

ध्याि दर्दिहुोसर - यहाैँ भएका प्रयोगहरूिध्य ेकुि प्रयोग परिशे् वरले तपाईंको लानग व्यनिगत प्रयोग बिाउि चाहिुहुन्छ? 

                                                           
9
 Greek: not 'logos' but 'rema'. For example, Jesus Christ used "the sword of the Spirit" when he quoted Deuternomy 

8:3 in Matthew 4:4. 
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ले्  िहुोसर - उि व्यनिगत प्रयोगलाई िोटबुकिा ले्  िुहोसर। रफ्िो व्यनिगत प्रयोगलाई स्वतन्त्रसार् सिूहिा बाैँ्िुहोसर। 

(हरेक सिूहका िानिसहरूल े फरक-फरक सत्यताहरू पत्ता लगाउिछेिर अर्वा नतिीहरूल े उही सत्यताबाट फरक-फरक 

प्रयोगहरू बिाउि सक्छिर भन् ि ेकुरा यार्द गिुनहोसर। केही सतभानवत प्रयोगहरूका सूची यहाैँ रानिएको छ।) 
 

एफसी ६:१०-२० बाट निकानलएका केही सतभानवत अिपु्रयोगहरू: 

६:१० रफ्िो िािवीय िनि र िािवीय योजिाहरूिा कनहल ेपनि बनलयो हुि कोनसस िगिुनहोसर। बु  त्यसको सट्टािा 

परिेश् वरको िनि र परिेश् वरको योजिाहरूिा भर पिे कुरािा बनलयो हुिुहोसर। 

६:११ एक-र्दईु वटा रनत्िक हनतयारहरू नलएर कनहले पनि रनत्िक युि िल्िुहोसर। परिशे् वरल ेदर्दिुहुि ेसारा रनत्िक 

हात-हनतयारहरू धारण गिुनहोसर। 

६:११ इसाईजस्त  भएर बस् िुहोसर, िँह्िुहोसर र िडा हुिुहोसर! परिेश् वरसैँगको तपाईंको सतबन्धिा बस् िुहोसर, जसको 

ितलब तपाईंल े स्वगनिा ख्रीष्टसैँग  प्राप् त गिुनहुि े तपाईंको धार्मिकताको रनत्िक अवस्र्ािा रत्िनवश् वासको सार् 

नवश्राि गिुनहोसर (एदफसी २:६)। यो संसारको अरू िानिसहरूको तपाईंको सतबन्धिा िँह्िुहोसर, जसको ितलब 

नतिीहरूसैँग पक् का इसाई तररकािा व्यवहार गिुनहोसर (एदफसी २:२,१०; ४:१,१७; ५:२,८,१५)। ि ताि र त्यसको 

र्दषु्ट रत्िाहरूको सन्र्दभनिा तपाईंको सतबन्धिा िडा हुिुहोसर, जसको ितलब सतु्रको साििा गिुनहोसर, त्यसको 

युनिहरू र रक्रिणहरूलाई बन्र्द गिुनहोसर र त्यसको हिलाहरूलाई धपाउिुहोसर। 

६:१२ इसाईहरूको युिको बोलावट कनहल्य  अरू िानिसहरूको (िासु र रगतको) नवु ििा होइि अनि कनहल्ये स निकजन्य 

हातहनतयारहरू प्रयोग गिनको निनतत होइि। यो त सध ैँ र्दषु्ट रत्िाहरू, नतिीहरूका र्दषु्ट योजिाहरू, नतिीहरूका र्दषु्ट 

प्रभावहरू र रक्रिणहरूको नवु ििा हो र त्यसलाई सध ैँ रनत्िक हातहनतयारहरूद्वारा परास्त गिुनपछन। 

६:१३ इसाई नसपाही ैँ भिेको रफ्िो िराब योजिाहरू परूा गिनको निनतत सांसाररक हनतयारहरू प्रयोग गिे रतंकवार्दी 

होइि। इसाई नसपाही ैँले परिेश् वरका सारा हातहनतयारहरू धारण गछन, जसिा रनत्िकी हनतयारहरू पर्दनछिर। यो 

तररकाद्वारा िात्र ऊ सतु्रल ेरक्रिण गर्दान िडा रहि सक्छ। 

६:१४ रनत्िकी सङ्खघर्नहरूबाट भाग् िे होइि, बु  इिान्र्दारीसार् उत्प्रेररत भएर रनत्िक युिहरू ल्िे निणनय गिुनहोसर। 

६:१४ र्दषु्टको िनिहरूर्देनि सुरनक्षत िभइकि प्रकट हुि निणनय िगिुनहोसर, तर ि नतक र धार्मिक जीवि नजउिुहोसर तादक 

रनत्िक युि ल्ि तपाईं सक्षि हुिुहुिछे। 

६:१५ र्दषु्टको िनिहरूद्वारा पक्राउ िपिुनहोसर तर सुसिाचारद्वारा पूणन व्यनि बन् िे निणनय गिुनहोसर तादक रनत्िक युि ल्ि 

तपाईं पणूनरूपिा तयार हुि सक् िुभएको होसर। 

६:१६ र्दषु्टको िनिहरूको रक्रिणहरू नवु ि निनरक्रय रहि े निणनय िगिुनहोसर तर परिेश् वरका प्रनतञाकाहरूिा नवश् वास 

गिुनहोसर र त्यसिा रहरे काि गिुनहोसर तादक रनत्िक युिहरूिा तपाईंले रफ्िो सुरक्षा गिुनहुिछे, र नवजयहरू प्राप् त 

गिुनहुिछे। 

६:१७ र्दषु्टको िनिहरूबाट सुरनक्षत िभइकि रफ्िो नवचार र भाविाहरू प्रकट िगिुनहोसर तर सत्यताले रफ्िो नवचार र 

भाविाहरू भिुनहोसर तादक परिशे् वरल ेतपाईंलाई यस जीवििा रइपि ेकरठिाइ र सतावटहरूबाट बचाउिुहुिेछ र 

अन्तिा उहाैँले तपाईंलाई रफ्िो उपनस्र्नतिा सर्दासवनर्दा बचाउिुहुिेछ। 

६:१७ र्दषु्टको िनिहरूको रक्रिणहरूको नवु ििा निनरक्रय रहिे निणनय िगिुनहोसर तर िराब नवचारहरू र कािहरूलाई 

रक्रिण गिन बाइबलका वचिहरूलाई सििरूपिा प्रयोग गिुनहोसर तादक रनत्िक युिहरूिा हुिे परीक्षाहरू र 

पासोहरूिा तपाईं नवजयी हुिुहुिेछ। 

६:१८२० र्दषु्टको िनिहरूको रक्रिणहरूिा डराउि े निणनय िगिुनहोसर तर बाइबलिा उल्लेनित रत्िाको 

प्रकािहरूसैँग निल्िे गरी प्रार्निा गिुनहोसर तादक रनत्िक युिहरूिा तपाईं परिेश् वरसैँग सीधा सतपकनिा रहिुहुिछे। 

रनत्िक युिहरूलाई परिेश् वरले रनत्िक अवसरहरूिा पररवतनि गिन सक् िुहुन्छ! 
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ित्ती ४:१-११ बाट निकानलएका केही व्यनिगत अिपु्रयोगका उर्दाहरणहरू: 

ि कतिरिा सत्यको पेटी कस् ि चाहन्छु। ि अप्ठ्यारो पररनस्र्नतहरूबाट भाग् ि चाहन् ि र ि इिान्र्दारीपूवनक रनत्िक युििा 

सहभागी हुि चाहन्छु। यो सिपनणताको सार्िा ि प्राय: परिशे् वरसैँग प्रार्निा गिछुे, दक उहाैँले िेरो डर हटाउिुभएर िलाई 

नगर्दोिजस्त  साहासी र डरनवनहि बिाउिुहुिछे। 

र्दषु्टको सेिाहरूल ेिरेो नवचार र भाविाहरूलाई रक्रिण गर्दान ि नवश् वासको ढाल प्रयोग गिन चाहन्छु। सङ्खका, सन्र्देह, डर, 

पीर-वेर्दिा, लोभ, अहकंार, डाह र अनभलार्ाजस्ता अनग् िवाणहरूले िलाई प्रहार गर्दान, त्यस्ता नवचार र भाविाहरूको 

नवु ििा ि नवश् वासद्वारा काि गिन चाहन्छु। सदक्रय नवश् वासद्वारा ि र्दषु्ट र त्यसको युनिहरूलाई नवरोध कसरी गि ेभिी 

नसक् ि चाहन्छु। 

चरण : ५ - प्रार्निा                                    प्रनतदक्रया 

एदफसी ६:१०-२० िा परिेश् वरल ेनसकाउिुभएको एउटा सत्यताको लानग हािी सब  पाल पालो प्रार्निा गरछ ैँ। 

(यो बाइबल अध्ययििा तपाईंले के नसक् िुभएको छ भिी तपाईंको प्रार्निािा परिशे् वरलाई प्रनतदक्रया दर्दिुहोसर। प्रार्निा एक 

वा र्दईु वाक्यहरूिा िात्र गि ेअभ्यास गिुनहोसर। हरेक सिूहका िानिसहरूल ेफरक-फरक नवर्यहरूका बारेिा प्रार्निा गिेछिर 

भन् िे कुरा यार्द गिुनहोसर। 
 

  

  

५ प्रार्निा (८ नििेट)                               अन्तरनबन्ती प्रार्निा 

अरूहरूको लानग प्रार्निा गिुनहोसर 

र्दईु-तीि जिाको सिूहिा बसेर प्रार्निा गिुनहोसर। एकले अकानको निनतत र संसारका िानिसहरूका निनतत प्रार्निा गिुनहोसर। 

(रोिी १५:३०; कलस्सी ४:१२)। 

६ गहृकायनको तयारी (२ नििेट) 

अको पाठको निनतत 
  

(सिहूको अगवुा - सिूहका सर्दस्यहरूलाई यो गृहकायनको तयारी लेिेको कागज दर्दिुहोसर अर्वा उिीहरूलाई यो ले्  ि 

लगाउिुहोसर।) 

१. प्रनतविता - चेलाहरू बिाउिे काििा प्रनतवि हुिुहोसर।  

अको व्यनिसैँग अर्वा िानिसहरूको सिूहिा एदफसी ६:१०-२० बाट प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा बाइबल अध्ययि 

गिुनहोसर। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - एस्तर २,३,४ र ५ को रधा अध्यायबाट प्रत्येक दर्दि परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउिुहोसर। िि पिे सत्यता पत्ता लगाउिे नवनध प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणी बिाउिुहोसर। 

३. पर्द कण्ठ गिुनहोसर - (३) सेवा - िकून स १०:४५ 

 रफूले कण्ठ गरेका पाैँच बाइबल पर्दहरू र्द निक पिुरवलोकि गिुनहोसर। 

४. प्रार्निा - कुि  व्यनि वा कुि  नविेर् कुराको निनतत यो हप् ता प्रार्निा गिुनहोसर र परिेश् वरल े के गिुनहुन्छ भिी हिेुनहोसर 

(भजिसङ्खग्रह ५:३)। 

५. चलेाहरू बिाउि ेतपाईंको िोटबुक अद्यावनधक बिाउिहुोसर- तपाईंको िोटबुकिा परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा 

पाएका कुराहरू, बाइबल पर्द कण्ठ गरेको कुराहरू, बाइबल अध्ययि गर्दनको कुराहरू र यो तयारीको कुराहरू ले् िुहोसर। 
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पाठ ४३ 

१ प्रार्निा 

सिहूको अगवुा - परिेश् वरको उपनस्र्नतप्रनत सचेत हुि र उहाैँको रवाज सुन् ि उहाैँको रत्िाद्वारा परिेश् वरको अगुवाइ 

िाग् िको लानग प्रार्निा गिुनहोसर। चेलालाहरू बिाउि ेबारेको यो पाठलाई प्रभुिा सिपनण गिुनहोसर। 

२ रराधिा  (२० नििेट)                    [ििोवनृत्तको अनभव्यनि] 

परिशे् वरलाई धन्यवार्द दर्दि ु

यो पाठिा हािी परिशे् वरलाई धन्यवार्द दर्दएर हाम्रो रराधिा प्रकट गिे कुराको बारेिा नसक्र्दछछ ैँ। 

भजि १०७:१-९,१०-१६,१७-२२ पढ्िुहोसर। 

परिेश् वरल े प्रार्निाको उत्तरहरू दर्दिुहुन्छ; त्यस गरी उहाैँल े रश् चयनकिनहरू गिुनहुन्छ, असल कुराहरू र नसक् िुपिे पाठहरू 

नसकाउिुहुन्छ। 

यी कुराहरूलाई ध्याििा रा् िुहोसर: परिशे् वरल ेतपाईंको जीवििा उत्तर दर्दिुभएको प्रार्निा; तपाईंको जीवििा परिशे् वरल े

गिुनभएको रश् चयनकिन; अर्वा उहाैँले तपाईंलाई नसकाउिुभएको असल निक्षा अर्वा नविेर् पाठ। 

रराधिा गिुनहोसर - िानर् उल्लेनित कुराहरूिध्य े कुि  एकको निनतत एक-र्दईु वाक्यिा पाल पालो परिशे् वरलाई धन्यवार्द 

दर्दिुहोसर। 

(उर्दाहरण: क. उहाैँल ेतपाईंलाई जीविसार्ी दर्दिुभयो; ि. उहाैँले तपाईंको जीवि बचाउिुभयो; ग. उहाैँले तपाईंलाई रत्ि-

सतिाि दर्दिुभयो (यि या ४३:४); घ. उहाैँले तपाईंलाई रफ्िो सतु्रलाई क्षिा दर्दि साि्यन दर्दिुभयो।) 

३ नसकेको कुरा बाै्ँ ि ु(२० नििटे)                   [िान्त सिय] 

एस्तर २,३,४,५ अध्यायहरू 
 

तोदकएको बाइबल िण्ड (एस्तर २,३,४,५ अध्यायहरू) बाट परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा, के कुरा नसक् िुभएको 

छ, त्यसबाट छोटकरीिा पाल पालो बाैँ्िुहोसर (अर्वा तपाईंको िोटबुकबाट पढ्िुहोसर)। अरूले बाैँ्र्द गरेको कुरा सुन् िुहोसर, 

उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई स्वीकार गिुनहोसर तर उसले बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

४ निक्षा (७० नििेट)                                   [प्रभतु्व] 

परिशे् वरको इ्छा पत्ता लगाउि ु

एतपाईंले रफ्िो जीविको लानग परिेश् वरको असल योजिा कसरी अिुभव गिन सक् िुहुन्छ?ए 

एतपाईंको जीविको लानग परिशे् वरको योजिासैँग उहाैँको चररत्र कसरी सतबनन्धत छ?ए 

एतपाईंले गिुनपिन निणनय र छिछटहरूलाई ध्याि रािेर परिशे् वरको इ्छा पत्ता लगाउिे िागनर्दिनक नसिान्तहरू के-के हुि?ए 

एके परिेश् वरले तपाईंलाई केही छिछट गिन स्वतन्त्रता दर्दिहुन्छ?ए 

क. परिशे् वरको इ्छा-योजिा उहाैँको चररत्रसैँग सतबनन्धत हुन्छ 

१. परिशे् वरको इ्छा अर्वा योजिा 

एदफसी १:११ ले भन्र्दछ, एउहाैँिा, जसल ेसब  कुरा रफ्िो इ्छाको योजिाअिुसार पूरा गिुनहुन्छ, रफ्िो अनभप्रायअिुसार 

हािीलाई छान् िुभएको छ।ए परिेश् वरको योजिािा के कुरा सिावेि छ? सतपणून सृनष्ट र सारा इनतहासका लानग परिेश् वरको 

योजिािा प्रत्येक जीविको लानग उहाैँको योजिा सिावेि छ। 

- परिेश् वरको योजिाले तपाईंको अनद्वतीय व्यनित्वलाई सहीरूपिा परूा गर्दनछ र त्यसलाई नवकास गर्दनछ। 

- परिेश् वरको योजिा उहाैँको सिझिा तपाईंको निनतत भएको जीविको उदे्दश्यसैँग ठ्यक् क  िले िान्छ। 

- परिेश् वरको योजिािा उहाैँल ेतपाईंको जीवििा रउि दर्दिहुुिे पररनस्र्नतहरूका सार्  उहाैँले तपाईंलाई दर्दिुहुि ेव्यनिगत 
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निर्देिि सािले हुन्छ। 

परिेश् वरको योजिा प्रत्येक व्यनिका लानग बिाइएको हो, दकिभिे प्रत्येक व्यनि र उसको लानग परिशे् वरको योजिा उहाैँको 

हृर्दयिा एकसार् जनन्िएका हुिर (यि या ४३:७)। 

२. परिशे् वरको चररत्र 

तपाईंको जीवििा परिशे् वरको योजिा पूरा गिनको लानग उहाैँको चररत्र जान् िु कनत िहत्वपूणन छ? 

परिशे् वर कृपाल,ु र्दयाल,ु ररस गिनिा दढलो, प्रिेिा धिी अनि उहाैँ रफूल ेबिाउिभुएका सब र्ोकप्रनत असल हुिहुुन्छ। 

यसर्न, तपाईंल ेपरिेश् वरलाई जनत राम्ररी जान् िुहुन्छ, त्यनत ि  बढी तपाईं रफ्िो जीविको लानग उहाैँको योजिािा र उहाैँका 

प्रनतञाकाहरू भरोसा गिुनहुन्छ (भजि १४५:८-९; २३:१-६)। 

परिशे् वर सत्यल ेपणून हुिहुुन्छ अनि उहाैँल ेज ेभन् िुहुन्छ, त्यही गिुनहुन्छ। 

यसर्न, तपाईंल ेजनत राम्ररी परिेश् वरको सत्यता (परिेश् वरल े जे भन् िुहुन्छ) जान् िुहुन्छ, त्यनत ि  बढी तपाईं उहाैँको इ्छा 

अर्वा योजिा बुझ्ि सक् िुहुिछे। परिेश् वरल ेपनहल ेनलनित बाइबलिाफन त रफ्िो सत्यता प्रकट गिुनहुन्छ र त्यसपनछ उहाैँको 

पनवत्र रत्िाद्वारा गिुनहुन्छ, जसले तपाईंको सिझ, हृर्दय र जीवििा बाइबलको सत्यतालाई लागू गिुनहुन्छ (गन्ती २३:१९; 

यूहन् िा १४:१६-१७,२६; १६:८,१३-१४; १७:१७)। 

३. परिशे् वरको प्रकाि 

परिेश् वर रफ्िो सृनष्ट र प्राणीहरूभन्र्दा अनत ि  नविाल हुिुहुन्छ। परिेश् वरले रफ्िा सब  इ्छा-योजिा िानिसहरूलाई प्रकट 

गिुनभएको छ ि। परिशे् वरले िानिसहरूलाई प्रकट गिुनभएको कुरािा परिेश् वरको निर्दिेिको सन्र्दभनिा नविेर् तर्ा साधारण 

निक्षाहरू पनि सिावेि छिर। 

परिशे् वरको प्रकट गररएको इ्छाको उदे्दश्य 

भजि ३२:८ पढ्िुहोसर। परिेश् वरले तपाईंलाई डो् याउिे प्रनतञाका दर्दिुभयो। 

यूहन् िा १४:२१,२३ पढ्िुहोसर। परिशे् वरको प्रकट गररएको इ्छाको उदे्दश्य यो हो, दक तपाईंले त्यसलाई पालि गिुनभएको 

होसर र यसरी ख्रीष्टसैँग िनजकको सतबन्ध प्राप् त गिुनहोसर। तपाईंले परिेश् वरको प्रकट गररएको इ्छालाई बुझ्ि उत्कट प्रयास 

गिुनपछन। 

व्यवस्र्ा २९:२९; यि या ५५:८-११ पढ्िुहोसर। जेजस्तो भए तापनि परिेिर  वरको गुप् त (प्रकट िगररएका) इ्छार्देनि 

डराउिुपर्दिै अर्वा परिशे् वरले तपाईंको जीविलाई डो् याउिुहुिे पररनस्र्नतहरूप्रनत नचनन्तत हुिुपर्दैि। परिशे् वरको 

स्वभावलाई यार्द गिुनहोसर। 

रोिी ८:२८ पढ्िुहोसर। परिेश् वरको गुप् त इ्छाको (र व्या्या िगररएका पररनस्र्नतहरूको) उदे्दश्य पनि तपाईंक  भलाइको 

लानग हो! परिेश् वर ञाकाििा, िनििा र प्रेििा सावनभछि सतपन् ि हुिुहुन्छ भन् ि ेकुरा यार्द गिुनहोसर। 

परिशे् वरको नविरे् निक्षाहरूको उर्दाहरणहरू: 

बाइबलिा भएका नविेर् रञाकाहरू, निर्ेधाञाकाहरू र निक्षाहरू- यी सब  परिेश् वरल ेिाग गिुनहुन्छ; जस्त : 

 प्रस्र्ाि २०:१२ पढ्िुहोसर। िानिसहरूल ेरफ्ि रिाबुबाको रर्दर गिे कुरा परिेश् वरले रञाका गिुनहुन्छ। 

 प्रस्र्ाि २०:१४ पढ्िुहोसर। यछिजन्य अि नतकतालाई परिेश् वरल ेनिर्ेध गिुनहुन्छ। 

 ित्ती ६:१४-१५ पढ्िुहोसर। एकले अकानलाई क्षिा दर्दिुहुन्छ भिी परिेश् वरल ेिानिसहरूलाई नसकाउिुहुन्छ। 

परिशे् वरको साधारण निक्षाहरूको उर्दाहरणहरू 

बाइबलका साधारण निक्षाहरू अर्वा नसिान्तहरू ती क्षेत्रहरूसैँग सतबनन्धत छिर, जहाैँ पनहल ेतपाईंले नवनभन् ि  कारक 

तत्वहरूबारे नवचार गिुनपछन अनि त्यसपनछ यी नवचारहरूका रधारिा त्यसलाई छिछट गिुनपछन; जस्त : 

 एदफसी ५:१०,१५-१६ पढ्िुहोसर। तपाईंल ेयो कुरा नवचार गिुनपछन, दक कुि कुराहरूले परिेश् वरलाई प्रसन् ि तलु्याउैँछ र 

कुि कुराल ेप्रसन् ि तलु्याउैँ र्द ि। 

 रोिी १४:१९ पढ्िुहोसर। बुनििािर व्यनिको रूपिा कसरी नजउिे भिी तपाईंल ेनवचार गिुनपर्दनछ। 

 १ कोररन्र्ी १०:२३ पढ्िुहोसर। कुि कायन वास्तवि  उपयोगी र रचिात्िक छिर भिी तपाईंले नवचार गिुनपछन। 

निश् चय ि  बाइबलका नविेर् निक्षाहरूका सार्  साधारण नसिान्तहरूलाई पनि सही दकनसिले व्या्या गररिुपछन। 
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ि. परिशे् वरको इ्छाको सतबन्धिा उहाैँको नविरे् निक्षाहरू 

परिेश् वरले रफ्िो इ्छाको प्रकािको रूपिा र तपाईं जािपुिे बाटो र्देिाउिे कतपास अर्वा िािनचत्रको रूपिा बाइबल 

दर्दिुभएको छ। बाइबलिा परिेश् वरको प्रकािको भागहरूिा नविेर् रञाकाहरू, निर्ेधाञाकाहरू र निक्षाहरू सिावेि भएको 

हुन्छ। कुि वेिेर् क्षेत्रिा परिशे् वरको इ्छा बुझ्िलाई पनहले तपाईंले रफ्िो प्रश् िको नवर्यको सन्र्दभनिा सब  नविेर् रञाकाहरू, 

निर्ेधाञाकाहरू अर्वा निक्षाहरूलाई ििि गिुनपछन। 

१. बाइबलिा तपाईंल ेनवचार गिुनभएको नवर्यबारे परिशे् वरल ेनविरे्गरी के भन् िहुुन्छ? (२ नतिोर्ी ३:१६-१७) 

तपाईंल े नवचार गिुनभएको यस नविेर् क्षेत्र अर्वा नवर्यिा बाइबलको कुि नविेर् रञाका, निर्ेधाञाका र निक्षाहरू लाग ु

हुन्छिर? यस क्षेत्र अर्वा नवर्यका बारेिा तपाईंल े बाइबलिा पाउिुहुिे सब  कुराहरूलाई जतिा गिुनहोसर। त्यसपनछ 

बाइबललाई सही रूपिा व्या्या गिुनहोसर (२ तोिोर्ी २:१५)। 

२. बाइबलको कुि िण्ड अर्वा कुि प्रनतञाकाल ेिलाई अनहल ेउत्प्ररेरत गछन? (भजि ११९:१३०) 

तपाईंको बाइबल अध्ययि अर्वा िान्त सियको बेलािा परिेश् वर तपाईंसैँग बोल्िुहुन्छ भिी अपेक्षा गिुनहोसर। यो कुरािा 

पूणनरूपिा निनश् चत हुिुहोसर दक तपाईंको व्यनिगत प्रयोगिा यो कुरा पणूनरूपिा िले िान्छ: 

 उि बाइबल िण्डिा परिशे् वरले तपाईंलाई के भन् ि िोज्िुहुन्छ भन् िे कुरासैँग 

 उि िण्डले िु्य जोड दर्दएको कुरासैँग 

 र बाइबलको अरू बाैँकी भागिा उल्लेनित परिेश् वरको निक्षाहरूसैँग 

३. अनहल ेि ल ेकनत हर्दसति परिशे् वरको प्रकट गररएको इ्छालाई परूा गर्दछुै? (नहतोपर्दिे १:२२-२३) 

यदर्द तपाईंल े र्ाहा पाउिुभएको परिेश् वरको इ्छालाई अस्वीकार गिुनहुन्छ भिे तपाईंले र्ाहा िपाउिुभएको कुरा 

परिेश् वरले तपाईंलाई र्देिाउि ुहोला भिी तपाईं अपेक्षा गिन सक् िुहुन् ि। 

४. परिशे् वरको इ्छा जजेस्तो भए तापनि के ि त्यसलाई परूा गिन इ्छुक छु? (लकूा ६:४६-४९) 

परिेश् वरले तपाईंले उहाैँका वचिहरू सुिेको िात्र होइि तर नतिलाई व्यवहारिा उतारेको पनि चाहिुहुन्छ। तपाईंको 

जीविको लानग परिेश् वरको इ्छाको बारेिा तपाईंले उहाैँसैँग सछर्दाबाजी गिन पाउिुहुन् ि। 

ग. परिशे् वरको इ्छाको सतबन्धिा उहाैँका साधारण निक्षाहरू 

बाइबलिा भएको परिेश् वरको प्रकािको अको भागिा साधारण निक्षाहरू अर्वा िागन निर्देिि गिे नसिान्तहरू सिावेि 

छिर। जब तपाईं कुि  नविेर् क्षेत्रिा अर्वा कुि  नविेर् नवर्यको सतबन्धिा परिेश् वरको इ्छालाई नवचार गर्दैहुिुहुन्छ र 

बाइबलिा कुि  नविेर् निर्देिि, निर्ेधाञाका अर्वा निक्षा पाउिहुुन् ि, तब तपाईंले परिेश् वरको इ्छा पत्ता लगाउिको लानग 

बाइबलको सात वटा साधारण निक्षाहरू अर्वा िार्दनर्दिनक नसिान्तहरूका रधारिा बुनििािीसार् निणनय नलिपुछन। 

१. बनुििािीसार् निणनय अर्वा छिछट गिुनहोसर। 

परिेश् वरको इ्छा परूा गिे कुरािा उहाैँले इसाईहरूलाई निक  स्वतन्त्रता दर्दिुभएको छ। जीविको सिग्रताको सतबन्धिा 

तुलािात्िकरूपिा र्ोर  नविेर् रञाकाहरू, निर्धेाञाकाहरू र निक्षाहरू छिर। इसाईहरूलाई रफ्िा निणनयहरू अर्वा 

छिछटहरूनभत्र धरे  स्वतन्त्रता दर्दइएको छ। 

(१) ि ल ेनवचार गरररहकेो नवर्यवस्तकुो सतबन्धिा निणनय अर्वा छिछट गिन के िलाई स्वतन्त्रता छ?  

      अर्वा यस नवर्यवस्तकुो नवर्यिा के कुि  नविरे् रञाका, िर्धेाञाका अर्वा निक्षा छ? 

रटप्पणी - त्यस नवर्यवस्तुको बारेिा कुि  नविेर् रञाकाहरू, निर्ेधाञाकाहरू अर्वा निक्षाहरू छिर भिे तपाईंले पनहल ेत्यसको 

बारेिा ििि गिुनपछन। यदर्द त्यस नवर्यवस्तुको बारेिा कुिे नविेर् रञाकाहरू, निर्ेधाञाकाहरू अर्वा निक्षाहरू छ ििर भि,े 

त्यसपनछ तपाईं बुिीिािीसार् निणनय अर्वा छिछट गिन स्वतन्त्र हुिुहुन्छ। 
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बाइबलको नित िनलनित उर्दाहरणहरूल े यो र्देिाउैँछ, दक कनहलकािँह परिेश् वरलाई सिािरूपिा उनचत लाग् ि े अिेकछ ैँ 

छिछटहरू हुन्छिर, जसबाट छान् िको लानग इसाईहरू स्वतन्त्र छिर। इसाईहरू यी छिछटहरू गिन स्वतन्त्र छिर: 

 उिीहरू सागसब्जी िात्र िाि अर्वा सब र्ोक िाि स्वतन्त्र छिर (रोिी १४:१-४)। 

 उिीहरू कुि  निनश् चत दर्दिलाई हरू दर्दिहरूभन्र्दा पनवत्र िान् िा अर्वा सब  दर्दिलाई सिािरूपिा िान् ि स्वतन्त्र छिर 

(रोिी १४:५-६)। 

 उिीहरू अनववानहत रहि अर्वा नववाह गिन स्वतन्त्र छिर (१ कोररन्र्ी ७:८-९,३९)। 

 उिीहरू कसलाई कनत उपहार दर्दिे भिी निणनय गिन स्वतन्त्र छिर (२ कोररन्र्ी ९:६-७)। 

निश् चय ि  इसाईहरूको स्वन्त्रता सिग्रिा बाइबलका निक्षाहरूिा रधाररत हुिुपछन। 

(२) बनुिका श्रोतहरू के-के हुिर? 

रटप्पणी - परिेश् वरले इसाईहरूलाई बुनिद्वारा अगुवाइ गिुनहुन्छ। बुनिका श्रोतहरू भिकेो परिेश् वरको वचि (भजि 

११९:९७-१००), परिशे् वरको रत्िा (यि या ११:२), प्रार्निा (याकूब १:५), पराििन (नहतोपर्देि११:४) र िोज-अिुसन्धाि 

(िहतेयाह २ अध्याय) हुिर। 

(३) ि ल ेनवचार गरररहकेो नवर्यवस्तकुो सतबन्धिा के कुरा असल छ र के कुरा उत्ति छ? 

१ कोररन्र्ी ७:१,९ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - केही कुरा असल हुि सक्छिर, त पनि यो स्वभानवक रूपिा लागु हुैँर्द ि दक त्यो कुरा तपाईंको लानग अर्वा अको 

व्यनिको लानग उत्ति हो! 

(४) ि ल ेनवचार गरररहको नवर्यवस्तकुो सतबन्धिा के कुरल ेसिस्या ल्याउैँछ र के कुराल ेिसुी र िानन्त दर्दन्छ? 

१ कोररन्र्ी ७:२८,४०; रोिी १४:१९ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - कुि  कुरा उनचत भए तापनि त्यसल े कुि  सिस्या अर्वा उर्दासीपि ल्याउैँ र्द ि भन् िे छ ि! कनहलकािँह िानन्ततफन  

डो् याउिे बाटो रोज् ि ु ि  बुनििािी निणनय हुन्छ र कनहलकािँह बुनििािी निणनयल ेसिस्या र अप्ठेरो पररनस्र्नतनतर पनि 

पु् याउि सक्छ। 

(५) ि ल ेनवचार गरररहको वर्यवस्तकुो सन्र्दभनिा के कुरा उनचत छ र के कुरा लाभर्दायी अर्वा रचिात्िक छ? 

१ कोररन्र्ी १०:२३ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - कुि  कुरा उनचत भए तापनि त्यो तपाईंको लानग अर्वा अरू व्यनिको लानग लाभर्दायी िहुि सक्छ! 

(६) ि ल ेनवचार गरररहकेो नवर्यवस्तकुो सन्र्दभनिा कुि कुरा सल्लाह दर्दिका लानग उनचत छिर र कुि कुरा िहत्वपणून 

छिर? 

१ कोररन्र्ी १६:४; २ कोररन्र्ी ९:५ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - केही कुरा उनचत हुिसक्छ, तापनि त्यो सल्लाह दर्दिका उनचत हुन्छ भन् िे छ ि! परिेश् वरको बुनिले प्राय: 

नवकल्पहरूलाई एउटािा सीनित पाररदर्दन्छ। यसो भयो भि ेपरिेश् वरलाई प्रसन् ि तलु्याउि ेएउटा िात्र छिछट हुन्छ। जब 

एकभन्र्दा बढी नवकल्पहरू सिािरूपिा बुनििािी (सिािरूपिा लाभर्दायी र रचिात्िक, असल अनि िहत्वपूणन) हुन्छिर, तब 

प्रत्येक नवकल्प परिशे् वरको लानग सिािरूपिा स्वीकारयोग्य हुन्छिर। उहाैँको सावनभछनिकताले तपाईंलाई सही दर्दिातफन  

डो् याउिेछ (नहतोपर्देि १६:३३; रूर् २ अध्याय)। 

२. बनुििािर व्यनिहरू र रिाबबुाको पराििनलाई ध्याि दर्दिहुोसर। 

तपाईंलाई पराििन दर्दि र तपाईंको वास्ता गिनका लानग परिशे् वरल ेतपाईंलाई तपाईंको सिुर्दायिा इसाई र्दाजु-भाइ तर्ा 

दर्दर्दीबनहिीहरू र केही बुनििािर िानिसहरू दर्दिुभएको छ। रफ िा भर पिे अर्वा हठी रहि ु चाउिे िानिसहरूलाई 

परिेश् वरले चेताउिी दर्दिुहुन्छ (यि या ३०:१-२)। 

(१) ईश् वरीय र पररपक् व इसाईहरू र अरू बनुििािर िानिसहरूको पराििन के हो? (नहतोपर्दिे १५:२२) 
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रटप्पणी - तपाईंसैँग जनत बढी पराििनर्दाताहरू हुन्छिर, त्यनत ि  बढी तपाईंले सत्यताहरू नवचार गिन सक् िुहुिछे। तपाईंका 

पराििनर्दाताहरूल े जनत राम्ररी तपाईं र तपाईंको पररनस्र्नतलाई जान्र्दछिर, त्यनत ि  बढी उिीहरूको सल्लाह पणून हुिछे 

(नहतोपर्देि २७:२३)। 

रनत्िक र ि नतक िान्यताहरूिा तपाईंका पराििनर्दाताहरू इसाई हुिुपछन दकिभि ेअनवश् वासीहरूसैँग ख्रीष्टको िि हुैँर्द ि (१ 

कोररन्र्ी २:१२-१६)। उिीहरू पररपक् व हुिपुछन दकिभि े अपररपक् व व्यनिले असल र िराब छुट्याउि सक्र्द ि (नह्ूरह 

५:१४)। त्यस गरी नतिीहरू ईश् वरभि पनि हुिुपछन दकिभिे र्दषु्ट काि गिेहरूको पुकार परिेश् वरले सुन् िुहुन् ि (१ पतु्रस 

३:१२)। 

अको पक्ष के हो भि ेतपाईंका पराििनर्दाताहरूिा बुनििािर र जािकार अइसाईहरू सािेल हुि सक्छिर (नहतोपर्देि १४:७)। 

(२) ि अझ  उिरेिा कनलल  छु भि ेिरेा रिाबबुाको पराििन के हो? (नहतोपर्देि १:८-९) 

रटप्पणी - तपाईं उिेरिा कनललो हुिुभएसति परिेश् वरले तपाईंलाई नििानण गिन र वयस्क जीविको लानग तयार पािन 

तपाईंका रिाबुबालाई प्रयोग गिुनहुन्छ। तपाईंका रिाबुबाको सल्लाह परिेश् वरको प्रत्यक्ष रञाकाहरू अर्वा निक्षाहरू नवु ि 

छिर भिे िात्र तपाईंल ेउहाैँहरूलाई िम्रतापूवनक अस्वीकार गिन सक् िुहुन्छ (ित्ती १०:३७; प्रेररत ५:२९)। 

(३) ि ल ेध्याि दर्दिपुि ेपराििनलाई कत  ि ल ेअस्वीकार अर्वा ववेास्ता गर्दछै दक? (नहतोपर्दिे १९:२०-२१) 

३. तपाईंल ेरफ्िा क्षिताहरू र कािहरूलाई ध्याि दर्दिहुोसर। 

परिेश् वरले तपाईंलाई असाधारण व्यनित्वका सार् नविेर् उदे्दश्यको कािको निनतत सृनष्ट गिुनभएको छ। 

(१) परिशे् वरल े िालाई कुि स्वभानवक योग्यता र रनत्िक वरर्दािहरू दर्दिभुएको छ र उहाैँको योजिा िरेो 

जीवििा परूा गिनको लानग ि ल ेनयिलाई कसरी प्रयोग गरेको चाहिहुुन्छ? 

रटप्पणी - परिेश् वर तपाईंको सृनष्टकतान र पुिर्मििाण गिुनहुि ेव्यनि हुिुहुन्छ र तपाईं उहाैँको उदे्दश्यअिुसार नजउि नसक् िुहोसर 

भिी उहाैँले तपाईंलाई केही स्वभानवक योग्यताका सार्  रनत्िक वरर्दािहरू दर्दिुभएको छ। तपाईंको योग्यताहरू र 

सीनितपिाहरू यो कुराको सङ्खकेतहरू हुिर दक परिेश् वरल ेतपाईं कस्तो भएको र कसरी नजउिभुएको चाहिुहुन्छ। 

(२) ि ल े नवचार गरेको नवर्यवस्तलु े कनत हर्दसति िरेो व्यनित्व नवकास र िरेो कािको पणूनतालाई प्रविनि  

      अर्वा अवरोध गछन? 

रटप्पणी - तपाईंको व्यनित्विा तपाईंका नवश् वास र िान्यताहरू, तपाईंका भाविा र व्यवहार सािेल हुन्छिर (२ कोररन्र्ी 

१३:१०)। तपाईंको कािको अर्न र्द निक साधारण कायनहरू, तपाईंका जीविका र्दीघनकालीि र छोटो अवनधका लक्ष्यहरू, 

परिेश् वरबाटको तपाईंको बलावट अर्वा तपाईंलाई परिेश् वरल ेदर्दिुभएको नजतिा हो (प्रेररत २०:२४)। तपाईंल ेजीवििा 

बिाउिुहुिे केही निणनय अर्वा छिछटहरूले तपाईंको चररत्रिा र्दाग लगाउि सक्छिर, तपाईंको व्यनित्वलाई हानि पु् याउि 

सक्छ, र तपाईंको कािलाई िकारात्िक प्रभाव पािन सक्छ। ती निणनय र छिछटहरूलाईई िात्र ध्याि दर्दिुहोसर, जसल े

तपाईंको चररत्र नििानण गछनिर, तपाईंको व्यनित्व नवकार गछनिर र तपाईंको काििा प्रगनत ल्याउैँछिर। 

तपाईंिानर् िकारात्िक प्रभाव पािे सतबन्धहरू अर्वा गनतनवनधहरूलाई नछट्ट  ि  अन्त्य गिुनपर्दनछ (भजि १:१; नहतोपर्दिे 

१:१०,१५; २ कोररन्र्ी ६:१४-७:१)। त पनि, प्रेि र असल कािहरूका लानग प्रेररत गिे सतबन्धहरू र गनतनवनधहरूको िोजी 

गिुनपर्दनछ (नह्ूरह १०:२४-२५)। 

(३) परिशे् वरल ेिलाई के कुरािा प्रार्निकता दर्दि रग्रह गिुनहुन्छ? (ित्ती ६:३३) 

रटप्पणी - परिेश् वरले तपाईंलाई कुि उदे्दश्यको लानग अत्यन्त रवश्यिाको अिुभूनत दर्दिुहुन्छ? जीवििा सब  कुरा सिाि 

रूपिा िहत्वपूणन हुैँर्द ििर। तपाईंको सियको र निहिेतको ९०% ती कुराहरूलाई िदर्दिहुोसर, जसल े १०% िात्र फल 

फलाउैँछ। बरू सर्दाको निनतत रहिे कुराहरूिा रफ्िो सवोत्ति सिय र निहिेत लगािी गिुनहोसर। सािान्यतया, सब भन्र्दा 

िहत्वपूणन कािहरू पनहले गिुनहोसर तर कि िहत्वपूरण कािहरूका लानग पनि केही सिय निकाल्िुहोसर। 

४. त्यहरू र पररनस्र्नतहरूलाई ध्याि दर्दिहुोसर। 

जीवििा तपाईंको स्र्ाि र पररनस्र्नतहरूका सन्र्दभनिा परिशे् वर सावनभछि हुिुहुन्छ (प्रेररत १७:२४) 



© 2009 DOTA                                        निर्दनेिका पुस्तक ४, 'बृहत चेलापि'                                   पृष्ठ सङ्ख्या : 76 

 

(१) ि ल ेनवचार गरररहकेो वर्यवस्तकुा सन्र्दभनिा के ि ल ेिोजी गरेको छु र सतभव भएका सब   

      वास्तनवक अनि सतबनन्धत जािकारी जतिा गरेको छु? (नहतोपर्देि २५:२; िहतेयाह २ अध्याय) 

रटप्पणी - इसाईहरूल े अइसाईहरूसनहतका अरू िानिसहरूबाट सत्यताहरू जतिा गिुनपछन र असल कुरा नसक् िुपछन। 

उर्दाहरणको लानग तपाईंल ेजानगर छान् िुहुैँर्दा नवनभन् ि कतपिीहरूिा गएर नित िनलनित जािकारी जतिा गिुनहोसर: 

 तपाईंको कािको नववरण, कािको ितन, कािको अवनध, काि गि ेठाउैँ  रदर्द। 

 कािको सतबन्ध, अनधकार संरचिा, कसल ेनिररक्षण गि,े कसलाई निररक्षण गिे रदर्द। 

 िलाई कसरी रर्दर र कर्दर गररन्छ। 

 अरू िानिसहरूल ेयस कािलाई कसरी हछेनिर? 

(२) परिशे् वरल ेस्पष्टरूपिा एक दर्दिािा सङ्खकेत गिनका लानग कुि हर्दसति पररनस्र्नतहरू  

       अर्वा घटिाहरूलाई निलाउिभुएको छ? (१ कोररन्र्ी १६:८-९; दफनलप्पी १:१२) 

रटप्पणी - यस अध्ययिका अरू नसिान्तहरूले झ ैँ के पररनस्र्नतहरूल ेपनि तपाईंलाई त्यही दर्दिािा डो् याउैँछ? 

(३) के ििा स्पष्ट अन्तञाकानि छ, दक ि ल ेपररनस्र्नतहरूलाई ि रफ ल ेनिलाउि कोनसस गरेको छ ि? (प्ररेरत २४:१६) 

(४) ि ल ेअवरोधहरू साििा गर्दैछु भि ेके िलाई रोक् िका लानग ती परिशे् वरबाट रउैँछिर (प्ररेरत १६:६-१०)  

       अर्वा ती नवश् वासद्वारा नजत् िको लानग ि तािबाट रउैँछिर? (१ र्सेलोनिके २:१८) 

रटप्पणी - यस अध्ययका सब  नसिान्तहरू ििि गररसकेपनछ परिेश् वरका उदे्दश्यहरू अझ बढी स्पष्ट हुन्छिर। तर ि तािको 

सतभानवत उदे्दश्यहरू अनि रणिीनतहरूलाई पनि ध्याििा रा् िुहोसर। नविेर्गरी त्यस्तो अवस्र्ािा प्रार्निा गिुनहोसर, दकिभि े

अवरोधहरूको नवर्य दक त चररत्र नवकासको नवर्य हुिसक्छ अर्वा रनत्िक लडन्तको नवर्य हुिसक्छ। 

५. नवचारहरू र भाविाहरूलाई ध्याि दर्दिहुोसर। 

परिेश् वरले तपाईंलाई उहाैँलाई तपाईंको सारा सिझल ेर तपाईंको सारा हृर्दयले प्रेि गि ेरञाका दर्दिुभयो (िकून स १२:३०; १ 

कोररन्र्ी २:१६; दफनलप्पी २:५)। 

(१) िरेा व्यनिगत अनभप्राय, चाहिा र भाविाहरू के-के हुिर? 

अनि सािान्य सिझल ेिलाई के भन्र्दछ? (१ इनतहास २८:९; भजि ३७:४-६) 

स्वार्ी अनभलार्ालाई पछ्याउिे, िानिसहरूको सहिनत नजत् ि िोज्िे, धि, िनि अर्वा ्यानत चाहिे, अर्वा कुि  

अन्यायको लानग र्द:ुि िहसुस गिेजस्ता कुराहरू नवचार गिुनहोसर। अनि फलर्दायी िेहित गि ेअरूलाई उिीहरूको नवश् वासिा 

वृनि हुि सहयोग गिेजस्ता कुराहरू नवचार गिुनहोसर। यीिध्ये कुि चाहिा र भाविाहरू परिशे् वरबाट रएकोजस्तो लाग्र्दछ? 

र कुिचानह गलत निणनय गिनका लानग अर्वा अको छिछट गिनको लानग परीक्षा हो जस्तो लाग्छ? नतिको बारेिा प्रार्निा 

गिुनहोसर। 

(२) िरेो निणनयबाट प्रभानवत हुि ेिानिसहरूका अनभप्राय, चाहिा र सोचाइहरू के-के हुिर? (दफनलप्पी २:३-४) 

रटप्पणी - तपाईंल े नवचार गरररहिुभएको नवर्यवस्तलु े तपाईंको जीविसार्ी र सन्तािलाई कस्तो प्रभाव पािेछ? 

परिेश् वरको िजरिा तपाईंका धेर जसो निणनय र छिछटहरूिा तपाईंकी पत् िी र पररवार धरे  िहत्वपूणन छिर (व्यवस्र्ा २४:५; 

ित्ती १९:५-६; १ कोररन्र्ी ९:५; १ नतिोर्ी ३:२,४-५)। 

(३) यस अध्ययिका सब  नसिान्तहरू ििि गररसकेपनछ परिशे् वरल ेिलाई अगवुाइ गर्दैछ भिरे के ि ल ेनिरन्तर रूपिा नभत्री 

िानन्त र बढ्र्दो नवश् वास अिभुव गछुन?  

         अर्वा ि ल ेबढ्र्दो असनजलोपि, अध यनता, नभत्री सङ्खघर्न र गडबडी अिभुव गछुन? (यि या ३२:१७) 

रटप्पणी - नवचार गिुनहोसर दक यो िानन्त भिेको : 

 तपाईंको काि उनचत भएको भाविा र तपाईंल े निणनय गररसक् िुभएपनछको डर अर्वा असङ्खका अर्वा सङ्खघर्नबाट 

िुि भएको भाविा िात्र हो। 
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 अर्वा यो िानन्त सतभानवत अनिनश् चतता अर्वा भाविात्िक उर्ुलपरु्लका बाबजुर्द परिेश् वरको वचििा र वचिद्वारा 

परिेश् वरको अगुवाइिा नस्र्र भरोसा हो। 

६. उनचत सिय र नवश् वासलाई ध्याि दर्दिहुोसर। 

तपाईंल े गिुनपि े सब र्ोक गिन परिेश् वरल े तपाईंलाई सिय दर्दिुभएको छ। उपर्देिक ८:५-६ िा लेनिएको छ, एबुनििािर 

हृर्दयल ेउनचत सिय र तररका जान् िेछ। हरेक कुराको निनतत उनचत सिय र तररका हुन्छ।ए 

(१) के िरेा चाहिा र भाविाहरूल ेिलाई अनत नछटो अनघ बढ्ि र्दबाव दर्दइरहकेा छिर? (नहतोपर्देि १९:२) 

रटप्पणी - स्वार्ी अनभलार्ा, अपनवत्र जोि, रत्िसंयिको किी, अनधक अत्िनवश् वास, अनभिाि, ररस, बर्दला र 

अध यनताजस्ता कुराहरूल े तपाईंलाई ठूलो गल्तीहरूिा पािन सक्छिर। यसकारण, कुि  निणनय अर्वा छिछट अनत नछटो 

िगिुनहोसर। 

(२) के िरेो चाहिा र भाविाहरूल ेिलाई काि गिुनअनघ धरे  लािो सियसति रोदकरहकेा छिर? (एदफसी ५:१५-१६) 

निणानयक प्रिाणको पिानइ, स्वार्ी अनभप्राय, रत्िरक्षा, नवश् वासको किी र डरजस्ता कुराहरूल ेतपाईंलाई असल अवसर 

गुिाउिे बिाउि सक्छिर। यसकारण, दढला िगिुनहोसर। 

(३) सनतिनलत िहत्वपणून नवर्यवस्तलुाई बझु्ि के ि रनत्िकरूपिा पररपक् व छु? 

         अर्वा ि त्यसप्रकारको िहत्वपणून निणनय नलि तयार िहोउञ् जेलसतिको लानग वनृि हुिको लानग अझ  सिय दर्दिपुछन  

         (नह्रह ू५:१४) 

रटप्पणी - कुि  निणनय अर्वा छिछट उनचत भए तापनि त्यो व्यनि त्यस निणनय अर्वा छिछट गिन पररपक् व भइसकेको छ भन् ि े

छ ि। 

(४) परिशे् वरल ेि ल ेनवश् वासद्वारा काि गरेको चाहिहुुन्छ अर्वा नवश् वासद्वारा ि  काि गिन रोकेको चाहिहुुन्छ (नह्रह ू११:६) 

रटप्पणी - तपाईं अझ  पनि पूणन रूपिा िुनिकरण हुिुभएको छ ि र तपाईंको सिझ सीनित छ। गल्ती गिुन िािवीय स्वभाव हो 

र गल्ती स्वीकािुनचािँह साैँचो नविम्रता हो। जब तपाईंल े कुि  कुरा परिेश् वरको इ्छा हो भिी साैँचोरूपिा बुझ्िुहुन्छ, तब 

तपाईंले त्यसिा नवश् वासद्वारा काि गिुनपछन। त पनि, पनछ गएर त्यो गलत निणनय हुिपुग्यो भि ेतपाईंल ेपरिशे् वरिानर् भरोसा 

रा् िुपछन दक उहाैँल ेत्यस कुरालाई रद्द पािुनहुन्छ र तपाईंको लानग अनि अरूहरूको लानग सब  पररणािहरू हिेुनहुन्छ। परिेश् वर 

सावनभछि हुिुहुन्छ। परिशे् वरलाई प्रेि गिेहरूका लानग उहाैँले सब  सियिा र सब  कुरािा भलाइ ि  गिुनहुन्छ (रोिी ८:२८)! 

७. प्रार्निा गिुनहोसर र पनवत्र रत्िाको उत्प्ररेणालाई नवचार गिुनहोसर 

परिेश् वरले तपाईंलाई प्रार्निाद्वारा उहाैँसतिको प्रत्यक्ष पहुैँच दर्दिुभएको छ (एदफसी ३:१२; नह्ूरह ४:१६)। 

(१) यस पाठका सब  नसिान्तहरूको जािकारीका बारेिा के ि ल ेपयानप् तरूपिा प्रार्निा गरेको छु (दफनलप्पी ४:६) 

रटप्पणी - तपाईंका सब  अिुरोधहरू परिेश् वरलाई बताउिहुोसर। रफ्िो हृर्दय िोलरे उहाैँलाई तपाईंका अनभप्रायहरू, 

चाहिाहरू, र भाविाहरू बताउिुहोसर। तपाईंल े के गिुनपछन भिी र्ाहा िपाउञ् जेल र्दढृतापूवनक प्रार्निािा लानगरहिुहोसर। 

तपाईंल े केही नविेर् कुराको निनतत प्रार्निा गरररहैँर्दा के तपाईंले त्यस कुराको निनतत प्रार्निा गिन निरन्तर स्वतन्त्रताको 

अिुभव गिुनहुन्छ? 

तपाईंसति परिशे् वरको प्रत्यक्ष पहुैँच छ र तपाईंलाई सब  सत्यतातफन  डो् याउि, तपाईंलाई पापको अिुभूनत दर्दलाउिि, 

तपाईंलाई सब  कुराहरू नसकाउि अनि तपाईंलाई परिेश् वरको स्िरण गराउिको लानग उहाैँले रफ्िो सल्लाहकार अर्वा 

प्रनतनिनधको रूपिा तपाईंलाई पनवत्र रत्िा दर्दिुभएको छ (यहून् िा १४:२६; १६:८,१३-१४)। 

(२) पनवत्र रत्िाल ेकुि  निनश् चत काितफन  िलाई उत्प्ररेरत गिुनहुन्छ? (प्ररेरत ११:१२) 

          अर्वा त्यसबाट टाढा गराउिहुुन्छ? (प्ररेरत १६:७) 
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रटप्पणी - पनवत्र रत्िाले तपाईंको हृर्दयिा रत्िगत रूपिा जे भन् िुहुन्छ, त्यो कुराले उहाैँले बाइबलिा वस्तुपरक रूपिा 

भन् िुभएको कुरालाई िण्डि गर्दैि (एदफसी ६:१७)! तपाईंल ेर्दषु्ट रत्िाको रवाज र ख्रीष्टको रवाजलाई ठतयाउि सक् िुपछन 

(यि या ८:१९-२०; रोिी १०:१७; १ यूहन् िा ४:१)। 

घ. परिशे् वरको इ्छा पत्ता लगाउि ेसन्र्दभनिा तपाईंको नजतिवेारी 

परिेश् वरल ेनिश् चय ि  इसाईहरूलाई डो् याउि चाहिुहुन्छ। उहाैँले यसरी प्रनतञाका गिुनहुन्छ, एि तैँलाई निक्षा दर्दिेछु, तैँ कुि 

िागनिा िँह्िुपिे सो तैँलाई नसकाउिेछु। ि तैँलाई पराििन दर्दिेछु र तैँिानर् िजर रा् िेछुए (भजि ३२:८)। तर परिशे् वरलाई 

के कुराले प्रसन् ि तलु्याउैँछ (एदफसी ५:१०) अनि परिशे् वरको इ्छा के हो (एदफसी ५:१७) भिी पत्ता लगाउि पक् क  

इसाईहरू नजतिेवार छिर। 

१. ख्रीष्टजस्त  अनि परिशे् वरलाई प्रसन् ि तलु्याउि ेकुराहरू छान् िहुोसर। 

रोिी १२:१ पढ्िुहोसर अनि दफनलप्पी २:३-७; लूका २:४६-५२; १४:१०-१४ िा भएका उर्दाहरणहरू हिेुनहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - कस्ता प्रकारका त्यागपूणन निणनयहरू ख्रीष्टजस्त  र परिेश् वरलाई प्रसन् ि तलु्याउि े

िालका छिर?  

रटप्पणी - 

 रफ्िो व्यनिगत अनधकारको काि िात्र गिुनको साटो तपाईंले अरूको चाहिालाई पनि परूा गिन िोज् िुपछन (दफनलप्पी 

२:३-४)। 

 रफ्िो पररवारको िचनिा सफल जीविि ली बिाउिुको साटो रफूलाई रफ्िा पाररवाररक नजतिेवारीहरूप्रनत सिर्मपत 

गिुनहोसर (१ नतिोर्ी ३:४-५)। 

 धार्मिक, िनििाली र पहुैँचवाला िानिसहरूलाई सहयोगात्िक र सिर्नि गिे व्यवहार गिुनको साटो गररब, अपाङ्खग र 

नर्चोनिचोिा परेकाहरूलाई रफ्िो जीवििा नितत्याउिुहोसर (लूका १४:१२-१४)। 

२. परिशे् वरको वचिको नविरे् तर्ा साधारण निक्षाहरूिा रधाररत भएर बनुििािीसार् निणनयहरू गिुनहोसर। 

इसाईहरूल े रफूल े नवचार गरररहकेको नवर्यवस्तुको सतबन्धिा पनहले बाइबलको नविरे् रञाकाहरू, निर्ेधाञाकाहरू र 

निक्षाहरूलाई ििि गिुनपछन। कुि  नविेर् रञाका, निर्धेाञाका अर्वा निक्षा छ ि भिे इसाईहरूले परिेश् वरको निर्देििका 

रधारिा सात वटा निर्देििहरूलाई प्रयोग गिुनपर्दनछ। 

(१) जािकारी जतिा गिुनहोसर - बाइबलका नविेर् र साधारण निर्देििहरूबाट जतिा गिुनभएको जािकारीलाई नलनपबि 

गिुनहोसर। परिेश् वरको अगुवाइका रधारिा बाइबलका नविेर् निर्देििका सार्सार्  साधारण निर्दिेिहरूलाई ििि गर्दान 

परिेश् वरले तपाईंलाई दर्दिुहुिे नवचारहरू ले् िुहोसर। तपाईंका नवचारहरूलाई तीि िण्डहरूिा वर्मगकरण गिुनहोसर: 

सकारात्िक त्यहरू र फाइर्दाहरू 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

िकारात्िक तत्वहरू र बफेाइर्दाहरू 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

नवकल्पहरू 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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(२) पिनिहुोसर - यदर्द सङ्खकेत अझ  निणानयक छ ि भिे तपाईंल ेपिनिुपछन, अझ बढी जािकारी बटुल्िुपछन र प्रार्निा गिुनपछन। 

(३) बुनििािर हुिहुोसर - तपाईंको नवर्य भाविात्िकरूपिा बोझपूणन छ; जस्त  नवपरीत नलङ्खगीसैँग सतबनन्धत रहि,े नववाह, 

नबिारीबाट निको हुिे, धार्मिक दक्रयाकलापहरूिा सहभागी हुि ेरदर्द। छ भि ेअझ बढी वस्तुपरक नसिान्तहरूलाई बढी 

ध्याि दर्दिुहोसर: परिशे् वरको वचिका नविेर् रञाकाहरू, निर्धेाञाकाहरू र निक्षाहरू अनि अरू पररपक् व इसाईहरूको पराििन। 

(४) सही अिवुार्द गिुनहोसर - तपाईंलाई प्रभानवत पाि ेबाइबलका पर्दहरूिानर् भर िपिुनहोसर तर बाइबललाई सहीरूपिा 

अिुवार्द गिुनहोसर (२ नतिोर्ी २:१५) 

(५) निणनय गिुनहोसर अनि काि गिुनहोसर - यदर्द सङ्खकेतल े स्पष्टसैँग एउट  दर्दिानतर लनक्षत गछन भि े नजतिेवारीपूणन निणनय 

नलिुहोसर र नवश् वासद्वारा काि गिुनहोसर। 

(६) भरोसा गिुनहोसर - यदर्द पनछ रप्ठेरा पररनस्र्नतहरू रए भिे, एपरिशे् वरले तपाईंलाई उज्यालोिा भन् िुभएका कुरालाई 

अैँध्यारोिा सङ्खका िगिुनहोसर।ए 

३. परिशे् वरको इ्छािा िँह्िका लानग पालि गिुनपिन ितनहरू परूा गिुनहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - परिेश् वरको इ्छा पत्ता लगाउि र त्यसिा िँह्िको लानग ितनहरू के हुिर? 

(१) परिशे् वरसैँग व्यनिगत र घनिष्ठ सतबन्धिा रहि रफ लाई जोड गिुनहोसर (यहून् िा १५:५)। 

(२) बाइबलिा प्रकट गररएका परिशे् वरका इ्छा पालि गिन इ्छुक हुिहुोसर र साै्ँ  च  ि  नतिलाई  

      पालि गिुनहोसर (लकूा  ६:४६-४९: दफनलप्पी ४:९)। 

(३) तपाईंका पररनस्र्नतहरूिा अनभव्यि भएको परिशे् वरको सावनभछि गपु् त (प्रकट िगररएको) इ्छािा 

      सिर्मपत हुिहुोसर (रोिी ८:२८)। 

(४) रफ्िो सिझलाई िवीकरण गर्दै निरन्तर रूपिा पररवर्मतत हुिहुोसर (रोिी १२:२: दफनलप्पी ४:८)। 

एकातफन  तपाईंले र्दषु्टको लोभ्याउिे कुराहरू अर्वा गलत प्रकारका र्दबावहरूलाई तपाईंलाई नििानण गिन दर्दिुहुैँर्द ि। 

उर्दाहरणको लानग, तपाईंले फोहोरी अर्वा असभ्य भार्ा िबोल्िको लानग ध्याि दर्दिुहोसर। अश् लील वा नघिलाग्र्दा गीत 

गाउि वा सुन् िबाट टाढ  रहिहुोसर। अश् लील पसु्तक र पत्र-पनत्रकाहरू िपढ्िुहोसर। अरूलाई लोभ्याउि े िालका लुगाहरू 

िलगाउिे कुरािा ध्याि दर्दिुहोसर। अरूल ेसङ्खका गि ेिालका गनतनवनधहरूिा सहभागी िहुिहुोसर। सांसाररक सहकिीहरूसैँग 

निजी ितनहरूिा सािेल हुिर्देनि टाढा हुिुहोसर। 

अकोतफन , तपाईंल े बाइबल पढेर, परिेश् वरको रत्िाको रञाकापालि गेरर, इसाईहरूसैँग सङ्खगनत गरेर रफ्िो सिझका 

सोचाइहरूलाई र रफ्िो हृर्दयका भावहरूलाई िवीकारण गिुनपछन। 

ङ. परिशे् वरको इ्छाको सनंक्षप् त प्रस्तनुत 

नसकाउिहुोसर - परिशे् वरको अगुवाइ र निणनय गिे कुराको सारंि: 

१. बाइबलिा जहाैँ नविरे् रञाका, निर्धेाञाका अर्वा नविरे् निक्षा छ, त्यो तपाईंल ेपलाि गिैपछन। 

२. बाइबलिा जहाैँ नविरे् रञाका, निर्धेाञाका अर्वा निक्षा छ ि, त्यहाैँ तपाईंल ेबाइबलका सात वटा साधारण  

     निर्देििहरूिा रधाररत भई बनुििािीसार् निणनय गिुनपछन। अर्वा तपाईंल ेरफ्ि  स्वे् छाल ेबाइबलको कुि   

      व्यनिको असल उर्दाहरण पछ्याउि सक् िहुुन्छ। 

३. बाैँकी हरेकर्ोकको लानग तपाईंल ेपरिशे् वरको सावनभछि हातहरूिा भरोसा गिुनपछन, अर्ानतर तपाईंल े 

     उहाैँका नसि प्रकट िगररएका इ्छािा सिर्मपत हुिपुछन।  
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परिशे् वर 
 

परिशे् वरको सावनभछि इ्छा 

(एदफसी १:११) 
 

 

प्रकट गररएको इ्छा 

(बाइबल) 
 

 

प्रकट िगररएका इ्छा 

(यि या ५५:८-११) 
 

परिेश् वरका गुप् त 

(प्रकट िगररएका) 

तर नसि इ्छा 

(रोिी ८:२८) 

यसप्रनत सिर्मपत 

हुिहुोसर। 

                                                                                                                  

नविेर् 

निक्षाहरू, रञाकाहरू अर्वा 

निर्ेधाञाकाहरू: 
 

नयिीहरूलाई 

पालि गिुनहोसर, 

सिर्मपत हुिहुोसर 

 

नविेर् िभएका 

निक्षाहरू, रञाकाहरू अर्वा 

निर्ेधाञाकाहरू: 
 

बाइबलको सािान्य 

निर्देििहरूिा रधाररत 

बुनििािी निणनयहरू 

गिुनहोसर 

ख्रीष्ट र प्रेररतहरूका 

उर्दाहरणहरू: 
 

 

ख्रीष्टजस्त  हुि ेअनि 

परिशे् वरलाई प्रसन् ि 

तलु्याउि ेकुराहरू 

रोज् िहुोसर 

                                                                                                                           
 

ख्रीष्टिा रहिुहोसर र िवीकरणद्वारा रूपान्तररत हुिुहोसर 
 

रफू 
 

५ प्रार्निा (८ नििेट)                               [प्रनतदक्रयाहरू] 

                              परिशे् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि ेप्रार्निा 
 

सिूहिा पाल पालो गरी तपाईंल ेरज के नसक् िुभएको छ, त्यसबारे प्रनतदक्रयात्िकरूपिा परिशे् वरसैँग छोटो प्रार्निा गिुनहोसर। 

अर्वा र्दईु वा तीि जिाको सिहूिा नवभाजि भएर तपाईंल ेरज जे नसक् िुभएको छ, सोबारे परिशे् वरसैँग प्रनतदक्रया जिाउैँर्द  

प्रार्निा गिुनहोसर। 

६ गहृकायनको निनतत तयारी (२ नििेट) 

                                                 अको पाठको निनतत 
 

(सिहूको अगवुा - तपाईंका सिहूका सर्दस्यहरूलाई यो गृहकायनको तयारी ले् ि लगाउिुहोसर वा उिीहरूलाई यसको 

प्रनतनलनप बिाउि लगाउिुहोसर।) 

१. प्रनतविता - चेलाहरू बिाउिको निनतत प्रनतवि हुिुहोसर। 'परिेश् वरको इ्छा पत्ता लगाउिु' भन् िे निक्षालाई अको 

व्यनि अर्वा सिूहका िानिसहरूलाई प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा उिीहरूसैँग बसेर अध्ययि गिुनहोसर। 

परिेश् वरको इ्छा िोज् ि े सतबन्धिा सात वटा साधारण निर्देििहरू कण्ठ गिुनहोसर। तपाईंल े अनहले साििा 

गरररहिुभएको िहत्वपूणन निणनय गिनको लानग िानर् उल्लेनित नसिान्तहरूका रधारिा प्रश् िहरूको प्रयोग गिुनहोसर। 

२. परिशे् वरसैँगको व्यनिगत सिय - प्रत्येक दर्दि रधा अध्याय पढेर नवद्यार्ीहरूलाई परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउि लगाउिुहोसर (प्रस्र्ाि ६,७ र ८ अध्यायहरू)। प्रश् िहरू सोध् ि े तररकालाई प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणीहरू 

बिाउिुहोसर। 

३. बाइबल अध्ययि - घरिा अको बाइबल अध्ययि तयार पािुनहोसर। १ पतु्रस २:११-२५ - नवर्य : संसारिा र्द:ुि कष्ट 

भोग् िु। बाइबल अध्ययिको पाैँच वटा चरणहरूको प्रयोग गिन लगाउिुहोसर। रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

४. प्रार्निा - कुि  नविेर् व्यनि वा कुि  नविेर् कुराको निनतत यो हप् ता निर्दर्दष्ट भएर प्रार्निा गिुनहोसर र परिेश् वरल े के 

गर्दैहुिुहुन्छ भिी हिेुनहोसर (भजिसङ्खग्रह ५:३)। 

५. चलेाहरू बिाउि े नवर्यिा तपाईंको कापीलाई अद्यावनधक बिाउिहुोसर। रराधिाको रटप्पणी, परिेश् वरसैँग तपाईंल े

व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा बिाएको रटप्पणी, निक्षा दर्दर्दा बिाएको रटप्पणी र यो तयारीलाई सङ्खलग् ि गिुनहोस। 



© 2009 DOTA                                        निर्दनेिका पुस्तक ४, 'बृहत चेलापि'                                   पृष्ठ सङ्ख्या : 81 

 

चलेापि     पाठ ४४ 

१ प्रार्निा  

सिहूको अगवुा - परिेश् वरको उपनस्र्नतप्रनत सचेत हुि र उहाैँको रवाज सुन् ि उहाैँको रत्िाद्वारा परिेश् वरको अगुवाइ 

िाग् िको लानग प्रार्निा गिुनहोसर। चेलालाहरू बिाउि ेबारेको यो पाठलाई प्रभुिा सिपनण गिुनहोसर। 

२ नसकेको कुरा बाै्ँ ि ु(२० नििटे)              [िान्त सिय] 

एस्तर ६,७,८ र ९ 
 

तपाईंलाई तोदकएको बाइबल िण्ड (एस्तर ६, ७, ८ र ९) बाट परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा नसक् िुभएको 

कुराहरूिध्ये एउटा कुरा पाल पालो छोटकरी बाैँ्िुहोसर (अर्वा परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा ले् िुभएको 

िोटबुकबाट पढ्िुहोसर)। नसकेको कुरा बाैँ्िे व्यनिल ेबोलेको सुन् िुहोसर, उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई 

स्वीकार गिुनहोसर तर उसले बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

३  बाइबल पर्द कण्ठ (२० नििेट)                       [चलेापि] 

(४) २ कोररन्र्ी ९:६-७ 
 

क. ििि 

२ कोररन्र्ी ९:६-१५ पढ्िुहोसर। एतर कुरा यही हो, दक र्ोर  छिलेे र्ोर  ि  कटिी गछन, र प्रिस् तसैँग छिलेे प्रिस् तसैँग कटिी 

गछन। अनि हरेक िानिसल ेरफ् िो िििा सङ्खकल् प गरेबिोनजि र्दओेसर , इ् छा िभई होइि, ि त करकापिा परेर। दकिभि े

िुिीसार् दर्दिेलाई परिेश् वरल ेप्रेि गिुनहुन् छ। परिेश् वरल ेनतिीहरूलाई हरेक रनिर्र  प्रिस् त िात्रािा दर्दि सक् िुहुन् छ, तादक 

नतिीहरूनसत सध ैँ ि  हरेक कुरा प्रिस् त होसर , र हरेक असल कािको निनत त नतिीहरूले प्रिस् त िात्रािा दर्दि सक। यसरी 

लेनिएको छ, एउसल ेछछन, र गरीबहरूलाई दर्दन् छ, उसको धार्मिकता सर्दासवनर्द  रनहरहन् छ।ए छिलेाई बीउ र िािलाई भोजि 

दर्दिुहुिेल े नतिीहरूलाई बीउ दर्दिुहुिेछ, र त् यसिा वृनि गराउिुहुिेछ, अनि नतिीहरूका धार्मिकताको फसल बढाउिुहुिेछ। 

नतिीहरूको ठूलो उर्दारताको निनत त हरेक कुरािा नतिीहरू धिी तुल् याइिछेछ, जुि उर्दारताल ेहािीद्वारा परिेश् वरिा चढाउि े

धन् यवार्द उत् पन् ि गराउिछे। यस सेवाको कािले सन् तहरूको अभाव परूा हुन् छ। त् यनत िात्र होइि, परिेश् वरप्रनत धेर  

धन् यवार्दका भाविा उलरे रउैँछिर । सेवाको यस जाैँचअन् तगनत नतिीहरूल ेख्रीर टको सुसिाचार स् वीकार गि ेरफ् िो भाविा 

रञाकाकाररताद्वारा तर्ा नतिीहरू र अरू सब का निनत त नतिीहरूले उर्दार-नचत्तले दर्दएको भेटीद्वारा परिेश् वरको िनहिा हुिेछ। 

परिेश् वरको असीि अिगु्रह नतिीहरूिा रहकेो हुिाल े नतिीहरूल े नतिीहरूको तृर णा गछनिर , र नतिीहरूका निनत त प्रार्निा 

गछनिर । उहाैँको वणनि गिन िसक् ि ेवरर्दािको निनत त परिशे् वरलाई धन् यवार्द होसर । ए 

  

(४) 

 

कण्ठ गिुनपिे बाइबल पर्दलाई 

सेतोपाटी अर्वा कालोपाटीिा  

यसरी ले् िुहोसर: 

दर्दिु 

२ कोररन्र्ी ९:६-७ 

 

यो बाइबल पर्दलाई 

तपाईंको काडनको छानडपरट्ट 

ले् िुहोसर। 

तर कुरा यही हो, दक र्ोर  छिलेे र्ोर  ि  कटिी गछन, र 

प्रिस् तसैँग छिलेे प्रिस् तसैँग कटिी गछन। अनि हरेक 

िानिसले रफ् िो िििा सङ्खकल् प गरेबिोनजि र्देओसर , 

इ् छा िभई होइि, ि त करकापिा परेर। दकिभिे 

िुिीसार् दर्दिेलाई परिशे् वरले प्रेि गिुनहुन् छ। 

२ कोररन्र्ी ९:६-७ 
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१. दर्दिबुारे ियाैँ करारको नसिान्तहरू 

दर्दिुको सतबन्धिा ियाैँ करारको नसिान्तहरू २ कोररन्र्ी ८ र ९ अध्याय अनि १ कोररन्र्ी १६:२ िा उल्लेि गररएका छिर। 

नतिीहरू के-के हुिर भिी हािी एक-एक गरी पत्ता लगाऔैँ। 

(१) पनहलो नसिान्त : इसाईल ेदर्दि ुभिकेो तपाईंल ेप्राप् त गरेको कुरा दर्दि ुहो। 

२ कोररन्र्ी ९:१० ले भन्र्दछ, एछिलेाई (दकसािलाई) बीउ र िािलाई भोजि दर्दिुहुिेले नतिीहरूलाई बीउ दर्दिुहुिछे, र 

त् यसिा वृनि गराउिुहुिछे, अनि नतिीहरूका धार्मिकताको फसल बढाउिुहुिछे।ए रफूसैँग भएको कुरा िात्र इसाईले दर्दि 

सक्छ अनि उसैँग भएको कुराचािँह उसले पनहल े प्राप् त गरेको कुरा हो। बीउ प्रवन्ध गररदर्दिे परिेश् वर हुिुहुन्छ, इसाईल े

त्यस लाई रोप् र्दछ! १ कोररन्र्ी ४:७ ले भन्र्दछ, एअरूहरूभन् र्दा नतिीहरू कुि कुरािा फरक छछ? नतिीहरूनसत के छ, जो 

नतिीहरूले पाएका होइिछ? अनि नतिीहरूल ेत् यो पाएका छछ भिे त् योचािँह वरर्दाि होइिजस् त  गरी दकि नतिीहरू घिण् डल े

फुल् र्दछछ?ए त्यसकारण, इसाईहरूल े दर्दि े कुरा परिेश् वरको अिुग्रहको िनतजा यो, यो इसाईको उर्दारताको िनतजा होइि। 

परिेश् वरले इसाईलाई रोप् िको निनतत बीउ िात्र दर्दिुहुन् ि, तर उहाैँसैँग इसाईको बीउ रा् िे भण्डार ठूलो बिाउिे र उसको 

धार्मिकताको कटिीलाई बढाउिे क्षिता पनि छ। 

(२) र्दोस्रो नसिान्त : इसाईल ेदर्दि ेकुरा सदक्रयरूपिा बीउ रोप् िु (छिुन) हो। 

२ कोररन्र्ी ९:६ ल ेभन्र्दछ, एतर कुरा यही हो, दक र्ोर  छिेल ेर्ोर  ि  कटिी गछन, र प्रिस् तसैँग छिले ेप्रिस् तसैँग कटिी गछन।ए 

इसाईले दर्दिे भिेको जर्ाभावी फाल्िु होइि। इसाईले दर्दएको कुरा हराउैँ र्द ि, तर त्यो वृनि हुैँर्द  जान्छ! इसाईले दर्दिु भिेको 

बीउ रोप् िुजस्त  हो। बानहरबाट हरे्दान, दकसािको बीउ अनत सािो र िहत्वहीि र्देनिन्छ, तर नभत्रपरट्ट त्योसैँग भयािक क्षिता 

हुन्छ। र्देनिि ेसब  कुराहरूको नबपरीत, बीउिा जीवि, नवकास र वृनिको क्षिता हुन्छ। तर त्यो बीउलाई बढाएर फल फलाउि े

तुल्याउिको निनतत दकसािल ेपनहले त्यो बीउलाई िाटोिा छिुनपछन। कटिीको अपेक्षा गिुनभन्र्दा पनहल ेउसल ेउि बीउलाई 

त्याग् िुपछन! उि बीउबाट फल फलाउिे रूि बढेझ ैँ गरी, जहाैँ धेर  ियाैँ बीउहरू हुन्छिर, इसाईहरूले दर्दएको कुराहरू पनि धेर  

गुणा वृनि हुिसक्छ! 

(३) तसे्रो नसिान्त : इसाईल ेदर्दि ुभिकेो िानिसल ेज ेरोप्छ, त्यही कटिी गिुन हो। 

गलाती ६:७ ल ेभन्र्दछ, एिानिसले जे रोप् छ, त्यस को कटिी गछन।ए जुि ढङ्खगिा इसाईले रोप्छ, त्यस अिुसार उसले कटिी 

गिछे। रफूले जे रोपेको छ, त्यही अिुपातिा इसाईले कटिी गिछे। यो कृनर्सतबन्धी संसारको नियि हो, तर यो नियि 

ि नतक र रनत्िक संसारिा पनि त्यसरी ि  लाग ुहुन्छ। जसल ेर्ोर  रोप्छ, त्यसले र्ोर  कटिी गछन अनि जसल ेप्रिस्तसैँग छछन, 

त्यसले प्रिस्त कटिी गिेछ। 

यो नसिान्त पनहले ि  पुरािो करारको सियिा िान्य नर्यो। नहतोपर्देि ११:२४-२५ िा लेनिएको छ, एकोही िानिसले उर्दार 

हातले दर्दन् छ र अझ बढी पाउैँछ, अकोले दर्दि सक् ि ेपनि दर्दर्द ि, र र्दरर्तािा पछन। उर्दार िानिसको फनलफाप हुन् छ, अरूलाई 

उत् साह दर्दिे  यनिल ेरफू पनि ियाैँ उत् साह प्राप् त गिछे।ए नहतोपर्देि १९:१७ िा लेनिएको छ, एगरीबप्रनत र्दयाल ु हुि ु

परिप्रभुलाई सापट दर्दि ुहो, र त् यसले जे गरेको छ, त् यसको इिाि उहाैँले त् यसलाई दर्दिुहुिछे।ए 

कुि  व्यनिलाई 'एक कचछरा नचसो पािी' दर्दिले े पनि उसको इिाि गुिाउिेछ ि भिी यिे ू नसकाउिुभयो (ित्ती १०:४२)। 

भोकाएकोलाई िाि दर्दिु, नतिानएकोलाई नपउि दर्दि,ु परर्दिेीलाई बास दर्दि,ु िाङ्खगोलाई कपडा दर्दिु, रोगी र क र्दीलाई 

ध्याि दर्दि ु भिेको स्वयिर यिेू ख्रीष्टलाई दर्दि ु हो भिी उहाैँले भन् िुभयो (ित्ती २५:३५-४०)। त्यसकारण, इसाईहरूल े

उर्दारतासार् छिुनपछन! अनि नतिीहरूल ेउर्दारतासार् कटिी गिेछिर! 

(४) चछर्ो नसिान्त : इसाईल ेदर्दएको कुराको साैँचो िाप उपहारको रकार होइि, तर उसको हृर्दयको ििोवनृत्त हो। 

२ कोररन्र्ी ९:७ ले भन्र्दछ, एअनि हरेक िानिसल ेरफ् िो िििा सङ्खकल् प गरेबिोनजि र्दओेसर , इ् छा िभई होइि, ि त 

करकापिा परेर। दकिभिे िुिीसार् दर्दिेलाई परिेश् वरले प्रेि गिुनहुन् छ।ए 

पुरािो करारिा दर्दिे कुरा स्वतन्त्र नर्एि, तर व्यवस्र्ाद्वारा तोदकएको नर्यो (इस्राएल राष्ट्रको औपचाररक व्यवस्र्ा, िलाकी 

३:६-१२)। इस्राएलले एउटा र्दिांि होइि, तीक दकनसिका र्दिांिहरू दर्दिुप्यो (लवी २७:३०-३३; व्यवस्र्ा १२:४-७,१७-

१९; व्यवस्र्ा १४:२२-२९)। िनन्र्दरको व्यवस्र्ा गिन र त्यहाैँ सेवा गिेहरूको निनतत इस्राएलल े तीि वटा र्दिांिहरू 

दर्दिुप्यो (चेलापि निर्देनिका ४, पररनिष्ठ १६ िा भएको लिे हिेुनहोसर - दर्दिु - पुरािो करारिा र्दिांि दर्दिे व्यवस्र्ा)। 
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तर रफ्िो पनहलो रगिििा येिू ख्रीष्टल ेव्यवस्र्ा परूा गिुनभयो (ित्ती ५:१७)। उहाैँल े परिेश् वरको धार्मिक िाग भएको 

तिसुक र कािुिी र्दाबीहरूलाई कू्रसिा दकला ठोकेर रद्द गररदर्दिुभयो (कलस्सी २:१४) अनि औपचाररक व्यवस्र्ालाई 

त्यसको रञाकाहरू र रीनतररवाजहरूसनहत (र्दिांिको नियि) िारेज गररदर्दिुभयो (एदफसी २:१४-१५)। तसर्न, औपचाररक 

व्यवस्र्ाको नियिहरू (र्दिांि दर्दि नियि) इसाई िण्डलीिा फेरर लागु गिुनपिे र्देिँिर्द ि! 

त पनि, केही िण्डली सतप्रर्दायहरूिा र्दिांि दर्दिुपि ेपरुािो करारको औपचाररक नियिलाई िण्डली प्रिासि अर्वा पास्टरल े

बिाएको नियिद्वारा अव धानिकरूपिा अनिवायन तुल्याइएको छ। त्यस्ता नियि भएका िण्डलीका इसाईहरूले प्राय: 

अिइ्छुक र रिन्र्दनबिा ि  दर्दिे गछनिर। त्यस्ता इसाईहरू िण्डली र ख्रीष्टको नवरोधी (नवपक्षी) हुि सक्छिर। 

ियाैँ करारको सियिा दर्दिे काि स्वे्छाले र िुसीसार् हुिुपछन। प्रत्येक इसाईले रफ्िो हृर्दयिा कनत दर्दिे, कसरी नियनित 

दर्दिे, कसलाई दर्दि ेर के दर्दि ेभिी निणनय गिुनपछन! त्यसरी राजीिुसी सार् दर्दएको कुरा र्दिांिभन्र्दा निक  बढी पनि हुिसक्छ 

(लूका २१:१-४)! दर्दिे िानिसलाई कुि  पररिाण र प्रनतित लाध्यिुहुैँर्द ि। अगुवाहरू अर्वा सर्दस्यहरूले अरू सर्दस्यहरूलाई 

नतिीहरूका किाइबाट र्दि भागको एक भाग िण्डलीिा ल्याउि पछन भिी िाग गिुन हुैँर्द ि! येिलूे भन् िुभयो, एरे्दओ, र 

नतिीहरूलाई पनि दर्दइिेछ। िानिसहरूले प्रिस् त पररिाणिा िाैँर्दीिाैँर्दी बेसरी हल् लाएर, पोनििे गरी नतिीहरूको पोल् टािा 

रानिदर्दिेछिर । दकिदक जुि िापले नतिीहरू दर्दन् छछ, त् यही िापिा नतिीहरूल ेपनि दफतान पाउिेछछए (लूका ६:३८)। 

(५) पाैँचछ ैँ नसिान्त : इसाईहरूको दर्दि ेकाि नियनित र व्यवनस्र्त ढङ्खगिा हुिपुछन। 

१ कोररन्र्ी १६:२ ले भन्र्दछ, एप्रत् यके हप् ताको पनहलो दर्दि नतिीहरू हरेकल ेर-रफ् िो किाइअिुसार केही धि छुट्याएर 

जत िा गर्दै रा् ि,ू तादक ि रउैँर्दा भेटी संग्रह गिुन िपरोसर ।ए पावलले कोररन्र्का िण्डलीको सर्दस्यहरूलाई हप् ताको पनहलो 

दर्दि रफ्िो किाइबाट केही रकि नियनित अनि व्यवनस्र्त ढङ्खगिा छुट्याएर जतिा गरररा् िू भिी रग्रह गरे। यसको 

सन्र्दभन रराधिा सेवाको सियिा जतिा गिे भिेको होइि, तर त्यो त हरेक इसाईको व्यनिगत नजतिेवारी हो। पावलले ती 

इसाईहरूिानर् भरोसा गरे र नतिीहरूलाई िण्डलीको नजतिवेार सर्दस्यहरूको रूपिा व्यवहार गरे। प्रत्येक इसाईल ेरफ्िो 

किाइबाट परिेश् वरको कािको निनतत कनत अलग गिे हो, रफ ल े निणनय गर्े। ती रकिहरू जतिा गरेर जसलाई जुिबेला 

िाैँचो परेको छ, नतिीहरूलाई ि  दर्दइन््यो। 

२. दर्दिकुो रनिर्र हरू के-के हुिर? 

(१) इसाईको दर्दि ेकािद्वारा रफ्िो िाैँचो परूा गिन उसैँग पयानप् त छ भन् ि ेबनुिन्छ। 

२ कोररन्र्ी ९:८ ल ेभन्र्दछ, एपरिेश् वरले नतिीहरूलाई हरेक रनिर्र  प्रिस् त िात्रािा दर्दि सक् िुहुन् छ, तादक नतिीहरूनसत सध ैँ 

ि  हरेक कुरा प्रिस् त होसर ।ए संसारका िानिसहरूको िजरिा परिेश् वरको कािको निनतत ु प याैँ-प सा दर्दिु भिेको िूिनता र 

गलत लगािी र्देनिन्छ। तर इसाईले दर्दएको अर्वा रफूसैँग रािेको र्ोर  कुराहरूलाई वृनि गराउि ेक्षिता परिेश् वरसैँग छ 

भन् िे रहस्य संसारका िानिसहरूलाई र्ाहा हुैँर्द ि। परिेश् वरको अिुग्रहले घटाउिे होइि बढाउिेनतर डो् याउैँछ। इसाईहरूल े

धेर  ि  दर्दन्छिर भिे पनि यो नसिान्त त्यहाैँ लागु हुन्छ। इसाईल ेपरिशे् वरको कािको लानग रफूसैँग भएको प्रिस्त ु प याैँ-प सा, 

सिय र िनि दर्दए तापनि पनि रफ्िो जीनवकाको निनतत पयानप् त बाैँकी रहकेो कुरा पत्ता लगाउिेछ। 

(२) इसाईको दर्दि ेकािल ेहरेक असल काििा उसलाई प्रिस्त तलु्याउैँछ। 

२ कोररन्र्ी ९:८ ल ेयसो पनि भन्र्दछ, एपरिशे् वरले नतिीहरूलाई हरेक रनिर्र  प्रिस् त िात्रािा दर्दि सक् िुहुन् छ, ... र हरेक 

असल कािको निनत त नतिीहरूले प्रिस् त िात्रािा दर्दि सक।ए दर्दिे इसाईले यो रहस्य पत्ता लगाउैँछ, दक असल कािहरूका 

निनतत परिेश् वरले उसलाई धिी तुल्याउिुहुन्छ। २ कोरन्र्ी ९:९ ले भन्र्दछ, एउसले छछन, र गरीबहरूलाई दर्दन् छ, उसको 

धार्मिकता सर्दासवनर्द  रनहरहन् छ।ए गररबलाई उपहारहरू दर्दि ेव्यनि धिी ठहछन भिी बाइबले सुझाब दर्दर्द ि। येि ू ख्रीष्टिा 

रानिएको नवश् वासद्वारा िात्र िानिस धिी ठहररन्छ। त पनि, दर्दिे इसाईलाई परिेश् वरले धार्मिकतािा उसलाई धिी 

तुल्याउिुहुन्छ, जसको ितलब ऊ असक कािहरूिा धिी हुन्छ भिेको हो! 

(३) दर्दि ेकािल ेइसाईलाई उर्दार बिाउैँछ। 

२ कोररन्र्ी ९:११ ल े भन्र्दछ, एनतिीहरूको ठूलो उर्दारताको निनत त हरेक कुरािा नतिीहरू धिी तलु् याइिछेछ।ए केही 

िानिसहरूले पावलल ेयहाैँ 'सिृनिको सुसिाचार' प्रचार गरररहकेा छिर भिी नवचार गर्दनछिर। यसको ितलब कुि  इसाईल े

रफ्िो िण्डलीद्वारा परिेश् वरलाई ु प याैँ-प सा दर्दन्छ भिे, उसले परिेश् वरबाट अझ धरे  ु प याैँ-प सा प्रापर  त गछन भन् िे निक्षा 

हो! तर ८-१० पर्दको सन्र्दभनल ेभछनतक र रर्मर्क धिभन्र्दा रनत्िक र रन्तररक धिलाई सङ्खकेत गर्दनछ। तसर्न, इसाईल े

ु प याैँ-प सा, सिय र िनिजस्ता कुराहरू दर्दर्दा, उसल ेभछनतकरूपिा धिी हुिछे भन् िे पररभार्ा बिाउैँ र्द ि। उसैँग सध ैँ रफ्िो 



© 2009 DOTA                                        निर्दनेिका पुस्तक ४, 'बृहत चेलापि'                                   पृष्ठ सङ्ख्या : 84 

 

भछनतक िाैँचोहरू पूरा गि ेर्ोकहरू पयानप् त हुन्छ (ित्ती ६:२५-३४ हिेुनहोसर)। तर जुि इसाईले दर्दर्दछ, ऊ नजउैँर्दछ! ऊ उर्दार 

हुैँर्दछ! उसले परिेश् वर र परिेश् वरको राज्यको नितती अझ बढी रफ लाई, रफ्िो सियलाई, रफ्िो िनिलाई, रफ्िो टोडा 

(सीप र वरर्दािलाई) र रफूसैँग भएका भछनतक सतपनत्त दर्दि नसक्र्दछ। उसले निरन्तर दर्दन्छ, दकिभिे उसले रफ्िो जीवििा 

परिेश् वरको प्रिस्त अिगु्रह अिभुव गिन चाहन्छ। 

(४)  इसाईको दर्दि ेकािल ेअरू िानिसहरूलाई परिशे् वरलाई प्रिसंा र धन्यवार्द दर्दि अनि दर्दि ेव्यनिको लानग 

प्रार्निा गिन लगाउैँछ। 

वरर्दािहरू प्राप् त गिे िानिसहरूल ेपरिेश् वरको प्रिंसा र धन्यवार्द गछनिर भिी २ कोररन्र्ी ९:११-१४ ले भन्र्दछ। नतिीहरूल े

दर्दिे िानिसहरूका लानग प्रार्निा पनि गछनिर। १ कोररन्र्ी १२:२४-२६ िा लेनिएको छ, एपरिेश् वरल ेहाम्रो िरीरलाई यसरी 

निलाउिुभएको छ ... तादक िरीरिा बेिले िहोसर , तर अङ्खगहरू एउटाल ेअकानको निनत त सिाि वास् ता रािूिर । यदर्द एउटा 

अङ्खगलाई कर ट भयो भिे सब  अङ्खगहरूले सैँग  कर ट भोग् छिर ।ए संसारको कुि  भागिा भएको ख्रीष्टको िण्डलीिा जे हुन्छ, 

त्यसले संसारको सतपूणन िण्डलीलाई असर पार्दनछ; जस्त : बाडी-प ह्रो, िडेरी, अनिकाल, नबपनत्त, अत्याचार, सतावट रदर्द। 

कुि  स्र्ािीय िण्डलीको इसाईहरूसैँग ख्रीष्टको सतपूणन िरीर हुैँर्द ि! संसारको सब  िण्डलीहरका सब  इसाईहरू निलेर ख्रीष्टको 

एउटा पूणन िरीर बन्र्दछ (यूहन् िा १०:१६)! त्यही कारणल ेगर्दान, हरेक स्र्ािीय िण्डली संसारको अरू भागहरूको र्दाजुभाइ 

दर्दर्दीबनहिीहरूलाई जे भइरहकेो छ, त्यसिा भानगर्दाि हुिुपर्दनछ। त्यही कारणल ेगर्दान उहाैँिानर् नवश् वास गिे सब  िानिसहरू 

एक होऊिर भिी येिू ख्रीष्टले प्रार्निा गिुनहुन्छ, तादक येिू ख्रीष्टलाई परिशे् वरल ेि  पठाउिुभएको हो भिी संसारले नवश् वास 

गिन सकूिर (यूहन् िा १७:२०-२१)। 

(५) इसाईल ेदर्दिलु ेवणनि गिन िसदकि ेपरिशे् वरको वरर्दािको िहािर कृतञाकतानतर डो् याउैँछ। 

२ कोररन्र्ी ९:१५ ले भन्र्दछ, एउहाैँको वणनि गिन िसक् िे वरर्दािको निनत त परिेश् वरलाई धन् यवार्द होसर !ए परिेश् वरल ेरफ्िा 

एकिात्र पुत्र येिू ख्रीष्टलाई पापहरूको प्रायनश् चत गिे बनलर्दिको रूपिा दर्दिुभएको छ। ख्रीष्टसैँग , परिशे् वरले हरेक र्ोक 

दर्दिुभयो (रोिी ८:३२)! परिशे् वरले दर्दिुहुिे कुरा इसाईहरूको सब  दर्दिे कािभन्र्दा श्रेष्ठ छ। 

 परिेश् वरले 'केही कुरा' दर्दिुभएि, तर ख्रीष्टिा स्वयिर रफूलाई दर्दिुभयो! 

 परिेश् वरले यिेू ख्रीष्टको नसि धार्मिकताभन्र्दा कुि  कतती र्ोक हािीलाई दर्दिुभएि (२ कोररन्र्ी ५:२१)! 

 परिेश् वरले हािीलाई उहाैँको पनवत्र रत्िा दर्दिुभयो (रोिी ८:९-१०)! 

 येिू ख्रीष्टसैँग  परिेश् वरले हािीलाई स्वगनको सब  रनिर्र हरू दर्दिुभयो (एदफसी १:३)। 

 परिेश् वरले हािीलाई अिन्त जीवि दर्दिुभयो, जसको ितलब हािीले उहाैँलाई व्यनिगतरूपिा जान् िसक्छछ ैँ र पणून 

नसितािा हािी उहाैँसैँग सर्दासवनर्दा बस् िसक्छछ ैँ! 

त्यही कारणल ेगर्दान, इसाईले परिेश् वरको बरर्दािलाई वणनि गिन सक्र्द ि! तर उसले परिेश् वरको बरर्दािलाई जीवि पररवतनि 

गिे िनहनित वास्तनवकताको रूपिा अिुभव गिन सक्छ! इसाईले रफ्िो कतनव्य परूा गिनको निनतत दर्दर्द ि, तर ख्रीष्टिा 

परिेश् वरको वणनि गिन िसदकिे बरर्दािको लानग कृतञाक भएकोल ेदर्दन्छ। परिेश् वरल ेदर्दिुहुि ेकुराल ेि  सब  इसाईहरूल ेदर्दि े

गछनिर! 

३. इसाईहरूल ेकसलाई दर्दिपुर्दनछ? 

(१) रफूलाई िवुाउि ेइसाईहरूलाई दर्दिहुोसर। 

१ कोररन्र्ी ९:७-१४ र गलाती ६:६ अिुसार, रफूलाई सुसिाचार प्रचार गिे र बाइबल नसकाउिे व्यनिहरूलाई 

इसाईहरूले सहायता दर्दिुपछन। यद्यनप त्यस्ता व्यनिहरू रफ्िो िण्डलीको िभए तापनि उहाैँहरूलाई दर्दिुपर्दनछ। 

(२) रफूलाई अगवुाइ गि ेइसाईहरूलाई दर्दिहुोसर। 

१ नतिोर्ी ५:१७-१८ अिुसार इसाईहरूल े रफ्िो िण्डलीिा राम्रोसैँग काि गिे एल्डरहरूलाई सहायता दर्दिुपर्दनछ। 

िण्डलीका एल्डरहरूल े (गोठालोहरू, र्देिरेि गिेहरू र निक्षहरूल)े सहायता िागिेिर भन्र्द िा उि िण्डलीका सर्दस्यहरूल े

उहाैँहरूलाई सहायता गि ेकाििा बेवास्ता गिुनहुैँर्द ि। सहायता गिेहरू र उि सहायता पाउिेहरू- र्दवु  पक्षल ेपरिेश् वरिा 

भरोसा रािी उहाैँप्रनत रञाकाकारी हुि पछन। रफ्िो काि राम्रोसैँग िगिे अगुवाहरूलाई सहायता गिुन रवश्यक छ ि। 
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(३) अरू ठाउैँहरूिा गई परिशे् वरको काि गि ेइसाईहरूलाई दर्दिहुोसर। 

दफनलप्पी ४:१४-१८ र ३ यूहन् िा ५-८ अिुसार, इसाईहरूले निसेिरीहरू र नवनभन् ि स्र्ािहरूिा जािे प्रचारकहरूलाई 

सहायता दर्दिुपर्दनछ। त्यस्ता व्यनिहरू रफ्िो िण्डलीको िभए तापनि नतिीहरूलाई सहायता गिुनपर्दनछ। 

(४) िाैँचो परेका इसाईहरूलाई दर्दिहुोसर। 

याकूब २:१५-१७, १ यूहन् िा ३:१७-१८ र २ कोररन्र्ी ८:७-१५ अिुसार इसाईहरूले नवधवाहरू, अिार्हरू, अपाङ्खगहरू, 

गररबहरू र सङ्खघर्न गिेजस्ता िाैँचोिा परेका व्यनिहरूलाई सहायता दर्दिुपर्दनछ। संसार अरू भागहरूिा भएका िाैँचोिा 

परेका िण्डलीहरूलाई पनि नतिीहरूल ेसहायता दर्दिुपर्दनछ। 

(५) साधारणरूपिा िाैँचोिा परेका िानिसहरूलाई दर्दिहुोसर। 

नहतोपर्देि १९:१७; २१:१३ र ित्ती ६:१-४ अिुसार इसाईहरूले संसारका िाैँचोिा परेका ग र-इसाईहरूलाई पनि सहायता 

दर्दिुपर्दनछ। एगररबलाई र्दया र्देिाउिेले प्ररिप्रभुलाई सापटी दर्दन्छ।ए 

४. इसाईहरूल ेकनत दर्दि ुपर्दनछ? 

(१) रफ्िो रतर्दािीको अिपुातिा दर्दिहुोसर। 

२ कोररन्र्ी ८:१२ िा हािी पढ्छछ ैँ, एदकिभि े दर्दिे तत् परता छ भिे िानिसनसत भए अिसुारको र्दाि ि  ग्रहणयोग् य हुन् छ, 

िभएअिुसारको होइि।ए इसाईहरूल े रफूसैँग कनत छ, सोअिुसार अनि रफ्िो क्षिताअिुसार दर्दिपुर्दनछ (२ कोररन्र्ी 

८:१२)। यसर्न गररबल ेभन्र्दा धिीले बढी दर्दि सक्छ। 

(२) रफ्िो निणनयअिसुार उर्दारनचत्तल ेदर्दिहुोसर। 

२ कोररन्र्ी ९:६७ िा यसो भनिएको छ, एतर कुरा यही हो, दक र्ोर  छिलेे र्ोर  ि  कटिी गछन, र प्रिस् तसैँग छिेल ेप्रिस् तसैँग 

कटिी गछन। अनि हरेक िानिसले रफ् िो िििा सङ्खकल् प गरेबिोनजि र्देओसर , इ् छा िभई होइि, ि त करकापिा परेर। 

दकिभिे िुिीसार् दर्दिलेाई परिेश् वरल े प्रेि गिुनहुन् छ।ए दर्दिुभन्र्दा पनहल े ि  इसाईहरूल े कसलाई दर्दि,े कनत दर्दि,े कुि 

तररकाल े नियनित दर्दि ेर कनत लािो सियसति दर्दि ेभिी रफ्िो हृर्दयिा र परिेश् वरसैँग स्पष्टसैँग निणनय गिुनपर्दनछ। दर्दि े

रकिचािँह प्रत्येक इसाई र परिेश् वरबीचको व्यनिगत कुरा हो। कस लले े पनि इसाईहरूलाई कुि  नविेर् िण्डली अर्वा 

संस्र्ािा दर्दिुपछन र यनत रकि दर्दिुपछन भिी जबरजस्ती गिुनहुैँर्द ि। जेजस्तो भए तापनि उर्दारतासार् र बनलर्दािपणून भाविाल े

दर्दिुपछन भिी ियाैँ करारले इसाईहरूलाई उत्साह दर्दन्छ! 

ि. बाइबल पर्द कण्ठ र पिुरावलोकि 

१. ले्  िहुोसर - बाइबल पर्दलाई िाली काडनिा अर्वा तपाईंको िोटबुकको एउटा पािािा ले्  िुहोसर। 

२. कण्ठ गिुनहोसर - उि बाइबल पर्दलाई सही तररकाले कण्ठ गिुनहोसर। (४) दर्दि ु- २ कोररन्र्ी ९:६-७ 

३. पिुरवलोकि गिुनहोसर - र्दईु-र्दईु जिाको सिूहिा नवभाजि हुिुहोसर र भिनर  कण्ठ गरेको बाइबल पर्द एक-अकानिा   

जाैँ्िुहोसर। 
 

४ बाइबल अध्ययि (७० नििेट)                  [ससंारिा नजउि]ु 

(४) ससंारिा र्द:ुि-कष्ट - १ पत्रसु २:११-२५ 
 

१ पतु्रस २:११-२५ लाई सब  निलेर अध्ययि गिन बाइबल अध्ययिको पाैँच चरणहरू भएको नवनध प्रयोग गिुनहोसर। 

चरण: १ - पढ्िहुोसर।                               परिशे् वरको वचि 

रउिुहोसर, हािी सब  निलेर १ पतु्रस २:११-२५ पढछ ैँ। 

हािी पाल पालो पूर  िण्डलाई एक-एक पर्द गरेर पढछ ैँ। 
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चरण: २ - पत्ता लगाउिहुोसर।                        अवलोकिहरू 

ध्याि दर्दिहुोसर - यो िण्डिा भएको कुि सत्यता तपाईंको निनतत िहत्वपूणन छ? अर्वा यस िण्डिा भएको कुि सत्यताल े

तपाईंको सिझ वा हृर्दयलाई स्पिन गछन? 

ले्  िहुोसर -    यहाैँ तपाईंले बुझ्िुभएको एक वा र्दईु सत्यताहरू पत्ता लगाउिुहोसर। ती कुराहरूका बारेिा नवचार गिुनहोसर र    

त्यसलाई रफ्िो िोटबुकिा ले् िुहोसर। 

बाै्ँ िहुोसर -   (सिूहका िानिसहरूल ेनवचार गिन र ले् ि कररब र्दईु नििेट लगाएपनछ, त्यसलाई पाल पालो बाैँ्िुहोसर। 

अब हािीले पत्ता लगाएका कुराहरू पाल पालो एक-रपसिा बाैँडछ ैँ। 

(िानिसहरूल ेपत्ता लगाएर बाैँडेका केही कुराहरू तल दर्दइएका छिर। हरेक सािो सिूहिा िानिसहरूल ेबाैँ्ि ेकुराहरू फरक-

फरक हुन्छिर र ती कुराहरू सब िा निल्ि  पछन भन् ि ेछ ि भिी यार्द गिुनहोसर।) 
 

१ पत्रसु २:२३ 

िोज १ - र्द:ुि भोग् िहुुैँर्दा यिेलू ेबर्दला नलिभुएि अर्वा धतकी दर्दिभुएि। 

एनतिीहरूले उहाैँलाई अपिाि गर्दान उहाैँले साटो फेिुनभएि। र्द:ुि भोग् िुहुैँर्दा उहाैँले धत की दर्दिुभएि। तर उनचत न् याय 

गिुनहुिेिानर् उहाैँले भरोसा रा् िुभयो।ए संसारको अरू धिनका िानिसहरूबाट इसाईहरूले अत्याचार र सतावटजस्ता र्द:ुि-

कष्ट भोग् िुपर्दान, उिीहरूल े बर्दला नलिुहुैँर्द ि अर्वा रफ्िा सतु्रहरूलाई बर्दला नलिे धतकी पनि दर्दिुहुैँर्द ि। बाइबलको 

परिेश् वरको कुि  नविेर् धिनका सर्दस्यहरूलाई कािुि रफ्िो हातिा नलएर रतंकवार्दी रक्रिणद्वारा िानिसहरूलाई िाि े

अर्वा ढुङ्खगाले नहकानउिे हक-अनधकार दर्दिुभएको छ ि। र्दण्डाञाकालाई कायानन्वयि गि े हक परिेश् वरको अनधकारको 

प्रनतनिनधस्वरूप िुलुकको रनधकाररक न्यायाधीसहरूलाई िात्र दर्दइएको छ (रोिी १३:१-२)! 

एरैँिाको सट्टा रैँिा, र्दाैँतको सट्टा र्दाैँतए जस्तो बर्दला नलि ेनियि इस्राएलको र्दण्डसतबन्धी नियिकको भाग नर्यो र यस्तो 

नियिलाई कुि  व्यनिल ेिििािी ढङ्खगिा रफ्िो हातिा नलई लागु गिुन हुैँर्द ि! बर्दलासतबन्धी नियिले कुि  अपराधको र्दण्ड 

त्यसको बराबर हुिपुछन भिी नसकाउैँछ। एकस लाई िि ेगरी नहकानउिेलाई िािपैछन। पिलुाई ििे गरी नहकानउिेल ेत् यसको भिान 

दर्दओसर - पिुको साटो पिु। कुि  िानिसल ेरफ् िो नछिेकीको कुि  अङ्खगको िोक् साि गररदर्दयो भिे, त् यसले जसो गरेको छ 

त् यसलाई त् यस  गररओसर । चोटको साटो चोट, रैँिाको साटो रैँिा, र्दाैँतको साटो र्दाैँत, जसरी त् यसले कस को अङ्खगको 

िोक् साि गररदर्दयो त् यसलाई पनि त् यसरी ि  गिून। पि ुिािलेे त् यसको भिान गरोसर । तर ज् याििाराचािँह िाररि पछन। स् वर्दिेीको 

निनत त र परर्दिेीको निनत त एउट  दकनसिको ऐि होसर । ि परिप्रभु नतिीहरूका परिेश् वर हुैँए (उत्पनत्त ९:६; लेवी २४:१७-

२२; प्रस्र्ाि २१:२२-२४)। 

र्दण्डसतबन्धी व्यवस्र्ा कायानन्वयि गर्दान त्यहाैँ कततीिा र्दईु जिा साक्षी हुि पछन। न्यायाधीसहरूले पनहले उि घटिालाई 

अिुसन्धाि गिपैछन। त्यसरी लागु गररिे र्दण्डले अरू अपराधीहरूिा डर उत्पन् ि गछन, तादक त्यस्ता िराम्रा घटिाहरू फेरर 

र्दोहोररि िपाओसर! एकस को र्दोर् वा अपराधिा एउटा िात्र साक्षीको बयािको रधारिा कस लाई र्दण् ड िदर्दिू। र्दईु वा तीि 

साक्षीको बयािद्वारा िात्र अनभयोग कायि गिन सदकन् छ। कस िानर् र्दोर्ारोपण गिन कोही र्दरु ट िानिस ि़ाा भयो भिे, वार्दी र 

प्रनतवार्दी र्दवु  तत् कालीि पूजाहारी र न् यायकतानहरूका सािुन् िे परिप्रभुको अनग रउिुपछन। तब न् यायकतानहरूले नतिीहरूलाई 

राम्ररी केरकार गिुनपछन। यदर्द साक्षी झूटो रहछे र रफ् िो भाइको नवु ििा झूटो बयाि दर्दएको रहछे भिे, त् यसले रफ् िो 

भाइिानर् जे गिे नवचार गरेको नर्यो त् यसलाई त् यस  गिून। नतिीहरूले रफ् िो िध् यबाट िराबीलाई हटाउिुपछन। यो सुिरे 

अरूहरू डराउिछेिर । त् यसपनछ नतिीहरूका बीचिा यस् तो िराबी कनहले हुिछे ि। नतिीहरूले िरटठ्याउिू। ज् यािको साटो 

ज् याि, रैँिाको साटो रैँिा, र्दाैँतको साटो र्दाैँत, हातको साटो हात र गो़ााको साटो गो़ाा हुिछेए (व्यवस्र्ा १९:१५-२१)। 

१ पत्रसु २:२१ 

िोज २ - परिशे् वरल ेइसाईहरूलाई र्द:ुि भोग् िको निनतत बोलाउिहुुन्छ। 

परिेश् वरले इसाईहरूलाई येि ू ख्रीष्टको पाइलािा िँह्िको निनतत बोलाउिुहुन्छ। यस्तो अवस्र्ािा रफ्िा वररपररका 

िानिसहरूबाट अत्याचार र सतावट भोगी अन्याय सहिुपर्दान नतिीहरूले यिेू ख्रीष्टको िििुा पछ्याउि पछन। येिू ख्रीष्टले जस्त  

गरी इसाईहरूल ेर्द:ुि-कष्टको प्रनतदक्रया जिाउि पछन। र्द:ुि-कष्ट हटाउि  िसदकि े कुरा हो! यिेू ख्रीष्टले भन् िुभयो, एधन् य हछ 

नतिीहरू, जब िानिसहरूले िेरो िानतर नतिीहरूको निन् र्दा गिछेिर  र सताउिेछिर , र झूटा बोलेर नतिीहरूका नवु ििा सब 

दकनसिका िराब कुरा भन् िेछिर । तब रिाओ, र अत् यन् त िुिी होओ, दकिभिे स् वगनिा नतिीहरूको इिाि ठूलो हुिछे। दकिभि े

यसरी ि  नतिीहरूभन् र्दा अनघका अगिविाहरूलाई नतिीहरूल ेसताएका नर्एए (ित्ती ५:११-१२)। अनि प्रेररत पावलल ेयसो 

भिे, एसाैँ् च  ि , ख्रीर ट येिूिा भनिसार् जीवि नबताउि इ् छा गिेहरू सब  जिा सतावटिा पि ेि  छिर ए (२ नतिोर्ी ३:१२)। 
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ग र-इसाईहरूले रफूलाई तु् छ ठािी अन्यायपूवनक व्यवहार गिछेिर भिी इसाईहरूले अपके्षा गिैपछन। इसाई नवश् वासनभत्र 

रहरे ख्रीष्टको िानतर र्द:ुि-कष्ट भोग् िुले ठूलो अर्न रा्र्दछ! 

चरण: ३ - प्रश् ि                              व्या्याहरू 

ध्याि दर्दिहुोसर - यस िण्डिा त्यस्तो कुि प्रश् ि छ, जुि तपाईंल ेयस सिूहिा सोध् ि चाहि ुहुन्छ? 

१ पतु्रस २:११-२५ िा भएका सब  सत्यताहरू बुझ्ि कोनसस गरछ ैँ र त्यहकाैँ अझ  िबुझेका कुराहरू छिर भिे प्रश् ि सोधछ ैँ। 

ले्  िहुोसर - रफ्िो प्रश् िलाई स्पष्ट ढाैँचािा बिाउिुहोसर। अनि तपाईंको प्रश् िलाई िोटबुकिा ले् िुहोसर। 

बाै्ँ िहुोसर - (सिूहको सर्दस्यहरूलाई नवचार गिन र ले् ि कररब र्दईु नििेट दर्दएपनछ, प्रत्यके व्यनिलाई पाल पालो उसको 

प्रश् िहरू सब को सािु बाैँ्ि लगाउिुहोसर।) 

छलफल गिुनहोसर - (त्यसपनछ, ती प्रश् िहरूिध्य े केही उपयोगी प्रश् िहरूको बारेिा सिूहिा छलफल गर्दै उत्तरहरू पत्ता 

लगाउि कोनसस गिुनहोसर।) 

(उर्दाहरणको लानग, नवद्यार्ीहरूले सोध् ि सक् िे केही सतभानवत प्रश् िहरू र छलफलद्वारा निकानलएका रटप्पणीहरू तल 

दर्दइएको छ।) 

१ पत्रसु २:१८ 

प्रश् ि १ - इसाईहरूल ेर्दासप्रर्ालाई कसरी हिेुनपछन? 

रटप्पणी - र्दासप्रर्ा संसारको प्राचीि संस्र्ा हो (उत्पनत्त ९:२६-२७; उत्पनत्त २१:१०; उत्पनत्त ३९:१७; उत्पनत्त ४४:१०)। 

निश्रर्देििा र्दासप्रर्ा िहत्वपूणन नर्यो। त्यहाैँ इस्राएलीहरूलाई अनत कडा काि लगाउि िाइकेहरू नियुि गररएका नर्ए। 

नतिीहरूल े नपताि र रािसेस सहरहरूिा भण्डारहरू नििानण गिुनपरेको नर्यो (प्रस्र्ाि १:११-१४)। इस्राएलिा पनि 

र्दासप्रर्ा नर्यो, तर इस्राएलको िागररक व्यवस्र्ािा र्दासप्रर्ाको सन्र्दभनिा नविेर् नियिहरू नर्ए। एअब ि ले नतिीहरूको 

सािु रा् ि ेनवधािहरू यी ि  हुिर । नतिीहरूल ेनह्ूरह किारा दकन् यछ भि ेत् यसल ेछ वर्नसत ि सेवा गरोसर । तर सातछ ैँ वर्निा केही 

िनतरी त् यो स् वतन् त्र भएर जाओसर ए (प्रस्र्ाि २१:१-२)। ियाैँ करारको सियिा भएका एक दकनसिका र्दासहरूले िाइकेहरूको 

र्देिरेििा काि गिुनप्यो (ित्ती १८:२५) अनि अको दकनसिका घरेलु र्दासहरूचािँह रफ्िा िानलकहरूको िनजकको 

सतपकनिा रहन्र् े(ित्ती २४:४५)। 

त्यस्ता केही र्दासहरू इसाईहरू नर्ए र नतिीहरूल ेकसरी व्यवहार गिुनपछन भिी प्रेररतहरूल े निक्षा दर्दन्छिर। पतु्रसले भि,े 

एकिारा हो, सत पूणन रर्दरपूवनक रफ् िा िानलकहरूका अधीििा बस। नतिीहरूिानर् र्दयालु र भला हुिेहरूका अधीििा िात्र 

होइि, तर निर्दनयीहरूका अधीििा पनिए (१ पतु्रस २:१८)। त्यस गरी पावलल ेभिे, एकिारा हो, डर र कत पसार् साैँचो हृर्दयल े

ख्रीर टलाई गरेझ ैँ यस संसारका नतिीहरूका िानलकहरूको रञाकापालि गर। िानिसहरूलाई िुिी पािेल ेझ ैँ रैँिाको अनग 

िात्र र्देिावटी काि िगर, तर ख्रीर टका र्दासहरूझ ैँ साैँचो हृर्दयले परिेश् वरको इ् छा परूा गर। िानिसहरूका निनत त होइि, तर 

प्रभुको निनत त जस् त  गरी सदर्द् छाल ेसेवा गरए (एदफसी ६:५-७)। यो िािवीय सतबन्धहरूको िाझिा स्वतन्त्र र बराबरी हुि े

कुरा होइि, तर प्रभु येिूको धार्मिकता र राजत्वको नवर्य हो, जुि सब  दकनसिका सािानजक पररनस्र्नतका सब  िानिसहरूिा 

लागु हुन्छ, चाह ेनतिीहरू स्वतन्त्र हुिर अर्वा र्दास हुिर। त्यस गरी र्दासहरू र िानलकहरू येिू ख्रीष्टको धार्मिकता र राजत्वप्रनत 

सिर्मपत हुि पछन। एिानिसहरूका निनत त होइि, तर प्रभुको निनत त जस् त  गरी सदर्द् छाल े सेवा गर, यो जािेर दक चाह े त् यो 

किारा होसर , चाह े फुक् का, जसले असल काि गर्दनछ, त् यसले प्रभुबाट सोहीबिोनजि पाउिेछ। िानलक हो, रफ् िा 

किाराहरूसैँग त् यस् त   यवहार गर, र धत की दर्दि छोड, यो जािेर दक नतिीहरू र्दवु का िानलक स् वगनिा हुिुहुन् छ, र उहाैँिा 

पक्षपात छ िए (एदफसी ६:७-९)। इसाई र्दासहरूले यिेू ख्रीष्टको धार्मिकता र राजत्व अरू र्दासहरूको िाझिा फ लाउि पछन। 

नतिीहरूल ेरफ्िा िानलकहरू अन्यायी भए तापनि, नतिीहरूप्रनत रफ्िो रन्तररक श्रिा र बानहरी रर्दर र्देिाएर, यिेू 

ख्रीष्टको प्रनतनिनधत्व गर्द ैउहाैँको उर्दाहरण हुि पछन! त्यस गरी इसाई िानलकहरूल ेअरू िानलकहरूको िाझिा येि ूख्रीष्टको 

धार्मिकता र राजत्व फ लाउि पछन। नतिीहरूल ेरफ्िा कािर्दारहरूलाई धतकी िदर्दएर अनि अन्यायपूवनक पक्षपात िगरेर यिे ू

ख्रीष्टको प्रनतनिनधत्व गर्द ैउर्दाहरण हुि पछन। 

िानलकहरू र र्दासहरूको यो बाइबलीय सतबन्धलाई अनहलेको िजर्दरूहरू र रोजगारर्दाताहरूबीचको रधुनिक सतबन्धहरूिा 

लागु गिन सदकन्छ। इसाई िर्दजूरहरू रफ्िा रोजगारर्दाताहरूको अनधकारको अनधििा रहि पछन; उिीहरूलाईलाई रर्दर गरी 

रञाकाकारी हुि पछन र येिू ख्रीष्टक  सेवा गरेझ ैँ गरी नतिीहरूल ेसारा हृर्दयले उिीहरूको सेवा गिैपछन (कलस्सी ३:२३)। 
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रोजगारर्दाताले िजर्दरूहरूबाट अिुनचत िाग गछनिर भिे नतिीहरूल ेर्द:ुि भोग् िेछिर; जस्त : केही रोजगारर्दाताहरूल ेरफ्िा 

कािर्दारहरूलाई रफ्िो सतपनत्तझ ैँ व्यवहार गछनिर र धेर  घण्टा काि गिन वाध्य तुल्याउैँछिर अनि नवनभन् ि दकनसिका अिुनचत 

िागहरू र्देिाउैँ र्द  अस्वस्र्कर र ितरिाक पररनस्र्नतहरूिा काि गिन पठाउैँछिर। अरू केही रोजगारर्दाताहरूल ेचािँह काि 

पाउि व्याकुल िानिसहरूलाई धेर  घण्टा काि लगाउैँछिर, तर त्यसको उनचत ज्याला दर्दर्द ििर र नबिाकारण कािबाट 

निकानलदर्दन्छिर। रोजगारर्दाताहरूल े त्यस दकनसिले बाइबलिा ििाही गररएका कुराहरू गर्दनछिर भिे कािर्दारहरूल े

रर्दरसार् नतिीहरूको नवरोध गिैपछन; जस्त : रोजगारर्दाताले घुस नलि र नलि लगाउैँ र्दा, झूट बोल्ि लगाएर बेइिाि 

बिाउैँ र्दा, भ्रष्टाचारिा सङ्खलग् ि गराउैँ र्दा, अरूको गोप्य सूचिाहरू चोिन लगाउैँ र्दा, भूनिगतहरूसैँग काि गिन लगाउैँ र्दा, 

धतकीपूणन नचट्ठी पठाउि लगाउैँ र्दा, हत्या गिन लगाउैँ र्दा, िाद्यसािग्री अर्वा और्नधहरू नििानण गर्दान निसावट गरी उत्पार्दििा 

गडबड गिन लगाउैँ र्दा कािर्दारहरूल े नतिीहरूको नवरोध गिपैछन। त्यस्तो अवस्र्ािा ती कािर्दारहरूले रफूहरू पृ्वीको 

िानिसहरूभन्र्दा परिशे् वरप्रनत रञाकाकारी हुिछेछ ैँ भिी िानलकहरूलाई भन् ि सक्छिर (प्रेररत ४:१९-२०; ५:२९)। त्यस्तो 

अवस्र्ािा यदर्द िानलकहरूल ेकािबाट निकानलए भिे नतिीहरूल े र्द:ुि भोग् िुपिे हुिेछ, तर त्यस्तो र्द:ुिलाई नतिीहरूल े

योग्य तररकाल ेसहि पछन। इसाईहरूल ेअसल गर्दान र्द:ुि भोग् ि सक्छिर, तर िराब काि गरेर कनहल्य  र्द:ुि भोग् र्द ििर।. 

र्दासप्रर्ालाई अझ  यस संसारबाट प्रनतबनन्धत पािन सदकएको छ ि। अनहले र्ुप्र  बाल-बानलकाहरूलाई निक्षाको अवसरबाट 

बनञ् चत गराउैँ र्द  रतंकवार्दी गनतनवनधको लानग स न्य तानलि दर्दइरािेको छ। िनहलाहरूलाई अव ध ढङ्खगिा यछि 

व्यापारजस्तो घृनणत काि गिन वाध्य तलु्याइएको छ। धरे  िनहला र दकिोरीहरूलाई त्यस्तो अि नतक गनतनवनधको लानग 

नवर्देििा लगेर बेनचन्छ। गररब िानिसहरू रफ्िो कनलला छोरा-छोरीहरूका सार्िा धिी िानलकहरूल े िोलेका 

उद्योगहरूिा ग रकाििुीरूपिा काि गरररहकेा छिर र त्यस्तो कािको अिुिनतको लानग सरकारी अनधकारीहरूल ठूलो रकि 

घुस नलिे गछनिर। हरेक सिाजिा अझ  र्ुप्र  िानिसहरू लागु-और्नधको बन्धििा नजइरहकेा छिर। त्यस्ता लागु और्नधहरूको 

उत्पार्दकहरू (सूतीजन्य पर्दार्नहरूको उत्पार्दकहरू) र त्यसको अव ध व्यापार गिेहरूले लािछ ैँ िानिसहरूलाई नसकार 

बिाइरहकेा छिर। त्यस गरी जुवा-तास र नवनभन् ि दकनसिका नचट्ठाहरूल े पनि ठूलो सङ्ख्याका िानिसहरूलाई र्दासत्विा 

पारेको छ। 

यस्ता सब  दकनसिका र्दासत्वको नवरोधिा इसाईहरूल ेरवाज उठाउैँ र्द  रवश्यक काि गिुनपर्दनछ। इसाईहरू धार्मिकताको 

निनतत भोकाउिु र नतिानउिु पछन (ित्ती ५:६), जसको ितलब रर्दरयोग्य ढङ्खगिा नतिीहरूले सिाजिा न्याय र धार्मिकता 

स्र्ानपत गिुनपछन। असल काि गिन, कडा पररश्रि गिन, नवश् वासयोग्य हुि र गुणस्तर कायि रा् ि इसाईहरू लानगपिुनपछन। अनि 

रफ्िा िानलकहरूलाई बाइबलीय निक्षाअिुसार पररवतनि हुिेबारे उिीहरूलाई बताउिुपछन, तर नतिीहरूको पीठपछानड 

कुरा काट्िे अर्वा उिीहरूको नवु ििा िराब कुरा बोल्िुहुैँर्द ि। 

१ पत्रसु २:१९ 

प्रश् ि २ - परिशे् वरको िजरिा ज ेसही छ सो गरेकोिा र्द:ुि भोग्र्दा के-के फाइर्दाहरू हुन्छिर? 

रटप्पणी - संसारिा यस्ता धिनहरू पनि छिर, जसले िराब काि गि ेिानिसहरूलाई इिाि दर्दिे गर्दनछ र िराब गिन उत्साह 

दर्दन्छ10। तर िराब कािद्वारा र्द:ुि भोगेर इसाईहरू िनहनित हुैँर्द ििर। बाइबलको परिेश् वरको र्दनृष्टिा जे असल र सही छ, 

त्यसको निनतत िात्र इसाईहरूल ेर्द:ुि-कष्ट भोग्छिर। प्राय: पुरािो करारको अगिविाहरूल ेपरिेश् वरको र्दनृष्टिा जे असल र 

सही छ, त्यसको निनतत सतावट भोगे। त्यस गरी ियाैँ करारका प्रेररतहरूल ेपनि प्राय: परिेश् वरको र्दनृष्टिा जे असल र सही छ, 

त्यही काि गरेर र्द:ुि-कष्ट भोगे। 

तर येिू ख्रीष्टले झ ैँ र्द:ुि-कष्टको नवु ििा प्रनतदक्रया जिाउि पनि इसाईहरूलाई बोलावट भएको छ। इसाईहरू रफ ले बर्दला 

नलिुहुैँर्द ि अनि धतकी पनि दर्दिहुुैँर्द ि, तर रफ्िा र्द:ुि-कष्ट स्वगीय परिेश् वरकहाैँ ल जाि पछन दकिभिे उहाैँले गिुनहुिे अनन्ति 

न्याय पूणनरूपिा धार्मिक र कुि  पक्षपातनबिा नसि हुिछे। 

अको कुरा के हो भिे परिशे् वरको र्दनृष्टिा असल र सही ठहररिे कािहरू गिानलाई इसाईहरूलाई फाइर्दा पनि छ: 

 ित्ती ५:११-१२ ले भन्र्दछ, एधन् य हछ नतिीहरू, जब िानिसहरूले िरेो िानतर नतिीहरूको निन् र्दा गिेछिर  र 

सताउिेछिर , र झूटा बोलेर नतिीहरूका नवु ििा सब दकनसिका िराब कुरा भन् िेछिर । तब रिाओ, र अत् यन् त िुिी 

                                                           
10

 ततनीहरूले आफ्नो मुलुिमा आतिंवादी आक्रमर् गराउाँर्न ्अथवा अिो मलुुिसाँग पववत्र युद्ध गर्णन।् 
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होओ, दकिभिे स् वगनिा नतिीहरूको इिाि ठूलो हुिछे। दकिभिे यसरी ि  नतिीहरूभन् र्दा अनघका अगिविाहरूलाई 

नतिीहरूल ेसताएका नर्एए (योसेफ, िोिा, एनलया, यर्मिया, र्दानिएल, बनप् तस्िा दर्दिे यूहन् िा रदर्द)। 

 रोिी ५:३-४ ल ेभन्र्दछ, एहािी रफ् िो सङ्खकर टिा रिाउैँछछ ैँ, यो जािेर दक सङ्खकर टल ेसहििीलता उत् पन् ि गराउैँछ, 

सहििीलताल ेचररत्र, र चररत्रले रिा उत् पन् ि गराउैँछ।ए 

 नह्ूरह १२:१०-११ ल ेभन्र्दछ, एहाम्रा नपताहरूले असल ठािेबिोनजि केही दर्दि हािीलाई ता़ािा दर्दए। तर हािी उहाैँका 

पनवत्रताको सहभागी हुि सकछ ैँ भिेर हाम्रो फाइर्दाको निनत त उहाैँले ता़ािा दर्दिुहुन् छ। सब  ता़ािा सुु िा सुिर्द हुैँर्द ि तर 

र्द:ुिर्दायी हुन् छ, तर ता़ािाद्वारा तालीि पाएकाहरूका लानग यसले पनछ धार्मिकताको िानन् तपूणन फल उत् पन् ि गराउैँछ।ए 

 याकूब १:२-४ ल े भन्र्दछ, एनतिीहरूिानर् नवनभन् ि दकनसिका रपतर -नवपतर  रइपर्दान नतिलाई पूरा रिन् र्दको कुरा 

सत झ। दकिदक नतिीहरू जान् र्दछछ, नतिीहरूका नवश् वासको जाैँचले ध यन उत् पन् ि गराउैँछ। ध यनलाई त् यसको पूरा काि गिन 

रे्दओ, तादक नतिीहरूिा कुि  कुराको अभाव िभएर नतिीहरू पररपक् व र पणून होओ।ए 

१ पत्रसु २:२० 

प्रश् ि ३ - संसारिा यनत धरे  र्द:ुि-कष्ट र ितृ्य ुदकि छ? 

रटप्पणी - संसारिा र्द:ुि-कष्ट हुिुको कततीिा पाैँच वटा कारणहरू बाइबलले बताउैँछ; िानिसहरूल ेर्द:ुि भोग्छिर दकिभि े

(१) नतिीहरू भनिहीि छिर, (२) नतिीहरू र्दषु्ट छिर, (३) नतिीहरूल ेझूटिा नवश् वास गछनिर, (४) रफूहरू ििछेछ ैँ भन् िे कुरा 

नतिीहरूलाई र्ाहा छ, र (५) नतिीहरू परिेश् वरको न्यायिुनि छिर। 

(१) भनिहीिताद्वारा िानिसहरूल ेर्द:ुि भोग्छिर। 

 भनिहीिता के हो? 

रोिी १:१८-२३ पढ्िुहोसर। परिेश् वरको 'क्रोध' भिेको पापप्रनत परिेश् वरकोको पनवत्र अप्रसन् िता र िानिसहरूको 

भनिहीिता र अधार्मिकताप्रनत उहाैँको धार्मिक ररस हो। िानिसहरूको भनिहीिताद्वारा परिेश् वर कू्रि हुिुभएको छ। 

एभनिहीिए भिेको परिशे् वरको अनस्तत्व छ भिी नवश् वास िगिुन हो अर्वा बाइबलिा रफूलाई प्रकट गिुनहुि ेपरिशे् वरलाई 

परिेश् वर भिी ििान् िु हो। यसको अर्न िानस्तकजस्तो भएर नजउिु हो, जसको ितलब कुि  व्यनिले रफूलाई 'ईश् वर' ठान् ि ुर 

उसको िजरिा जे असल लाग्छ त्यही गिुन हो (न्यायकतान २१:२५)। भनिहीिता भिेको सृनष्ट गररएका र्ोकहरूबाट िानिसको 

हातले बिाइएका िूतीहरूलाई 'ईश् वर' हो भिी नवश् वास गिुन हो अर्वा अनहलेको रधुनिक धिनहरूिा िानिसको कल्पिा वा 

सिझले सृजिा गररएका 'ईश् वर'िा नवश् वास गिुन हो। त्यस गरी भनिहीिता भिेको र्दषु्ट रत्िाहरू र भूतहरूको िनिहरूिा 

नवश् वास गिुन हो। छोटकरीिा भन् िपर्दान, भनिहीिता भिेको बाइबलिा रफूलाई प्रकट गिुनहुिे परिेश् वरसैँगको तोनडएको 

अर्वा गलत सतबन्ध हो। 

 दकि िानिसहरू भनिहीि छिर? 

िानिसहरूल े रफ्िो लानग 'र्दवेी-र्देवता' बिाउैँछिर अर्वा नतिीहरूले परिशे् वरको अनस्तत्वलाई इन्कार गछनिर, दकिभि े

नतिीहरूले रफ्िो जीवि रफ्ि  िुसीिा निधानरण गिन चाहन्छिर। रफूल ेचाहजेस्तो जीवि नजउि दर्दिे र रफ्िो व्यवहारलाई 

िञ् जुर गिे 'र्देवी-र्देवता' नतिीहरूले बिाउैँछिर। नतिीहरूका त्यस्ता र्देवीर्देवताले नतिीहरूलाई पश् चाताप गिन र सुरि 

लगाउैँ र्द ििर! नजउैँर्दो परिशे् वरको रर्दर र सेवा गिे िानिसहरू रफूले चाहकेो जस्तो गरर नजउैँर्द ििर र पुराि  अवस्र्ािा 

रनहरहैँर्द ििर। साैँचो अनि जीनवत परिेश् वरल े रफ्िो अनभप्रायअिुसार िानिसहरू पररवतनि गराउि चाहिुहुन्छ! त्यही 

कारणल े गर्दान धेर  िानिसहरूल े बाइबलको परिेश् वरसैँग कुि  सतबन्ध रा् ि चाहैँर्द ििर। नतिीहरू पररवतनि हुि चाहैँर्दिेिर 

(यूहन् िा ३:१९-२१)! 

 भनिहीिताको पररणािहरू के-के हुिर? 

बाइबलको परिेश् वरनबिा नजएिा िािनसहरूको सिझ, हृर्दय र सतबन्धहरूिा असर पर्दनछ। भनिहीिताले परिेश् वरको 

क्रोधलाई ल्याउैँछ (रोिी १:१८)। बाइबलको परिशे् वरप्रनत पीठ फकानएका हुिाले िानिसहरूले नवनभन् ि दकनसिले र्द:ुि 

भोग्छिर। भनिहीिताले िाविीय सोच-नवचारलाई व्यर्न तलु्याउैँछ (रोिी १:२१-२२)। परिेश् वरको सत्यता र बुनिनबिा 

िानिसहरू झूट र छलको संसारिा नजउैँछिर। नतिीहरू एकले अकोलाई छल गछनिर र पररणािस्वरूप नतिीहरूले र्द:ुि भोग्छिर 

अनि अरू िानिसहरूको लानग र्द:ुिको कारण बन्र्दछिर! भनिहीिताले अि नतकतालाई नितत्याउैँछ (रोिी १:२३-२४)। धरे  

िानिसहरूले रफूल ेचाहजेस्तो असल काि गिन रफूिा िनि भेट्टाउि सक्र्द ििर। परिेश् वरलाई रर्दर गिे हृर्दयनबिा र असल 

कािनबिा िानिसहरूले र्द:ुि भोग्छिर र अरूहरूको लानग पनि र्द:ुिको कारण बन्र्दछिर! छोटकरीिा भन् िुपर्दान, बाइबलको 
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परिेश् वरको अनस्तत्वलाई इन्कार गरेकोले िानिसहरूल ेर्द:ुि भोग्छिर अर्वा बाइबलको परिेश् वरसैँग हातल ेबिाइएका वा 

िानिसले रचेका र्देवताहरूसैँग साटफेर गरेको कारणले नतिीहरूल ेर्द:ुि भोग्छिर। 

(२) अधार्मिकताद्वारा िानिसहरूल ेर्द:ुि भोग्छिर। 

 अधार्मिकता भिकेो के हो? 

रोिी १:२४-३२ पढ्िुहोसर। परिेश् वरको क्रोध िानिसहरूको अधार्मिकताको नवु ििा िनिएको छ। िानिसहरूका र्दषु्टताको 

बारेिा परिेश् वर ररसाउिुभएको छ। िानिसहरूले एक-अकानप्रनत नवनभन् ि दकनसिका िराब कुराहरू र्छिर, एकले अकोलाई 

रफ्िा र्दषु्ट जीविि लीनतर तान्र्दछिर अनि िानिसहरूल े गि े िराब कुराहरूलाई सिर्नि गर्दनछिर। कुि-कुि कुराहरूलाई 

परिेश् वरले 'अधार्मिकता' िान् िुहुन्छ भिी २८-३२ पर्दहरूले व्या्या गर्दनछ: यछि अि नतकता र नवकृनत, लोभ, भ्रष्टता, 

चररत्रहीिता, हत्या, झ झगडा, छल र कुभाविा रदर्द। िानिसहरू अरको कुरा काट्िे, निन्र्दा गि,े परिेश् वरलाई घृणा गि,े 

ढीट, अहकंारी र घिण्डी हुन्छिर: नतिीहरूल े नवनभन् ि र्दषु्ट कुराहरू र्र्दछिर: नतिीहरू रिाबाबुको रञाकापालि िगि,े 

नववेकहीि, नवश् वासहीि, निर्दनयी र कू्रर हुन्छिर। यस्ता िानिसहरू एक-अकानको लानग र्द:ुि-कष्टको कारण भएको छक् क 

पिुनपर्दैि! यी सब लाई छोटकरीिा भन् िुपर्दान, अधार्मिकता भिकेो अरू िानिसहरूसैँग तोनडएको अर्वा गलत सतबन्ध हो। 

 दकि िानिसहरूल ेअधार्मिक कुराहरू गर्दनछिर? 

िानिसहरूले अधार्मिक कुराहरू गर्दनछिर, दकिभि ेनतिीहरू अरूको सेवा गिन चाहैँर्द ििर! बु  त्यसको सट्टािा नतिीहरू रफ्ि  

पापिय अनभलार्ाहरूको सेवा गिन चाहन्छिर! स्वभाव ल ेिानिसहरू स्वतन्त्र र रत्िनिभनर हुि चाहन्छिर। नतिीहरू स्वार्ी 

हुन्छिर। यहाैँसति, दक रफ्िा धार्मिक र्दढृ-नवश् वासको रधारिा िानिसहरूले अपनवत्र युिहरू अपनवत्र जीविि लीलाई पनि 

सिर्नि गर्दनछिर। 

 अधार्मिकताको पररणािहरू के-के हुिर? 

परिेश् वरसैँग िानिसहरूको सतबन्धले नतिीहरूको अरू िानिसहरूसैँगको सतबन्धलाई निधानरण गर्दनछ। िानिसहरूले साैँचो र 

जीनवत परिेश् वरलाई नतिीहरूका झूटा र्देवीर्देवता अर्वा रफ सैँग साटफेर गरेपनछ, बाइबलको परिेश् वरले नतिीहरूलाई 

भ्रष्ट ििको अवस्र्ािा अिुनचत रचरणको निनतत छोनडदर्दिुहुन्छ (रोिी १:२६-२८)! त्यसपनछ बाइबलको परिशे् वरल े

िानिसहरूलाई रफूले चाहजेस्त  हुि दर्दिुहुन्छ! अनि परिेश् वरल े नतिीहरूलाई रफ्ि  र्दषु्ट जीविि लीिा छोनडदर्दिुहुन्छ। 

त्यसपनछ िानिसहरूले रफ्ि  र्दषु्ट अनभलार्ाहरूको पररणािहरूिा र्द:ुि भोग्र्दछिर। नतिीहरूले जे रोप्छिर, त्यस को कटिी 

गछनिर (गलाती ६:७-८)। नतिीहरू भनिहीि हुि चाहकेोले गर्दान, बाइबलको परिशे् वरनबिाको जीवि कस्तो हुन्छ भन् िे साैँचो 

स्वार्द नतिीहरूले चा्र्दछिर! त्यसपनछ रफूले रोजेको नविाििा पु् याउिे फरादकलो बाटोनतर नतिीहरू र्दछडन्छिर (ित्ती 

७;१३)। छोटकरीिा भन् िुपर्दान, रफूल े गरेको अधार्मिकताको लानग िानिसहरूल े र्द:ुि भोग्छिर सार्  अरूहरूलाई पनि 

अधार्मिकतानतर उते्तजेत गराउैँछिर र सांसाररक अधार्मिकतालाई सिर्नि गर्दनछिर (रोिी १:३२)। अनि िानिसहरूल े एक-

अकानलाई हानि-िोक्सानि गर्दनछिर; त्यस ले नतिीहरूल ेर्द:ुि भोग्र्दछिर! 

(३) िानिसहरूल ेझटूद्वारा र्द:ुि भोग्छिर। 

 सत्य के हो? 

रोिी १:१८-२५ पढ्िुहोसर। परिेश् वरको क्रोध भिेको िानिसहरूको पापप्रनत उहाैँको पनवत्र बेिुसीपि अनि नतिीहरूका 

भनिहीिता र अधार्मिकताको बारेिा उहाैँको धार्मिक ररस हो। परिेश् वरको ररस सत्यलाई र्दबाउिे र सत्यलाई झूटसैँग साट्िे 

िानिसहरूको नवु ििा लनक्षत छ। 'सत्य' सब भन्र्दा पनहल ेस्वयिर येिू ख्रीष्ट हुिुहुन्छ (यूहन् िा १४:६) र र्दोस्रोचािँह बाइबलिा 

लेनिएका वचिहरू (िब्र्दहरू) हुिर (यूहन् िा १७:१७)। रफूलाई परिशे् वरिा सिर्मपत गि े इसाईको सुरक्षाबारेको सत्यता 

भिेको परिेश् वरल ेउलसाई प्रिे गिुनहुन्छ र नबिाितन स्वीकार गिुनहुन्छ भन् िे कुरा उसले जान्र्दछ (यि या ४३:४)। इसाईको 

िहत्वबारे सत्यता भिेको परिशे् वरल ेउसलाई िहत्वपणून र अर्नपूभन भएको र सोहीअिुसारको काि गरेको चाहिुहुन्छ भिी 

जान् िु हो (यर्मिया २९:११)। तसर्न, जब िानिसल ेबाइबलिा भएको परिेश् वरको वचिलाई बङ्खग्याउैँछ, तब त्यो झूटो हुैँर्दछ 

र त्यो र्द:ुि-कष्टको कारण बन्र्दछ। 

दकि िानिसहरूले सत्यलाई इन्कार गछनिर, र्दबाउैँछिर अर्वा पररवतनि गछनिर? िानिसहरू सत्य कुरा सुन् ि चाहैँर्द ििर अर्वा 

सत्यद्वारा नजउि चाहैँर्द ििर, दकिभिे त्यसको निनतत पनहले नतिीहरू पररवतनि हुि पछन, तर नतिीहरू पररवतनि हुि चाहैँर्द ििर। 

एि ल ेनतिीलाई फेरर ियाैँ गरी जनन्ििुपछन भन्र्दा अचत ि ििािए भिी यिेूल ेभन् िुभयो (यूहन् िा ३:७)। त्यस ल ेिानिसहरूल े

गलत रस्र्ाहरू र गलत र्दढृ नवश् वासहरू नवकास गर्दनछिर, ि नतक िूल्य-िान्यताहरूलाई बङ्खग्याउैँछिर अनि सब  दकनसिका 
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सिस्याहरू िडा गछनिर। राजि नतक अनधकारी र धार्मिक अगुवाहरूल ेियाैँ जन्ि र पररवतनि हुिे कुरालाई स्वीकार िगरेसति, 

िानिसहरू भनिहीिता र अधार्मिकता अनि हठी र स्वार्ी अवस्र्ािा ि  रहिछेिर। िानिसहरूले निरन्तर सत्यलाई 

र्दबाउिेछिर अर्वा सत्यलाई नतिीहरूको झूटहरूसैँग साटफेर गिेछिर। 

 सत्यलाई इन्कार गिुन, र्दबाउि ुर साटफेर गिुनको पररणािहरू के-के हुिर? 

िानिसहरूले 'इसाईको सुरक्षा'बारेिा सत्यलाई इन्कार गछनिर, र्दबाउैँछिर र साटफेर गछनिर भिे, नतिीहरू असुरनक्षत, एक्लो र 

नचनन्तत भई रत्ि-सतिािलाई तल झाछनिर। िानिसहरूल े'इसाई हुिुको िहत्वलाई' इन्कार गछनिर, र्दबाउैँछिर अर्वा साटफेर 

गछनिर भि ेनतिीअरूले रफ्िो अनस्तत्व व्यर्न ठान्छिर र नजउिकुो कुि  अर्न र्दे्र्द ििर। 

िानिसहरू साैँचो र जीनवत परिेश् वरनबिाको हुिु भिेको परिेश् वरले प्रकट गिुनभएको सत्यनबिाको हुिु हो! नतिीहरूल े

परिेश् वरको बारेको सत्यता र रफ्ि बारेको सत्यता जान्र्द ििर। वास्तविा रफूहरू को हछ ैँ, कहाैँबाट रएका हछ ैँ, कसरी 

नजउिपुछन अर्वा रफू कतातरर गइरहकेो छु भिी नतिीहरूल ेजान्र्द ििर! रफू असुरनक्षत छु, अन्यछलिा छु र व्यर्नको छु भन् िे 

भाविाले गर्दान नतिीहरूले र्द:ुि भोग्छिर। रफ्िो जीविको अर्न िभेटेकोले अर्वा रफूलाई नविासकारी जीविि लीनतर 

सिर्मपत गरेकोले गर्दान, नतिीहरूल े र्द:ुि भोग्छिर। छोटकरीिा भन् िुपर्दान, सत्यलाई र्दबाउिु अर्वा साटफेर गिुन भिेको 

रफ सैँगको सतबन्ध तोनडएको अर्वा गलत हुिु हो। 

 पाप के हो? 

पापिा पति भएपनछ स्वभाव ले हरेक िानिसको बाइबलको परिेश् वरसैँग गलत सतबन्ध स्र्ानपत भएको छ, अरू 

िानिसहरूसैँग अनसि सतबन्ध स्र्ानपत भएको छ र रफ सैँगको सतबन्धचािँह टढो भएको छ। तसर्न, हरेक िानिस भनिहीि, 

र्दषु्ट कािहरू गिे र झूटहरूिानर् नवश् वास गिे भएको छ। यी तीि गलत सतबन्धहरूलाई बाइबलल े'पाप' भन्र्दछ। 

पापको 'जरा' भिेको बाइबलको परिेश् वरसैँगको गलत सतबन्ध हो। यसको ितलब परिेश् वरबाट स्वतन्त्र भई, उहाैँिा भर 

िपिे तर रफ िा भरपिे हुि ुहो। पाप भिेको तपाईंको जीवििा परिेश् वरको लक्ष्यलाई गुिाउिु हो। पाप भिेको परिशे् वरको 

नसि िापर्दण्डबाट (येिू ख्रीष्टबाट) बनञ् चत हुिु हो। पाप भिेको बाइबलिा भएको परिेश् वरको रञाकाहरू उल्लङ्खघि गिुन हो। 

पाप भिेको बाइबलको परिशे् वरको नवु ििा नव्ोह गिुन हो। पाप भिेको परिशे् वरको वचिलाई (बाइबललाई) बङ्खग्याउि ु

हो। 

पापको 'फल' (पररणाि) भिेको बाइबलिा परिेश् वरले ििाही गिुनभएको कुराहरू गिुन र बाइबलिा उल्लेनित परिेश् वरको 

रञाकाहरूचािँह पालिा िगिुन हो। तसर्न, संसारिा यनत धेर  र्द:ुि-कष्ठ हुिुको कारण 'पाप' ि  हो! 

(४) िानिसहरूल ेितृ्यदु्वारा र्द:ुि भोग्छिर। 

 ितृ्युको अर्न के हो? 

रोिी ६:२३क ले भन्र्दछ, एपापको ज्याला िृत्यु हो।ए प्राय: िानिसहरू 'िृत्यु'सैँग डराउैँछिर। यो यनत डरलाग्र्दो छ, दक यसको 

चचान गिन पनि िानिसहरू डराउैँछिर। िृत्युलाई अनन्ति र्द:ुि िानिन्छ। िानिसहरू निरन्तर िृत्युको डरिा नजउैँछिर (नह्ूरह 

२:१५)। 'िृत्यु' भन् ि ेिब्र्दको बाइबलिा फरक-फरक अर्नहरू छिर। 

रनत्िक ितृ्य ु- एदफसी २:१-३ पढ्िुहोसर। हरेक िानिससैँग िरीर र रत्िा (अर्वा प्राण) हुन्छ। 'रनत्िक िृत्यु' भिेको त्यो 

िानिसको रत्िा िरेको छ भन् िे हो। यो यस्तो अवस्र्ा हो, जहाैँ िानिसको रत्िा बाइबलको परिशे् वर र परिशे् वरको 

जीविबाट अलग भएको हुन्छ। पनहल े िानिसको रत्िा अर्वा हृर्दय ियाैँ गरी जनन्िि पछन तादक त्यो साैँचो गरी नजउि 

सकोसर। त्यसपनछ िात्र उसले परिेश् वरलाई जान् िछे र उहाैँसैँग सङ्खगनत गिेछ! 

िारीररक ितृ्य ु - भजि ४९:१०-१२; उपर्देिक १२:७; उपर्देिक ९:५-६,१० पढ्िुहोसर। 'िारीररक िृत्यु' भिेको त्यो 

िानिसको िरीर िरेको छ भन् िे हो। यो यस्तो अवस्र्ा हो, जहाैँ िानिसको रत्िा उसको िरीरबाट र यस पृ्वीको जीविबाट 

अलग भएको छ। कुि  िानिस िरेपनछ उसले रफूसैँग भएको हरेक र्ोक छो्िुपछन। अनि उसको िरीर धलुोिा फकन न्छ 

(पृ्वीको तत्वहरूिा निल्छ)। 

अिन्त ितृ्य ु - ित्ती १०:२८; २५:४६क; लूका १६:२२-२६; प्रकाि २०:१४-१५ पढ्िुहोसर। 'अिन्त िृत्यु' भिेको िानिस 

रफ्िो िरीर र रफ्िो रत्िािा परिेश् वरको उपनस्र्नत र वास्ताबाट सर्दासवनर्दाको लानग अलग हुिु हो। सुु िा िानिस 

परिेश् वरको निनतत नजउि सृनष्ट गररएको नर्यो (कलस्सी १:१६)। तर कुि  व्यनि अन्त सति रफ्िो निनतत नजउैँछ भि ेउसल े
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बाइबलको परिशे् वरसैँग रफ्िो सतबन्ध पुिस्र्ाननपत गर्दिै र उसले निरन्तर रफ्िो जीवििा परिेश् वरको लक्ष्यलाई गुिाउैँछ 

अनि अनन्ति न्यायिा यो कुरा स्पष्ट हुिछे, दक उसको त्यो अवस्र्ा पररवतनि हुिछे ि। उसको लानग स्वगनिा अर्वा ियाैँ 

पृ्वीिा कुि  स्र्ाि हुिछे ि। यो यस्तो स्र्ाििा जािेछ, जहाैँ ऊ परिशे् वरको उपनस्र्नतबाट सर्दाको लानग अलग हुिेछ र 

परिेश् वरको प्रेनिलो वास्ताबाट बनहरकृत हुिेछ (२ र्ेसलोनिके १:८ि-९)। वास्तविा 'िरक' भन् िे िब्र्दको अर्न यही हो। 

 ितृ्युको पररणािहरू के-के हुिर? 

िृत्युले नबछोड ल्याउैँछ। िृत्यलु े िरीरलाई रत्िाबाट अलग गर्दनछ (उपर्देिक १२:७) र िरीर धलुोिा फकन न्छ (उत्पनत्त 

३:१९)। िृत्यलुे िानिसलाई रफ्िो पररवार र नित्रहरूबाट अलग गराउैँछ। उसले नतिीहरू सब लाई छो्िपुछन (लूका 

१६:२७-२८)। ित्यलुे उसलाई सब  धि सतपनत्त र कडा पररश्रि गरेर प्राप् त गरेका उपलनब्धहरूबाट अलग गराउैँछ (१ 

नतिोर्ी ६:७)। िृत्यलुे पृ्वीिा भएका हरेक सहभानगताबाट अलग गराउैँछ (उपर्देिक ९:६)। िृत्यलुे छोनडएका सब  

िानिसहरूिा ठूलो डर उत्पन् ि गराउैँछ। नतिीहरूल ेअलग भएको व्यनिलाई गुिाउिछे। बाइबलको परिेश् वरसैँग कुि  सतबन्ध 

िभएका सब  िानिसहरूलाई ितृ्युपनछ के कुरािा अपके्षा गि ेभिेर केही र्ाहा हुैँर्द ि! त्यही कारणल ेिृत्यु नतिीहरूका लानग 

सब भन्र्दा ठूलो सतु्र र नचन्ता-दफक्री हो। छोटकरीिा भन् िुपर्दान, रफू ििछुे भिी नतिीहरूल ेजािेकोले ि  नतिीहरूले र्द:ुि 

भोग्छिर। 

(५) िानिसहरूल ेपरिशे् वरको न्यायिुनि र्द:ुि भोग्छिर। 

 न्याय भिकेो के हो? 

िानिसको भनिहीिता र र्दषु्टताले परिेश् वरको क्रोधनतर डो् याउैँछ (रोिी १:१८)! परिेश् वर पूणनरूपिा िानिसको पापसैँग 

अप्रसन् ि हुिुभएको छ, िानिसको भनिहीिताद्वारा क्रोनधत हुिुभएको छ र िानिसको अधार्मिकतािा ररसाउिुभएको छ। 

एउहाैँको प्राणल ेगलत गि ेसब लाई घृणा गिुनहुन्छ (भजि ५:५), त्यस गरी सब  र्दषु्टहरू र सब  सहसा ु चाउिेहरूलाई पनि घणृा 

गिुनहुन्छ (भजि ११:५)। 

वतनिाि सियिा परिेश् वरको न्यायहरू भिेको िानिसहरूको पापहरूको निनतत दर्दइिे र्दण्डहरू र त्यसको निनतत पश् चाताप 

गिन परिेश् वरबाटको चेताउिीहरू हुिर। एकतफन  हिेे हो भिे, परिेश् वर पनवत्र र धार्मिक हुिुभएकोले उहाैँले न्याय गिुनहुन्छ 

अनि र्दण्ड दर्दिुहुन्छ; त्यस ल ेगर्दान िानिसहरूका भनिहीिता र अधार्मिकतालाई र्दोर्ी ठह् याएर र्दण्ड दर्दि पछन। अकोतफन  हिे े

हो भिे, परिशे् वर कृपालु र प्रेनिलो हुिुभएकोले िानिसलाई बचाउि चाहिुहुन्छ र उसलाई फकानएर सही बाटोिा ल्याउि 

चाहिुहुन्छ। बालकले केही गल्ती गर्दान, उसले िराब बािी-व्यहोरा िनसकोसर भन् िे हतेलुे बुबा ररसाउिुहुन्छ र उसलाई सजायैँ 

दर्दिुहुन्छ। एकुि  अपराधको र्दण् ड तुु न् त  भएि भिे िानिसहरूका हृर्दयले र्दरु ट काि गिनलाई योजिाहरू बिाउैँछिर ए (उपर्दिेक 

८:११)। यो कुरा परिशे् वर र िानिसिा उस्त  हो। परिेश् वरले पृ्वीिा िानिसहरूको िराब अवस्र्ा र िराब कुराहरूलाई 

सहिुहुन् ि। त्यही कारणले गर्दान, रफ्िो अनन्ति न्याय भन्र्दा पनहल,े अनहले ि  परिेश् वरल े भनिहीि र अधार्मिक 

िानिसहरूलाई र्दोर्ी ठह् याएर र्दण्ड दर्दिुहुन्छ। यो उहाैँले र्दईु तररकाले गिुनहुन्छ: सृनष्टि  नििानण गररएको उहाैँको 

न्यायहरूद्वारा र इनतहासिा उहाैँले परूा गिुनभएको न्यायहरूद्वारा। 

 सृनष्टिा नििानण गररएका परिशे् वरको न्यायहरू 

गलाती ६:७-८क पढ्िुहोसर। परिेश् वरले िानिसहरूलाई रफ्िा पापहरूको निनतत र्द:ुि भोग् ि दर्दिुहुन्छ। उहाैँल े रफ्िो 

सृनष्टिा प्राकृनतक नियिहरू नििानण गिुनभएको छ; जस्त : गुु त्वाकर्नणको िनि। जसल ेयसलाई बेवास्ता गछन, त्यो लडेर िछन। 

त्यस गरी परिेश् वरल ेिानिसको लानग रनत्िक र ि नतक नियिहरू नििानण गिुनभएको छ; जस्त : एिानिसल ेजे रोप्छ, त्यस को 

कटिी गिेछ।ए उर्दाहरण: जसल ेअल्छेपिा रोप्छ, त्यसल ेगरीबी कटिी गछन। जसले घणृा रोप्छ, त्यसल ेतोनडएको सतबन्धहरू 

कटिी गछन। जसले निरङ्खकुसता रोप्छ, त्यसले लडाइैँ कटिी गछन। जसले अिुिता (फोहर) रोप्छ, त्यसल ेरोग-नबिार कटिी 

गछन। िानिसहरूको रफ्ि  गलत कािहरूको िनतजास्वरूप स्वभानवकरूपिा नतिीहरूल े र्द:ुि भोग्छिर। तसर्न, जसल े पाप 

रोप्छ, त्यसले परिेश् वरको न्याय कटिी गछन। 

 इनतहासिा परूा भएका परिशे् वरको न्यायहरू। 

इजदकएल १४:२१; रिोस ४:६-१२; हाग् ग  १:३-११ पढ्िहुोसर। परिेश् वरल े संसारिानर् िासि गिुनहुन्छ अनि त्यस गरी 

उहाैँले प्रकृनतका सब  िनिहरू र इनतहासका सब  घटिाहरूिानर् िासि गिुनहुन्छ! िानिसहरू अिाञाकाकारी हुैँर्दा अर्वा कुि  

राष्ट्रसैँग परिेश् वरको सतबन्ध तोिँडर्दा, परिशे् वरले रफ्िो वास्ता र सुरक्षा नतिीहरूबाट दफतान नलिुहुन्छ (प्रेररत १४:१७ सैँग 

तुलिा गिुनहोसर) र नतिीहरूिानर् र्दण्ड ल्याउिुहुन्छ। उर्दाहरणको लानग उहाैँले त्यस्तो पररनस्र्नतिा रर्मर्क, कृनर्जन्य र 
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औद्योनगक क्षेत्रबाट रफ्िो रनिर्र दफतान नलिुहुन्छ। यस नवर्यिा हाग् ग  १:६,९ ले यसो भन्र्दछ, एनतिीहरूले छिन त धेर  ि  

छरेका छछ, तर र्ोर  िात्र कटिी गरेका छछ। नतिीहरू िाि त िान् छछ, तर अघाउैँर्द िछ। नतिीहरू नपउि त नपउैँछछ, तर 

नतिीहरूको नतिान िर्दैि। नतिीहरू लगुा त लगाउैँछछ, तर न् यािा हुैँर्द िछ। नतिीहरू काि गरेर ज् याला किाउैँछछ, तर प् वाल 

परेको र् लीिा रा् छछ ... नतिीहरूल ेधरे  रिा ग् यछ, तर हरे, र्ोर  िात्र हुि रयो। नतिीहरूल ेघरिा जे ल् यायछ, त् यो ि ल े

फुकेर उ़ााइदर्दएैँ।ए यस दकनसिले पापप्रनत अप्रसन् ि हुिुभएको छ भिी िानिसहरूलाई र्देिाउि उहाैँले युिहरू, िहािारीहरू, 

भुइैँचालोहरू, बाडी-प ह्रो, िडेरी र अनिकाललाई प्रयोग गिुनहुन्छ अनि त्यही सियिा िानिसहरू उहाैँनतर फकनि पछन भिी 

चेताउिी दर्दिुहुन्छ (प्रेररत ३:१९; प्रकाि ९:२०-२१)। 

परिेश् वरले पृ्वीिा अनहलेको वतनिाि सियिा ि  रफ्िो न्यायहरू ल्याउिु कारण िानिसहरूलाई रफ्िा भनिहीिता र 

अधार्मिकता तो्ि अनि परिशे् वरको लानग पनवत्र र धार्मिक जीवि सुु  गिन प्रत्साहि दर्दिु हो (नह्ूरह १२:४-११) अनि 

रउि लागेको उहाैँको अिन्त न्यायको चेताउिी दर्दिु हो, जसले भनिहीि र अधार्मिक िानिसहरूलाई सर्दासवनर्दा िरकिा 

यातिा दर्दिेछ (१ कोररन्र्ी ११:३२)! 

 भनवरयिा हुि ेपरिशे् वरको अनन्ति र अिन्त न्याय। 

नह्ूरह ९:२७ पढ्िुहोसर। भनवरयको न्याय हुि पछन र त्यो अवश्य हुिेछ! दकि? दकिभिे यो पृ्वीको जीवि निरपक्ष छ ि (भजि 

७३:२-२० पढ्िुहोसर)। असल िानिसहरूले र्द:ुि भोग्छिर, उर्दार िानिसहरूलाई िोर्ण गररन्छ, राम्रा िानिसहरूलाई त्रनसत 

पाररन्छ अनि गररबहरूलाई लुरटन्छ। त्यस गरी यसको नवपरीत कुराहरू पनि हुन्छिर! यदर्द परिेश् वर भलो, प्रेनिलो र 

िनििाली हुिुहुन्छ भिे, कसरी उहाैँले संसारिा यस्ता अन्यायपूणन कुराहरू हुि दर्दिुहुन्छ? यसको साधारण उत्तर यही हो, दक 

परिेश् वर असल अनि सवनिनििािर हुिुहुन्छ र उहाैँल े्रह्ाण्डिा न्याय पुिस्र्ाननपत गिुनहुिछे! उहाैँल ेरफ्िो अनन्ति र अिन्त 

न्याय गिुनहुैँर्दा यो काि गिुनहुिछे! परिशे् वरले अनवश् वास, अधार्मिकता र बेवास्ताको हरेक ढाैँचािा िरकको अिन्त रगोद्वारा 

र्दण्ड दर्दिुहुिछे (प्रकाि २१:८)। त्यनतबेला ती िानिसहरू परिप्रभुको िनहनित उपनस्र्नत र िनिबाट अलग गररिेछिर (२ 

र्ेसलोनिके १:९)। उि अनन्ति न्यायिा िानिसहरूले दकि अिन्त र्दण्ड अर्वा अिन्त जीवि प्राप् त गछनिर भन् िे कुरा 

परिेश् वरल े नतिीहरूलाई प्रकट गिुनहुिछे (ित्ती २५:४६)। यी सब लाई छोटकरीिा भन् िुपर्दान, िानिसहरूल े अनन्ति न्याय 

हुिेछ भिी जािेको अर्वा िानिनलएको कारणल ेगर्दान र्द:ुि भोग्छिर! 

 पाप र र्द:ुि-कष्टबीचको सतबन्ध। 

हरेक िानिस केही ठूलो पणूनताको भाग हो। ऊ पररवारको, बस् िे ठाउैँको, िण्डलीको, काि-व्यवसायको, राष्ट्रको र सतपूणन 

िािवताको भाग हो। त्यही कारणले गर्दान नित िनलनित कारणहरूिध्ये कततीिा एकले गर्दान िानिसले र्द:ुि भोग्छ: 

- रफ्ि  पापहरूको कारणल ेगर्दान (रोिी ३:२३; ६:२३क; गन्ती १२:१-१०) 

- अरूहरूको पापको कारणल ेगर्दान (२ ििूएल २४:१५-१७; रोिी ५:१२) 

- उसको रफ्ि  राष्ट्रको कारणल ेगर्दान (१ ििुएल ५:१-६) 

- सतपूणन िािवजानतको भाग भएको कराणल ेगर्दान (उत्पनत्त ६:५-६; रोिी ५:१७-१९) 

- र्दषु्टको िराब योजिाहरूको कारणल ेगर्दान (ित्ती १२:२२; लकूा १३:१६) 

- परिेश् वरको असल योजिाको कारणल ेगर्दान (यूहन् िा ९:१-३) 

छोटकरीिा भन् िुपर्दान, िािवीय र्द:ुि-कष्टको कारण, हरेक िानिस अधोगनततरर गइरहकेो िािवजानतको भाग भएकोले हो। 

१ पत्रसु २:२१-२२ 

प्रश् ि ४ - असल काि गर्दान र्द:ुि भोग् िपुर्दान, इसाईहरूको कसरी प्रनतदक्रया जिाउिपुछन? 

रटप्पणी - संसारिा हिेे हो भिे, िानिसहरूले र्द:ुि भोग् िुपर्दान, प्राय: नतिीहरूले िुल्लारूपिा नव्ोह अर्वा सहसाद्वारा 

प्रनतदक्रया जिाउैँछिर। नतिीहरू रफ्िो 'िािव-अनधकार'िा िडा हुन्छिर र नतिीहरूल े ती हक-अनधकारलाई बाइबलको 

परिेश् वर अर्वा परिेश् वरको वचिको सन्र्दभननबिा ि  व्या्या गछनिर। कािर्दारहरूले स्र्ापिा गरेको 'िजर्दरू सङ्खगठि'ले 

नतिीहरूको सर्दस्यहरूलाई हडताल गिन रग्रह गछनिर अनि सहसात्िक तररकले हडताल गिन िचाहिे कािर्दारहरूलाई 

नतिीहरूल ेजबरजस्ती गछनिर। अर्वा नतिीहरूल ेिानलकको सतपनत्तहरू िष्ट गरेर िनि प्रर्दिनि गर्दनछिर। रोजगारर्दाताहरूल े

चािँह नतिीहरूको भ्रष्ट काििा सहभगी हुि िचाहिे कािर्दारहरूलाई जानगरबाट निकानलदर्दन्छिर। पररवारहरूल े काििु 

रफ्िो हातिा नलई अरू कस को हत्या गिे गछनिर (honour killling). त्यस्ता स्वतन्त्रताको लानग ल्िे भिाउैँ र्दाहरूले िलुुकिा 

'स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको' बहािािा गृहयुि ि् चाउैँछिर। तर नतिीहरू िनििा रएपनछ (धार्मिक) राज्य िडा गरी अरू 

धिनहरका िानिसहरू र अल्पसङ्ख्यक जानतहरूलाई र्दबाउैँछिर। यसरी प्राय: ग र-इसाईहरूल े अन्यायको लानग अझ धरे  
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अन्यायद्वारा प्रनतदक्रया जिाउैँछिर। नतिीहरूल े एरैँिाको साटो रैँिा अनि र्दाैँतको साटो र्दाैँतए भन् िे व्यवस्र्ािा नवश् वास 

गछनिर (ित्ती ५:३८)। 

इसाईहरूले अन्यायप्रनत कसरी प्रनतदक्रया जिाउिुपछन त? यिेलूे भन् िुभयो, एधन् य धार्मिकताको निनत त सताइिेहरू, दकिभिे 

स् वगनको राज् य नतिीहरूको होए (ित्ती ५:१०)। प्रेररत पावल अन्यायको नवु ििा िडा भए (प्रेररत २३:१-५)। प्रभु येिू ख्रीष्ट 

सत्य बोल्ि िडा हुिुभयो, तर उहाैँलाई झूटो ररोप लगाउैँ र्दाचािँह उहाैँ चुपचाप रहिुभयो (िकून स ११:१५-१७; िकून स 

१४:६०-६२; िकून स १५:१-५)। प्रेररत पावल भन्र्दछिर, एयस को निनत त नतिीहरू बोलाइएका हछ। ख्रीर टल ेपनि नतिीहरूका 

निनत त कर ट भोग् िुभयो, अनि नतिीहरूका लानग एउटा उर्दाहरण छोनडजािुभयो, र नतिीहरू उहाैँक  पाइलािा िँहडर िुपछन। 

उहाैँले कुि  पाप गिुनभएि, र उहाैँको िुििा कुि  छलको कुरा पाइएि। नतिीहरूल े उहाैँलाई अपिाि गर्दान उहाैँले साटो 

फेिुनभएि। र्द:ुि भोग् िुहुैँर्दा उहाैँले धत की दर्दिुभएि। तर उनचत न् याय गिुनहुिेिानर् उहाैँल ेभरोसा रा् िुभयोए (१ पतु्रस २:२१-

२३)। इसाईहरूल ेयेि ूख्रीष्टको पाइला पछ्याउि पछन। रफू पक्राउ पर्दान, उहाैँल ेरफ्िो नवरोधीहरूलाई स्वगनको सेिाहरूको 

धतकी दर्दिुभएर, तर त्यसको सट्टािा अनत जोनिलो हुिे रफ्ि  चेलालाई हप्काउिुभयो (ित्ती २६:५१-५४)। रफू सनहर्द हुि े

बेलािा, िानिसहरूल ेउहाैँलाई र्ुके र काैँडाको िुकुट टाउकोिा लगाइदर्दए, िानिसहरूल ेउहाैँको टाउकोिा लट्ठील ेनहकानए, 

तर उहाैँले नतिीहरूलाई केही पनि भन् िुभएि (ित्ती २७:२६-३१)। 

त्यो 'निनरक्रय प्रनतरोध नर्एि11! येिलूे अन्यायको नवु ििा काि गिुनभयो। उहाैँल े न्याय गि े काि परिेश् वर नपतालाई 

सुतपिुभयो, जसल ेरठकसैँग न्याय गिुनहुन्छ (१ पतु्रस २:२३)। यिलूे हरेकपल्ड अन्याय भोग् िुहुैँर्दा, उहाैँले प्रार्निा गिुनभयो र 

रफ्िो िुद्दा परिेश् वरिा सुतपिुभयो। परिेश् वरसैँग िात्र न्याय गि ेर र्दण्ड दर्दिे हक छ। यस्तो लेनिएको छ, एबर्दला नलि े

काि िेरो हो, ि ि  बर्दला नलिछुेए (रोिी १२:१७-२१)। परिशे् वरले रफ्िो सियिा प्रत्येक र्देिको भ्रष्ट राजि नतक ितेाहरू, 

पक्षपाती न्यायाधीसहरू र भनिहीि धार्मिक अगुवाहरूको न्याय गिुनहुिछे। त्यही कारणल ेगर्दान येिूले िािव चोला नलिुहुैँर्दा, 

अनधकार रफ्िो हातला नलएर िानिसहरूलाई धतकी दर्दि ु र नतिीहरूसैँग बर्दला नलि रवश्यक नर्एि! बु  उहाैँले र्द:ुि 

भोग् िुहुैँर्दा रफ्िा सतु्रहरूको निनतत प्रार्निा गिुनभयो (लूका २३:३४; लूका ६:२७-२८ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। 

चरण ४ - लाग ूगिुन                              प्रयोगहरू 

ध्याि दर्दिहुोसर - यो िण्डिा भएका कुि सत्यताहरूलाई इसाईहरूको जीवििा प्रयोग गिन सतभाविा छ? 

नसकेको कुरा बाै्ँ िहुोसर र ले्  िहुोसर - एकले अको व्यनिलाई दर्दिाग नियाउि लगाऔैँ र १ पतु्रस २:११-२५ बाट सतभानवत 

प्रयोगहरूको सूची बिाउिुहोसर। 

ध्याि दर्दिहुोसर - यहाैँ भएका प्रयोगहरूिध्य ेकुि प्रयोग परिशे् वरले तपाईंको लानग व्यनिगत प्रयोग बिाउि चाहिुहुन्छ? 

ले्  िहुोसर - उि व्यनिगत प्रयोगलाई िोटबुकिा ले्  िुहोसर। रफ्िो व्यनिगत प्रयोगलाई स्वतन्त्रसार् सिूहिा बाैँ्िुहोसर। 

(हरेक सिूहका िानिसहरूल े फरक-फरक सत्यताहरू पत्ता लगाउिछेिर अर्वा नतिीहरूल े उही सत्यताबाट फरक-फरक 

प्रयोगहरू बिाउि सक्छिर भन् ि ेकुरा यार्द गिुनहोसर। केही सतभानवत प्रयोगहरूका सूची यहाैँ रानिएको छ।) 

१ पत्रसु २:११-२५ बाट निकानलएका केही सतभानवत अिपु्रयोगहरू: 

२:११ पापिय अनभलार्ाहरूबाट अलग रहि गाह्रो हुिसक्छ दकिभि ेयो तपाईंको प्राणनवु िको लडाइैँ हो भन् िे कुरा यार्द 

रा् िुहोसर। अि नतक यछि चाहिाहरू, रफूप्रनत केनन््त सोच, स्वार्नपिा, स्वधार्मिकपिा र भछनतक कुराहरूको लोभ, 

सिाज अर्वा पररवारिा उ् च स्र्ाि र पर्द अनि ्यानतजस्ता कुराहरू पापिय अनभलार्ाको उर्दाहरणहरू हुिर। 

तपाईंको भएका रफ्ि  पापिय अनभलार्ाहरूको नवु ििा लडाइैँ गिुन पीडार्दायक प्रदक्रया हुिसक्छ! तर त्यसको 

इिािचािँह पनवत्रता र धार्मिकताजस्ता कुराहरू हुिर! 

२:१२ यो कुरा यार्द रा् िुहोसर, दक अनवश् वासीहरू र अरू धिनका िानिसहरूले तपाईं इसाई हुिभुएकोले, येि ूख्रीष्टको 

रराधिा गरेकोल े र इसाई जीविि लीअिुसार नजएकोल े तपाईंलाईलाई सतावट दर्दि सक् िेछिर। तर यदर्द 

नतिीहरूका िाझिा तपाईंल े निरन्तर असल कािहरू गिुनभयो भिे (लूका ६:२७-२८), एक दर्दि ती िानिसहरू 

पररवतनि हुि सक् िछेिर (नहतोपर्देि १६:७) र परिशे् वरको िनहिा गिन सक् िछेिर। 

                                                           
11

 गान्धीले गनुणर्एिो तनस्रक्रय प्रततरोध 
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२:१३-१५ परिेश् वरको िजरिा सही हुि े हरेक कुरािा इसाईहरूलाई र्दिि गिे सरकारको अनधििा रहिुहोसर। 

परिेश् वरको िजरिा जे असल छ, सो निरन्तर गिानले अन्तिा तपाईंले नतिीहरू िूिन कुरालाई चूप लगाउि 

सक् िुहुिेछ। 

२:१६ स्वतन्त्र िानिसहरूझ ैँ नजउिुहोसर, जसको ितलब पापको िनिबाट स्वतन्त्र भएका िानिसहरूझ ैँ नजउिु र इसाई 

नवरोधी अत्याचारी सरकारको अनधििा रहिुपरे पनि परिशे् वरबाट क्षिा पाएको िानिसझ ैँ नजउिु हो। स्वतन्त्र 

िानिसहरूझ ैँ नजउिुहोसर, जसको ितलब घृणा, बर्दला, धतकी, झूट र अन्यायबाट स्वतन्त्र भएर नजउिु हो। 

२:१७ हरेकलाई उनचत सतिाि गिुनहोसर, यहाैँसति दक र्दििकारी र इसाई नवरोधी िासकहरूलाई पनि सतिाि गिुनहोसर। 

हरेक स्र्ािीय िण्डलीका इसाईहरूलाई उनचत सतिाि र्देिाउिुहोसर; नविेर्गरी सतावटिा पर्दान र र्द:ुि भोग्र्दा 

नतिीहरूलाई प्रेि गिुनहोसर। बाइबलिा रफूलाई प्रकट गिुनहुिे एकिात्र परिशे् वरको डरिा बसेर उहाैँप्रनत उनचत 

सतिाि र्देिाउिुहोसर; नविेर्गरी येिू ख्रीष्टिा नवश् वास गरेकोल ेसतावट भोग्र्दा उहाैँनप्र सतिाि र्देिाउिुहोसर। रफ्िो 

र्देिको सब  नियि-कािुिहरू पालिा गरेर सरकारलाई उनचत ढङ्खगल ेसतिाि गिुनहोसर। प्रत्यक्ष बाइबलको नवरोध 

गि ेिासकहरूलाई पनि स्वीकार गिुनहोसर। 

२:१८-१९ यदर्द तपाईं ग र-इसाई िानलकको कािर्दार हुिुहुन्छ भि,े सोचबुझका सार् बाइबलसैँग नवरोधाभास िहुि े

हरेक कुरािा उसलाई सतिाि गर्द ै उप्रनत सिर्मपत हुिुहोसर। यदर्द उसले तपाईंप्रनत कठोर व्यवहार गछन भिे उि 

करठि पररनस्र्नतिा परिेश् वरप्रनत सचेत हुैँर्द  अन्याय सहकेो र र्द:ुि भोगेकोिा उहाैँल ेतपाईंको सराहिा गिुनहुिछे।  

२:२१-२३ परिेश् वरल े सब  इसाईहरूलाई र्द:ुि भोग् िको निनतत बोलावट दर्दिुभएको छ भन् ि े कुरा कनहल्य  

िनबसनिुहोसर! परिेश् वरको िजरिा जे असर र रठक छ, त्यसको निनतत सतावट भोग् ि तपाईंलाई उहाैँल े

बोलाउिुभएको छ। जसरी येि ूख्रीष्टले र्द:ुि-कष्टप्रनत प्रनतदक्रया जिाउिुभयो, त्यसरीि  तपाईंले पनि र्द:ुि-कष्टप्रनत 

प्रनतदक्रया जिाउि उहाैँल ेतपाईंलाई बोलाउिुभएको छ। अरूल ेतपाईंलाई गरेको गल्तीप्रनत कनहल्य  बर्दला िनलि 

परिेश् वरल ेतपाईंलाई बोलाउिभुएको छ! अरूको कारण तपाईंले र्द:ुि भोग्र्दा नतिीहरूलाई कनहल्य  धतकी िदर्दिको 

निनतत उहाैँले तपाईंलाई बोलाउिुभएको छ! तपाईंको रफ्ि  करठि पररनस्र्नत अर्वा तपाईंलाई र्द:ुि दर्दि े

िानिसहरूको न्याय गि े परिेश् वरल े तपाईंलाई बोलावट दर्दिुभएको छ ि! तपाईंको हरेक करठि पररनस्र्तिा 

रठकसैँग न्याय गिुनहुिे परिेश् वरिा भर पिनको निनतत उहाैँले तपाईंलाई बलाउिुभएको छ! परिेश् वरले इसाईहरूलाई 

र्द:ुि भोग् ि बोलाउिुभएको छ र रफूले भोगेका र्द:ुि-कष्टप्रनत कसरी प्रनतदक्रया जिाउिुपछन भिी उहाैँल े

नतिीहरूलाई स्पष्ट रञाका दर्दिुभएको छ! 

१ पत्रसु २:११-२५ बाट निकानलएका केही व्यनिगत अिपु्रयोगका उर्दाहरणहरू: 

ि येिू ख्रीष्टल े भोग् िुभएको र्द:ुि-कष्टको उर्दाहरणलाई पछ्याउि चाहन्छु। िानिसहरूले हरेकपटक िरेो बर्दिाि गर्दान, 

नतिीहरूसैँग बर्दला नलिुको सट्टािा ि नतिीहरूलाई रनिर्र दर्दि र नतिीहरूको भलाइ गिन चाहन्छु। िानिसहरूको व्यवहारल े

गर्दान ि ले र्द:ुि पीडा भोग् िुपर्दान, ि उि पीडाबाट टाढा भाग् िेछ ि, तर त्यसको िुनि रहरे सहिछुे। 

रफूल ेदकि र्द:ुि भोग्र्द छु भन् िे कारणहरूप्रनत ि ध्याि दर्दि चाहैँदर्दिैँ, तर िरेो जीवििा परिेश् वरको र्दनृष्टिा के रठक छ, सो 

गरेकोल ेत्यसबाट रउि ेअसल िनतजाहरूप्रनत ि ध्याि दर्दि चाहन्छु।  

चरण : ५ - प्रार्निा                                    प्रनतदक्रया 

१ पतु्रस २:११-२५ िा परिेश् वरल ेनसकाउिुभएको एउटा सत्यताको लानग हािी सब  पाल पालो प्रार्निा गरछ ैँ। 

(यो बाइबल अध्ययििा तपाईंले के नसक् िुभएको छ भिी तपाईंको प्रार्निािा परिशे् वरलाई प्रनतदक्रया दर्दिुहोसर। प्रार्निा एक 

वा र्दईु वाक्यहरूिा िात्र गि ेअभ्यास गिुनहोसर। हरेक सिूहका िानिसहरूल ेफरक-फरक नवर्यहरूका बारेिा प्रार्निा गिेछिर 

भन् िे कुरा यार्द गिुनहोसर। 
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५ प्रार्निा (८ नििेट)                               अन्तरनबन्ती प्रार्निा 

अरूहरूको लानग प्रार्निा गिुनहोसर 

र्दईु-तीि जिाको सिूहिा बसेर प्रार्निा गिुनहोसर। एकल ेअकानको निनतत र संसारका िानिसहरूका निनतत निरन्तर प्रार्निा 

गिुनहोसर। (रोिी १५:३०; कलस्सी ४:१२)। 

६ गहृकायनको तयारी (२ नििेट) 

अको पाठको निनतत 
  

(सिहूको अगवुा - सिूहका सर्दस्यहरूलाई यो गृहकायनको तयारी लेिेको कागज दर्दिुहोसर अर्वा उिीहरूलाई यो ले्  ि 

लगाउिुहोसर।) 

१. प्रनतविता - चेलाहरू बिाउिे काििा प्रनतवि हुिुहोसर।  

अको व्यनिसैँग अर्वा िानिसहरूको सिूहिा १ पतु्रस २:११-२५ बाट प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा बाइबल 

अध्ययि गिुनहोसर। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - अय् यबू १, २, १२ र १४ को रधा अध्यायबाट प्रत्येक दर्दि परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउिुहोसर। िि पिे सत्यता पत्ता लगाउिे नवनध प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणी बिाउिुहोसर। 

३. पर्द कण्ठ गिुनहोसर - (४) दर्दि ु- २ कोररन्र्ी ९:६-७ 

 रफूले कण्ठ गरेका पाैँच बाइबल पर्दहरू र्द निक पिुरवलोकि गिुनहोसर। 

४. प्रार्निा - कुि  व्यनि वा कुि  नविेर् कुराको निनतत यो हप् ता प्रार्निा गिुनहोसर र परिेश् वरल े के गिुनहुन्छ भिी हिेुनहोसर 

(भजिसङ्खग्रह ५:३)। 

५. चलेाहरू बिाउि ेतपाईंको िोटबुक अद्यावनधक बिाउिहुोसर- तपाईंको िोटबुकिा परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा 

पाएका कुराहरू, बाइबल पर्द कण्ठ गरेको कुराहरू, बाइबल अध्ययि गर्दनको कुराहरू र यो तयारीको कुराहरू ले् िुहोसर। 
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पाठ ४५ 

१ प्रार्निा 

सिहूको अगवुा - परिेश् वरको उपनस्र्नतप्रनत सचेत हुि र उहाैँको रवाज सुन् ि उहाैँको रत्िाद्वारा परिेश् वरको अगुवाइ 

िाग् िको लानग प्रार्निा गिुनहोसर। चेलालाहरू बिाउि ेबारेको यो पाठलाई प्रभुिा सिपनण गिुनहोसर। 

२ रराधिा  (२० नििेट)                    [ििोवनृत्तको अनभव्यनि] 

परिशे् वरको िनहिाको लानग नजउि ु

 

यो पाठिा हािी परिशे् वरको िनहिाको लानग नजउैँर्दे हाम्रो रराधिा अनभव्यि गिेबारेिा नसक्र्दछछ ैँ। 

१. इसाई जीविि ली 

भजि १५:१-५ पढ्िुहोसर। 

छलफल गिुनहोसर - इसाई जीविि लीलाई के कुराले नचत्रण गछन? 

रटप्पणी - 

उसको व्यवहार - इसाईल ेर्दोर्रनहत भएर िँह्छ अर्वा व्यवहार गछन। उसल ेजे सही छ, त्यही िात्र गछन। 

उसको बोनलवचि - उसले रफ्िो हृर्दयबाट सत्य बोल्छ। उसको इिान्र्दाररताको बारेिा कुि  प्रश् ि िडा हुैँर्द ि। 

नछिकेीसैँग उसको सतबन्ध - उसले रफ्िो नछिेकीको कुि  िराबी गर्दैि। उसल ेकस को कुरा काट्र्द ि अर्वा निन्र्दा गर्दिै। 

िराब व्यनिहरूसैँग उसको सतबन्ध - उसल ेिराब व्यनिलाई इन्कार गछन, जसको ितलब उसले नतिीहरूल ेगि ेगलत 

कायनलाई नतरस्कार गछन र उसले नतिीहरूल ेगि ेगलत कायनको प्रिंसा अर्वा रर्दर गर्दैि। तर उसले नतिीहरूलाई घणृाचािँह 

गिैहुैँर्द ि (लूका ६:२७-२८)। 

नवश् वासीहरूसैँग उसको सतबन्ध - उसले परिेश् वरको भय िान् ि ेव्यनिलाई रर्दर गछन र त्यस कारण उसले िराब कुराहरू 

गर्दैि। 

उसको प्रनतञाकाहरू - ऊ रफ्िो प्रनतञाकाहरूप्रनत नवश् वासयोग्य रहन्छ। हतारिा गररएको प्रनतञाका संसोधि गिुनपि ेभएिा, सो 

काि उसले तुु न्त  गछन (नहतोपर्देि ६:१-५)। 

िाैँचोिा परेकाहरूसैँग उसको सतबन्ध - उसले गररबलाई ब्याज िनलइकि सहयोग गछन। 

उसको न्याय - उसल ेघुस दर्दि ेर घुस नलि ेकाि गर्दैि (यि या १६:१९)। 

कस्तो जीविि लीप्रनत तपाईं रफ्िो जीवि सिपनण गिुनहुन्छ? परिेश् वरको िनहिाको लानग नजउि तपाईं अनहले कस्तो 

जीविि ली अभ्यास गर्दैहुिुहुन्छ? 

२. परिशे् वरको प्रनतञाका 

भजिसङ्खग्रह १५ जस्तो जीविि ली अपिाउि ेइसाईहरू परिशे् वरको उपनस्र्नतिा वास गिछेिर (भजि १५:१)। 

जीवििा नतिीहरू कुि  व्यनि अर्वा पररनस्र्नतद्वारा कनहले पनि हनल्लिछे ििर (भजिा १५:५)। 

३. इसाई अगुवाको जीविि ली 

१ नतिोर्ी ४:१२-१६ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - इसाई अगुवालाई के कुराले नचत्रण गिुनपछन? 

रटप्पणी - 

उसको उिेरले उसलाई अगुवा (एल्डर) हुि अयोग्य बिाउैँ र्द ि! 

ऊ अरू इसाईहरूका निनतत उर्दाहरण हो (१ पतु्रस ५:२-३ सैँग तुलिा गिुनहोसर)। 

बाइबल अध्ययि गिन र बाइबल नसकाउिको लानग उसले रफ्िो सिय, िनि र सीपहरू सिर्मपत गछन 

उसले परिेश् वरले दर्दिुभएको रनत्िक वरर्दािहरूलाई प्रयोगिा ल्याउैँछ। 
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उसले वृनि हुि ेप्रदक्रयालाई कनहल्य  रोक्र्द ि। 

रफूल ेनजउिे जीवि र रफूले नसकाउिे नसिान्तलाई उसल ेनिरन्तर नियानलरहन्छ। 

रराधिा गिुनहोसर - परिशे् वरलाई िनहिा ल्याउिे जीविि ली िाग गिे उहाैँको नविेर्ताको निनतत पाल पालो परिेश् वरको 

रराधिा गिुनहोसर। एक अर्वा र्दईु वाक्यहरूिा परिेश् वरको रराधिा गिुनहोसर। 

३ नसकेको कुरा बाै्ँ ि ु(२० नििटे)                   [िान्त सिय] 

अय् यूब १,२,१२,१४ अध्यायहरू 
 

तोदकएको बाइबल िण्ड (अय् यूब १,२,१२,१४ अध्यायहरू) बाट परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा, के कुरा 

नसक् िुभएको छ, त्यसबाट छोटकरीिा पाल पालो बाैँ्िुहोसर (अर्वा तपाईंको िोटबुकबाट पढ्िुहोसर)। अरूल े बाैँ्र्द गरेको 

कुरा सुन् िुहोसर, उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई स्वीकार गिुनहोसर तर उसले बाैँडेको कुरािा छलफल 

िगिुनहोसर। 

४ निक्षा (७० नििेट)                                   [पनवत्र रत्िा] 

पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा र भरपरूी 

निर्देनिका २, पाठ २१ िा हािीले पनवत्र रत्िाको स्वभाव, िानिसहरूिा उहाैँको काि र िण्डलीिा उहाैँको काि भन् िे 

िीर्नकिा नसकायछ ैँ 

निर्देनिका ४, पाठ ४५ िा हािी पनवत्र रत्िाको केही नविेर् कािहरू; जस्त : पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा, पनवत्र रत्िाको 

भरपूरी र पनवत्र रत्िाको फलजस्ता कुराहरू नसकाउिेछछ ैँ। 

निर्देनिका ७, पाठ ३५ िा हािी पनवत्र रत्िाको रनत्िक वरर्दािहरूको बारेिा नसकाउिेछछ ैँ। 

क. पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा 

१. 'पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा' भन् ि ेव्याक्यािं 

(१) बाइबलिा यो वाक्यािं 

'पनवत्र रत्िाको बनप् तस् िा' भन् िे वाक्यांि ियाैँ करारिा सातपटक िात्र र्देिा पर्दनछ (ित्ती ३:१०-१२; िकून स १:८; लूका 

३:१६; यूहन् िा १:३३; प्रेररत १:५; प्रेररत ११:१४-१८ र १ कोररन्र्ी १२:१२-१३)। यसले सात पटक पुिजनन्िलाई अनभव्यि 

गर्दनछ, जसको ितलब कुि  व्यनिको इसाई जीविको सुु वात हो! ित्ती ३:१०-१२ िा उल्लेनित पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा 

स्पष्टरूपिा नवश् वासीहरू परिशे् वरको राज्यनभत्र जतिा हुि ेकुरासैँग निल्र्दछ भि ेरगोको बनप् तस्िाचािँह अनवश् वासीहरूको 

अनन्ति न्यायसैँग निल्र्दछ। 

(२) भनवरयवाणी र त्यसको पररपरू्मत 

पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा पनहले ि  परुािो करारिा भनवरयवाणी भइसकेको नर्यो (इजदकएल ३६:२५-२७; योयल २:२८-

३२)। 

पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िाको पररपूर्मत 

 ख्रीष्टको प्रर्ि चेलाहरूको लानग प्रेररत २:१-४ िा वणनि गररएको छ। 

 प्रर्ि यहूर्दी नवश् वासीहरूको लानग प्रेररत २:३७-४१ िा वणनि गररएको छ (प्रेररत १:८क)। 

 प्रर्ि सािरी नवश् वासीहरूका लानग प्रेररत ८:१२-१७ िा वणनि गररएको छ (प्रेररत १:८ि)। 

 र प्रर्ि अन्यजानत नवश् वासीहरूका लानग प्रेररत १०:३४-४८ िा वणनि गररएको छ (प्रेररत १:८ग; ११:१४-१८; 

१५:७-११)। 

यहूर्दीहरू, अधन-यहूर्दीहरू (सािरीहरू) र अयहूर्दीहरू (अन्यजानतहरू) -का िाझिा िण्डलीको जग बसानलसकेपनछ, जसल े

सुसिाचार सुन्छ र येि ूख्रीष्टिा नवश् वास गछन, नतिीहरू हरेकल े... 
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 एपनवत्र रत्िा प्राप् त गर्दनछए (प्रेररत २:३८-३९), जसको ितलब ... 

 एपनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा नलन्छए (१ कोररन्र्ी १२:१२-१३), अर्वा ... 

 एपनवत्र रत्िाको छाप लगाएको हुन्छए (एदफसी १:१३-१४), अर्वा ... 

 एपनवत्र रत्िाद्वारा पिुजनन्ि र िवीकरण भएको हुन्छए (तीतस ३:५-७)! 

यी िण्डहरू पनवत्र रत्िाको प्राप् त गररएको फरक-फरक अनभव्यनिहरू हुिर। 

२. पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा पाउिकुो अर्न 

पेनन्तकोसको दर्दििा पनवत्र रत्िा िन्याइएको घटिालाई वणनि गिन बाइबलल ेफरक-फरक अनभव्यनिहरू प्रयोग गर्दनछ। 

 नवश् वास गिन र्ालेका िानिसहरूिानर् पनवत्र रत्िा िन्याइएको नर्यो (प्रेररत २:१७,३३; १०:४५; तीतस ३:६)। 

 नवश् वास गिन र्ालेका िानिसहरूिानर् पनवत्र रत्िा ओर्मलरउिुभयो (प्रेररत १०:४४; ११:१५)। 

 नवश् वास गिन र्ालेका िानिसहरूलाई पनवत्र रत्िा दर्दइएको नर्यो (प्रेररत ११:१७; १५:८)। 

 नवश् वास गिन र्ालेका िानिसहरूल ेपनवत्र रत्िा प्राप् त गरे (प्ररेरत १०:४७)। 

 यसलाई 'पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा' भनिएको नर्यो (प्रेररत ११:१६)। 

 यसलाई 'पनवत्र रत्िाको छाप लगाउि'ु पनि भनिएक नर्यो (एदफसी १:१३; २ कोररन्र्ी १:२१-२२)। 

 येिूले यसलाई 'िानर्बाट जनन्ििु' अर्वा 'ियाैँ गरी जनन्िि'ु भन् िुहुन्छ (यूहन् िा ३:३-८)। 

यी फरक-फरक अनभव्यनिहरूले वास्तविा उही कुरालाई बुझाउैँछ। 

(१) पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा नलि ुभिकेो पनवत्र रत्िालाई ग्रहण गिुन हो, 

       र यसद्वारा िानिसल ेियाैँ जन्ि पाउैँछ र ऊ बचाइन्छ। 

पनहलोपल्ट अन्यजानतहरूले सुसिाचार सुिेर येिू ख्रीष्टिा नवश् वास गर्दान (कररब इ.सं. ४०), सुु िा यहूर्दीहरूको िाझिा 

प्रर्ि चेलाहरूिानर् पनवत्र रत्िा ओलनिुभएझ ैँ (कररब इ.सं. ३०) गरी ती अन्यजातीहरूिानर् पनि पनवत्र रत्िा ओिुनभयो। 

परिेश् वरले उिीहरूलाई पनवत्र रत्िाको वरर्दाि दर्दिुभयो र उि घटिालाई पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा भनिन्छ (प्रेररत 

११:१५-२७)। 

पनहलो यहूर्दीहरूको पेनन्तकोस इ.सं. ३० िा नर्यो। पनहलो अधन-यहूर्दीहरूको (सािरीहरूको) पनन्तकोस इ.सं. ३३-३४ नतर 

नर्यो। पनहलो अयहूर्दीहरूको पेनन्तकोस इ.सं. ४० नतर नर्यो। यसको पररणाि यो नर्यो, दक येिू ख्रीष्टिा नवश् वास गरेका 

यहूर्दीहरूझे येिू ख्रीष्टिा नवश् वास गरेका अयहूर्दीहरू (अन्यजानतहरू) पनि बचाइए (प्रेररत २:१८,२१; ११:१४; १५:११: 

रोिी १०:१२-१३; एदफसी १:१३ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। उिीहरूलाई पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा दर्दर्दा परिेश् वरले उिीहरूको 

पश् चातापलाई िञ् जूर गिुनभयो (प्रेररत ११:२८) र उिीहरूको हृर्दय िुि पािुनभयो (प्रेररत १५:९) यी कुराहरू पिुजनन्ि र 

िुनिलाई बुझाउिे अनभव्यनिहरू हुिर। 

त्यस सियभन्र्दा धेर अनघ येिलू ेिानिसहरूलाई नसकाउिुभयो, दक उहाैँिा नवश् वास गिेले पनवत्र रत्िाद्वारा ियाैँ जन्ि पाउैँछ 

(यूहन् िा १:१२-१३; ३:३-८), उसैँग अिन्त जीवि हुन्छ (यूहन् िा ३:१६) र उसल ेपरिशे् वरको राज्यिा प्रवेि पाउैँछ (यहून् िा 

३:३-८)। त्यस गरी, त्यसको धरे  सियपनछ पावलले नसकाए, दक परिेश् वरिा भरोसा गिे िानिसहरूलाई पनवत्र रत्िाल े

पुिजनन्ि र िवीकरणले धोएर बचाउिुहुन्छ। उिीहरू परिेश् वरको अिगु्रहद्वारा धिी ठहराइएका छिर र अिन्त जीविको 

उत्तरानधकारीहरू भएका छिर (तीतस ३:३-८)। 

(२) पनवत्र रत्िाको बप् तस्िा भिकेो पनवत्र रत्िालाई ग्रहण गिुन हो, 

       जसद्वारा िानिस ख्रीष्ट र उहाैँको िण्डलीको (िरीरको) नहस्सा बन् ि सक्छ। 

बनप् तस्िा दर्दिे यूहन् िाल ेभि,े दक येि ूख्रीष्टले िानिसहरूलाई पनवत्र रत्िाल ेबनप् तस्िा दर्दिुहुिेछ र यसप्रकार उहाैँल ेरफ्िो 

गहूैँ धिसारिा जतिा गिुनहुिछे (ित्ती ३:११-१२)। पेनन्तकोसको घटिाको २६ वर्नपनछ कोररन्र् सहरिा बस् िे यहूर्दी तर्ा 

अन्यजानत नवश् वासीहरूलाई पावलले लेिे, दक कुि  छानिएको सिूहले िात्र पनवत्र रत्िाद्वारा बनप् तस्िा पाएको होइि, तर 

एएउट  पनवत्र रत्िाद्वारा हािी सब ले एउट  िरीरिा अर्ानतर ख्रीष्टको िरीरिा बनप् तस्िा पाएका छछ ैँ।ए यसिा संसारको सब  
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प्रेररतहरू र सब  नवश् वासीहरू सिावेि छिर, चाह े उिीहरू यहूर्दी हुिर अर्वा अन्यजानत हुिर (१ कोररन्र्ी १२:१२-१३)। 

यसरी जब िानिसहरूले येिू ख्रीष्टिानर् नवश् वास गिन र्ाल्छिर, उिीहरूले एउट  पनवत्र रत्िाद्वारा ख्रीष्टको एउट  िरीरिा 

बनप् तस्िा पाएका हुन्छिर (एदफसी १:२२-२३)। उिीहरू ख्रीष्टको रनत्िक िरीरका सर्दस्यहरू बन्र्दछिर, अर्ानतर एउट  

नवश् वव्यापी इसाई िण्डलीका सर्दस्यहरू बन्र्दछिर। त्यसबेलार्देनि नवश् वासी एक व्यनि िात्र रहैँर्द ि तर ियाैँ सिुर्दायको सर्दस्य 

बन्र्दछ। 

(३) पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा भिकेो पनवत्र रत्िालाई ग्रहण गिुन हो, 

       जसद्वारा पनवत्र रत्िा नवश् वासीको जीवििा नजउि र काि गिन रउिहुुन्छ। 

पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िाद्वारा पनवत्र रत्िा नवश् वासीको िरीरिा वास गिन रउिुहुन्छ (यूहन् िा ७:३७-३९; १ कोररन्र्ी 

६:१९-२०) र ख्रीष्टको िरीरको रूपिा िण्डलीिा वास गिन रउिुहुन्छ (यूहन् िा १४:१६-१७; एदफसी २:१९-२२)। 

उिीहरूनभत्र रहिुहुि े पनवत्र रत्िाए उिीहरूनभत्र रहिुहुि े ख्रीष्टभन्र्दा कि हुिुहुन् ि। जोजसले पनवत्र रत्िा पाएका छिर, 

नतिीहरू इसाई हुिर। तर पनवत्र रत्िा िपाएका िानिसहरूचािँह इसाई होइििर (रोिी ८:९-१०; १ कोररन्र्ी १२:३)। पनवत्र 

रत्िाले ख्रीष्टल ेपूरा गिुनभएको िुनिको कािलाई नवश् वासीहरूको जीवििा लागु गिुनहुन्छ। सिय नबत्र्द जाैँर्दा यो कुरा स्पष्ट 

हुन्छ, दक पनवत्र रत्िाले इसाईहरूलाई नवनभन् ि रनत्िक वरर्दािहरू दर्दिुहुन्छ, जसद्वारा उिीहरूले अरू इसाईहरूको सेवा 

गिन सक्छिर (१ पतू्रस ४:१०-११), त्यस गरी िण्डली अर्वा ख्रीष्टको िरीर नििानण गिन सक्छिर (१ कोररन्र्ी १२:७; 

१४:१२), इसाईहरूलाई सेवाका नवनभन् ि कािहरू गिन तानलि दर्दि सक्छिर (एदफसी ४:११-१३) र परिेश् वरलाई िनहिा 

दर्दि सक्छिर (१ पतु्रस ४:११)! 

सारंि - जब िानिसहरूले पनहलोपटक येिू ख्रीष्टिा नवश् वास गछनिर, तब पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा पाउैँ र्दछिर र यसको 

पररणािस्वरूप उिीहरूको पिुजनन्ि हुन्छ, िुनि पाएर ख्रीष्टिा र इसाई िण्डलीिा उिीहरूको सहभानगता हुन्छ, परिशे् वरको 

रत्िाद्वारा उिीहरूिा परिशे् वरको वास हुन्छ, उिीहरूको िुनिकरण हुन्छ अनि सेवाको लानग रनत्िक वरर्दािहरूल े

सुसनित हुिे काि सुु  हुन्छ। 

३. पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िािा हुि ेघटिाहरूको श्रृिंला 

(१) यिेकूा प्रर्िा १२० चलेाहरूल ेदकि नवश् वास गरेको लािो सियपनछ िात्र पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा पाए? 

प्रेररत २:१-४,३३; यूहन् िा ७:३७-३९; (यूहन् िा १२:२३-२४; १६:७; लूका २४:३९; प्रेररत १:५) पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - येिूका प्रर्ि १२० जिा चेलाहरूले दकि नवश् वास गरेको लािो सियपनछ िात्र पनवत्र 

रत्िाको बनप् तस्िा पाए? 

रटप्पणी - प्रेररत २:१-४ ले अनद्वतीय ऐनतहानसक घटिाको वणनि गछन र यसले नवश् वव्यापीरूपिा लागु हुि े इसाई निक्षा 

दर्दर्द ि। 

येिूका प्रर्ि १२० जिा चेलाहरू (प्रेररत १:१५) पेनन्तकोसको दर्दििा पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा पाउैँ र्दा नवश् वासीहरू 

भइसकेका नर्ए। उिीहरूल े नवश् वास गरेको बेलािा पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा पाएििर दकिभिे उिीहरूल े येि ू पृ्वीिा 

उिीहरूसैँग  रहिुहुैँर्दा ि  उहाैँिा नवश् वास गरेका नर्ए। उिीहरूल े पनवत्र रत्िाको भरपूरी पाउिको लानग येि ू (स्वगनिा) 

िनहनित होउञ् जेलसति पिनिुप्यो! पनवत्र रत्िा, जो ख्रीष्टको रत्िा हुिुहुन्छ, उहाैँको बनप् तस्िा पाउिका निनतत उिीहरूल े

येिू ख्रीष्ट कू्रसिा िाररिुहुिे, िृत्यबाट बछररिुहुिे, स्वगनिा चदढजािुहुिे र स्वगनको ससहासििा नवराजिाि हुिुहुि े

घटिाहरूलाई पिनिपु्यो। 

यूहन् िा ७:३७-३९ र १६:७ िा येिूल ेभनवरयिा हुि ेपेनन्तकोसको बारेिा भन् िुभएको नर्यो। पेनन्तकोसको पनहलो दर्दििा 

भएको पनवत्र रत्िाको बहावलाई पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा भनिन्छ (प्रेररत १:५; ११:१४-१८)! यसर्न, पनवत्र रत्िाको 

बहाव र येिू ख्रीष्टका प्रर्ि १२० जिा चेलाहरूद्वारा पनवत्र रत्िाको ग्रहण गररएको घटिा येिू ख्रीष्टको िृत्य, बछरी उठाइ, 

स्वगानरोहण र ससहासििा नवराजिाि हुिुभएपनछ भएको नर्यो। त्यो घटिा परिेश् वरको िुनिको इनतहासको अद्वीतीय 
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ऐनतहानसक अवस्र्ा हो! प्रेररत २:१-४ ल े िानिसहरूल े अनहले पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा कनहले पाउैँछिर भन् िे बारेिा 

नसकाउैँ र्द ि। 

येिू ख्रीष्ट िनहनित भइसक् िुभएको कारण अनहले यिेू ख्रीष्टिा नवश् वास गरेका िानिसहरूले तुु न्त  पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा 

पाउैँछिर र उिीहरूले त्यसको निनतत येिूका प्रर्ि चलाहरूले झ ैँ लािो सियति प्रनतक्षा गरररहिुपरै्दि। पेनन्तकोसपनछ 

नवश् वासीहरूले नछट्ट  ि  पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा पाउैँछिर, अर्ानतर उिीहरूले नछट्ट  ि  रफूिा पनवत्र रत्िाको वासलाई ग्रहण 

गछनिर। रोिी ८:९१० ले स्पष्टसैँग यो कुरा नसकाउैँछ, दक जोसैँग पनवत्र रत्िा (परिेश् वरको रत्िा, ख्रीष्टको रत्िा) हुिुहुन् ि, 

ऊ यिे ूख्रीष्टको हुैँर्द होइि, अर्ानतर ऊ इसाई ि  होइि! यसकारण, पनवत्र रत्िालाई ग्रहण गि ेकुराबाट (यूहन् िा १:१३; एदफसी 

१:१३-१४) येिू ख्रीष्टिा नवश् वास गिे अर्वा येिू ख्रीष्टलाई ग्रहण गिे कुरा (यूहन् िा १:१२) अलग गिुन असतभव छ! 

इसाईहरूले एक ईश् वरिा नवश् वास गछनिर: नपता, पुत्र र पनवत्र रत्िा। एउटा ईश् वरलाई भाग-भाग गरी टुक्र्याएर गररर्द ि! 

(२) दकि सािरीहरूल ेनवश् वास गरेको केही सियपनछ िात्र पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा पाए? 

प्रेररत १८:१२-१७; ित्ती १६:१८-१९; (ित्ती १८:१८; एदफसी २:१९-२०) पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - दकि प्रर्िा सािरीहरूल े नवश् वास गरेको केही सियपनछ िात्र पनवत्र रत्िाको 

बनप् तस्िा पाए? 

रटप्पणी - प्रेररत ८:१२-१७ ले अद्वीतीय ऐनतहानसक घटिाको वणनि गछन र यसल ेनवश् वव्यापीरूपला लागु हुिे कुि  निक्षा 

दर्दर्द ि। 

सािरीहरू ि त पक् का यहूर्दीहरू नर्ए ि पक् का अन्यजानतहरू। नतिीहरू त निनश्रत जानत नर्ए र नतिीहरू यहूर्दीहरूका सतु्र 

भिाउैँ र्दाहरू नर्ए। पुरािो करारको सियिा नतिीहरू परिशे् वरका जिहरूका अंि नर्एििर। यहूर्दीहरू र सािरीहरूबीचको 

परतपरागत सतु्रताले गर्दान सािरीहरू बचाइि सक्छिर अनि नतिीहरू परिशे् वरका जिहरूका अंि बन् ि सक्छिर भिी नवश् वास 

गिन गाह्रो पछन। यहूर्दीहरू र अन्यजानतहरूका बीचिा पनि त्यस्त  सतु्रता नर्यो (प्रेररत १० र ११ अध्यायहरू)। दफनलप 

सुसिाचार प्रचार गिन िानिस नर्ए, तर नतिी येि ू ख्रीष्टका बाह्र जिा प्रेररतहरूिध्येका नर्एििर। नतिको सेवकाइद्वारा 

सािरीहरूले सुसिाचार सुिे र येिू ख्रीष्टिा नवश् वासीहरू बिे। ती प्रर्ि सािरी इसाईहरूले येिू ख्रीष्टका प्रेररतहरूले रफ्िा 

लानग परिेश् वरको राज्यको ढोका ििोलेसति पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िाको लानग पिनिुप् यो! 

परिेश् वरको राज्यको ढोका िोल्ि ेर िानिसहरूलाई परिेश् वरको राज्यिा प्रवेि गराउि ेअनधकार स्वयिर येिूि ख्रीष्टल ेि  

रफ्िा बाह्र जिा चेलाहरूलाई दर्दिुभएको नर्यो। यिे ू ख्रीष्टल े साधारण नवश् वासीहरूद्वारा होइि, तर उहाैँका रफ्ि  

प्रेररतहरूका जगिा उहाैँको िण्डली नििानण गिुनभयो (ित्ती १६:१८; १८:१८; एदफसी २:२०; यूहन् िा २०:२१-२३; प्रकाि 

२१:१४)। 

परिेश् वरल े िात्र िानिसहरूलाई उहाैँको राज्यिा ल्याउिुहुन्छ (कलस्सी १:१३-१४)। येि ू ख्रीष्टका बाह्र जिा प्रेररतहरू 

(नविेर्गरी पतु्रस) प्रर्ि यहूर्दी नवश् वासीहरूलाई िात्र होइि (प्रेररत २:३७-४१), तर प्रर्ि सािरी नवश् वासीहरूलाई (प्रेररत 

८:१२-१७) र प्रर्ि अन्यजानतहरूलाई पनि परिेश् वरको राज्यिा प्रवेि गराउि परिेश् वरको औजारहरू बिे। यसकारण 

येिूका बाह्र जिा प्रेररतहरू र ऐनतहानसक इसाई िण्डलीको जग बसाल्िे उिीहरूको अनधकारपूणन कायन पनि परिशे् वरको 

िुनिको इनतहासको एक अनद्वतीय भाग हो र त्यो अनद्वतीय ऐनतहानसक अवस्र्ा हो! प्रेररत ८:१२-१८ ले पनि िानिसहरूल े

अनहले पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा कनहले पाउैँछिर भन् िे बारेिा नसकाउैँ र्द ि। 

(३) अनहलकेा नवश् वासीहरूल ेनवश् वास गिनेबनत्तक  पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा पाउैँछिर। 

एदफसी १:१३-१४ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - िानिसहरूले पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा पाउि े सियको बारेिा बाइबलल े के 

नसकाउैँछ? 

रटप्पणी - प्रेररतको पुस्तकल ेयहूर्दीहरूका बीचिा (प्रेररत २), सािरीहरूका बीचिा (प्रररत ८) र अन्यजानतहरूका बीचिा 

(प्रररत १०) इसाई िण्डलीको ऐनतहानसक सुु वातको वणनि गररसकेपनछ (प्रेररत १:८ सैँग तलुिा गिुनहोसर), कुि  व्यनिल े
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सुसिाचार सुिेर त्यसलाई नवश् वास गरेपनछ पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा पाउैँछ भन् िे नसिान्त बाइबलले नसकाउैँछ। जसल े

येिूि ख्रीष्टिा साैँचोरूपल े नवश् वास गछन, उसले कुि  अगुवा अर्वा अरू कुि  व्यनिको िध्यस्र्तानबिा ि  तुु न्त  पनवत्र 

रत्िाको बनप् तस्िा पाउैँछ (प्रेररत २:३८-३९)! 

४. पनवत्र रत्िाको सार्िा हुि ेनचन्हरू 

(१) पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िाको सार्िा रउि ेनचन्हहरूका बारेिा बाइबलल ेके बताउैँछ। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िाको सार्िा रउिे नचन्हहरूका बारेिा बाइबलले के 

बताउैँछ? 

यस नवर्यिा बाइबलले बतास, रगो र जानिएका भार्ाहरूिा बोल् िे अनद्वतीय नचन्हरूका बारेिा बताउैँछ। 

प्रेररत २:१-११; १०:४६ पढ्िहुोसर। 

रटप्पणी - बाइबलल ेपरिशे् वरको िुनिको इनतहासको भागको रूपिा यो बताउैँछ, दक जब येिूका प्रर्ि चेलाहरूले पनवत्र 

रत्िाको बनप् तस्िा पाए, उिीहरूले स्वगनबाट अचािक ठूलो बतासको झोक् काजस्त  एउटा रवाज सुिे र त्यसले परू  घर 

भररयो। उिीहूल ेरगोका नज्रहाहरूजस्ता र्देिे, र त्यो भाग-भाग भएर प्रत्येक चेलािानर् बस्यो। अनि उिीहरू पनवत्र रत्िाल े

भररए, र परिेश् वरका रश् चयनकिनहरू वणनि गर्दै संसारका नवनभन् ि भार्ाहरूिा बोल्ि र्ाले। 

बतास र रगोका नचन्हहरू निश् चय ि  पेनन्तकोसको पनहलो दर्दिका लानग अनद्वतीय नर्ए, त्यस्तो घटिा फेरर कनहल्य  भएि। 

संसारको अन्य भार्ाहरूिा बोल्िे कुरा अनहले अझ  हुिसक्छ, तर बाइबलले यो हुिछे अर्वा हुि पछन भिी नसकाउैँ र्द ि! 

संसारका अन्य भार्ाहरूिा (िािवीय भार्ाहरूिा) बोल् ि ु निनश् चतरूपिा कोररन्र्को िण्डलीिा भएको अन्यभार्ािा 

(स्वगनर्दतूहरूको भार्ािा) बोल्ि ेकुराभन्र्दा फरक नर्यो (१ कोररन्र्ी १३:१)।  

बाइबलले दक्रयािील इसाई सिरु्दाय अनस्तत्विा रउिे साझा नचन्हको बारेिा बताउैँछ। 

प्रेररत २:३७-४७ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - बाइबलल े परिशे् वरको िुनिको इनतहासको भागको रूपिा यो कुरा बताउैँछ, दक यहुर्दीहरूिध्य े प्रर्ि 

नवश् वासीहरूले पेनन्तकोसक  दर्दििा पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा पाएर उिीहरू प्रेररतहरूका निक्षा, सङ्खगनत र रोटी भाैँ्ि 

अनि प्रार्निािा भनिसार् लानगरहन्र्े। छोटकरीिा भन् िुपर्दान, उिीहरू दक्रयािील िण्डलीिा पररणत भएका नर्ए! 

ती ३००० यहूर्दीहरूले पनि अन्यभार्ाहरू बोले भिी पूवानिुिाि लगाउि ुउनचत हुैँर्द ि दकिभिे बाइबलले यसको बारेिा केही 

पनि बताउैँ र्द ि र निश् चय ि  लकूाले यनत िहत्वपूणन घटिाको बारेिा ले्  ि छुटाउि ुिपि ेहो। पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िाको 

साधारण र साझा नचन्ह भिेको दक्रयािील िण्डली अनस्तत्विा रउिु हो (प्रेररत २:४७; ४:४: ५:१४: ६:७; ८:१२: ११:२१: 

१३:४८: १४:२१-२३ सैँग तलुिा गिुनहोसर)! 

(२) पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िाको सार्िा रउि ेनचन्हहरूको बारेिा बाइबलल ेके नसकाउैँछ? 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िाको सार्िा रउिुपि ेनचन्हहरूका बारेिा बाइबलले के 

नसकाउैँछ? 

रटप्पणी - यस नवर्यिा बाइबलल ेनसकाउैँछ, दक हरेक इसाईको िुनिको व्यनिगत इनतहासिा पनवत्र रत्िाको 

बनप् तस्िापनछ उसको जीवििा पनवत्र रत्िाको प्रकरटकरण हुि ेतीि वटा स्पष्ट नचन्हहरू हुिुपछन: 

 ऊ ख्रीष्टको िरीर अर्ानतर दक्रयािील िण्डलीिा रहिुपर्दनछ (१ कोररन्र्ी १२:१२-१७)। 

 उसले पापिय स्वभावका कायनहरूलाई िािुनपछन र त्यसको सट्टािा पनवत्र रत्िाको फल फलाउिुपछन, नविेर्गरी प्रेि! 

(गलाती ५:२२-२३)। 

 उसले पनवत्र रत्िाल ेदर्दिुभएको रनत्िक वरर्दािहरूलाई प्रयोग गरेर ख्रीष्टको सेवा गिनपछन! इसाईको जीवििा यस्ता 

रनत्िक वरर्दािहरू प्रकट हुि ेसियको बारेिा बाइबलका स िानन्तक भागहरूिा स्पष्ट पाररएको छ ि। यो कुरा रनत्िक 

पररपक् वतातफन  इसाईको वृनि र इसाई िण्डलीिा उसको सेवकाइप्रनतको सिपनणतािा निभनर हुन्छ (१ कोररन्र्ी १२:३-

७,११,३०-३१; १३:१)। 
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ि. पनवत्र रत्िाल ेभररि ु

यदर्द पनवत्र रत्िा िानिसले निनश् चत िापसति प्राप् त गिन सक् िे िनि िात्र हुिुभएको भए पनवत्र रत्िाको सतबन्धिा 

इसाईहरूको प्रबल धारणा यस्तो हुन््यो, एि ले अझ बढी पनवत्र रत्िा (अर्ानतर अझ बढी िनि) कसरी पाउि सक्छु?ए 

तर पनवत्र रत्िा तपाईंलाई अनधकार गिन सक् िे र प्रभाव पािन सक् िे व्यनि हुिुभएकोल ेपनवत्र रत्िाप्रनत इसाईहरूको प्रबल 

धारणा यस्तो हुिुपछन, एपनवत्र रत्िाले ििा अझ बढी अनधकार कसरी गिन सक् िुहुन्छ?ए एपनवत्र रत्िाल े कसरी िेरो 

जीविलाई अझ बढी प्रभानवत गिन सक् िुहुन्छ?ए िानिसले कनहल्य  पनि परिेश् वरलाई (येिू ख्रीष्ट अर्वा पनवत्र रत्िालाई) 

अनधकार गिन सक्र्द ि, तर यदर्द ि ले स्वीकार गरेैँ भिे परिेश् वरले (येिू ख्रीष्ट अर्वा पनवत्र रत्िाले) िलाई अनधकार गिन 

चाहिुहुन्छ, अनधकार गिन सक् िहुुन्छ, र अनधकार गिुनहुिछे! 

परिेश् वरसैँगको िेरो सतबन्ध कनहल्य  पनि िनि अर्वा रश् चयनपूणन नचन्हहरूसैँग सतबनन्धत छ ि, तर यो त िरेो जीवििा 

येिू ख्रीष्टको प्रभुत्व र ििा वास गिुनहुिे पनवत्र रत्िाद्वारा यिेू ख्रीष्टको प्रभुत्वप्रनत िेरो पूणन सिपनणताको नवर्य हो! िेरो 

िु्य प्रश् ि यो हुिुपछन, एयिेू ख्रीष्टल ेििा वास गिुनहुि ेउहाैँको पनवत्र रत्िाद्वारा कसरी िेरो जीविलाई अझ बढी प्रभानवत र 

निनश् चत गिन सक् िुहुन्छ?ए पनवत्र रत्िाले भररिुको अर्न भिकेो परिेश् वरले (यिेू ख्रीष्टले, पनवत्र रत्िाले) िलाई अनधकार 

गिुनहुन्छ, िलाई नियनन्त्रत गिुनहुन्छ र िलाई उहाैँिा पूणनरूपिा सिपनण गिन लगाउिुहुन्छ भन् िे हो! पनवत्र रत्िाले भररएको 

इसाई साैँचोरूपिा परिेश् वरप्रनत सिर्मपत व्यनि हो! उसले फल फलाउैँच र रफूलाई पणूनरूपिा परिेश् वरप्रनत सिर्मपत गछन! 

साैँचोरूपिा सिर्मपत व्यनि ि  पनवत्र रत्िाले भररएको व्यनि हो! 

१. पनवत्र रत्िाको भरपरूीको प्रनतञाका 

उहाैँिा नवश् वास गिे सब लाई येिूले प्रनतञाका गिुनभयो, दक पनवत्र रत्िा उिीहरूबाट बगेर निस्किे नजउैँर्दो पािीको िर्दीझ ैँ 

हुिेछ (यूहन् िा ७:३७-३९)। नविेर्गरी रफ्िा चेलाहरूलाई (प्रेररतहरूलाई) उहाैँल े प्रनतञाका गिुनभयो, दक उिीहरूल े

यहूर्दीहरू, सािरीहरू र पृ्वीको अन्तसतिका अन्यजानतहरूका िाझिा उहाैँको साक्षी हुिे िनि पाउिेछिर (प्रेररत १:८)! 

पनवत्र रत्िाले पृ्वीिा नजउि र सेवा गिनको लानग स्वगनको िनि दर्दिुहुन्छ! 

२. पनवत्र रत्िाको भरपरूीबारेको प्रनतञाकाको पररपरू्मत 

िानिसहरू पनवत्र रत्िाल ेभररर्दा नवनभन् ि पररणािहरू र्देनिए भिी बाइबलले बताउैँछ। 

बाइबलिा परिशे् वरको िुनिको इनतहासको सियिा िानिसहरू पनवत्र रत्िाल ेभररर्दा के-के भयो भन् ि ेऐनतहानसक वणनि 

सिावेि भएको कुरािा ध्याि दर्दिुहोसर। ती ऐनतहानसक वणनिहरू रजको िण्डलीिा लाग ु हुिुपछन भन् िे बारेका रञाकाहरू 

अर्वा निक्षाहरू होइििर। 

बाइबलले िानिसहरू पनवत्र रत्िाले भररर्दा र्देनिएका नवनभन् ि पररणािहरूका बारेिा यसरी बताउैँछ: 

 लूका १:४१-४३ - एनलनिबाले िररयिको कोििा भएको बालक िनसह हुिुहुन्छ भन् िे नविेर् ञाकाि पाइिर। 

 लूका १:६७-७९ - जकररयाले बनप् तस्िा दर्दिे यहून् िा र येिूको भनवरयको बारेिा अगिवाणी गरे। 

 लूका ४:१२ - येिूल ेर्दषु्टको परीक्षािानर् नवजय प्राप् त गिुनभयो। 

 येिूका प्रर्ि १२० जिा चलेाहरूल ेपनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा पाउैँ र्दा, उिीहरू पनवत्र रत्िाल ेभररए र उिीहरूल े

परिेश् वरका रश् चयनपूणन कायनहरूको बारेिा अन्यभार्ाहरूिा अगिवाणी घोर्णा गरे। 

 प्रेररत ४:८ - पतु्रसले तुु न्त  बोल् िे प्ररेणा प्राप् त गरे (िकून स ३:११)। - प्रेररत ४:३१ - चेलाहरूल ेपरिशे् वरको सन्र्देि 

बताउिे रैँट, साहास र िब्र्दहरू प्राप् त गरे। 

 प्रेररत ६:३,८-१० - प्रर्ि नडकिहरू पनवत्र रत्िाका फलले भररएका नर्ए र उिीहरूल ेरोक् ि  िसदकिे बुनिका सार् 

परिेश् वरको वचि बोले। अनि नस्तफिससैँग रश् चयनकिनहरू गि ेरनत्िक वरर्दािहरू नर्ए। 

 प्रेररत ७:५५ - नस्तफिसले परिेश् वरको िनहिा अनि ख्रीष्टको पुिु त्र्ािको र्दिनि र्देिे। 

 प्रेररत ९:१७-२२ - पावल प्रचार गिनिा अझ िनििाली भए र बाइबलबाट येिू ि  प्रनतञाका गररएका िनसह (ख्रीष्ट) 

हुिुहुन्छ भिी प्रिानणत गरेर उिका नवरोधीहरूलाई उिले अकिक् क पाररदर्दए। 

 प्रेररत ११:२४ - बारिाबासले ठूलो सङ्ख्याका िानिसहरूलाई प्रभुिा ल्याए। 

 प्रेररत १३:९-११ - पावलले जार्दगूत र झूटा अगिविाका नवु ि परिशे् वरको न्यायको वचि बोल् िे अनधकार पाए। 



© 2009 DOTA                                        निर्दनेिका पुस्तक ४, 'बृहत चेलापि'                                   पृष्ठ सङ्ख्या : 104 

 

 प्रेररत १३:४९-५२ - ियाैँ इसाईहरू सतावटको बीचिा पनि रिनन्र्दत हुि सकेका नर्ए। 

३. पनवत्र रत्िाको भरपरूीको बारेिा निक्षा 

एदफसी ५:१५-२१ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - िानिसहरू पनवत्र रत्िाल े भररएपछ हुिे पररणािहरूको बारेिा बाइबलल े के 

नसकाउैँछ? 

रटप्पणी - पनवत्र रत्िाले भररएपनछ इसाईहरूिा हुिे पररणािहरू बाइबलले स्पष्टसैँग नसकाउवछ: 

यस िण्डलको बारेिा ध्याि दर्दिुपिे तीि वटा िहत्वपूणन त्यहरू यी हुिर: िु्य दक्रयापर्द, सहायक दक्रयापर्द र संयोजक। 

(१) िु् य दक्रयापर्द रञाका हो र यो निरन्तर लाग ुगिन उपयिु छ। 

िु्य दक्रयापर्द १८ पर्दिा छ, एपनवत्र रत्िाले भररपणून होओ।ए 

 िु्य दक्रयापर्द रञाकात्िक ढाैँचािा छ र यसले दर्दइएको कायन रञाका हो भिी जिाउैँछ। बाइबलले इसाईलाई पनवत्र 

रत्िाल ेभररपूणन हुिे रञाका दर्दइएको छ भिी नसकाउैँछ। पनवत्र रत्िाल ेभररपूणन हुि नवकल्प होइि गर नजतिेवारी हो। 

इसाईले यसलाई पालि गिपैछन! 

 िु्य दक्रयापर्द वतनिाि निरन्तर सियिा छ र यसले यो कायन निरन्तर अर्वा बारतबार गिन उपयुि छ भिी जिाउैँछ। 

बाइबलले इसाईलाई निरन्तर अर्वा बारतबार पनवत्र रत्िाले भररपणून हुिे रञाका दर्दइएको छ भिी नसकाउैँछ। 

 िु्य दक्रयापर्द निनरक्रय ढाैँचािा छ र यसले यो कायन परिशे् वरिा निभनर छ, इसाईिा होइि भन् िे कुरा जिाउैँछ। पनवत्र 

रत्िाको भररपूणनता परिशे् वरले िात्र गिन सक् िुहुन्छ। कुि  िानिसले, चाह ेअगुवा होसर अर्वा नवनिष्ट वरर्दाि पाएको 

व्यनिले यसलाई प्रभानवत पािन सक्र्द ि। सावनभछि परिशे् वरले िे यो गिुनपछन र उहाैँले यो काि गछुन भिी प्रनतञाका 

दर्दिुभएको छ। 

यसरी बाइबलल ेनसकाउैँछ, दक पनवत्र रत्िाले भररएको जीविलाई ि  स्वभानवक इसाई जीवि ठानिन्छ। 

(२) सहायक दक्रयापर्दहरू दक्रया नविरे्णहरू हुिर र ती िु् य दक्रयापर्दिा निभनर हुन्छिर। 

१९-२१ पर्दिा भएका अरू पाैँच वटा दक्रयापर्दहरू वतनिाि दक्रयािूलक िब्र्दहरू हुिर, जो िु् य दक्रयािा निभनर छिर र िु्य 

दक्रयापर्दसैँग  काि गछनिर अनि निरन्तर अर्वा बारतबार अिकूुल हुि ेरञाकाहरूको बल पनि हुन्छ। यी 'बोल्ि'ु, 'गाउिु', 'धिु 

निकाल्िु', 'धन्यवार्द चढाउि'ु र 'अधीििा बस् िु' हुिर। बाइबलल े नसकाउैँछ, दक पनवत्र रत्िाले भररएको इसाईलाई नित ि 

कुराहरूल ेनचत्रण गर्दनछ: 

 पनवत्र रत्िाल ेभररएको इसाईल ेअरू इसाईहरूसैँग  निलेर परिेश् वरलाई िनहिा दर्दन्छ: ऊ नपयक् कडपि, होहल्ला र 

ि नतक नवकृनतजस्ता असभ्य जिघटिा सहभागी हुैँर्द ि (एदफसी ५:३-१३; १ पतु्रस ४:३-४)। यसको सट्टािा ऊ अरू 

इसाईहरूसैँग बोल्ि, गाउि, धिु निकाल्ि (िानब्र्दक अर्निा साङ्खगेनतक वाद्यवार्दिहरूसैँग गाउैँ र्द  रिन्र्द गिन) को लानग 

भेट्िे गछन। यस्ता इसाई भेटघाटको उदे्दश्य परिेश् वरलाई िनहिा दर्दिु र एक-अकानलाई नििानण गिन हो। यो पनवत्र 

रत्िाको फल, रिन्र्दको उर्दाहरण हो (गलाती ५:२२)। 

 पनवत्र रत्िाले भररएको इसाईको नज्रहो नियन्त्रणिा हुन्छ (याकूब ३:१-१२; भजि १४१:३)। उसैँग िािनसहरू अर्वा 

पररनस्र्नतहरूका सन्र्दभनिा िकारात्िक, रलोचिात्िक र र्दोर् निकाल्िे स्वभाव हुैँर्द ि। उसलाई गिगि गिे र वार्दनववार्द 

गिन स्वभावले नचत्रण गर्दैि (दफनलप्पी २:१४) अर्वा असन्तोर्ी र कृतञाक िहुि ेस्वभावले पनि उसलाई नचत्रण गर्दिै।। 

त्यसको सट्टािा ऊ सन्तुष्ट रहन्छ (दफनलप्पी ४:११; १ नतिोर्ी ६:६) र रफ्िो हरेक पररनस्ततिा परिेश् वरलाई धन्यवार्द 

दर्दन्छ (१ र्ेसलोनिके ५:१८)।  पनवत्र रत्िाको फल, रत्िसंयिको एक उर्दाहरण हो (गलाती ५:२३; १ कोररन्र्ी ७:९: 

९:२४-२७)। 

 पनवत्र रत्िाले भररएको इसाई नविम्र र अधीििा बस् िे हुन्छ। ऊ घिण्डी हुैँर्द ि र व्यनिवार्दी अर्वा रफ िा केनन््त 

हुैँर्द ि। ऊ सहयोग िगि,े नवभाजि ल्याउि,े र स्वार्ी हुैँर्द ि। त्यसको सट्टािा ऊ नविम्र, र अधीििा बस् िे हुन्छ। इसाई 

व्यनि सब भन्र्दा सािो हुिे इ्छा गछन र अरू कस ले सेवा गिन िसकेको वा िचाहकेो क्षते्रिा सेवा गिन चाहन्छ (यहून् िा 
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१३:१-१७)। उसल ेअरूको पनि नहत िोज्छ (दफनलप्पी २:४)। उलसे रफूलाई भन्र्दा बढी अरूलाई रर्दर गछन (रोिी 

१२:१०)। ऊ सहयोगी, निष्ट, भ्, नविम्र र नववेकी हुन्छ। यो पनवत्र रत्िाको फल िम्रताको उर्दाहरण हो (गलाती 

५:२३)। 

यसरी बाइबलल ेनसकाउैँछ, दक पनवत्र रत्िाले भररएको जीविले रकर्नक इसाई जीविलाई नितत्याउैँछ। 

(३) १७ र १८ पर्दबीचको सयंोजकल े१५ र्देि १७ पर्दलाई पनवत्र रत्िाल ेभररएको जीविसैँग बाैँध्छ। 

ियाैँ करारको ग्रीक भार्ाको संस्करणिा १७ र १८ पर्दको बीचिा 'र' संयोजिक रहकेो छ। यसकारण पनवत्र रत्िाल े

भररएको इसाईलाई १५ र्देनि १७ पर्दसति लेनिएका कुराहरूले पनि नचत्रण गर्दनछ: 

 पनवत्र रत्िाले भररएको इसाई रफू कसरी नजउैँ छु (व्यवहार गछुन) भन् िे कुरािा सतकन  रहन्छ। ऊ रफ्िो इ्छािा नजउि 

अर्ानतर परिेश् वरिा भर िपरी नजउिे कुरालाई अस्वीकार गछन (न्यायकतान २१:२५)। त्यसको सट्टािा रफ्िो जीविको 

हरेक पक्षिा उसले र्देिाउैँछ, दक उसले पुरािो सांसाररक जीविि लीलाई त्यागेको छ, र ियाैँ पनवत्र र धार्मिकताको 

जीविि ली अपिाएर त्यसिा बढ्र्द छ। 

 रत्िाले भररएको इसाईसैँग व्यवहाररक बुनिले भररएको जीविि ली हुन्छ। उसले उ् च लक्ष्यहरू प्राप् त गिनको लानग 

सवोत्ति उपायहरू प्रयोग गछन। उसल े परिेश् वरलाई िनहिा ल्याउि े गररकाल े बाइबलको ञाकािलाई रफ्िो र्द निक 

जीवििा लाग ूगछन (एदफसी ५:१५)। 

 रत्िाले भररएको इसाईले परिेश् वरल ेउसलाई दर्दिुहुि ेसिय र िछकाको असलरूफिा प्रयोग गछन (एदफसी ५:१६)। 

 रत्िाले भररएको इसाईले बाइबलिा प्रकट गररएअिुसार परिेश् वरको इ्छालाई निरन्तर र सदक्रयरूपिा जान् ि र 

पालि गिन प्रयासरत रहन्छ (एदफसी ५:१७)। उसले निरन्तररूपिा परिेश् वरलाई के ििपछन, सो कुरा िोनजरहन्छ 

(एदफसी ५:१०)। 

४. पनवत्र रत्िाल ेभररि ेबारेको अभ्यास 

नसकाउिहुोसर - पनहलोपटक पनवत्र रत्िा पाउिको लानग िानिसले सुसिाचार सुिरे येि ूख्रीष्टिा नवश् वास गिुनपछन (एदफसी 

१:१३)। 

प्रश् ि - तर इसाईहरूल े पनवत्र रत्िाको भररपूरी अिुभव गरेििर अर्ानतर उिीहरूल ेयेि ूख्रीष्टको प्रभुत्विा सिर्मपत जीवि 

अिुभव गरेििर भि ेउिीहरूल ेके गिुनपछन? 

(१) रत्िाल ेभररएको जीविलाई पिुस्र्ाननपत गिुनहोसर। 

१ यूहन् िा १:९; एदफसी ४:२५-३२; ५:८-११; याकूब ४:५-१० पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - रत्िाले भररएको जीवि पुिस्र्ाननपत गिन तपाईंल ेके गिुनपछन? 

पनवत्र रत्िालाई तपाईंलाई पिु: नियन्त्रण गिन र प्रभाव पािन दर्दि तपाईंले के गिुनपछन? 

रटप्पणी - पापले रफ्िो सब  स्वरूपिा पनवत्र रत्िालाई र्द:ुिी तुल्याउैँछ र तपाईं र परिशे् वरबीचको सतबन्धिा र्दरूी ल्याउैँछ 

(यि या ५९:१-२)। तार्नप, तपाईंले पाप गिुनहुैँर्दा, पनवत्र रत्िाले तपाईंलाई छो्िुहुन् ि दकिभिे तपाईंले पूणन धार्मिकताको 

अवस्र्ा धारण गररसक् िुभएको छ र येि ूख्रीष्टले प्रनतञाका गिुनभएको छ, दक पनवत्र रत्िा तपाईंसैँग र तपाईंिा सर्दासवनर्दा 

रनहरहिुहुिछे (यूहन् िा १४:१६-१७)। 

जेजस्तो भए तापनि तपाईं र परिेश् वरबीच नबनग्रएको सतबन्ध पुिस्र्ाननपत गिन र तपाईंिा पनवत्र रत्िाको काि निरन्तर 

अिुभव गिन तपाईंले यी कुराहरू गिुनपछन: 

 तपाईंल ेर्ाहा पाउिुभएको सब  पापहरू स्वीकार गिुनहोसर र परिेश् वरको क्षिालाई ग्रहण गिुनहोसर र नवश् वास गिुनहोसर (१ 

यूहन् िा १:९)। 

 तपाईंको जीविको सब  पापपूणन व्यवहारहरू (नहतोपर्दिे २८:१३) र गलत सतबन्धहरूर्देनि टाढा रहिुहोसर (१ कोररन्र्ी 

१५:३३)। पापको हरेक स्वरूपलाई त्याग् िुहोसर (एदफसी ५:३-१४)। 
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 तपाईंल े हानि प्ु याउिुभएको व्यनिसैँग क्षिा िाग् िुहोसर (ित्ती ५:२३-२४; याकूब ५:१६)। सतभव भएसति 

पुिस्र्ानपिाको काि गिुनहोसर, गलत कुराहरूलाई रठक पािुनहोसर र सब  िानिसहरूसैँग िानन्त कायि रा् िुहोसर (रोिी 

१२:१७)। यस पक्षलाई र्द निक पररवतनि हुिु भनिन्छ। यो प्रेिको अनभव्यनि पनि हो (लूका ६:२७-२८)। 

 रफ लाई परिशे् वरिा सिर्मपत गिुनहोसर, परिेश् वरको वचिपालि गिुनहोसर र रफ्िो र्द निक जीवििा यसलाईइ लाग ू

गिुनहोसर (याकूब ४:५-१०)। यो साैँचो प्रेिको अनभव्यनि पनि हो (यूहन् िा १४:२१,२३)। 

(२) रत्िाल ेभररएको जीवि िाग् िहुोसर। 

दफनलप्पी ४:६-७; ित्ती ७:७-११; लूका ११:९-१३ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - तपाईंल ेयेिू ख्रीष्टसैँग तपाईंको निनतत गररदर्दिको निनतत िाग् िुहुन्छ? 

रटप्पणी - हरेक इसाईल ेपरिेश् वरसैँग पनवत्र रत्िाले भररएको जीविको सत्यता र पनवत्र रत्िाले भररएको जीविको नविेर् 

पक्षहरूका लानग नबन्ती गिन सक् िुहुन्छ। 

 रत्िाको नियन्त्रण िाग् िुहोसर। येिू ख्रीष्टले उहाैँको पनवत्र रत्िाद्वारा तपाईंको सतपूणन जीवििा उहाैँको प्रभुत्व अर्वा 

नियन्त्रण फेरर अभ्यास गिुनभएको होसर भिी प्रार्निा गिुनहोसर। 

 रत्िाको फल िाग् िुहोसर। यिे ूख्रीष्टल ेउहाैँको पनवत्र रत्िाद्वारा तपाईंको सोचाइ, धारणा, रचरण, र स्वभाव पररवतनि 

गरेर तपाईंको जीवििा ियाैँ अर्वा ताजा रन्तररक काि गिुनभएको होसर भिी प्रार्निा गिुनहोसर (गलाती ५:२२-२३)। 

 रत्िाको वरर्दािहरू िाग् िुहोसर। येिू ख्रीष्टले उहाैँको पनवत्र रत्िाका रनत्िक वरर्दािहरूद्वारा तपाईंलाई नविेर् सेवाको 

लानग सुसनित पािुनभएको होसर भिी प्रार्निा गिुनहोसर (एदफसी ४:७,११-१२)। तर्ानप रनत्िक वरर्दािहरू दर्दि े कुरा 

सध ैँ परिेश् वरको सावनभछि अनधकारिा रहन्छ (१ कोररन्र्ी १२:११)! 

(३) रत्िाल ेभररएको जीविलाई कायि रा् िुहोसर 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - तपाईंल ेरत्िाल ेभररएको जीविलाई कसरी कायि रा् ि सक् िुहुन्छ? 

रटप्पणी - रत्िाले भररएको जीविलाई निरन्तर चेलापिद्वारा कायि रानिन्छ। 

पनवत्र रत्िा चेलापिको हरेक पक्षािा अपररहायन हुिुहुन्छ:  

 तपाईंको जीविको केन््िा रत्िा र ख्रीष्ट (यूहन् िा १६:१४)।रत्िाल ेख्रीष्टलाई प्रकट गरी उहाैँको िनहिा गछन। उहाैँल े

सध ैँ तपाईंको जीवििा र िण्डलीको जीवििा येिू ख्रीष्टलाई केन््िा रा् िुहुन्छ। 

 पनवत्र रत्िा र वचि (एदफसी ६:१७)। पनवत्र रत्िाल ेचलाउिुहुिे तरवार परिेश् वरको वचि हो। उहाैँले तपाईंलाई 

बाइबलका िब्र्दहरू स्िरण गराउिुहुन्छ, त्यसलाई व्या्या गिुनहुन्छ, र तपाईंको जीवििा लागू गिुनहुन्छ। 

 रत्िा र प्रार्निा (रोिी ८:२६-२७; एदफसी ६:१८)। रत्िाले सहीरूपिा प्रार्निा गिन सहायता गिुनहुन्छ। 

 रत्िा र सङ्खगनत (रोिी ५:५)। रत्िाले सङ्खगनतको लानग रवश्यक िानन्त र प्रेि दर्दिुहुन्छ। 

 रत्िा र फल फलाउि ु(लूका १२:११-१२; १ कोररन्र्ी १२:११)। रत्िाले गवाही दर्दिको लानग िब्र्दहरू अनि सेवा 

गिनको लानग रनत्िक वरर्दािहरू दर्दिुहुन्छ। 

 रत्िा र रञाकाकाररता (प्रेररत १:८; ५:३२; १ पतु्रस १:२)। परिेश् वरले बताउिुभएको काि गिन रत्िाले िनि 

दर्दिुहुन्छ। 

सारंि - पनवत्र रत्िाको भरपूरील े सािान्य इसाई जीविलाई निरन्तर अर्वा बारतबार पनवत्र रत्िाको नियन्त्रणिा 

रानिएको जीवि अर्ानतर निरन्तर अर्वा बारतबार येि ूख्रीष्टको प्रभुत्विा सिर्मपत अर्वा अनधििा रहकेा जीविको रूपिा 

वणनि गछन। 

कुि  सियिा यसल े पनवत्र रत्िाले रफ्िा फलद्वारा िानिसको सोचाइ, धारणा, रचरण अर्वा स्वभाव पररवतनि गरेर 

त्यसको िवीकरणलाई वणनि गछन। 

र कुि  सियिा यसल ेपरिशे् वरले दर्दिुभएको काि गिनका लानग पनवत्र रत्िाले उनचत रनत्िक वरर्दाि दर्दएर सेवाको लानग 

सुसनित पािे कुरालाई वणनि गछन। 
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ग. पनवत्र रत्िाको फल 

रोिी ८:९-१६; गलाती ५:१३-२५ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - तपाईंिा पापिय स्वभावको उपनस्र्नत अर्वा पनवत्र रत्िाको उपनस्र्नत कसरी प्रकट 

हुन्छ? 

१. पापिय स्वभावको प्रकरटकरण 

रन्तररकरूपिा वास गिन पापिय स्वभावले रफूलाई व्यनभचार र अरू बढी िराम्रा रचरणजस्ता िारीररक पापहरूिा, 

िूर्मतपूजा र तन्त्र-िन्त्रजस्ता रनत्िक पापहरूिा अनि स्वार्ी अनभप्राय र झ झगडाजस्ता सािानजक पापहरूिा प्रकट गर्दनछ। 

२. पनवत्र रत्िाको प्रकरटकरण 

रन्तररकरूपिा वास गरेको पनवत्र रत्िाल ेरफूलाई रत्िाको फलिा प्रकट गराउिुहुन्छ। पनवत्र रत्िाल ेरफूलाई प्रेि, 

रिन्र्द, र िानन्तजस्ता रधारभूत रनत्िक गुणहरूिा, ध यनता, र्दया र भलाइजस्ता सािानजक सतबन्धहरूिा प्रकट हुि े

िान्यताहरूिा, अनि परिेश् वरप्रनतको इिान्र्दारीता, अरू िानिसहरूप्रनतको िम्रता र तपाईंनभत्रको रत्िसंयििा प्रकट 

गराउिुहुन्छ। 

तपाईं इसाई हुिुभएपनछ, तपाईं येिू ख्रीष्टको हुिुहुन्छ र येिू ख्रीष्टको रत्िा तपाईंको िरीरिा वास गिुनहुन्छ। त्यसपनछ तपाईं 

पापिय स्वभावको नियन्त्रणिा होइइि तर पनवत्र रत्िाको नियन्त्रणिा नजउिुहुन्छ। पनवत्र रत्िा पापिय स्वभावको 

नवु ििा हुिुहुन्छ र उहाैँल ेतपाईंलाई त्यसलाई िास गिन सहायता गिुनहुिछे। 

पनवत्र रत्िाल े तपाईंिा प्रेि, रिन्र्द, िानन्त, ध यनता, र्दया, भलाइ, नवश् वस्तता, िम्रता र संयि उन्पन् ि गिन र्ाल्िुहुिेछ। 

परिेश् वरले तपाईं जुि िागनिा गएको चाहिुहुन्छ, त्यो िागनिा पनवत्र रत्िाले तपाईंलाई डो् याउिुहुिेछ। यसरी तपाईंको 

जीवििा पनवत्र रत्िा प्रिुि िनि बन् िुहुन्छ र तपाईंले अझ बढी रफूलाई उहाैँिा सिर्मपत गिुनहुिेछ र उहाैँसैँग सहकायन 

गिुनहुिछे। 

अको पाठिा भएको रत्िाको फलको बारेको बाइबल अध्ययि हिेुनहोसर (िर्देनिका ४, पाठ ४६)। 

५ प्रार्निा (८ नििेट)                               [प्रनतदक्रयाहरू] 

                              परिशे् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि ेप्रार्निा 
 

सिूहिा पाल पालो गरी तपाईंले रज के नसक् िुभएको छ, त्यसबारे प्रनतदक्रयात्िकरूपिा परिेश् वरसैँग छोटो प्रार्निा गिुनहोसर। 

अर्वा र्दईु वा तीि जिाको सिूहिा नवभाजि भएर तपाईंल ेरज जे नसक् िुभएको छ, सोबारे परिेश् वरसैँग प्रनतदक्रया जिाउैँर्द  

प्रार्निा गिुनहोसर। 

६ गहृकायनको निनतत तयारी (२ नििेट) 

                                                 अको पाठको निनतत 
 

(सिहूको अगवुा - तपाईंका सिूहका सर्दस्यहरूलाई यो गहृकायनको तयारी ले् ि लगाउिुहोसर वा उिीहरूलाई यसको 

प्रनतनलनप बिाउि लगाउिुहोसर।) 

१. प्रनतविता - चेलाहरू बिाउिको निनतत प्रनतवि हुिुहोसर। 'पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा र भरपूरी' भन् िे निक्षालाई अको 

व्यनि अर्वा सिूहका िानिसहरूलाई प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा उिीहरूसैँग बसेर अध्ययि गिुनहोसर। 

परिशे् वरको इ्छा िोज् ि े सतबन्धिा सात वटा साधारण निर्देििहरू कण्ठ गिुनहोसर। तपाईंल े अनहले साििा 

गरररहिुभएको िहत्वपूणन निणनय गिनको लानग िानर् उल्लेनित नसिान्तहरूका रधारिा प्रश् िहरूको प्रयोग गिुनहोसर। 
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२. परिशे् वरसैँगको व्यनिगत सिय - प्रत्येक दर्दि रधा अध्याय पढेर नवद्यार्ीहरूलाई परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउि लगाउिुहोसर (अय् यबू ३८,३९,४०,४१ र ४२ अध्याय)। प्रश् िहरू सोध् ि े तररकालाई प्रयोग गिुनहोसर। 

रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

३. बाइबल अध्ययि - घरिा अको बाइबल अध्ययि तयार पािुनहोसर। गलाती ५:१३-२६ - नवर्य : संसारिा रत्िाको 

फल। बाइबल अध्ययिको पाैँच वटा चरणहरूको प्रयोग गिन लगाउिुहोसर। रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

४. प्रार्निा - कुि  नविेर् व्यनि वा कुि  नविेर् कुराको निनतत यो हप् ता निर्दर्दष्ट भएर प्रार्निा गिुनहोसर र परिेश् वरल े के 

गर्दैहुिुहुन्छ भिी हिेुनहोसर (भजिसङ्खग्रह ५:३)। 

५. चलेाहरू बिाउि े नवर्यिा तपाईंको कापीलाई अद्यावनधक बिाउिहुोसर। रराधिाको रटप्पणी, परिेश् वरसैँग तपाईंल े

व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा बिाएको रटप्पणी, निक्षा दर्दर्दा बिाएको रटप्पणी र यो तयारीलाई सङ्खलग् ि गिुनहोस। 
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चलेापि     पाठ ४६ 

१ प्रार्निा  

सिहूको अगवुा - परिेश् वरको उपनस्र्नतप्रनत सचेत हुि र उहाैँको रवाज सुन् ि उहाैँको रत्िाद्वारा परिेश् वरको अगुवाइ 

िाग् िको लानग प्रार्निा गिुनहोसर। चेलालाहरू बिाउि ेबारेको यो पाठलाई प्रभुिा सिपनण गिुनहोसर। 

२ नसकेको कुरा बाै्ँ ि ु(२० नििटे)              [िान्त सिय] 

अय् यूब ३८, ३९, ४०, ४१ र ४२ 
 

तपाईंलाई तोदकएको बाइबल िण्ड (अय् यबू ३८, ३९, ४०, ४१ र ४२) बाट परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा 

नसक् िुभएको कुराहरूिध्य े एउटा कुरा पाल पालो छोटकरी बाैँ्िुहोसर (अर्वा परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा 

ले् िुभएको िोटबुकबाट पढ्िुहोसर)। नसकेको कुरा बाैँ्िे व्यनिले बोलेको सुन् िुहोसर, उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर 

र उसलाई स्वीकार गिुनहोसर तर उसले बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

 

३  बाइबल पर्द कण्ठ (२० नििेट)                       [चलेापि] 

(५) ित्ती २८:१८-२० 
 

क. ििि 

ित्ती २८:१६-२० पढ्िुहोसर। ती एघार  जिा चेलाहरू गालीलको त् यस डाैँ़ाािा गए, जहाैँ येिूल ेनतिीहरूलाई जाि ेरर्दिे 

दर्दिुभएको नर्यो। नतिीहरूले उहाैँलाई र्देिेर र्दण् डवतर  गरे, तर कनतले चािँह िङ्खका गरे। तब येिू नतिीहरूकहाैँ रएर 

भन् िुभयो, एस् वगन र पृ् वीिा सिस् त अनधकार िलाई दर्दइएको छ। यसकारण जाओ, र सब  र्देिका जानतहरूलाई चेला बिाओ, 

नपता र पुत्र र पनवत्र रत् िाको िाउैँिा नतिीहरूलाई बनप् तस् िा र्देओ, ि ले नतिीहरूलाई रञाका गरेका सब  कुरा पालि गिन 

नतिीहरूलाई नसकाओ। हरे, ि युगको अन् त् यसत ि सध ैँ नतिीहरूका सार्िा छु।ए 

  

(५) 

 

 

कण्ठ गिुनपिे बाइबल पर्दलाई 

सेतोपाटी अर्वा कालोपाटीिा  

यसरी ले् िुहोसर: 

चेलाहरू बिाउि ु

ित्ती २८:१८-२० 

 

यो बाइबल पर्दलाई 

तपाईंको काडनको छानडपरट्ट 

ले् िुहोसर। 

तर कुरा यही हो, दक र्ोर  छिलेे र्ोर  ि  कटिी गछन, र 

प्रिस् तसैँग छिलेे प्रिस् तसैँग कटिी गछन। अनि हरेक 

िानिसले रफ् िो िििा सङ्खकल् प गरेबिोनजि र्देओसर , 

इ् छा िभई होइि, ि त करकापिा परेर। दकिभिे 

िुिीसार् दर्दिेलाई परिशे् वरले प्रेि गिुनहुन् छ। 

२ कोररन्र्ी ९:६-७ 

 

१. िहािर र्दाबी (ित्ती २८:१८)। 

येिू ख्रीष्टल ेिहािर र्दाबी गिुनहुन्छ! रफ्िो िृत्य ुर पुिु त्र्ािपनछ परिशे् वर नपताल ेउहाैँलाई सब  अनधकार दर्दिुभएको छ भिी 

येिूले र्दाबी गिुनहुन्छ; त्यो स्वगनको लानग िात्र होइि तर जहाैँ तपाईं बस् िुहुन्छ, त्यो पृ्वीको लानग पनि हो। 

(१) यिे ूख्रीष्टको अनधकार उहाैँको पनहलो रगििभन्र्दा पनहल्य  अगिवाणी भइसकेको नर्यो। 

ित्ती २८:१८ परुािो करार र ियाैँ करारको भनवरयवाणीको पररपूर्मत हो। यि या ९:६-७ िा अगिविा भन्र्दछिर, एदकिभिे 

हाम्रा निनत त एउटा बालकको जन् ि भएको छ। हाम्रा निनत त एउटा छोरो दर्दइएको छ। िासि उहाैँको काैँधिा हुिछे। उहाैँ 

अचत िका सल् लाहकार, िनििाली परिशे् वर, अिन् तका नपता, िानन् तका राजकुिार कहलाइिुहुिछे। उहाैँको िासि र 

िानन् तका वृनिको अन् त कनहल् य  हुिछे ि। र्दाऊर्दको ससहासि र नतिको राज् यिानर् त् यसलाई न् याय र धार्मिकताको सार् 
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स् र्ानपत गरी नस् र्र गराउि, त् यस बेलार्देनि सर्दाको निनत त उहाैँले राज् य गिुनहुिछे। सवनिनििािर  परिप्रभुको जोिल ेयो पूरा 

गिछे।ए 

र्दानिएल ७:१३-१४ ले यसरी अगिवाणी गर्दनछ, एराती ि ले िेरो र्दिनििा हरेेैँ र त् यहाैँ िेरो सािु रकािका बार्दलका सार् 

रइरहिुभएको एक जिा िानिसको पुत्रजस् त  हुिुहुन् ्  यो। उहाैँ ती अनत प्राचीिकहाैँ रउिुभयो, र उहाैँक  सािु उपनस् र्त 

गराइिुभयो। उहाैँलाई अनधकार, िनहिा र सावनभछि िनि दर्दइयो, र हरेक भार्ा बोल् ि ेसब  िानिसहरू र जानतहरूल ेउहाैँको 

रराधिा गरे। उहाैँको प्रभुत् व अिन् तसत ि रहिे प्रभुत् व छ, जुिचािँह कनहल् य  टल् िछे ि, र उहाैँको राज् य त् यो हो जुि कनहल् य  

िर ट हुिछे ि।ए 

येिूल ित्ती १६:२८ िा यसरी भनवरयवाणी गिुनहुन्छ, एसाैँ् च , ि नतिीहरूलाई भन् र्दछु, यहाैँ ि़ाा हुिेहरूिध् ये कनतल े

िानिसको पुत्रलाई रफ् िो राज् यिा रइरहकेो िर्देिेसत ि िृत् य ुचा् िछे ििर ।ए 

(२) यिे ूख्रीष्टको ितृ्य ुर पिुु त्र्ािभन्र्दा पनहल ेर पनछ उहाैँको अनधकार। 

निर्देनिका ३, पाठ ३०, प्रश् ि १ हिेुनहोसर : (ित्ती २८:१८) एयेिसूैँग सब  अनधकार िभएको के कुि  सिय नर्यो?ए 

येिूको िृत्यु र पिुु त्र्ािभन्र्दा पनहल,े उहाैँसैँग िहािर अनधकार नर्यो। परिेश् वर नपताल ेसब र्ोक उहाैँलाई सुतपिुभएको 

नर्यो (ित्ती ११:२७)। उहाैँल े नबरािीहरूलाई निको तलु्याउिुभयो, भूत लागेकाहरूलाई स्वतन्त्र पािुनभयो, पक्षघातीलाई 

रठक पािुनभयो र रैँधीलाई िान्त तलु्याउिुभयो (ित्ती ४:२४)। त पनि, उहाैँल ेती सब  काि रफ ले सीनित पािुनभयो, दकिभि े

रफ्िो िृत्यु र पिुु त्र्ािद्वारा येिूले अझ  िुनिको इनतहासलाई पूरा गिुनपि ेनर्यो। 

उहाैँले सुु का पक्षघाती र अन्धो व्यनिलाई रफू निको भएको कुरा कस लाई िबताऊिू भिी भन् िुभयो (ित्ती ८:४; ित्ती 

९:३०)। उहाैँल े िरेकाहरूलाई बछराई उठाउिुभयो (लूका ८:४९-५६; लूका ११:७-१४; यहून् िा ११:३७-४४)। सांसाररक 

राजा हुि उहाैँल ेइन्कार गिुनभयो (यूहन् िा ६:१४-१५)। रफूल ेछुटकारा पाउि स्वगनबाट बाह्र पल्टि सेिाहरू िाग् ि रफ्िो 

अनधकारलाई प्रयोग गिन उहाैँले अस्वीकार गिुनभयो (ित्ती २६:५३)। उहाैँले रफ्िा सतु्रहरूलाई िु् कीले नहकानउि, कोरान 

लगाउि, िुििा र्ुक् ि, टाउकोिा काैँडाको िुकुट लगाउि, लट्ठीले टाउकोिा नहकानउि र अन्तिा कू्रसिा टाैँग् ि दर्दिुभयो (ित्ती 

२६:६७; २७:१-२,२६-३१)12। 

रफ् िो िृत्यु र पुिु त्र्ािभन्र्दा पनहले यिेूल ेरफ्िो असीनित सावनभछि िनि अभ्यास गिुनभएि, दकिभिे उहाैँले जािाजािी 

अनि स्वे्छाले रफूलाई रत्याउिुभएको नर्यो (जसको ितलब परिेश् वरको बराबरी हुि े कुरालाई उहाैँल े त्याग् िुभयो) 

(दफनलप्पी २:६८)। 

तर रफ्िो िृत्यु, पुिु त्र्ाि, स्वगानरोहण र स्वगनको ससहासििा नवराजिाि हुिुभएपनछ, यिेूले रफ्िो असीनित अनधकार 

स्वगन र पृ्वीिा अभ्यास गिन र्ाल्िुभयो! रफ्िा चेलाहरूद्वारा उहाैँले निरन्तर रश् चयनकिनहरू गिुनभयो अनि उहाैँल े

नतिीहरूलाई हरेक ठाउैँिा सुसिाचार घोर्णा गिन सहास र नहतित दर्दिुभयो। सुसिाचारको घोर्णाद्वारा उहाैँल ेि तािको 

क्षेत्रिा भएका अिनगन्ती िानिसहरू लुट्िुहुन्छ र नतिीहरूलाई रफ्िो राज्यिा ल्याउिहुुन्छ (ित्ती १२:२९-३०; लूका 

१०:१७-१९; यूहन् िा १२:३१-३२; कलस्सी १:१३; प्रकाि १२:१०-१२; प्रकाि २०:३)। सब  घुडाहरू उहाैँको साि ु

िटेकेसति अनि सब  नज्रहोहरूल ेउहाैँ ि  साैँचो प्रभु हुिुहुन्छ भिी स्वीकार िगरेसति कस ल ेउहाैँलाई रोक् ि सक् िेछ ि अर्वा 

रोक् िे छ ि (दफनलप्पी २:९-११; यि या ४५:२३ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। 

(३) यिे ूख्रीष्टको अनधकार इिािजस्तो हो। 

येिू ख्रीष्टले यो असीनित अनधकार रफूले परूा गरेको िुनिको कािको इिािस्वरूप प्राप् त गिुनभयो (एदफसी १:१९-२३; 

दफनलप्पी २:९-११; प्रकाि ५:५)। रफ्िो पनहलो रगििर्देनि येिू संसारिा नवजयी हुिुभएको छ र संसार उहाैँद्वारा नवजय 

पाररएको अवस्र्ािा रहन्छ (यहून् िा १६:३३)13। यूहन् िाको र्दिनििा, येिलू ेनवजयको िाला पनहररिुभएर नवजय गिन नवजयी 
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 संसारमा अरू धमणहरूले आफ्नो 'अगमवक्ता' अथवा 'संस्थापि'लाई ठूलो व्यस्क्त बनाउाँ दै िदहल्यै द:ुि नर्ोग् ने महान ्व्यस्क्तिो 
रूपमा मदहमा गर्णन!् तर येश ूख्रीरटचादहाँ द:ुि-िरट र्ोग् न ेमातनस हुनुहुन्र्।  ऊससत हामीलाई आिर्णर् गने न िेही सुन् दरता न त 
महत्त्व नै थथयो। उसिो अनुहारमा हामीलाई मन पने िेही थथएन। ऊ मातनसहरूबाट घखृर्त थथयो र इन् िार गररयो  (यशैया ५३:२-३)। 
बडाहाकिमले, 'यो मातनस यहााँ र्' (Latin: Ecco homo!) र्न्दा, मातनसहरूले 'त्यसलाई कू्रसमा टााँग् नहुोस'् र्नी थचयायाए (यूहन् ना 
१९:५)! 
13

 Greek : perfect tense 



© 2009 DOTA                                        निर्दनेिका पुस्तक ४, 'बृहत चेलापि'                                   पृष्ठ सङ्ख्या : 111 

 

भएर घोडािा सवार हुिुहुन्छ (प्रकाि ६:२)। प्रेररतहरू र उिीहरूलाई पछ्याउिेहरूले संसारको हरेक भागको हरेक व्यनिल े

येिू ख्रीष्टलाई 'राजाहरूका राजा अनि प्रभुहरूका प्रभु' भिी स्वीकार गिुनपछन भिी िाग गिैपछन (प्रकाि १७:१४; प्रकाि 

१९:१६)। 

२. िहािर रर्दिे (ित्ती २८:१९)। 

येिू ख्रीष्टको िहािर अनधकारल ेिहािर रर्देि दर्दिुहुन्छ! एयसकारण जाओ, र सब  र्दिेका जानतहरूलाई चेला बिाओ, नपता र 

पुत्र र पनवत्र रत् िाको िाउैँिा नतिीहरूलाई बनप् तस् िा र्दओे, ि ले नतिीहरूलाई रञाका गरेका सब  कुरा पालि गिन 

नतिीहरूलाई नसकाओ।ए14 

(१) पहल गिुनहोसर (अग्रसर हुिहुोसर)। 

येिूका चेलाहरूले संसारको िानिसहरू रफूकहाैँ रउैँछिर भिी पिनिे होइि, तर संसारका िानिसहरूकहाैँ जािे पहल गरी 

नतिीहरूकहाैँ जाि पछन। नतिीहरू रफ्िो नछिेकिा बस् िे िानिसहरूकहाैँ, अको गाउैँ  र सहरिा बस् िे िानिसहरूकहाैँ अनि अकै 

िुलुकिा बस् िे िानिसहरूकहाैँ जाि पछन। बाइबलको सुु वातर्देनि ि  परिेश् वरले संसारको हरेक घरािा र हरेक सैँस्कृनतका 

िानिसहरूलाई सिेट्ि ेउदे्दश्य रा् िुभएको नर्यो (उत्पनत्त १२:३)। 

सुु र्देनि ि  परिेश् वरले संसारिा हराकाएका िानिसहरूलाई प्रेि गिुनभयो (यूहन् िा ३:१६)। संसारिा हराएका िानिसहरू 

भन् िाले परिेश् वरबाट अलग भएका, पापको बोझले लादर्दएका, परिशे् वरको धार्मिक न्यायिा पिन लागेका र परिेश् वरको 

िुनिको िाैँचोिा परेका िानिसहरूलाई सिेट्छ। जुिसुक  जानत, रानष्ट्रयता, भार्ा अर्वा सैँस्कृनतको भए तापनि परिशे् वरल े

नतिीहरूलाई प्रेि गिुनभयो (यूहन् िा ३:१६)। 

संसारिा हराएका ती िानिसहरूलाई उहाैँल ेप्रेि गिुनहुैँर्दा, त्यहीबेला नतिीहरू उहाैँको अिन्त चुिाउिा पनि पर्दनछिर (रोिी 

८:२९:३४; रोिी ९:११-१२; रोिी ११:५: एदफसी १:४: २ र्ेसलोनिके २:१३-१४; २ नतिोर्ी १:९-१०; २ नतिोर्ी 

२:१९; १ पतु्रस १:१-२; प्रकाि १७:१४)। 

अब रफ्िो िृत्य ुर पुिु त्र्ािद्वारा येिू ख्रीष्टले धार्मिकताको लानग परिशे् वरले िाग गिुनभएको कुरालाई पूरा गररसक् िुभएको 

छ; र येि ूख्रीष्टद्वारा परिेश् वरल ेयोजिा गिुनभएको िुनिको त्यो सन्र्देि यरूिलेिबाट पृ्वीको सब  ठाउैँ हरूिा जाि ुपर्दनछ 

(प्रेररत १:८; यि या २:१-४ लाई ध्याि दर्दिुहोसर)। सुु िा प्रेररतहरू अनि सब  इसाईहरू उहाैँका संर्देिवाहकहरू हुिर। 

(२) सब  राष्ट्रहरूलाई (जानतहरूलाई) चलेा बिाउिहुोसर। 

िु्य दक्रयापर्द भिेको 'चेला बिाउिु' हो। यो रञाका येिू ख्रीष्टले एब  सियको निनतत एक पटक रफ्िा चेलाहरूलाई दर्दिुभएको 

रञाका हो। 'जािु', 'बनप् तस्िा दर्दिु' र 'पालिा गिन नसकाउिु' कृर्दन्त दक्रयापर्दहरू हुिर, जुि िु्य दक्रयापर्दिा निभनर हुन्छिर। 

त्यसकारण नतिीहरूसैँग पनि िनि हुन्छ। चेलाहरू बिाउि ेरञाका निरन्तर लागु भइरहन्छ! 

कुि  व्यनि 'इसाई' भएर जन्िर्द ि; त्यसको निनतत उसले पनवत्र रत्िाको िुनिकरणको काि र सत्यतािानर् गररएको 

नवश् वासद्वारा (२ र्ेसलोनिके २:१३-१४) ियाैँ जन्ि पाएको हुि पछन (यूहन् िा ३:७)। 

ियाैँ जन्ि पाएको इसाईलाई ख्रीष्टको चेला बिाइिु पर्दनछ। त्यो काि उि इसाईलाई पािीको बनप् तस्िा दर्दएर अनि निरन्तर 

येिू ख्रीष्टको रञाकाहरू पालिा गिन सकाएर हुैँर्दछ। तसर्न, येि ूख्रीष्टलाई पछ्याउि ेव्यनि ि  उहाैँको चेला हो, जसल ेयेिलूाईई 

पछ्याउैँर्द  उहाैँबाट नसक्र्दछ र उसैँग यिेूल ेसुसिाचारको पसु्तकहरूिा नसकाउिुभएको नविेर् नविेर्ताहरू हुन्छिर (निर्देनिका 

२, पाठ २३ हिेुनहोसर)। त्यसकारण, चेला भिेको पररपक् व भई काि गि े र्दढृ इसाई हो। त्यसकारण, िहािर रर्देि भिेको 

सकेसति धेर  येि ूख्रीष्टको चेलाहरू बिाउि ुहो। 

(३) नतिीहरूलाई नपता, पतु्र र पनवत्र रत्िाको िाउैँिा बनप् तस्िा दर्दिहुोसर। 

 चेलालाई पािीको बनप् तस्िा दर्दिे रञाका। 

िानिसहरूले इिान्र्दारीसार् यिेू ख्रीष्टिा नवश् वास गरेपनछ (नतिीहरूले उहाैँलाई रफ्िो हृर्दय र जीवििा ग्रहण गरेपनछ), 

नतिीहरूले रफूहरू पनवत्र रत्िािा बनप् तस्िा भएको र्देिाउैँछिर15 (जसको ितलब नतिीहरूले पनवत्र रत्िाद्वारा ियाैँ जन्ि 

                                                           
14

 Greek: participle, aorist ... imperative, aorist, active ... participle, present tense, active  
15

 Greek, Acts 11:16 ... twic dative case = here an indication of the instrument or means whereby 
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पाउिु हो (प्रेररत ११:१४-१८; प्रेररत १५:७९)। नतिीहरूको हृर्दयिा भएको नवश् वास र नतिीहरूका िुिल ेगरेको स्वीकारल े

(रोिी १०:९-१०) नतिीहरू यिेूको एउट  िरीरिा पनवत्र रत्िाद्वारा अर्वा पनवत्र रत्िािा बनप् तस्िा16 भएका छिर भिी 

र्देिाउैँछिर (जसको ितलब नतिीहरू एउट  नवश् वव्यापी इसाई िण्डलीको सर्दस्यहरू हुि ुहो) (१ कोररन्र्ी १२:१२-१३)। 

 पािीको बनप् तस्िाको अर्न। 

इसाईले पािीको बनप् तस्िा नलिुभिेको उसले पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा पाएको (प्रेररत १०:४७४८) अर्दशृ्य वास्तनवकताको 

र्दशृ्य नचन्ह र िोहर हो (रोिी ४:११ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। इसाईले पािीको बनप् तस्िा नलिु भिेको येि ूख्रीष्ट उि ियाैँ 

नवश् वासीको निनतत स्वगनिा परिेश् वरको सािु प्रनतनिनध हुिु हो (रोिी ५:१७-१९; नह्ूरह ९:२४) अनि उि ियाैँ नवश् वासीसैँग 

येिू ख्रीष्टले पूरा गिुनभएकोको िुनि नवगत, वतनिाि र भनवरयको लानग सुु र्देनि अन्तसति हुिु हो। रत्िाको बनप् तस्िाले तीि 

वटा कुराहरू स्र्ानपत गर्दनछ र त्यसलाई पािीको बनप् तस्िाल ेसङ्खकेत गर्दनछ: 

- नवगतिा यी कुराहरू स्र्ानपत भएका छिर: रत्िाको बनप् तस्िािा उि नवश् वासी ख्रीष्टसैँग  िरेको र पिुु त्र्ाि भएको 

हुन्छ (जसको ितलब, उसको ियाैँ जन्ि, जीवि पररवतनि र उसले गरेको नवश् वास हो) (रोिी ६:३-५; एदफसी २:४-७); 

त्यसपनछ उसैँग व धानिकरूपिा येिू ख्रीष्टको धार्मिकता र पनवत्रता हुन्छ (१ कोररन्र्ी १:३०)! उसले ियाैँ  जन्ि 

पाएपनछ ख्रीष्टको उसको नविरे् रनत्िक अवस्र्ा हुन्छ, जसलाई ऊ धिी ठहररको भनिन्छ (उसल े पूणनरूपिा क्षिा 

पाएको) (रोिी ५:१) र ऊ नसि भएको हुन्छ (ऊ पापिय संसारबाट पूणनरूपिा अलग भएको हुन्छ र पूणनरूपिा 

ख्रीष्टप्रनत सिर्मपत भएको हुन्छ) (रोिी १:७)। ियाैँ जन्ि पाएपनछ उि नवश् वासी परिेश् वरको अिुग्रह र प्रेिको िुनि 

रहन्छ (रोिी ६:१४; रोिी ८:३५,३९)। 

- वतनिाि सियिा यी कुरा वास्तनवकतािा भइसकेका छिर: ियाैँ जन्िद्वारा सुु िा उि नवश् वासीसैँग ियाैँ रनत्िक 

स्वभाव हुन्छ (तीतस ३:५-७) अनि उसले धार्मिक र पनवत्र जीवि नजउि चाहन्छ, नजउि सक्छ र नजउिछे (रोिी ६:१-

८)। ऊ येि ूख्रीष्टको चेला भएको हुन्छ (वृनि हुैँर्द जाि ेइसाई) (ित्ती २८:१९), ऊ ख्रीष्टको एउट  िरीरको सर्दस्य भएको 

हुन्छ (नवश् वव्यापी17 िण्डलीिा) (१ कोररन्र्ी १२:१३) र परिशे् वरले करार बाैँध् िुभएको एउट  िानिसहरूको सर्दस्य 

भएको हुन्छ (गलाती ३:२६-२९)। 

- भनवरयिा यी कुराहरूको अपेक्षा गिन सदकन्छ: उि नवश् वासीको िरीर भनवरयिा हुिे पुिु त्र्ाििा सहभागी हुिछे 

(दफनलप्पी ३:२०-२१) र िरीर र रत्िािा ऊ येि ू ख्रीष्टको नसि िािवीय स्वभावजस्त  हुिेछ (१ यूहन् िा ३:१-३; 

दफनलप्पी ३:२०-२१)। ऊ कनहल्य  र्दोर्ी ठहररिछे ि (र्दण्ड पाएर िरकिा िास हुिछे ि) (रोिी ८:१) दकिभि े उसैँग 

अिन्त जीवि हुन्छ (यूहन् िा ३:१६; यूहन् िा ५:२४; ित्ती २५:४६ सैँग तुलिा गिुनहोसर)। 

इसाईले पािीको बनप् तस्िा नलि ुभिेको: 

- पनवत्र रत्िािा बनप् तस्िा भएको र्दशृ्य नचन्ह र िोहर हो (उसको पुिनजन्ि, ियाैँ गरी जनन्िएको र िानर्बाट जनन्िएको) 

(प्रेररत १०:४७-४८) 

- जीवि पररवतनिको र्दशृ्य नचन्ह र िोहर हो (उसको सिझ, जीविको दर्दिा र जीविको ढाैँचा पररवतनि हुिु हो) (प्रेररत 

३:१९) 

- क्षिा पाएको र्दशृ्य नचन्ह र िोहर हो (प्रेररत २:३८)। नवश् वासद्वारा पापहरू पिानलिु (प्रेररत ३:१९) अर्वा धोइि ु

(प्रेररत २२:१६), जसको ितलब परिेश् वरको िजरिा पूणनरूपिा धिी ठहररि ुहो (रोिी ५:१) 

- रफूलाई तीि वटा तररकाहरूद्वारा प्रकट गिुनहुि ेपरिशे् वरसैँग एकता भएको र्दशृ्य र नचन्ह र िोहर हो (ित्ती २८:१९; 

प्रेररत २:३८) र परिेश् वरल ेकरार बाैँध् िुभएको िानिसहरू (गलाती ३:२७-२९; एदफसी २:१७-१९; एदफसी ३:२-६) 

अर्वा परिेश् वरको िण्डलीसैँगको एकता हो (१ कोररन्र्ी १२:१३)। 

- येिू ख्रीष्टिा तपाईंको सहभानगताको र्दशृ्य नचन्ह र िोहर हो, जुि उहाैँल ेरफ्िो िृत्यु र पुिु त्र्ािद्वारा नवगतिा परूा 

गररसक् िुभयो, जुि उहाैँल े वतनिाििा स्वगनिा गिुनहुि े िासिद्वारा परूा गर्दैहुिुहुन्छ, र जुि उहाैँले भनवरयिा रफ्िो 

र्दोस्रो रगिििा परूा गिुनहुिछे (रोिी ६:१-८; एदफसी २:५-६)। यसल ेतपाईंले येि ूख्रीष्टको चेलाहरू संसारको सब  

राष्ट्रहरूिा बिाउि ेकुरालाई सिेट्छ (ित्ती २८:१९)। 

 पािीको बनप् तस्िा नलि ेतररका। 

                                                           
16

 Greek, 1 Corinthians 12:13 ... dative case = here an indication of the instrument or means whereby 
17

 Greek: catholic, means: general worldwide, and not Roman Catholic (a denomination) 



© 2009 DOTA                                        निर्दनेिका पुस्तक ४, 'बृहत चेलापि'                                   पृष्ठ सङ्ख्या : 113 

 

तपाईंल ेपनवत्र रत्िािा नलिभुएको बनप् तस्िाको18 र्दशृ्य नचन्ह भिेको तपाईंले नलि ेपािीको19 बनप् तस्िा हो (िकून स १:८)। 

बनप् तस्िा दर्दिे यूहन् िाले िानिसहरूलाई यर्दनि िर्दीिा20 पािीको बनप् तस्िा दर्दए (िकून स १:५) 

दफनलपले इनर्योनपयाको िपुंसकलाई 'केही पािी'21 भएको ठाउैँिा बनप् तस्िा दर्दए (प्रेररत ८:३६)। नतिीहरू र्दवु  जिा पािीिा 

गए22 र दफनलपल े उि इर्ोनपयाका िानिसलाई बनप् तस्िा दर्दएपनछ ती र्दवु जिा पािीबाट िानर् रए23। यसले पािीिा 

डुबाएर दर्दइिे बनप् तस्िालाई बुझाउैँ र्द ि, दकिभि े नतिीहरू र्दवु जिा पािीिा त्यसको सतहिुनि गएको हुिुपछन र दफनलपल े

उि इनर्नपयाको िानिसलाई पािीको सतहिुनि बनप् तस्िा दर्दएपनछ फेरर नतिीहरू र्दवु जिा पािीको सतहबाट निस्केको 

हुिुपछन। बाइबलिा पािीनभत्र डुबाएर बनप् तस्िा दर्दएको एउटा िण्ड पनि उल्लेि गररएको छ ि!24 त्यहाैँ के भएको नर्यो भि े

नतिीहरू र्दवु जिा सडकबाट केही पािी भएको ठाउैँिा ओलेर गएका नर्ए। बनप् तस्िा दर्दर्दा र्दवु  जिा िडा भएको हुिपुछन, र 

सायर्द दफनलपले उि व्यनिलाई पािी िन्याएर बनप् तस्िा दर्दए होला (प्रेररत २२:१६ िा जस्त )। त्यसपनछ नतिीहरू र्दवु  फेरर 

सडकिा उक्लेर गए (प्रेररत ८:३८-३९, त्यस िण्डिा ३७ पर्दचािँह पनछ िलू ग्रीक पाण्डुनलनपिा र्नपएको हो)25। 

हिनियाले पावललाई घरनभत्र बनप् तस्िा दर्दए (प्रेररत ९:१७-१८)। हिनियाले पावलिानर् पािी िन्याउैँ र्दा नतिी िडा नर्ए। 

त्यनतबेलाका िानिसहरूले त्यसरी ि  िुहाउि ेगर् े(तीतस ३:५-६ िा उल्लेनित 'पुिजीविको स् िाि' भन् ि ेवाक्यांिसैँग तुलिा 

गिुनहोसर)। त्यसपनछ पावलले प्रभुको िाउैँ  नलए (घोर्णा गरे)। यसरी उसको पापहरू धोइयो (प्रेररत २२:१६)। पािीको 

बनप् तस्िा रत्िाको बनप् तस्िाको र्दशृ्य नचन्ह नर्यो, जहाैँ रत्िा िानर्बाट िानिसहरूिा िन्याइएको नर्यो (प्रेररत 

२:३,१७,३३; प्रेररत १०:४४-४५; प्रेररत ११:१५-१६; तीतस ३:५-७)! 

बाइबलले रत्िाको बनप् तस्िा र पािीको बनप् तस्िाको अर्न स्पष्टसैँग नसकाउैँ र्दा, पािीको बनप् तस्िा नलिे कुि  नविेर् तररका 

नसकाउैँ र्द ि अर्वा नसफाररस गर्दैि! 

(४) यिेलू ेरञाका गिुनभएको सब र्ोक नतिीहरूलाई पालि गिन नसकाउिहुोसर। 

नवश् वासीले बनप् तस्िा नलएपनछ, यिेू ख्रीष्टको निक्षाहरू नसक्र्द  र उहाैँका निक्षाहरूलाई पालिा गर्दै ऊ निरन्तर बढ्र्द जान्छ। 

नवश् वासीहरूले रफ्िा ञाकािलाई अभ्यास गिपैछन (ित्ती ७:२४-२७)। त्यस कारणले गर्दान, सब  ियाैँ इसाईहरूले धार्मिक निक्षा 

अर्वा चेलापिको तानलि प्राप् त गिैपछन! 

३. िहािर प्रनतञाका (ित्ती २८:२०)। 

िहािर प्रनतञाकाल ेि  िहािर रर्दिेलाई वास्तनवक बिाउैँछ। यो प्रनतञाका िात्र होइि। यो त वास्तनवक त्य हो! उि त्य के हो 

भिे येिू ख्रीष्ट रफ्िा चेलाहरूसैँग दर्दिभरर ि , हरेक दर्दि र यो संसारको अन्त सति सब  दर्दिहरू उपनस्र्त हुिुहुन्छ। येिलू े

'साैँ् च  वा यार्द गर' भन् िुहुैँर्दा, त्यसलाई 'राम्रोसैँग ध्याि दर्दिू' भन् िे अर्न लाग्छ! िहािर रर्दिे पालि गिुन सनजलो काि होइि। 

वास्तविा येि ूख्रीष्ट उपनस्र्त हुिुभएि भि ेउहाैँको िहािर रर्देि पालि गिुन असतभव हुि ेनर्यो। अब यो सतभव िात्र भएको 

छ ि, तर रञाका पालि गिे हरेक नवश् वासीको निनतत यो साैँ् च  वास्तनवता बिेको छ। 

ि. बाइबल पर्द कण्ठ र पिुरावलोकि 

१. ले्  िहुोसर - बाइबल पर्दलाई िाली काडनिा अर्वा तपाईंको िोटबुकको एउटा पािािा ले्  िुहोसर। 

२. कण्ठ गिुनहोसर - उि बाइबल पर्दलाई सही तररकाले कण्ठ गिुनहोसर। (५) चेलाहरू बिाउि ु- ित्ती २८:१८-२० 

३. पिुरावलोकि गिुनहोसर - र्दईु-र्दईु जिाको सिूहिा नवभाजि हुिुहोसर र भिनर  कण्ठ गरेको बाइबल पर्द एक-अकानिा   

जाैँ्िुहोसर। 
 

                                                           
18

 Greek, Mark 1:8b ... dative case = here an indication of the instrument whereby 
19

 Greek, Mark 1:8a ... dative case - here an indication of the instrument whereby 
20

 Greek, Mark 1:5 ... dative case = here an indicatioin of the place where 
21

 Greek ??? 
22

 Greek, Acts 8:38 ... accusative case = here an indicatioin of the place whereto 
23

 Greek, Acts 8:39 ... genitive case = here an indication of the place wherefrom 
24

 Of course Christians may baptize people by immersion because the Bible does not forbid. The Bible does not 
prescribe the method of baptism with water: by sprinkling, by pouring or by immersion. 
25

 Nestle-Aland. Novum Testamentum Graece 
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४ बाइबल अध्ययि (७० नििेट)                  [ससंारिा नजउि]ु 

(५) ससंारिा रत्िाको फल - गलाती ५:१३-२६ 

गलाती ५:१३-२६लाई सब  निलेर अध्ययि गिन बाइबल अध्ययिको पाैँच चरणहरू भएको नवनध प्रयोग गिुनहोसर। 

चरण: १ - पढ्िहुोसर।                               परिशे् वरको वचि 

रउिुहोसर, हािी सब  निलेर गलाती ५:१३-२६ पढछ ैँ। 

हािी पाल पालो पूर  िण्डलाई एक-एक पर्द गरेर पढछ ैँ। 
 

चरण: २ - पत्ता लगाउिहुोसर।                        अवलोकिहरू 

ध्याि दर्दिहुोसर - यो िण्डिा भएको कुि सत्यता तपाईंको निनतत िहत्वपूणन छ? अर्वा यस िण्डिा भएको कुि सत्यताल े

तपाईंको सिझ वा हृर्दयलाई स्पिन गछन? 

ले्  िहुोसर -    यहाैँ तपाईंले बुझ्िुभएको एक वा र्दईु सत्यताहरू पत्ता लगाउिुहोसर। ती कुराहरूका बारेिा नवचार गिुनहोसर र    

त्यसलाई रफ्िो िोटबुकिा ले् िुहोसर। 

बाै्ँ िहुोसर -   (सिूहका िानिसहरूल ेनवचार गिन र ले् ि कररब र्दईु नििेट लगाएपनछ, त्यसलाई पाल पालो बाैँ्िुहोसर। 

अब हािीले पत्ता लगाएका कुराहरू पाल पालो एक-रपसिा बाैँडछ ैँ। 

(िानिसहरूल ेपत्ता लगाएर बाैँडेका केही कुराहरू तल दर्दइएका छिर। हरेक सािो सिूहिा िानिसहरूल ेबाैँ्ि ेकुराहरू फरक-

फरक हुन्छिर र ती कुराहरू सब िा निल्ि  पछन भन् ि ेछ ि भिी यार्द गिुनहोसर।) 
 

िोज १ - पापिय स्वभावको प्रकटीकरण 

पापिय स्वभाव वास गिानले यछि अि नतकता र अत्याचारजस्ता िारीररक पापहरू, िूर्मतपजूा र तन्त्र-िन्त्रजस्ता रनत्िक 

पापहरू अनि स्वार्ी िहत्वाकांक्षा र झ झगडाजस्ता सािानजक पापहरूलाई अनभव्यि गर्दनछ। 

िोज २ - पनवत्र रत्िाको वासको प्रकटीकरण। 

पनवत्र रत्िाको वासल ेरत्िाको फल प्रकट गर्दनछ। साैँचो इसाईसैँग पनवत्र रत्िा हुन्छ, र ऊ रत्िाद्वारा नियनन्त्रत भई 

रत्िाको फल फलाउैँछ। पनवत्र रत्िाले उसको जीवििा प्रभावकारी नियन्त्रण गछन र उि इसाईल े स्वे्छा अनि 

कृतञाकतासात रत्िासैँग सहकायन गर्दनछ। यही तररकाद्वारा िात्र इसाई रफ्िो पापिय स्वभावको प्रकटीकरणिानर् नवजय 

हानसल गर्दनछ। रत्िाको फलले केही िहत्वपूणन नविेर्ताहरूद्वारा रफूलाई प्रकट गर्दनछ, जस्त : प्रेि, रिन्र्द, िानन्त, 

सन्बन्धहरूिा ध यनता, नित्रता र भलाइ; अनि परिेश् वरिा नवश् वास, िानिसहरूप्रनत िम्रता, निष्टता र रफूप्रनत रत्िसंयि 

रदर्द। 

चरण: ३ - प्रश् ि                              व्या्याहरू 

ध्याि दर्दिहुोसर - यस िण्डिा त्यस्तो कुि प्रश् ि छ, जुि तपाईंल ेयस सिूहिा सोध् ि चाहि ुहुन्छ? 

गलाती ५:१३-२६ िा भएका सब  सत्यताहरू बुझ्ि कोनसस गरछ ैँ र त्यहकाैँ अझ  िबुझेका कुराहरू छिर भिे प्रश् ि सोधछ ैँ। 

ले्  िहुोसर - रफ्िो प्रश् िलाई स्पष्ट ढाैँचािा बिाउिुहोसर। अनि तपाईंको प्रश् िलाई िोटबुकिा ले् िुहोसर। 

बाै्ँ िहुोसर - (सिूहको सर्दस्यहरूलाई नवचार गिन र ले् ि कररब र्दईु नििेट दर्दएपनछ, प्रत्यके व्यनिलाई पाल पालो उसको 

प्रश् िहरू सब को सािु बाैँ्ि लगाउिुहोसर।) 

छलफल गिुनहोसर - (त्यसपनछ, ती प्रश् िहरूिध्य े केही उपयोगी प्रश् िहरूको बारेिा सिूहिा छलफल गर्दै उत्तरहरू पत्ता 

लगाउि कोनसस गिुनहोसर।) 

(उर्दाहरणको लानग, नवद्यार्ीहरूले सोध् ि सक् िे केही सतभानवत प्रश् िहरू र छलफलद्वारा निकानलएका रटप्पणीहरू तल 

दर्दइएको छ।) 

गलाती ५:१३-१५ 

प्रश् ि १ - साैँचो स्वतन्त्रताको स्वभाव के हो? 

रटप्पणी -  
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(१) साैँचो स्वतन्त्रताको अर्न तपाईंलाई ज ेिि लाग्यो त्यही गिन पाउि ेस्वतन्त्रता होइि। 

संसारको धेर  िानिसहरूल ेरफ्िो इ्छाअिुसार गिन पाउि ेपणून स्वतन्त्रतािा नवश् वास गछनिर। नतिीहरूल ेनवश् वास गछनिर, दक 

स्वतन्त्रता भिेको रफूल ेचाहअेिुसार निणनय गिन अर्वा रोज् ि स्वतन्त्र हुिु, रफूलाई िि लागेको गि ेस्वतन्त्र हुि,ु रफूलाई 

िि लागेको बोल्ि स्वतन्त्र हुि ु अनि रफूलाई िि लागेजस्त  हुि स्वतन्त्र हुिु हो। नतिीहरूको नवचारअिुसार स्वतन्त्रता 

भिेको रफ्िो स्वभानवक प्रवृनत्तअिुसार नविेर् गरी तपाईंको स्वभानवक पापिय अनभलार्ाअिुसार गिन पाउिे स्व्छन्र्दता 

(अनधकार) हो। 

(२) साैँचो स्वतन्त्रता भिकेो ज ेसही छ, त्यही गिन तपाईं स्वतन्त्र हुि ुहो। 

बाइबलअिुसार साैँचो स्वतन्त्रता भिेको कनहल े पनि तपाईंको स्वभानवक प्रवृनत्त अर्वा स्वभानवक पापिय 

अनभलार्ाहरूलाई पछ्याउि ुहोइि। साैँचो स्वतन्त्रतािा तपाईंल े के गिुनपि ेहो, त्यही गिुन हो! बाइबलिा साैँचो स्वतन्त्रता 

भिेको यिेू ख्रीष्टले नसकाउिुहुि ेतररकाअिुसार व्यवहार गिुन र नजउिु हो। बाइबलिा साैँचो स्वतन्त्रता भिको येि ूख्रीष्टसैँग  

बाैँनधिु हो, तादक उहाैँको इ्छाअिुसार काि गिन सदकयोसर। यूहन् िा ८:३२-३६ िा यिेूल ेभन् िुहुन्छ, एनतिीहरू िेरो वचििा 

रह्यछ (पालि ग् यछ) भिे नतिीहरू साैँ् च  िेरा चेला हछ। तब नतिीहरूल ेसत् य के हो सो जान् िेछछ, र सत् यले नतिीहरूलाई 

स् वतन् त्र तलु् याउिेछ। ... साैँ् च  ि नतिीहरूलाई भन् र्दछु, पाप गिे प्रत् येक पापको किारो हो। ... पुत्रल ेनतिीहरूलाई स् वतन् त्र 

रायो भिे नतिीहरू निश् चय स् वतन् त्र हुिछेछ।ए 

परिेश् वरले िानिसहरूलाई पणून स्वतन्त्रताको सतभाविानबिा अनि हरेक व्यनि र हरेक र्ोकबाट स्वतन्त्र हुि े गरी सृनष्ट 

गिुनभएको छ! हरेक िानिस कुि  व्यनि अर्वा कुि  र्ोकप्रनत बाैँनधएको हुन्छ। यिेू ख्रीष्टबाट स्वतन्त्र हुि चाहि े सब  

िानिसहरू साैँ् च  नतिीहरूिा भएका पापले बाैँनधएका हुन्छिर र साैँ् च  ि  नतिीहरू पापको र्दासहरू हुिर! र्दासहरू रफूलाई 

परिेश् वरको व्यवस्र्ा अर्वा वचिप्रनत सिर्मपत हुि स्वतन्त्र हुैँर्देििर। 

 नतिीहरू परिेश् वरको व्यवस्र्ा अर्वा वचिप्रनत सिर्मपत हुैँर्द ििर (नतिीहरूले त्यसो गर्दैििर) 

 र नतिीहरू परिेश् वरको व्यवस्र्ा अर्वा वचिप्रनत सिर्मपत हुि सक्र्द ििर (रोिी ८:७-८) (नतिीहरूले त्यसो गिन 

सक्र्द ििर)। 

नतिीहरूल ेरफूले चाहकेो कुरा गिन स्वतन्त्र छु भिी नवचार गर्दनछिर र त्यस ल ेनतिीहरू पापिय स्वभाविा नलप् त हुन्छिर। तर 

साैँ् च  भन् िे हो भिे नतिीहरू कुि  पनि हालतिा स्वतन्त्र हुैँर्द ििर! 

यसको नवपरीत, येिू ख्रीष्टिा बाैँनधएका सब  िानिसहरू साैँ् च  ि  र्दोर्, ििन र पापको िनिबाट स्वतन्त्र हुन्छिर! नतिीहरू येि ू

ख्रीष्टको र्दासहरूभन्र्दा निक  धरे  हुिर! रनत्िकरूपिा भन् ि े हो भि े नतिीहरू 'परिेश् वरका सन्ताि' हुिर; अर्ानतर नतिीहरू 

'परिशे् वरका छोरा-छोरीहरू' हुिर! 

(३) साैँचो स्वतन्त्रता भिकेो प्रिेिा एक-अकानलाई सवेा गिन तपाईं स्वतन्त्र हुिहुुन्छ। 

एबाइबलिा उल्लेनित सब भन्र्दा िहत्वपूणन रञाका भिेको, तैंल ेपरिप्रभु रफ्िा परिेश् वरलाई रफ्िो सारा हृर्दय, रफ्िो सारा 

प्राण, रफ्िो सारा सिझ र रफ्िो सारा िनिल ेप्रेि गिून। र्दोस्रो रञाका: रफ्िो नछिेकीलाई रफ लाई जस्त  प्रेि गिून। यीभन्र्दा 

ठूलो रञाका अरू छ िए (िकून स १२:२९-३१)। ए... सारा  यवस् र्ा र अगिविाहरूका निक्षाको रधार ि  यी र्दईु रञाकाहरू हुिर ए 

(ित्ती २२:३७-४०)। यदर्द साैँचो स्वतन्त्रता भिेको तपाईंल े जे गिुनपि े हो, त्यही गिुन हो भि,े साैँचो स्वतन्त्रता भिेको 

परिेश् वरलाई प्रेि गिुन, अरू िानिसहरूलाई प्रेि गिुन र रफ लाई प्रेि गिुन हो। इसाई प्रेिको स्वभाव भिेको रफ्ि  लानग िोजी 

गि ेहोइि (१ कोररन्र्ी १३:५), तर अरूहरूको सेवा गिुन हो। 

गलाती ५:१६ 

प्रश् ि २ - ियाैँ जन्ि पाएको इसाईको िु् य र्दईु नजतिवेारीहरू के-के हुिर? 

रटप्पणी - 

हरेक इसाई पनवत्र रत्िािा भर परेर नजउि नजतिेवार हुन्छ, जसको ितलब येि ूख्रीष्टिा भर पिुन हो। यसको अर्न येि ू

ख्रीष्टलाई तपाईंको राजा र प्रभु बिाउिु हो। 

हरेक इसाई पापिय अनभलार्ाहरू उत् पन् ि गिन नजतिेवार हुैँर्द ि, तर त्यसलाई िृत्युिा रा् ि नजतिेवार हुन्छ (रोिी ८:१३)। 

यसको अर्न रनत्िक सङ्खघर्निा इसाई निरन्तर सहभागी हुन्छ। 
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गलाती ५:१७ 

प्रश् ि ३ - दकि इसाईल ेरफूनभत्र यस्तो ठूलो रन्तररक द्वन्द्व अिभुव गर्दनछ? 

रटप्पणी - 

(१) व्यनभचारी (लतपट), नियिवार्दी र नवश् वासीको बीचिा के नभन् िता छ? 

लतपट व्यनिल े रफ्िो स्वभानवक प्रवृनत्तलाई पछ्याउैँछ र पाप गर्दान उसल े रफ्िो नववेकिा कुि  द्वन्द्व अिुभव गर्दिै। 

वास्तविा उसले पापिानर् नवजय प्राप् त गिन ि  चाहैँर्द ि। 

नियिवार्दी व्यनिले परिेश् वरको अिुग्रह स्वीकार गिन चाहैँर्द ि र व्यवस्र्ा पालि गरेर फेरर पाप िगिन उसले रफ्ि  िनििा 

निरन्तर सङ्खघर्न गर्दनछ। तर पापहरूिानर् उसल ेनवजय प्राप् त गर्दैि र उसल ेअनन्ति नवजयको अिुभव पनि गर्दैि। 

नवश् वासीले चािँह रफूनभत्र वेर्दिापूणन द्वन्द्व अिुभव गर्दनछ, तर जेजस्तो भए तापनि उसैँग  यस्तो साैँचो र्दढृ नवश् वास हुन्छ: 

 परिेश् वरले उसलाई धिी ठह् याइसक् िुभएको छ र उहाैँल ेउसलाई धिी ठािेर व्यवहार गिुनहुन्छ 

 उसले धार्मिक (पनवत्र) जीवि नजउि चाहन्छ, नजउि सक्छ र नजउिेछ 

 र त्यसकारण, अन्तिा उसले पापिानर् नवजय हानसल गिछे 

(२) रनत्िक द्वन्द्व इसाईहरूिा िात्र हुन्छ। 

पनवत्र रत्िाले कुि  व्यनिलाई परिेश् वरको ि नतक र रनत्िक रञाकाहरू िबुझाउिुभएसति र त्यसको अर्न ििोल्िुभएसति, 

रफूल ेगरेका पापहरूप्रनत उि व्यनिले र्द:ुि अर्वा नचन्ता िहसुस गिछे ि। र्दोर्ी िहसुस िहुिाले गर्दान, उसल ेझूटो बोल्छ, 

चोरी गछन, छल गछन र हत्या गछन (रोिी २:१४-१५)। अर्वा र्दोर् वा ििनको िहसुसनबिा ि  ऊ रफूप्रनत केनन््त, स्वार्ी, स् व-

धार्मिक र परिेश् वरबाट स्वतन्त्र रहन्छ। त्यसपनछ उसले अरूको नहतलाई कुि  ध्याि दर्दर्द ि (दफनलप्पी २:४)। 

तर त्यो व्यनिल ेियाैँ जन्ि पाएपनछ, पनवत्र रत्िा उसिा वास गिुनहुन्छ। यदर्द उसल ेपाप गछन भि,े उसले रफूलाई र्दोर्ी र 

ििन िहसुस गिछे। उसको पुरािो पापिय स्वभाव र उसिा वास गिुनहुिे पनवत्र रत्िाबीचको द्वन्द्व त्यसपनछ वास्तनवक द्वन्द्व 

हुन्छ। उि द्वान्द्व भिेको उसल ेसाैँ् च  ियाैँ जन्ि पाएको छ र परिेश् वरले उहाैँिा काि गर्दैहुिहुुन्छ भन् िे कुराको नचन्ह हो! 

(३) रनत्िक द्वन्द्वको स्वभाव। 

रनत्िक द्वन्द्विा यी कुराहरू हुन्छिर: 

 कनहलेकािँह तपाईंल ेअसल गिन चाहिुहुन्छ, तर त्यो िगिुनभएको वोध तपाईंलाई हुन्छ। 

 अनि कनहलेकािँह तपाईंल ेिचाहिुहुिे िराब काि तपाईंले गिुनहुिे बोध तपाईंलाईई हुन्छ (रोिी ७:१९)। 

 परिेश् वरको ि नतक र रनत्िक व्यवस्र्ािा (परिेश् वरको सत्यतािा) तपाईं रिनन्र्दत हुिुहुन्छ। 

 तर त्यही सियिा रफूिा अझ  वास गिे िराब कुराहरूलाई तपाईंले घृणा गिुनहुन्छ (रोिी ७:१५,२०)। 

पुरािो पापिय स्वभावले तपाईंलाई पापको व्यवस्र्ाको (तपाईंको पापिय स्वभावको) 'युि-बन्र्दी' बिाउैँछ। तपाईं रफूिा 

भएको पापिय स्वभावबाट बानहर निस् कि सक् िुहुन् ि (रोिी ७:२३)। 

तपाईंले रफूनभत्र रनत्िक द्वन्द्व अिुभव गिुनहुि ेत्य पनवत्र रत्िा तपाईंिा काि गिुनहुन्छ भन् िे प्रिाण हो! रनत्िक द्वन्द्व 

सुिर्दायी र नप्रय हुैँर्द ि, तर यो हटाउि  िसदकिे कुरा हो!। 

गलाती ५:१८ 

प्रश् ि ४ - इसाई 'व्यवस्र्ाको अनधििा' हुैँर्द ि भन् िुको अर्न के हो? 

रटप्पणी - 

(१) व्यवस्र्ा भिकेो परिशे् वरको धार्मिक िाग (रवश्यिा) हो। 

'व्यवस्र्ा' भन् िे िब्र्दको बाइबलिा र्ुप्र  अर्नहरू छिर। त्यसको अनत रधारभूत अर्न यस्तो छ: एपरिेश् वरको व्यवस्र्ा 

बाइबलको धार्मिक र पनवत्र परिेश् वरल ेगिुनहुि ेिाग हो, जसअिुसार सब  िानिसहरूले नसि जीवि नजउि पछन र परिेश् वरको 

व्यवस्र्ाको सब  अपराधहरूल ेर्दण्ड पाउि पछन।ए यो व्यवस्र्ालाई ि नतक व्यवस्र्ा (र अिुष्ठािसतबन्धी औपचाररक व्यवस्र्ा) 

नियिहरूको सार हो। परिशे् वर १००% पनवत्र र धार्मिक हुिुभएकोले गर्दान, िानिसहरूले ि नतक व्यवस्र्ाको (र औपचाररक 

व्यवस्र्ाको) सारलाई नसिरूपले पालिा गिुनपि ेकुराको िाग गिुनहुन्छ र त्यसको सार्  हरेक अपराधले र्दण्ड पाउि पछन। यदर्द 
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परिेश् वरल ेरफ्िो व्यवस्र्ाको नसि रञाकापालि िाग गिुनहुन् ि र सार्  उहाैँको व्यवस्र्ाको उल्लङ्खघिलाई र्दण्ड दर्दिुहुन् ि भि,े 

उहाैँ पनवत्र र धार्मिक परिेश् वर हुि सक् िुहुन् ि! 

(२) सब  स्वभानवक िानिसहरू व धानिकरूपिा 'परिशे् वरको व्यवस्र्ाको अनधििा' छिर। 

बाइबलले भन्र्दछ, एधिी कोही छ ि, एक जिा पनि छ ि, बुझ् िे कोही छ ि, परिशे् वरलाई िोज् ि ेकोही छ ि। ती सब  बरानलएका 

छिर , नतिीहरू एकसार् बेकत िा भएका छिर । कस ले असल गर्दैि, असल गि ेएक जिा पनि छ ि ... दकिदक सब ल ेपाप गरेका 

छिर , र परिेश् वरको िनहिासत ि पुग् िबाट चुकेका छिरए (रोिी ३:१०-१२,२३)! यो कुरा स्पष्ट छ, दक िािव इनतहासिा येि ू

ख्रीष्ट (िािव स्वभाविा रउिुहुिे परिेश् वर) (यूहन् िा १:१,१४) बाहके कुि  पनि व्यनि पापरनहत छ ि (यूहन् िा ८:४६; नह्ूरह 

४:१५)। यसर्न, सब  िानिसहरू व धानिकरूपिा 'व्यवस्र्ाको अनधििा' छिर! 

(३) ग र-इसाईहरू व धानिकरूपिा 'परिशे् वरको व्यवस्र्ाको अनधििा' छिर। 

बाइबलले भन्र्दछ, ए यवस् र्ाका कािहरूिानर् भर पि ेसब  श्रानपत छिर , दकिदक धिनिास् त्रिा यसो लेनिएको छ, ' यवस् र्ाको 

पुस् तकिा लेनिएका सब  कुरािा िरहि े र ती पालि िगि े हरेक श्रानपत हुन् छ'ए (व्यवस्र्ा ३:१०)। परिशे् वरल े १००% 

नसिताभन्र्दा कि कुि  कुरा िाग् िुहुन् ि! बाइबलले भन्र्दछ, एदकिदक जसले सत पूणन  यवस् र्ा पालि गछन तर एउट  कुरािा चुक् छ 

भिे,  यवस् र्ाका सब  कुरािा त् यो र्दोर्ी ठहररएको हुन् छए (याकूब २:१०)। कुि  नविेर् व्यवस्र्ा उल्लङ्खघि गरेकोल ेअपराधी 

र्दोर्ी ठहररि ेहोइि, तर उसल ेव्यवस्र्ा दर्दिुहुि ेस्वयिर परिशे् वरको नवु ििा पाप गरेकोले र्दोर्ी ठहररएको हुन्छ! 

संसारका धेर  धिनहरूका िानिसहरूले गलाती ३:१० र याकूब २:१० िा लेनिएका कुरािा नवश् वास गर्दैििर। परिेश् वरले पणून 

नसिता िाग गिुनहुन्छ अनि उहाैँ तुलिात्िक भलाइिा सन्तषु्ट हुिुहुन्छ भन् ि े कुरा नतिीहरूले नवश् वास गर्दैििर। नतिीहरूल े

नवचार गर्दनछिर, दक स्वगनिा परिेश् वरसैँग तराजु छ, जसल ेिानिसहरूले गरेका असल कािहरूलाई एकातफन  अनि िराब 

कािहरूलाई अकोतफन  रािेर तछनलिुहुन्छ। त्यसरी तछिँलर्दा, िराब कािहरूभन्र्दा असल कािहरू बढी भयो भिे उहाैँल े

नतिीहरूलाई क्षिा गिुनहुन्छ अनि नतिीहरूलाई धिी ठह् याएर स्वगनलोकिा26 स्र्ाि दर्दिुहुन्छ भिी नतिीहरू ठान्र्दछिर। त्यही 

कारणले 'धार्मिक दक्रयाकलापहरू' गिन नतिीहरू उत्सुक हुन्छिर: नतिीहरूले दर्दििा र्ुप्र पटक प्रार्निा गछनिर; नतिीहरूले हरेक 

हप् ता रफ्िो अगुवाको प्रवचि सुन्छिर; नतिीहरू उपवास बस्छिर; नतिीहरू यरूिलेि अर्वा अन्य त्यस्त  पनवत्र ठाउैँ हरूिा 

तीर्न गिन जान्छिर; नतिीहरूल े केही ु प याैँ-प सा दर्दन्छिर; नतिीहरूल ेरफूलाई पनवत्र र्देिाउि धार्मिक वस् त्र लगाउैँछिर र 

नतिीहरूले औपचाररकरूपिा सफा िािा िात्र िान्छिर रदर्द इत्यादर्द। अनन्ति न्यायको दर्दििा परिेश् वरले क्षिा दर्दिुहुिछे 

भिी नतिीहरू उत्कट रिा गर्दनछिर, तर नतिीहरू त्यसिा कनहल्य  निनश् चत हुैँर्द ििर! 

नतिीहरूले गि े त्यस्ता सब  प्रयत् िहरू व्यर्न हुिर भिी बाइबलल े स्पष्टसैँग बताउैँछ! व्यवस्र्ा पालि गरेर कुि  व्यनि धिी 

ठहररर्द ि (क्षिा पाउैँ र्द ि) (गलाती २:१६), दकिभि ेपरिशे् वरको व्यवस्र्ाप्रनत पूणनरूपिा सिर्मपत हुि ेकोही छ ि अर्वा को 

परिेश् वरको व्यवस्र्ाप्रनत सिर्मपत हुि सक्छ र (रोिी ८:७-८)! एपरिेश् वरको र्दनृर टिा  यवस् र्ाबाट कोही िानिस धिी 

ठहररर्द ि भन् ि े कुरा प्रत् यक्ष छए (गलाती ३:११)! अरू सब  धिनका िानिसहरू (ग र-इसाईहरू) व धानिकरूपिा 'परिशे् वरको 

व्यवस्र्ाको अनधििा' छिर; यसर्न नतिीहरू 'परिशे् वरको श्रापको अनधििा' छिर! 

(४) इसाईहरू व धानिकरूपिा अब 'परिशे् वरको व्यवस्र्ाको अनधििा' छ ििर। 

बाइबलिा भएको िुभ िबर के हो भि े स्वयिर परिशे् वरल े हराएका िानिसहरूप्रनत उहाैँको प्रेििा धार्मिकताको लानग 

रवश्यक १००% िाग परूा गिुनभयो। बाइबलको परिेश् वर १००% पनवत्र र धार्मिक िात्र हुिुहुन् ि, तर उहाैँ १००% प्रिे 

पनि हुिुहुन्छ! उहाैँले यिेू ख्रीष्टिा िािव स्वभाव धारण गरेर, पृ्वीिा पापरनहत नसि जीवि नजउिुभएर (२ कोररन्र्ी 

५:२१; नह्ूरह ४:१५) र उहाैँिा नवश् वास गिे िानिसहरूको पापको र्दण्ड रफ ले नलिुभएर (१ पतु्रस २:२४) नसि धार्मिकताको 

निनतत उहाैँको िाग पूरा गिुनभयो र पापीहरूलाई धिी ठहररि सतभव तलु्याउिुभयो। उहाैँिा नवश् वास गि ेिानिसहरूको 

पापहरू नलिुभएर उहाैँल े नतिीहरूलाई पणून धार्मिकता दर्दिुभयो (२ कोररन्र्ी ५:२१; िकून स १०:४५; यूहन् िा १०:११ 

हिेुनहोसर)। 

एयसकारण भाइ हो, तपाईंहरूलाई र्ाहा होसर , दक यी ि  िानिसद्वारा (येिूद्वारा) पाप-क्षिा हुन् छ भन् ि ेघोर्णा तपाईंहरूलाई 

गररएको छ। तपाईं नवश् वास गिेहरू हरेकल े उहाैँद्वारा ि  सब  कुराबाट छुटकारा पाउिुभएको छ, जुि छुटकारा िोिाको 

 यवस् र्ाद्वारा तपाईंहरूका निनत त सत भव नर्एिए (प्रेररत १३:३८-३९)! व्यवस्र्ाले कस लाई धिी ठह् याउि अर्वा बचाउि 

सक्र्द ि। स्वभानवक िानिस र धार्मिक िानिसले रफ लाई बचाउि सक्र्द ि, तर येिू ख्रीष्टले नतिीहरूलाई बचाउि सक् िुहुन्छ! 

                                                           
26

 अथवा पथृ्वीमा पुनजणन्म वा उयाच तहमा अवतर सलन्र् अथवा अन्तमा ततनीहरू बबलाएर तनवाणर् प्रा त गर्णन।् 
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येिू ख्रीष्टिा नवश् वास गिे िानिसहरूले यो कुरा िहसुस गर्दनछिर, दक परिशे् वरको व्यवस्र्ा पालि गिन कोनसस गरेर नतिीहरूले 

कनहले पनि धिी ठहररि (क्षिा पाउि) सदकर्द ि। नतिीहरूल ेयो िहसुस गर्दनछिर, दक नतिीहरूलाई यस्तो ििुर्दाताको िाैँचो 

छ, जसल ेनतिीहरूको ठाउैँिा परिेश् वरको व्यवस्र्ालाई नसिरूपिा पालि गिुनहुन्छ र नतिीहरूको ठाउैँिा बसेर नतिीहरूका 

सब  पापहरूको र्दण्डको िूल्य चुकाउिुहुन्छ! यस्तो िुनिर्दाता येि ू ख्रीष्ट िात्र हुिुहुन्छ, दकिभिे उहाैँले िात्र यस अर्निा 

परिेश् वरको व्यवस्र्ा पूरा गिुनहुन्छ (ित्ती ५:१७)। एहाम्रा निनत त सराप बिेर ख्रीर टले हािीलाई  यवस् र्ाको सरापबाट िोल 

नतरेर छुटाउिुभयो, दकिदक एकाठिा झुनण् डिे हरेक श्रानपत हुन् छए भन् िे लेनिएको छए (गलाती ३:१३)। एअरू कस िा िुनि 

छ ि, दकिदक हािीले िुनि पाउिलाई स् वगनिुनि िानिसहरूिा अको कुि  िाउैँ  दर्दइएको छ िए (प्रेररत ४:१२)! 

हाम्रो पुरािो अनस्तत्व येिू ख्रीष्टसैँग  कू्रसिा टाैँनगसदकयो, तसर्न हािी अबर्देनि उसो पापका र्दासहरू हुिुपर्दैि (रोिी ६:६)। 

हाम्रो पुरािो पापिय जीविको अन्त गिनको निनतत नवश् वासद्वारा हािी ख्रीष्टसैँग ि् यछ ैँ! उहाैँले नवश् वासीहरूलाई बचाउिुहुन्छ, 

जसको जीवि पनहले निरन्तर पासो र धरापिा परी परीक्षाहरूद्वारा परानजत भएको नर्यो (१ कोररन्र्ी १०:१३)! 

येिू ख्रीष्टिा नवश् वास गिे िानिसहरूले अब व्यवस्र्ा पालि गरी धिी ठहररि कोनसस गर्दिैिर। नतिीहरूले नवश् वास गछनिर,  

दक ... 

 येिू ख्रीष्टले पृ्वीिा नतिीहरूको स्र्ाििा पापरनहत नसि जीवि नजउिुभयो। 

 येिू ख्रीष्टले नतिीहरूको स्र्ाििा नतिीहरूको पापहरूको प्रायनश् चतको निनतत नसि बनलर्दाि ल्याउिुभयो। 

 र येि ूख्रीष्ट नतिीहरूको स्र्ाििा िृत्युबाट पुिु त्र्ाि हुिुभयो, जसल ेएक दर्दि नतिीहरूको पनि पुिु त्र्ाि हुिछे र 

कनहल्य  ििुनपर्दिै भन् िे कुरा पक् का गर्दनछ! 

येिू ख्रीष्टको नवश् वासिा रउिुभन्र्दा पनहले इसाईहरू पनि व धानिकरूपिा 'परिेश् वरको व्यवस्र्ाको अनधििा' नर्ए। तर 

नतिीहरू येि ूख्रीष्टको नवश् वासिा रएका हुिाले अबर्देनि उसो नतिीहरू 'परिशे् वरको व्यवस्र्ाको अनधििा' हुैँर्द ििर। यिे ू

ख्रीष्टले नतिीहरूको स्र्ाििा व्यवस्र्ा पूरा गिुनभएको छ (ित्ती ५:१७)। धिी ठहररिको निनतत धार्मिकताको लानग 

परिेश् वरले िाग गिुनहुिे व्यवस्र्ा ख्रीष्टिा अन्त भएको हुिाल ेख्रीष्टिा नवश् वास गिे हरेक व्यनिलाई 'धार्मिक' घोर्णा गररिछे 

(रोिी १०:४)। येि ूख्रीष्टल ेपनहल ेि  नतिीहरूका स्र्ाि बसी परिेश् वरको व्यवस्र्ा नसिरूपिा पूरा गररसक् िुभएकोल ेगर्दान, 

अब इसाईहरूले धिी ठहररि (क्षिा पाउि) परिेश् वरको औपचाररक व्यवस्र्ा पलाि गिन कोनसस गिुनपर्दैि। परिेश् वरको 

धार्मिकताको िागस्वरूप व्यवस्र्ाल े केवल िानिसहरूलाई नतिीहरूको रनत्िक र्दवुनलता िहसुस गराउिु, पराजय अनि 

बन्धि अिुभव गराउि र अन्तिा परिशे् वरको श्रापको साििा गराउिे कुरानतर डो् याउैँछ। तर यदर्द कुि  नवश् वासी पनवत्र 

रत्िाको अगुवाइिा रहन्छ भिे, धिी ठहररिको निनतत परिेश् वरल े िाग गिुनहुि े व्यवस्र्ाको अनधििा ऊ रहैँर्द ि। अब 

इसाईको जीविलाई िासि गिे र नियन्त्रण गि ेिनि व्यवस्र्ा होइि, तर उसक जीविलाई िासि गि ेर डो् याउि ेिनि 

भिेको पनवत्र रत्िा हो (गलाती ५:१८)। 

(५) त पनि, इसाईहरूल ेपरिशे् वरको ि नतक व्यवस्र्ा अझ  पलािा गर्दनछिर। 

व्यवस्र्ा पालिद्वारा इसाईहरू धिी ठहररका (क्षिा गररएका, बचाइएका) होइििर भन् िे त्यको अर्न इसाईहरूल ेपरिेश् वरको 

ि नतक व्यवस्र्ालाई बेवास्ता गछनिर अर्वा त्यसबाट नतिीहरूल े छुट पाउैँछिर भन् िे होइि। ियाैँ जन्ि पाएका इसाईहरूल े

निरन्तर परिशे् वरको ि नतक व्यवस्र्ाहरू पालिा गछनिर (र्दि रञाकाहरू) (िकून स १२:२९-३१; रोिी १३:८-११; गलाती 

५:१४); यो नतिीहरू धिी ठहररिे (क्षिा पाउिे, बचाइिे) उपाय होइि, तर यो त इसाईल े कसरी रफू धिी ठहररयो 

(बचाइयो, क्षिा पायो) भिी रफ्िो जीवि नजउिसक् िे िागनर्दिनक (कतपास, िक्सा, ज्योनत) हो! 

गलाती ५:१९-२१ 

प्रश् ि ५ - तपाईंको पापिय स्वभावल ेअझ  तपाईंलाईई नियन्त्रण गछन भन् िे त्यको स्पष्ट प्रकटीकरण के-के हुिर? 

रटप्पणी - पापिय स्वभावको प्रकटीकरण यस प्रकारका छिर। 

(१) यछिसैँग सतबनन्धत र्दगुुनणहरू (िराब रचरणहरू)। 

यछि अि नतकता (sexual immorality) - 'पोर्मिया' (porneia) भन् ि ेग्रीक िब्र्दले नववाहभन्र्दा पनहले र नववाहभन्र्दा बानहर 

गररि े यछिसतबन्धी सब  नवचारहरू, बोलीवचिहरू (िब्र्दहरू) र दक्रयाकलापहरूलाई बुझाउैँछ। यसले यस्ता अव नधनि 

(ग रकािुिी) यछि सतबन्धहरूलाई बुझाउैँछ; जस्त : व्यनभचार (१ कोररन्र्ी ५:१; १ कोररन्र्ी ६:१३,१८; १ कोररन्र्ी ७:२), 

हाडिाताकरणी (लेवी १८:६), परस् त्रीगिि (लेवी १८:२०), सिनलङ्खगी यछि दक्रयाकलाप (पुु र् अर्वा स् त्री) (लेवी 
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१८:२२) र पिुसैँगको सतभोग (लेवी १८:२३)। सांसाररक धिनहरूिा यछि अि नतकताल े िूर्मतपूजाजस्त  गरी रनत्िक 

अि नतकतासैँग िनजकको सतबन्ध रा्र्दछ (कलस्सी ३:५)। 

अििुता (impurity) - 'रकार्ार्मसया' (akatharsia) भन् िे ग्रीक िब्र्दल े अप्राकृनतक यछि दक्रयाकलापसैँग सतबनन्धत सब  

नवचारहरू, बोलीवचिहरू (िब्र्दहरू) र दक्रयाकलापहरूलाई बुझाउैँछ; जस्त : यछि चलनचत्र, यछि कल्पिा (स्वप् ि-नचत्र), 

फोहोरी चुटदकलाहरू, िक् कली प्रेिनलला गिुन (तवाइैँ िािु, अैँगालो हाल्िु, सुिसुतयाउिु), र कपडानभत्र हात घुसाउिु (१ 

र्ेसलोनिके ४:७)। 

लतपटपिा (debauchery) - 'रसेनल्जया' (aselgeia) भन् ि े ग्रीक िब्र्दले यस्ता फोहरी कुराहरूलाई बुझाउैँछ; जस्त : 

अनियनन्त्रत कािुकता, अश् लीलता, अि नतक यछि व्यवहार, कस को रर्दर-सतिाििानर् रक्रिण गिुन, अत्यानधक िात्रािा 

हरेक दकनसिको यछि दक्रयाकलापिा नलप् त हुि ु र त्यस्ता अनभलार्ाको बढी चाहिा गिुन (एदफसी ४:१९)। यो फोहरी 

जीविि ली र व्यवस्र्ा नबिाको दक्रयाकलापहरू हुिर (२ पतु्रस २:७-८)। 

(२) झटूा र्देवाहरूसैँग सतबनन्धत र्दगुुनणहरू र िराब रचरणहरू। 

िरू्मतपजूा (idolatry) - 'रइडोलोलानत्रया' (aidololatria) भन् िे ग्रीक िब्र्दको अर्न यस्तो हुन्छ: िूर्मतहरूको रराधिा गिुन र 

त्यसको र्दरुर्टतािा सहभागी हुिु, नववेकले ििाही गिे गरी िूतीहरूलाई बनलर्दाि गररएका कुराहरू िािु, िनन्र्दरिा 

वेश्यावृनत्त गिुन, अश् लील बोलचाली बोल् ि ुर िाङ्खगो िाैँच िाैँ् िु रदर्द। िूर्मतपूजा गिुन भिकेो बाइबलको परिेश् वरलाई कुि  

व्यनि अर्वा कुि  अरू र्ोकले प्रनतस्र्ापि गिुन हो। साैँ् च  भन् िे हो भिे संसारका धिनहरूिा िानिसको दर्दिागले रचेका 'र्देवी-

र्देवता'को रराधिा गिुन ि  िरू्मतपूजा गिुन हो (प्रस्र्ाि २०:३; यि या ४३:१०-११)। िानस्तकवार्द भिेको कुि  व्यनिल े

रफ लाई ईश् वरको रूपिा उचाल् िु हो र त्यो पनि िूर्मतपूजा ि  हो! 

जार्दगूरी (तन् त्र-िन् त्र)  (witchcraft) - 'फिानकेइया' (farmakeia) भन् िे ग्रीक िब्र्दको अर्न जार्दगूरी अभ्यास र भूतात्िा िेलाउि े

नवद्या हो, जसद्वारा कुि  निनश् चत वस्तुिा रहस्यिय िनि प्राप् त गरी त्यसलाई जन्तर वा बुट्टीको रूपिा िरीरिा अर्वा कुि  

नविेर् स्र्ाििा रानिन्छ। यसको अर्न जार्दगूरीको सुत्रहरूद्वारा अनि धार्मिक पुस्ततको अक्षरहरूद्वारा (िन्त्रहरूद्वारा) िनि 

जतिा गररन्छ (प्रस्र्ाि ७:११)। जोनतर्ीहरूल ेजोिािा हिेे अनि रानिफल हिे े कुरा पनि यस िा पर्दनछ (गन्ती २२:६-७; 

यि या ४७:९-१३)। त्यस्ता काि गिन जोनतनर्हरूले रफूसैँग अलछदकक िनिहरू छ भिी र्दाबी गछनिर (प्रेररत ८:९; प्रेररत 

१३:८; प्रेररत १९:१३,१९; प्रकाि ९:२१; प्रकाि २१:८)। यस दकनसिका जार्दगूरी र तन्त्र-िन्त्रिा नवश् वास गिुन िूर्मतपूजाको 

ढाैँचा हो। 

(३) कलह र झगडासैँग सतबनन्धत र्दगुुनणहरू र िराब रचरणहरू। 

घणृा (hatred) - 'इक् राइ' (echthrai) भन् िे ग्रीक िब्र्दको अर्न ितु्रता अर्वा र्दसु् ििी हो (एदफसी २:१६)। 

झ ैँझगडा (discord) - 'एररस' (eris) भन् िे ग्रीक िब्र्दको अर्न कलह अर्वा झगडा गिुन हो (१ नतिोर्ी ६:४; तीतस ३:९)। 

ईरयान (jealousy) - 'जेलोस' (zelos) भन् िे ग्रीक िब्र्दको अर्न अनधकार अर्वा स्वानित्वको तीव्र ििोवृनत्त हो। प्राय: यो िब्र्द 

झगडासैँग जोनडएर रउैँछ। कुि  व्यनिको अको कुि  नविेर् व्यनि अर्वा नवर्यप्रनत तीव्र सिपनण छ भि,े अको व्यनिको िाउैँ  

अर्वा अको नवर्यको चचान गररर्दा उसल ेतुु न्त  ठूलो बहस गरी त्यसलाई िारेज गछन। डाही व्यनिले रफू िायकको िनजक 

हुि चाहन्छ र उसल ेरफ लाई िायक ठान्र्दछ। 

क्रोध (fits of rage) - 'र्ुिोइ' (thumoi) भन् िे ग्रीक िब्र्दको अर्न ररस पोिाउिु अर्वा क्रोधको उते्तजिा रउि ुहो। नविेर् गरी 

कुि  व्यनिले रफ्िो चाहिा िहसुस गिन िसक्र्दा अर्वा रफ्िो इ् छा पूरा गिन िपाउैँ र्दा यस्तो व्यवहार गछन। 

स्वार्ी अनभलार्ा (selfish ambition) - 'एररर्इेया' (eritheia) भन् िे ग्रीक िब्र्दको अर्न बेइिािी तररकाद्वारा िनििाली 

स्र्ाि प्राप् त गिुन िोज्ि ु हो। सावनजनिकरूपिा झूटा प्रनतञाकाहरू र रश् वासिहरू दर्दि,ु गपु् तिा गएर भोट िाग् िु, अरू 

िानिसहरूको पछानड सतझछताहरू गिुन अर्वा सिावेि गिुनपिे िानिसहरूलाई अलग गरेर निणनयहरू गिुन रदर्द यसको 

उर्दाहरणहरू हुिर। यस्ता कुराहरू प्राय: राजि नतक क्षेत्रिा हुि ेगछनिर, तर र्दभुानग्यवि धार्मिक क्षेत्रहरूिा पनि यर्दाकर्दा यस्ता 

कुराहरू सुनिि ेगररन्छ (Filippenzen 1:17; Filippenzen 2:3)। 
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फूट (dessensions) - 'नडकोस्टानसयाइ' (dichostasiai) भन् ि ेिब्र्दको अर्न नवभाजि अर्वा फुट्िु भन् िे हुन्छ। यो िब्र्द झूटा 

निक्षकहरू र िण्डलीिा हुि ेबेिेल र अिेकतासैँग सतबनन्धत छ (रोिी १६:१७)। 

गटुबन्र्दी (factions) - 'हरेेनसस' (hairesis) भन् िे ग्रीक िब्र्दको अर्न झूटो निक्षा, गुटहरू बिाउिु, सिुहरू टुदक्रिु हो (१ 

कोररन्र्ी ११:१८-१९)। पनछ गएर यो िब्र्द ियाैँ दकनसिका नसिान्तहरू अर्वा झूटा निक्षाहरू जन्िाउिे िानिसहरूको 

लानग सतबनन्धत हुि र्ाल्यो। 

डाह (envy) - यसको निनतत ग्रीकिा 'फर्ोिोइ' (fthonoi) िब्र्द प्रयोग गररएको छ। 'डाह' भिेको अरूसैँग भएको र्ोकहरू 

र्देिेर अप्रसन् ि हुि ुहो भि े'ईरयान' भिेको रफूसैँग भएका र्ोकहरू गुिाउिुपलान भन् िे डर हो। डाहको कारणले ि  हानबलको 

हत्या गररयो; योसेफलाई िाल्डोिा फानलयो; कोरह र उसको सहयोगीहरूले नतिीहरूका रनत्िक अगुवाको नवरोधिा नव्ोह 

गरे; राजा िाऊल र्दाऊर्दको पनछ लाग्यो; हराएको छोराको र्दषृ्टान्तिा जेठा छोराल ेरफ्िो नपताको नवु ििा कठोर िब्र्दहरू 

प्रयोग ग् यो; र डाहक  कारणल ेख्रीष्टलाई कू्रसिा टाैँनगयो। साैँचो इसाईले प्रेि गछन, कनहल्य  डाह गर्दिै (१ कोररन्र्ी १३:४)! 

(४) असयंितासैँग सतबनन्धत र्दगुुनणहरू र िराब रचरणहरू। 

नपयक् कडपि (drunkenness) - 'िेर्ाइ' (methai) भन् िे ग्रीक िब्र्दको अर्न नपयक् कडपि अर्वा िद्यपाि नपउि े लतलाई 

बुझाउैँछ। िद्यपािको लतलाई बाइबलले रोग िात्र होइि पाप हो भिी बताउैँछ। जहाैँ यस्ता िद्यपाि र नपयक् कडपिसतबन्धी 

कुलतलाई व्यनिगतरूपिा बेवास्ता गररन्छ अर्वा तु्छ ठानिन्छ, त्यहाैँ िािव सभ्यता ओह्रालो लाग्छ र अन्तिा त्यो िास 

भएर जािछे। 

अश् लील िोजििा (orgies) - 'कोिोइ' (komoi) भन् िे ग्रीक िब्र्दको अर्न अत्यानधक भोज िािु, िोजििा गिुन अर्वा रक्सी 

नपउिु भन् िे हुन्छ। पनहले बाक् कुस (Bacchus) अर्वा डायनिसस (Daionysus) भन् िे रक्सीको र्देवतालाई रर्दर गर्द ै ठूलो 

भोज रयोजिा गररन््यो अनि िुसी भएर गीत गाउैँ र्द  चनतकला बत्तीहरू नलएर सडकहरूिा जुलुस निकानलन््यो। त्यसरी 

िोजििा गिेहरूले धेर  िासु िान्र् े अनि धरे  रक्सी नपएर ठूलो हल्ला ि् चाउैँर्े। धरे  ियाैँ इसाईहरू त्यस्ता परुािा 

चाडपवनहरू त्यागरे नवश् वासी हुिुभन्र्दा पनहल ेयस्त  िोजििािा लाग् ि ेगर्े। 

(५) गतभीर चतेाउिी 

यस दकनसिले नजउिे िानिसहरू परिेश् वरको राज्यको उत्तरानधकारीहरू हुिछे ििर भिी प्रेररत पावलल े चेताउिी दर्दन्छिर। 

नतिीहरूल ेनवरोध गर्द,ै एअसल िनतजा ल्याउि, िराब काि गरछ ैँए (रोिी ३:८; रोिी ६:१) भिी भन् ि ेिब्र्दहरू पक् क  झूटा 

हुिर! असल काि गरेर त कोही पनि परिशे् वरको राज्यिा प्रवेि गिन सक्र्द ि भि,े त्यस्ता र्दषु्टतापूणन कािहरू अभ्यास गरेर 

कसरी नतिीहरू परिशे् वरको राज्यिा प्रवेि गिेछिर! येि ू ख्रीष्टिा नवश् वास गि े ियाैँ िानिसले त्यस्ता अन्धकारका सब  

कािहरूलाई 'नबर्दाइ' भन् ि पछन। होइि भि,े उसल ेअझ  ज्योनतिा िँहनडरहकेा छ ि भन् िे कुरालाई प्रिानणत गर्दनछ (यहून् िा 

३:१९-२१; १ कोररन्र्ी ६:११; एदफसी ५:७-१२)। 

गलाती ५:२२-२३ 

प्रश् ि ६ - पनवत्र रत्िाल ेतपाईंलाई नियन्त्रण गिुनहुन्छ भन् ि ेत्यको स्पष्ट प्रकरटकरणहरू के-के हुिर? 

रटप्पणी - पनवत्र रत्िाद्वारा नियनन्त्रत ियाैँ जन्ि पाएको जीविको प्रकरटकारणहरू नित िअिसुारका छिर। 

(१) रत्िाको फलसैँग रनत्िक नविरे्ताहरू हुन्छिर। 

प्रिे - 'अगाप'े (agape) भन् िे ग्रीक िब्र्दको अर्न हराएका िानिसहरूप्रनत ख्रीष्टिा परिशे् वरको बनलर्दािपूणन प्रेि हो र सार्  १ 

कोररन्र्ी १३:१-८ िा उल्लिे गररएझ ैँ, एक-अकानप्रनत इसाईहरूको प्रेि हो। यो परिशे् वरको यस्तो प्रेि हो, जसल े

िानिसहरूल ेगिन तीि दकनसिका स्वभानवक प्रेिहरूलाई पूणन र नसि बिाउैँछ (स् िेह, नित्रता र यछि प्रेि)27। यसले सन्ताि र 

पररवारको अरू सर्दस्यहरूप्रनत रिाबुबाको प्रेिलाई पूणन तुल्याउैँछ। यसल े नित्रहरूको बीचको प्रेिलाई पणून तलु्याउैँछ। र 

यसले पनत र पत् िीबीचको िारीररक प्रेिलाई पूणन तलु्याउैँछ। निर्देनिका २, पाठ १४ िा भएको बाइबल अध्ययि हिेुनहोसर। 

वास्तविा यो अनत िहत्वपणून इसाई सध्य गुण हो। 

                                                           
27

 Greek: storge, filia and eros 
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रिन्र्द - 'चारा' (chara) भन् िे ग्रीक िब्र्दको अर्न हर्मर्त हुिु र रिाउिु हुन्छ। इसाईहरू परिेश् वरको रञाकाहरूअिुसार िँह्र्दा 

हर्मर्त हुन्छिर (भजि ११९:३५)। इसाईहरू अनत िरािाजिक पररनस्र्नतहरूिा पनि रिाउि सक्छिर, दकिभि ेपरिेश् वरल े

सब  कुराहरू नतिीहरूका जीवििा हुि दर्दिुहुन्छ र ती सब  निलेर भलाइ उत्पन् ि हुन्छ भन् ि ेनतिीहरूलाई र्ाहा हुन्छ (रोिी 

८:२८)। 

िानन्त - 'एइररिे' (eirene) भन् िे ग्रीक िब्र्दको अर्न एकातफन  लडाइैँ, झगडा, युि, डर, झको र जलिजस्ता कुराहरूको 

अिुपनस्तनत हो भि े अकोतफन  िानिसहरूको तोनडएको अवस्र्ालाई पूरा र नसिरूपिा निको पाि े परिशे् वरको िनिको 

उपनस्र्नत हो। 

(२) रत्िाको फलसैँग सािानजक नविरे्ताहरू हुन्छिर। 

ध यनता - 'िाक्रोर्ुनिया' (makrothumia) भन् ि े ग्रीक िब्र्दको अर्न ररस उठाउि,े नवरोध गि ेअर्वा सताउिे र दर्दक् क पाि े

िानिसहरूसैँगको सतबन्धिा नधरजी हुि ुहो। ध यनताले ररसल ेझोनक् किे अवस्र्ालाई इन्कार गछन। ध यनताल ेलािो सियसति 

प्रनतक्षा गिन सक्छ र अरूले दर्दएको र्द:ुि-कष्ट र चोटहरूलाई सहन्छ। 

र्दया - 'के्रस्टोटेस' (chrestotes) भन् िे ग्रीक िब्र्दको अर्न नविेर्गरी िनहलाहरूनतर (लूका १३:१०-१३), बाल-बानलकाहरूनतर 

(लूका १८:१५-१७) र पापीहरूनतर (लूका २३:३४) र्दया, भ्ता अर्वा िरिपिा र्देिाउि ुहो। 

भलाइ - 'अगार्ोसुि'े (agathosune) भन् ि ेग्रीक िब्र्दको अर्न पनवत्र रत्िाल े नििानण गिुनभएको हरेक दकनसिको ि नतक र 

रनत्िक नवनिष्टपि हो; जसको ितलब इिान्र्दारीपि (एदफसी ५:९) र उर्दारता (गलाती ५:२२) हो। 

(३) रत्िाको फलसैँग तीि सतबन्धहरूिा हुिपुि ेसध्य गणुहरू हुिर। 

नवश् वासयोग्यता - 'नपनस्टस' (pistis) भन् िे ग्रीक िब्र्दल ेनवश् वास भन् ि ेअर्न दर्दि सक्छ, तर यसले परिेश् वरतफनको 

नवश् वासयोग्यता अर्वा इिान्र्दाररता भन् ि ेअर्न दर्दन्छ। 

िम्रता - 'प्राउटेस' (prautes) भन् िे ग्रीक िब्र्दको अर्न सोचनवचार गि,े भ्, नविम्र अर्वा निष्ट भएर सिर्मपत हुिे भन् िे हो। 

रत्िसयंि - 'इङ्खगक्रारटया' (engkrateia) भन् िे ग्रीक िब्र्दको िानब्र्दक अर्न नविेर्गरी यछिलाई नियन्त्रण गिे रन्तररक िनि 

हुिु हो (रत्िसंयिको किी भिकेो किजोरी हो)। यसको अर्न रफ्िो रवेग, जोि र भोकलाई पके्रर नियन्त्रणिा रा् िु हो। 

गलाती ५:२३ 

प्रश् ि ७ - रत्िाको फलको नवु ििा कुि  व्यवस्र्ा छ ि भन् िुको अर्न के हो? 

रटप्पणी - गलाती ५:१९-२१ िा उल्लेनित पापहरूको नवु ििा व्यवस्र्ा निर्दर्दष्ट रहैँर्दा (१ नतिोर्ी १:९ सैँग तलुिा 

गिुनहोसर), गलाती ५:२२-२३ िा उल्लेनित रत्िाको फलको नवु ििा व्यवस्र्ा निर्दर्दष्ट छ ि, जुि नवश् वासीहरूिा पनवत्र 

रत्िाले सािानजक, ि नतक र रनत्िक सध्य गुणहरू हुिर। साधारणतया 'व्यवस्र्ाहरूले' केही कािहरूलाई निर्ेध गछन, तर 

पापिय स्वभावको कािहरू अर्ानतर िािवीय र्दगुुनणहरूलाई (१९-२१ पर्द) िेटाउिको निनतत पावलले रत्िाको फलरूपी 

(२२-२३ पर्द) सध्य गणुहरूलाई अभ्यास गिन इसाईहरूलाई प्रेररत गर्दनछिर! 

त पनि, त्यस्ता पापिय स्वभावको र्दगुुनणहरूलाई िेटाउि इसाईहरूल े त्यसिा निरन्तर केनन््त हुि ध्याि दर्दर्द ििर। त्यसको 

सट्टािा नतिीहरू रफूिा वास गिुनहुि ेपनवत्र रत्िािा ध्याि केनन््त गर्दनछिर। इसाईहरूल ेपापिय स्वभावको अनभलार्ालाई 

तृप् त पार्दिैिर (१६ पर्द), बरू नतिीहरूले पनवत्र रत्िालाई रफूलाई डो् याउि दर्दन्छिर (१८ पर्द) र पनवत्र रत्िासैँग  पाइला 

चाल्र्दछिर (२५ पर्द)। इसाईहरू पाप र पापिय संसारप्रनत केनन््त हुैँर्द ििर, तर यिेू ख्रीष्ट र स्वगीय रनत्िक 

वास्तनवकताहरूप्रनत केनन््त हुन्छिर (रोिी ७:२५; कलस्सी ३:१-४)। इसाईहरू प्रेिप्रनत केनन््त हुन्छिर, दकिभिे प्रेिल े

व्यवस्र्ािा भएका सब  सकारात्िक पक्षहरूलाई सिेट्छ (गलाती ५:१४) 
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चरण ४ - लाग ूगिुन                              प्रयोगहरू 

ध्याि दर्दिहुोसर - यो िण्डिा भएका कुि सत्यताहरूलाई इसाईहरूको जीवििा प्रयोग गिन सतभाविा छ? 

नसकेको कुरा बाै्ँ िहुोसर र ले्  िुहोसर - एकले अको व्यनिलाई दर्दिाग नियाउि लगाऔैँ र गलाती ५:१३-२६ बाट सतभानवत 

प्रयोगहरूको सूची बिाउिुहोसर। 

ध्याि दर्दिहुोसर - यहाैँ भएका प्रयोगहरूिध्य ेकुि प्रयोग परिशे् वरले तपाईंको लानग व्यनिगत प्रयोग बिाउि चाहिुहुन्छ? 

ले्  िहुोसर - उि व्यनिगत प्रयोगलाई िोटबुकिा ले्  िुहोसर। रफ्िो व्यनिगत प्रयोगलाई स्वतन्त्रसार् सिूहिा बाैँ्िुहोसर। 

(हरेक सिूहका िानिसहरूल े फरक-फरक सत्यताहरू पत्ता लगाउिछेिर अर्वा नतिीहरूल े उही सत्यताबाट फरक-फरक 

प्रयोगहरू बिाउि सक्छिर भन् ि ेकुरा यार्द गिुनहोसर। केही सतभानवत प्रयोगहरूका सूची यहाैँ रानिएको छ।) 

गलाती ५:१३-२६ बाट निकानलएका केही सतभानवत अिपु्रयोगहरू: 

५:१३ तपाईंलाई परिशे् वरले पापको िनिको र्दास हुिको निनतत होइि, तर स्वतन्त्र भएर अरूहरूलाई प्रेि र सेवा गिनको 

निनतत बोलाउिुभएको हो भिी यार्द गिुनहोसर। 

५:१५ प्रेिको किीले गर्दान िानिसहरूले एक-अकानलाई िास गर्दनछिर (युि गछनिर) भिी यार्द गिुनहोसर। 

५:१६ पनवत्र रत्िाको नियन्त्रणको अनधििा नजएर िात्र तपाईंल े पापिय स्वभावको अनभलार्ाहरूलाई सन्तषु्ट (पूरा) 

पािुनहुिेछ ि। 

५:१७ पनवत्र रत्िाले सध ैँ पापिय स्वभावको प्रकरटकरणहरूको नवरोध गिुनहुन्छ भिी यार्द गिुनहोसर। 

५:२४ साैँचो इसाईहरूले पापिय स्वभावलाई त्यसको रवेग र चाहिाहरूसनहत कू्रसिा टाैँनगसकेका हुन्छिर भिी यार्द 

गिुनहोसर। 

गलाती ५:१३-२६ बाट निकानलएका केही व्यनिगत अिपु्रयोगका उर्दाहरणहरू: 

यद्यनप िेरो पुरािो पापिय स्वभाव र पनवत्र रत्िाको बीचिा िनभत्र हुिे रन्तररक रनत्िक युि िलाई िि िपरे तापनि, 

पनवत्र रत्िा ििा वास गिुनभएर काि गिुनहुि े कुरािा ि रिनन्र्दत हुन्छ। त्यस कारण, ि पनवत्र रत्िासैँग  पाइला चाल्ि 

चाहन्छु। 

ि ले िरेो जीवििा पापिय स्वभावको प्रकरटकारणहरूबाट छुटकारा पाउि पि ेभए तापनि, िेरो िु्य ध्याि रत्िाको फल 

फलाउिे कुरािा केनन््त गर्दनछु, नविेर् गरी परिेश् वरलाई, अरू िानिसहरूलाई र रफ लाई प्रेि गिे कुरािा ि केनन््त रहन्छु। 

चरण : ५ - प्रार्निा                                    प्रनतदक्रया 

गलाती ५:१३-२६ िा परिशे् वरल ेनसकाउिुभएको एउटा सत्यताको लानग हािी सब  पाल पालो प्रार्निा गरछ ैँ। 

(यो बाइबल अध्ययििा तपाईंले के नसक् िुभएको छ भिी तपाईंको प्रार्निािा परिशे् वरलाई प्रनतदक्रया दर्दिुहोसर। प्रार्निा एक 

वा र्दईु वाक्यहरूिा िात्र गि ेअभ्यास गिुनहोसर। हरेक सिूहका िानिसहरूल ेफरक-फरक नवर्यहरूका बारेिा प्रार्निा गिेछिर 

भन् िे कुरा यार्द गिुनहोसर। 
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५ प्रार्निा (८ नििेट)                               अन्तरनबन्ती प्रार्निा 

अरूहरूको लानग प्रार्निा गिुनहोसर 

र्दईु-तीि जिाको सिूहिा बसेर प्रार्निा गिुनहोसर। एकल ेअकानको निनतत र संसारका िानिसहरूका निनतत निरन्तर प्रार्निा 

गिुनहोसर। (रोिी १५:३०; कलस्सी ४:१२)। 

६ गहृकायनको तयारी (२ नििेट) 

अको पाठको निनतत 
  

(सिहूको अगवुा - सिूहका सर्दस्यहरूलाई यो गृहकायनको तयारी लेिेको कागज दर्दिुहोसर अर्वा उिीहरूलाई यो ले्  ि 

लगाउिुहोसर।) 

१. प्रनतविता - चेलाहरू बिाउिे काििा प्रनतवि हुिुहोसर।  

अको व्यनिसैँग अर्वा िानिसहरूको सिूहिा गलाती ५:१३-२६ बाट प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा बाइबल अध्ययि 

गिुनहोसर। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - उपर्देिक १, २, ३ र ४ को रधा अध्यायबाट प्रत्येक दर्दि परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउिुहोसर। िि पिे सत्यता पत्ता लगाउिे नवनध प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणी बिाउिुहोसर। 

३. पर्द कण्ठ गिुनहोसर - (५) चेलाहरू बिाउिु - ित्ती २८:१८-२० 

 रफूले कण्ठ गरेका पाैँच बाइबल पर्दहरू र्द निक पिुरवलोकि गिुनहोसर। 

४. प्रार्निा - कुि  व्यनि वा कुि  नविेर् कुराको निनतत यो हप् ता प्रार्निा गिुनहोसर र परिेश् वरल े के गिुनहुन्छ भिी हिेुनहोसर 

(भजिसङ्खग्रह ५:३)। 

५. चलेाहरू बिाउि ेतपाईंको िोटबुक अद्यावनधक बिाउिहुोसर- तपाईंको िोटबुकिा परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा 

पाएका कुराहरू, बाइबल पर्द कण्ठ गरेको कुराहरू, बाइबल अध्ययि गर्दनको कुराहरू र यो तयारीको कुराहरू ले् िुहोसर। 
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चलेापि      पाठ ४७ 

१ प्रार्निा 

सिहूको अगवुा - परिेश् वरको उपनस्र्नतप्रनत सचेत हुि र उहाैँको रवाज सुन् ि उहाैँको रत्िाद्वारा परिेश् वरको अगुवाइ 

िाग् िको लानग प्रार्निा गिुनहोसर। चेलालाहरू बिाउि ेबारेको यो पाठलाई प्रभुिा सिपनण गिुनहोसर। 

२ रराधिा  (२० नििेट)                    [ििोवनृत्तको अनभव्यनि] 

रफूलाई परिशे् वर र उहाैँको पराििनप्रनत सिर्मपत गिुन 
 

ििि गिुनहोसर। 

रराधिा भिेको परिेश् वरप्रनत तपाईंको ििोवृनत्तलाई सिपनणतािा अनभव्यि गिुन हो। 

नवर्य : परिेश् वर र उहाैँको रनत्िक सेवाप्रनतको सिपनणता 

बाइबलका िण्डहरू पढ्िुहोसर। नित िनलनित कुराहरूलाई पढ्िहुोसर अर्वा रफ्ि  िब्र्दिा व्या्या गिुनहोसर। 

१. सिपनणता 

सिपनणताको अर्न रफूलाई कुि  व्यनि अर्वा वस्तलुाई दर्दिु हो। यसको अर्न तपाईं रफ लाई पूणनरूपिा परिशे् वरप्रनत, 

उहाैँको राज्यानधकारप्रनत र उहाैँलाई प्रसन् ि तलु्याउिे कुराहरूप्रनत अपनण गिुन हो। तपाईंले रनत्िक (उनचत) रूपिा अर्ानतर 

पनवत्र रत्िािा परिेश् वरको सेवा गिुनहुन्छ, जुिचािँह व्यवस्र्ाका अक्षरअिुसार परिेश् वरको सेवा गिुनभन्र्दा नवपरीत छ (२ 

कोररन्र्ी ३:६)। 

२. हाम्रो िरीरको सिपनणता 

रोिी १२:१; रोिी ६:१२-१३,१९ पढ्िुहोसर। 

(१) िरीर : यहाैँ हाम्रो िरीर भिेको हाम्रो भछनतक िरीर िात्र होइि। यसको अर्न हाम्रो रत्िा, हाम्रो पणून अनस्तत्व र 

व्यनित्व पनि हो, दकिभिे हाम्रो िरीर र यसका भागहरूले हाम्रो रत्िा, अनस्तत्व र व्यनित्वलाई भाव प्रर्दाि गर्दनछिर। 

(२) नजउैँर्दो बनलर्दाि : पिुहरूलाई िारेर बनलको रूपिा ल्याइन्छ भि ेहािीले चािँह परिेश् वरको िनहिाको लानग हाम्रो 

िरीरिा नजएर हाम्रो िरीरलाई परिशे् वरको निनतत बनलको रूपिा ल्याउिुपछन। हािी अब हाम्रो िरीरिा हाम्रो परुािो 

पापिय स्वभावद्वारा नियनन्त्रत भएर नजउैँर्द िछ ैँ तर हाम्रो ियाैँ जन्िद्वारा प्राप् त ियाैँ स्वभावद्वारा नियनन्त्रत भएर नजउैँछछ ैँ। 

एहािी कोही पनि रफ्ि  निनतत बाैँ्र्द िछ ैँ र कोही पनि रफ्ि  निनतत िरै्दिछ ैँ। यर्दी हािी बाैँ्छछ ैँ भि ेप्रभुक  निनतत बाैँ्छछ ैँ र 

िर्दनछछ ैँ भि ेपनि प्रभुक  निनतत िर्दनछछ ैँ। चाह ेहािी बाैँचछ ैँ चाह ेिरछ ैँ, हािी प्रभुक  हछ ैँए (रोिी १४:७-८)। 

(३) पनवत्र बनलर्दाि : 'पनवत्र' िब्र्दको अर्न छुट्याउि ुर सिपनण गिुन हो। एकातफन  हािीले रफूलाई यस संसारका िराब 

कुराहरूबाट छुट्याउैँछछ ैँ। अकोतफन  हािीले यस पापिय संसारनभत्र रफ लाई परिेश् वर र उहाैँको उदे्दश्यप्रनत सिर्मपत गर्दनछछ ैँ। 

(४) परिशे् वरलाई ग्रहणयोग्य हुि ेबनल : परिेश् वरल ेग्रहण गिुनहुिे र स्वीकार गिुनहुि ेसब  कुराप्रनत हािी रफ लाई सिपनण 

गर्दनछछ ैँ। हािील ेघुत ि ेठाउैँ हरूद्वारा, हािी संलग् ि हुि े दक्रयाकलापहरूद्वारा, हािील ेसतबन्ध रा् िे िानिसहरूद्वारा र हाम्रा 

व्यवहारहरूद्वारा हािी परिेश् वरलाई प्रसन् ि तलु्याउि चाहन्छछ ैँ। 

(५) रराधिा अर्वा सवेाको रनत्िक कायन : यसप्रकारल े हरेक दर्दि हाम्रा िरीरलाई सिपनण गरेर हािी रराधिाको 

रनत्िक कायन अर्वा सेवाको रनत्िक कायनिा संलग् ि रहन्छछ ैँ! िण्डलीिा िात्र रराधिा हुैँर्द ि! रराधिा सािान्य जीविको 

बीचिा हुैँर्दछ! हािीले हाम्रा िरीरलाई र्द निकरूपिा परिेश् वरको राज्य र धार्मिकताको सेवािा सिर्मपत गरेर परिेश् वरको 

रराधिा गर्दनछछ ैँ (ित्ती ६:३३)। 
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३. हाम्रो ििको सिपनणता 

रोिी १२:२ पढ्िुहोसर 

(१) यस ससंारको ढाैँचािा िचल्ि ु

हािीले रफूलाई यस र्दषु्ट पुस्ताको ढाैँचाअिुसार पररवर्मतत हुि दर्दर्द िछ ैँ। यस र्दषु्ट संसारलाई पापिय िानिसहरूका संस्कारहरू 

अर्वा पापिय िानिसहरूका धिनहरूलाई हािी रफूलाई नतिका व्यवहारहरूिा धकेल्ि दर्दर्द िछ ैँ। एक इसाईले सब  र्दषु्ट 

प्रभावहरू अस्वीकार गछन; जस्त : िानस्तकवार्दी नसिान्तहरू, झूटा धिनहरू28, व्यनभचार, िराब सार्ीहरू, व्यर्नका बहसहरू, 

िराब पत्र-पनत्रकाहरू, सङ्खकास्पर्द गनतनवनधहरू, जुवा-तास, नचट्ठा, अश् लील वस् त्रहरू, कट्टरपन्र्ी राजिीनत, लाग ू पर्दार्न 

अर्वा डरलाग्र्दा िेलहरूको पररक्षण रदर्द। इसाईल े हरेक िराब प्रभावहरूको नवरोध गछन। बानहरीरूपिा िानिसहरूको 

जीविि ली र व्यवहार अपिाउिुचािँह पररवतनि िभएका िानिसहरूसैँग उिीहरूको अपररवर्मतत सो् िे ि ली र अपररवर्मतत 

व्यवहारसैँग सतझछता गिुन हो। यसप्रकारको जीविि लील ेपरिशे् वरलाई प्रसन् ि पािन सक्र्द ि। 

(२) तर परिशे् वरको इ्छािा पररवर्मतत होओ 

हािीले रफ लाई हाम्रो ििको निरन्तर िवीकरणप्रनत सिर्मपत गर्दनछछ ैँ, जसल ेहाम्रो धार्मिक नवश् वासको निरन्तर पररवतनि र 

हाम्रो व्यवहारको पररवतनितफन  डो् याउैँछ! अरूको व्यवहार अपिाउि ेकुरा िानिसहरूको बानहरी चालचलि पछ्याएर सुु  

हुन्छ भिे पररवतनिचािँह परिशे् वरको वचिअिुसार सोचाइ, नवश् वास, अनभप्राय र अनभव्यनिहरूको नभत्री पररवतनिबाट सुु  

हुन्छ, जसले अन्तत: व्यवहारको पररवतनितफन  डो् याउैँछ। यो तब िात्र हुन्छ जब हािी संसार र यसका धिनहरूसैँग कुि  

सतझछता गरै्दिछ ैँ तर हािीले रफ लाई परिेश् वरको वचि र परिेश् वरको रत्िाद्वारा पररवतनि हुि दर्दन्छछ ैँ। नभत्री पररवतनि, 

जसले अन्तत: रफूलाई बानहरी पररवतनििा प्रकट गछन, त्यो ि  परिशे् वरलाई प्रसन् ि तलु्याउिे जीविि ली नजउि ेसवोत्ति 

तररका हो। हाम्रो उदे्दश्य हाम्रो धार्मिक पुस्तक अर्वा धिनका लानग िानिसहरू नजत् िु होइि तर उिीहरू ियाैँ गरी जनन्िऊिर र 

िवीकरण होऊिर (तीतस ३:४-८) अनि यसप्रकार ख्रीष्टिा र उहाैँको राज्यानधकारिा नजनतऊिर भन् िे हो! 

४. हाम्रा भागहरूको सिपनणता 

(१) रैँिाहरू : ित्ती ६:२२-२३ पढ्िुहोसर। हािी हाम्रा रैँिाहरू परिेश् वरिा सिपनण गछछौं  दकिभि े हाम्रा रैँिाहरू 

ढोकाहरू हुिर, जसद्वारा हािी नचजहरूलाई हाम्रो प्राणिा प्रवेि गिन दर्दन्छछ ैँ। उर्दाहरणको लानग, एि ले िेरा रैँिाहरूसैँग कुि  

स् त्रीलाई कुर्दनृष्टले िहिे ेकरार बाैँधेैँ।ए 

(२) कािहरू : यि या ५०:४-५ पढ्िुहोसर। हािी हाम्रा कािहरू परिेश् वरिा सिपनण गछछौं  दकिभि े हाम्रा कािहरूल े

हािीहरूलाई परिेश् वरको रवाजसैँग जो्र्दछिर। एअगिविाहरूका कुरा नतिीहरू िसुि, नतिीहरू झूटा रिाल े

नतिीहरूलाई भररपणून पाछनिर। नतिीहरू परिप्रभुको िुिबाट होइि, तर रफ्ि  ििबाट र्दिनिहरू बताउैँछिरए (यर्मिया 

२३:१६)। 

(३) नज्रहो : ित्ती १२:३४-३७ पढ्िुहोसर। हािी हाम्रा नज्रहोहरू परिशे् वरिा सिपनण गछछौं  दकिभिे हाम्रा नज्रहोहरूले हाम्रो 

हृर्दयका कुरा प्रकट गर्दनछिर। एनतिीहरूका िुिबाट कुवाक्य िनिस्कोसर, तर सिय सुहाउैँ र्दो र सुधार गिन िीठो वचि िात्र 

बोल्िे गर, जसबाट सुन् िेहरूलाई अिुग्रह निलोसरए (एदफसी ४:१५,२९)। 

                                                           
28

 उदाहरर्: िुनै ववशेर् धमणहरूलाई ठेस नपुगोस ्र्न् न ेहेतुिो लाथग बाइबलीय धारर्ाहरूलाई अनुिूल बनाएर (उदाहरर्िो लाथग येश ू
ख्रीरटिो लाथग 'परमेश् वरिो पुत्र' र्न् ने नाम समलाउनु)। अइसाई धमणहरूले इसाईहरूप्रततिो आफ्नो र्ाव पररवतणन गनेरै्नन ्किनर्ने 
इसाईहरूले बाइबलिा अनुवादहरू अथवा आफ्नो ववश् वासअनुरसार बोल्दर्न।् यी धमणिा मातनसहरू तब मात्र पररवतणन हुन्र्न,् जब 
उनीहरूले नया जन्म पाउाँर्न ्र 'परमेश् वरिो पुत्र' िो हुनुहुन्र् र्नी बु्न थाल्र्न!् (यूहन् ना ३:३-८; मत्ती १६:१३-१८; यूहन् ना ५:१६-३०; 
यूहन् ना १०:२४-३९; यूहन्ना २०:२४-२९)। (तनदेसशिा २, पररसशरट ८, 'परमेश् वर र परमेश् वरिो पुत्रिो स्वर्ाव' र्न् ने लेि हेनुणहोस।्) 
बाइबलिो 'परमेश् वरिो पुत्र' र्न् न ेअनुवाद अरूलाई ठेस पु याउनिो लाथग र्न् नुहुाँदैन, तर यस्ता बाइबलीय धारर्ाहरूलाई दटपर्ीहरूमा 
व्याख्या गनुणपर्ण ताकि यी मातनसहरूले आफ्ना सोचाइहरू पररवतणन गरून!् १ िोररन्थी ९:२०-२३ मा र्एिो बहस -  यहूदीहरूिा 
तनस्तत यहूदीजस्तै बन् न ुले यो िुरा दसाणउाँ दैन कि यहूदीहरूलाई ठेस नपु याउनिा लाथग बाइबलिा महत्वपूर्ण ववचारहरूलाई पररवतणन 
गनुणपर्ण , तर यसिो अथण यो हो कि इसाईहरूिो व्यवहारले परमेश् वरिो व्यवस्था (जुनचादहाँ प्रमे हो) लाई आदर गनुणपर्ण , जुन रोमी 
१४:१-१५:१२ ले पतन ससिाउाँर्। 
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रराधिा गिुनहोसर। 

परिेश् वरलाई एक वा र्दईु वाक्यहरूिा पाल पालो रराधिा गिुनहोसर र रराधिाको रनत्िक कायनको रूपिा हाम्रो िरीरको 

केही भाग परिशे् वरिा सिपनण गिुनहोसर। 

३ नसकेको कुरा बाै्ँ ि ु(२० नििटे)                   [िान्त सिय] 

उपर्दिेक १ - ४ 
 

तोदकएको बाइबल िण्ड (उपर्देिक १,२,३ र ४) बाट परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा, के कुरा नसक् िुभएको छ, 

त्यसबाट छोटकरीिा पाल पालो बाैँ्िुहोसर (अर्वा तपाईंको िोटबुकबाट पढ्िुहोसर)। अरूले बाैँ्र्द गरेको कुरा सुन् िुहोसर, 

उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई स्वीकार गिुनहोसर तर उसले बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

४ निक्षा (७० नििेट)                                   [अगवुापि] 

इसाई अगवुाको नविरे्ताहरू 

यो अध्ययि ियाैँ करारको अगवुापििा िात्र सीनित छ। अगुवापिको बारेिा डोटािा अरू अध्ययिहरू यस प्रकारका छिर: 

 निर्देनिका ३, पाठ ३४ : िण्डलीको अगुवापिसतबन्धी बाइबल अध्ययि (१ पतु्रस ५:१-७) 

 निर्देनिका ४, पाठ ४७ : इसाई अगुवाको नविेर्ताहरू 

 निर्देनिका ४, पररनिष्ट १९ : इसाई िण्डलीिा अगुवापिको ऐनतहानसक नवकास 

 निर्देनिका ४, पररनिष्ट २० : ियाैँ करारिा नडकिहरू 

 निर्देनिका ६, पाठ १७ : िण्डली सिारोह - िण्डलीका अगुवाहरूलाई अनधकार दर्दि ु

 निर्देनिका ६, पररनिष्ट २३ : िण्डलीका िनहला किनचारीहरू 

क. अगुवापिको सन्र्दभनिा भएका धारणाहरू 

१. ियाैँ करारिा अगवुापिको पररभार्ा 

अरू भार्ाहरूका केही बाइबल अिुवार्दहरूिा अगुवाहरूका लानग प्रयोग भएका वास्तनवक ग्रीक िब्र्दहरू सहीरूपिा वा 

नस्र्ररूपिा अिुवार्द िभएका कारण हािी यी िब्र्दहरूलाई लगातर एउट  िपेाली िब्र्दहरूिा अिुवार्द गिछेछ ैँ। 

ग्रीक िब्र्द 'प्रसे्बुटेरोसर' (एकवचि) र 'प्रेसबुटेरोइ' (बहुवचि) लाई लगातर िेपाली िब्र्दहरू 'एल्डर' र 'एल्डरहरू' िा अिुवार्द 

गररएको छ। यस ग्रीक िब्र्दले िण्डलीको अगुवापिको कायनभारको प्रनतनिनधत्व गर्दनछ। यस िब्र्दलाई पूजाहारी 

(पूजाहारीहरू) अर्वा पास्टर (पास्टरहरू) भिी अिुवार्द गररएको छ ि दकिभि े परतपरागत रधुनिक िण्डलीहरूिा यी 

िब्र्दहरूले पर्दको िनिलाई जिाउैँछिर। 

ग्रीक िब्र्द 'एनपस्कोपस' (एकवचि) र 'एनपस्कोपोइ (बहुवचि) लाई लगातार िेपाली िब्र्दहरू 'र्देिरेि गिेहरू' भिी अिुवार्द 

गररएको छ। यस ग्रीक िब्र्दल े एल्डरको (एल्डरहरूको) दक्रयाकलापहरू अर्वा नजतिेवारीपूणन गनतनवनधहरूिध्ये एकलाई 

प्रनतनिनधत्व गर्दनछ, अनि यसल ेिण्डलीको (एल्डरको भन्र्दा नभन् ि ) अको कायनभारको प्रनतनिनधत्व गर्दैि! यस िब्र्दलाई नबिप 

(नबिपहरू) भिी अिुवार्द गररएको छ ि दकिभिे यस िब्र्दले परतपरागत रधुनिक िण्डलीहरूिा पर्दको िनिलाई जिाउैँछ। 

ग्रीक िब्र्द 'पोइिेि' (एकवचि) र 'पोइिेिेस' (बहुवचि) लाई लगातर िेपाली िब्र्दहरू गोठालो (गोठालोहरू) भिी अिुवार्द 

गररएको छ। यस ग्रीक िब्र्दल े एल्डर (एल्डरहरू) को र्दोस्रो नजतिेवारीपूणन गनतनवनधलाई प्रनतनिनधत्व गर्दनछ र एल्डरको 

भन्र्दा बेग्ल  अको कायनभारको प्रनतनिनधत्व गर्दिै! यस िब्र्दलाई पास्टर (पास्टरहरू) भिी अिवुार्द गररएको छ ि दकिभ ि ेयस 

िब्र्दल ेपरतपरागत िण्डलीहरूिा पर्दको िनिलाई जिाउैँछ। 

ग्रीक िब्र्द एनपस्कोनपयोलाई िेपालीिा र्देिरेि गि ेभिी अिुवार्द गररएको छ (१ पतु्रस ५:२)। यो निररक्षण गिे कायन हो 

(यसकारण, एल्डरको कुि  रधुनिक नबिपको होइि)। 

ग्रीक दक्रयापर्द पोइिाइिोलाई िेपालीिा बगालको हरेचाह गिुन भिी अिुवार्द गररएको छ (प्ररेरत २०:२८; १ पतु्रस ५:२)। यो 

गोठालोको काि हो (यसकारण, एल्डर रधुनिक िण्डलीको पास्टर अर्वा सेवक होइि)। 
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२. िण्डलीिा एल्डर (एल्डरहरू)को लानग तीि िब्र्दहरू 

(१) ियाैँ करारिा तीि िब्र्दहरू : 'एल्डर', 'गोठालो' र 'र्देिरेि गि'े लाई एक-अकानको साटोिा प्रयोग गिन सदकन्छ। 

ियाैँ करारिा एल्डरहरूलाई उिीहरूका नजतिेवारीपूणन कायनहरूद्वारा पनि नचनिन्छ। यसप्रकार, तीि िब्र्दहरू: एल्डर, 

गोठालो र र्देिरेि गिेहरूल ेएउट  कायनभारलाई बुझाउैँछ। 

 एल्डर (एल्डरहरू)लाई ग्रीकिा प्रेसबुटेरोसर भनिन्छ। िेपाली िब्र्द पूजाहारीलाई यस बाट नलएको हो (प्रेररत २०:१७; १ 

नतिोर्ी ५:१७; तीतस १:५; १ पतु्रस ५:१) तर यसको संलग् ितािा यो असर अिुवार्द होइि। यसलाई एल्डरको 

कायनभार भिी अिुवार्द गररिुपर्दनछ। 

 गोठालोलाई ग्रीकिा पोइिेि र ल्यारटििा पास्टर भनिन्छ। िेपालीिा पास्टर िब्र्द यस बाट नलइएको हो (प्रेररत 

२०:२८; १ पतु्रस ५:२), तर यसको संलग् ितािा यो असल अिुवार्द होइि। यसलाई गोठालो (काि, कायनभार होइि) 

भिी अिुवार्द गररिुपर्दनछ। 

 र्देिरेि गिुनलाई ग्रीकिा एनपस्कोपोस भनिन्छ। िेपालीिा नबिप िब्र्द यस बाट नलइएको हो (प्रेररत २०:२८; तीतस 

१:७; १ पतु्रस ५:२), तर यसको संलग् ितािा यो असल अिवुार्द होइि। यसलाई र्देिरेि गिे (काि, कायनभार होइि) 

भिी अिुवार्द गररिुपर्दनछ। 

पनहलो िताब्र्दीको सियिा (इ.सं. ३०-९७) एल्डर, गोठालो र निररक्षक िब्र्दहरूले नभन् ितानबिा एउट  कायनभारलाई 

जिाउैँछिर। प्रेररतको पुस्तकिा सब  एल्डरहरूल े(प्रेररत २०:१७) िण्डलीिा गोठालो र निररक्षकको रूपिा कायन गर्दनर् े(प्रेररत 

२८)! तीतसको पसु्तकिा हरेक एल्डरलाई (तीतस १:५) निरीक्षक भनिएको छ (तीतस १:७)। १ पतु्रसको पुस्तकिा सब  

एल्डरहरूले (१ पतु्रस ५:१) िलू गोठालो, यिेू ख्रीष्टको (१ पतु्रस ५:४) िुनि रहरे गोठाला र निरीक्षकको कायन गरे (१ पतु्रस 

५:२)। यसले प्रिानणत गछन, दक िब्र्दावलीको सन्र्दभनिा लूका, पावल र पतु्रसले 'एल्डर', 'गोठालो' र 'निरीक्षक' िब्र्दहरूलाई 

पयानयवाची िब्र्दका रूपिा प्रयोग गरे! केही निनश् चत िण्डली सतप्रर्दायहरूिा यी िब्र्दहरूको अर्नलाई ध्याि िदर्दिे हो भि े

ियाैँ करारिा एल्डरहरू, गोठालोहरू र निरीक्षकहरूिा कुि  नभन् िता छ ि! 

(२) 'एल्डर', 'गोठालो' र निरीक्षक' िब्र्दको अर्न: 

केही सतप्रर्दायहरूले नसकाएजस्तो यी तीि िब्र्दहरूले िण्डलीको ती फरक कायनभार अर्वा पर्दलाई बुझाउैँ र्द ि। यी सब ल ेएउट  

कायनभारलाई जिाउैँछ, अर्ानतर त्यो एल्डरको कायनभार हो। नयिल ेयस कायनभारलाई तीि र्दनृष्टकोणबाट व्या्या गर्दनछ: 

 एल्डर िब्र्दले कायनभार र यस कायनभारिा रहकेो रनत्िक पररपक् वता, अिुभव र सतिािलाई जिाउैँछ। 

 'गोठालो' र 'निरीक्षक' िब्र्दहरूले यस कायनभारसतबन्धी र्दईु िहत्वपूणन नजतिेवारीहरू वा कायनहरूलाई जिाउैँछिर। ियाैँ 

करारल ेनसकाउैँछ दक एल्डरहरू िण्डलीनभत्रका गोठाला र निरीक्षकहरू हुिर। उिीहरूल ेएक-अकानिा एल्डरहरूका 

कायनगत नजतिेवारीहरू अर्वा कायनहरू बाैँ्छिर: र्देिरेि, अगवुापि र निक्षा। 

३. ियाैँ करारका कायनभारहरू 

(१) कायनभार 

कायनभार भिेको ... 

 नजतिेवारीहरूका सार् 

 तोदकएको वा दर्दइएको कायन 

 र निल्र्दो अनधकार हो 

 जसको नहसाब कायनभारले दर्दिपुछन। 

(२) अगवुापिको कायनभार  

बाइबलअिुसार िण्डलीिा अगवुापिको एकिात्र कायनभार एल्डरको हो (प्रेररत ११:३०; प्रेररत १४:२३; प्रेररत २०:१७; १ 

नतिोर्ी ५:१७; तीतस १:५; याकूब ५:१४; १ पतु्रस ५:१)। बाइबलल े स्र्ािीय िण्डलीका एल्डरहरूभन्र्दा िानर् कुि  

अगुवापिको अङ्खगको (पररर्र्दर अर्वा धिनसभाको) बारेिा बताउैँ र्द ि। 

ियाैँ करारको िण्डलीिा अगुवापि भिेको ... 
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 सध ैँ बाैँनडएको अगुवापि हो। एल्डर िब्र्द सध ैँ बहुवचििा हुन्छ र यसकारण यो कायनभार सध ैँ अरू एल्डरहरूसैँग 

बाैँनधएको हुन्छ (प्रेररत १४:२३; १ नतिोर्ी ४:१४)। 

 र सेवकको अगुवापि हो। येि ूख्रीष्ट र प्रेररत पतु्रस र्दबु ल े नसकाउैँछिर दक बाइबलिा अगवुापि भिेको सध ैँ सेवकको 

अगुवापि हो (ित्ती २०:२५-२८; १ पत्रस ५:२-३)! यसकारण, यस कायनभारको कस ले पनि अरू इसाईहरूिानर् प्रभुत्व 

जिाउि पाउैँ र्द ि! 

स्र्ािीय िण्डलीिा कुि  एकलो अगुवा (पास्टर, सेवक, पजूाहारी)ले िात्र अगुवाइ गिुनहुैँर्द ि, तर 'एल्डरहरूको सिूह'ल े

अगुवाइइ गिुनपर्दनछ। 

यो कुरा प्रिानणत भएको छ, दक निर्ेनधत राष्ट्रहरूिा एल्डरहरूको सिूहले तीिर्देनि पन्र बटासति घरेलु सङ्खगनत (िण्डली) 

अगुवाइ गिन सक्छिर। घरेल ुसङ्खगनत (िण्डली)को सिूहल ेकततीिा तीि एल्डरहरूको अगुवाइिा िण्डली नििानण गिन सक्छिर। 

(३) एल्डरहरूको उिरे 

ऐनतहानसक ग्रीकिा 'एल्डर' िब्र्द (प्रेस्बुटेरोस)ले बढी र्दक्ष र अिुभवी 'वयस्क व्यनिलाई' जिाए तापनि पुरािो करार तर्ा 

ियाैँ करारिा यस िब्र्दल ेअगुवापिको कायनभारिा भएको व्यनिलाई जिाउैँछ। परुािो करारिा (प्रस्र्ाि १८:१३-२६; गन्ती 

११:१६-१७; व्यवस्र्ा १:९-१८) एल्डर िब्र्दले परिेश् वरका पुरािा करारका िानिस, इस्राएलिा अगुवापिको कायनभारलाई 

जिाउैँछ, वृि िानिसहरूलाई होइि। अनि ियाैँ करारिा (प्रेररत ११:३०; प्रेररत १४:२३; प्रेररत २०:१७,२८; १ नतिोर्ी 

५:१७; तीतस १:५-६; १ पतु्रस ५:१-४) एल्डर िब्र्दल े परिेश् वरका ियाैँ करारका िानिसहरू, िण्डलीिा अगुवापिको 

कायनभारलाई जिाउैँछ, वृि िानिसहरूलाई होइि। 

बाइबलिा कुि  पनि ठाउैँिा एल्डरहरूका लानग रवश्यक योग्यताको रूपिा उिेर उल्लेि गररएको छ ि। परुािो करार र ियाैँ 

करार र्दवु िा एल्डरहरूका लानग योग्यताको कुराहरू नर्ए र उिीहरूल े केही निनश् चत कतनव्यहरू परूा गिुनप्यो। यदर्द कुि  

जवाि िानिसल ेसब  योग्यताहरू पूरा ग् यो भि ेउसलाई एल्डर नियुि हुिबाट रोक् िे बाइबलिा कुि  पनि कुरा छ ि (प्रेररत 

१४:२१-२३; १ तोिोर्ी ३:६-७; १ नतिोर्ी ४:१२)! यस ल ेएल्डर िब्र्दल े वृि िानिस ि  भिेर जिाउैँ र्द ि तर िण्डलीको 

अगुवापिको कायनभारको लानग योग्य पररपक् व िानिसलाई जिाउैँछ। 

(४) सवेा गि ेकायनभारहरू 

िण्डलीिा सेवा गिे कायनभारहरू यी हुिर (एल्डरहरूको अगुवापिको कायनभारभन्र्दा नभन् ि ): निसेिरीहरू, प्रचारकहरू, 

सुसिाचार प्रचारकहरू, गोठालाहरू, निक्षकहरू (एदफसी ५:११-१२); नडकिहरू (प्रेररत ६:१-७), सिूहका अगुवाहरू, 

जवाि अगुवाहरू रदर्द। यी सेवकहरूलाई एल्डरहरूको सिूहल ेनियुि गछन। यही सिूहको िुनि रहरे उिीहरूल ेसेवा गछनिर र 

उिीहरू यही सिूहप्रनत जवाफर्देही रहन्छिर। 

त पनि, बाइबलिे अगुवाइ गि ेकायनभार (एल्डर) कनहले पनि िासि गिे कायनभार (राजा अर्वा िानलक) झ ैँ हुैँर्द ि र िनिको 

पर्द हुैँर्द ि, तर सध ैँ सेवा गिे कायनलय अर्वा कायन रहन्छ! उसले असल अगुवापि दर्दएर सेवा गछन, उसलाई दर्दइएका 

िानिसहरूिानर् प्रभुत्व गरेर होइि। 

ि. िण्डलीिा साैँचो पूणन अगुवा : येि ूख्रीष्ट 

नवश् वव्यापी िण्डलीको सवो् व र अिन्त अगुवा येिू ख्रीष्ट हुिुहुन्छ। 

ित्ती १६:१८; एदफसी १:२२; १ पतु्रस २:२५; १ पतु्रस ५:४ पढ्िुहोसर। 

ित्ती १६:१८ िा यिेूल ेभन् िुहुन्छ, एि नतिीलाई भन्र्दछु, दक नतिी पतु्रस (ग्रीक: पेरोसोस) हछ र ि िेरो िण्डली यस चट्टाि 

(पेरोसा) िार्ी स्र्ानपत गिछुे, र िरकका ढोकाहरू त्यसिानर् नवजयी हुिेछ ििर।ए 

१. यिे ूख्रीष्ट िण्डलीको िानलक हुिहुुन्छ। 

उहाैँले भन् िुहुन्छ, एयो िरेो िण्डली हो।ए नवश् वव्यापी िण्डली र संसारका सब  स्र्ािीय िण्डलीहरू (रोिि क्यार्ोनलकहरूले 

'प्याररस' भन् िे िब्र्दावली प्रयोग गछनिर) कुि  एक अर्वा अको सतप्रर्दाय, अर्वा इसाई संस्र्ा, अर्वा इसाई अगुवा 
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(संस्र्ापक), अर्वा िण्डलीका सर्दस्यहरूका होइििर, तर प्रभु येिू ख्रीष्टका िात्र हुिर। उहाैँले रफ्िो रगतद्वारा (कू्रसको 

िृत्युद्वारा) िण्डलीलाई दकन् िुभयो (प्रेररत २०:२८)। 'परिेश् वरका बगाल' वाक्यांिलाई हिेुनहोसर (१ पतु्रस ५:२)। 

२. यिे ूख्रीष्ट िण्डलीको ससं्र्ापक (नििानणकतान) हुिहुुन्छ। 

येिूले भन् िुहुन्छ, एि िरेो िण्डली स्र्ानपत गिछुे।ए निसेिरीहरू अर्वा िण्डलीका अगुवाहरूले नवश् वव्यापी िण्डली अर्वा 

कुि  स्र्ािीय िण्डली स्र्ापिा गर्दैििर। येि ूख्रीष्टल े(परिेश् वरले) रफ्िा सेवकहरूलाई प्रयोग गरेर िण्डली स्र्ापिा गिुनहुन्छ 

(१ कोररन्र्ी ३:५-११)। येिू ख्रीष्टनबिा कस ले पनि स्र्ायी रहिे अर्वा अिन्तको लानग रहि ेकुि  कुरा गिन सक्र्द ि (यहून् िा 

१५:५)। 

३. यिे ूख्रीष्ट िण्डलीको निर हुिहुुन्छ। 

एदफसी १:२२ ल ेभन्र्दछ, एपरिेश् वरल ेसब  कुरा उहाैँका पाउिुनि रानिदर्दिुभयो र िण्डलीको निनतत उहाैँलाई ि  सब  कुराको 

(संसारको) निर बिाइदर्दिुभयो (यसरी िण्डलीको निर बिाइिुभयो)। पृ्वीको कुि  िानिसल ेयो स्र्ाि पाउि सक्र्द ि! चाह े

पोप29 होसर, चाह ेकार्मडिल30 होसर, चाह े 'प्याररोसरकन '31 होसर, चाह ेिेरोसोपोनलटि32 अर्वा रकन नबिप33 कस ले पनि सक्र्द ि 

दकिभिे येिू ख्रीष्टल ेिात्र यो पर्द धारण गिन सक् िुहुन्छ! 

येिू ख्रीष्टलाई िात्र 'अिन्तका नपता' (यि या ९:५; यूहन् िा १०:३०), 'एउट  बगालको एउट  गोठालो' (यहून् िा १०:१६), 

नतिीहरूका रत्िाको गोठालो र संरक्षक (ग्रीक: नबिप)34 (१ पतु्रस २:२५) भनिन्छ। यिेू ख्रीष्ट िात्र िण्डलीका सब  

एल्डरहरू (रोिि क्यार्ोनलक िण्डलील ेयसको सट्टािा पूजाहारीहरू भन् िे िब्र्द प्रयोग गर्दनछ) िानर् िूल गोठालो35 हुिुहुन्छ। 

येिू ख्रीष्ट िात्र 'हािीले र्दढृ स्वीकार गरेका प्रेररत तर्ा प्रधाि पूजाहारी36 हुिुहुन्छ (नह्ूरह ३:१; नह्ूरह ७:२२-८:२)। येिू ख्रीष्ट 

िात्र 'कुिे-ढुङ्खगो'37 (१ पतु्रस २:६), 'निर-ढुङ्खगा'38 (१ पतु्रस २:७; ित्ती २१:४२) र उहाैँको िण्डलीको 'एकिात्र जग'39 (१ 

कोररन्र्ी ३:११) हुिुहुन्छ। 

४. यिे ूख्रीष्ट र उहाैँको अनधकारको अभ्यास 

(१) यिे ूख्रीष्टल ेबाइबलद्वारा रफ्िो अनधकार अभ्यास गिुनहुन्छ। 

यूहन् िा ८:३१-३२; (प्रेररत २०:२७,३२; एदफसी ६:१७; १ तोिोर्ी ३:१४-१५; २ नतिोर्ी ३:१६-१७; तीतस १:९; नह्ूरह 

४:१२-१३) पढ्िुहोसर। 

ख्रीष्टले बाइबल नसकाएर रफ्िो अनधकार अभ्यास गिुनहुन्छ। बाइबल हरेक इसाई र हरेक इसाई िण्डलीको लानग प्रकट 

गररएको र नलनपबि गररएको ख्रीष्टको इ्छा हो। ख्रीष्टल ेियाैँ करारिा उहाैँको िण्डलीलाई कसरी व्यवस्र्ापि गिुनपछन भिी 

नवधाि अर्वा रधारभूत निक्षा दर्दिुभयो! 

ईसाईहरू र िण्डलीहरू बाइबलिा लेनिएका कुराभन्र्दा बानहर जािुहुैँर्द ि (१ कोररन्र्ी ४:६-७; १ कोररन्र्ी १:१९ हिेुनहोसर)! 

इसाईइहरू र िण्डलीहरू पुरािो करारिा अगिविाहरूले लेिेका कुराहरू (व्यवस्र्ा ४:२; व्यवस्र्ा ५:३२; यहोिू १:७; 

                                                           
29

 पोप अथवा पापाले बबजेन्टाइन ग्रीिमा 'बबशप'लाई जनाउाँर् र अदहले रोमन क्याथोसलि मण्डलीमा यो सवोयाच िायणर्ार हो। 
30

 िार्ड णनलिो अथण 'प्रधान अथवा प्रमुि' हो र यो रोमन क्याथोसलि मण्डलीमा उयाच पदिा अथधिारीहरूलाई गररने सतबोधन हो। 
31

 यादिआिण िो अथण प्रथम, अतत प्रमुि र वपता हो अतन यो अथोडक्स मण्डलीहरूिो सवोया च िायणर्ार हो। रोमन क्याथोसलििो 
तहगत प्रर्ालीमा यो िायणर्ारिो दजाणमा पोप र िार्ड णनलर्न्दा मुतन पदणर्। 
32

 मेिोपोसलटनिो अथण आमा + सहर' हो र यो आिण बबशप अथवा अतत महत्वपूर्ण मण्डली प्रान्तिो प्रमिु हो। 
33

 आिण बबशपिो अथण 'प्रथम, सवोया च, अतत प्रमुि र बबशप हो र यो रोमन क्याथोसलि मण्डलीसर्त्रिा मण्डली प्रान्तिा िेन्ोिो 
बबशप हो। उनले अरू सबै बबशपहरूमाथथ अथधिार गर्णन।् 
34

 ग्रीि : ??? 
35

 ग्रीि : ??? 
36

 ग्रीि : ??? 
37

 ग्रीि : ??? 
38

 ग्रीि : ??? 
39

 ग्रीि : ??? 
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यि या २९:१३; यर्मिया ८:८) र ियाैँ करारिा प्रेररतहरूल ेलेिेका कुराहरू (ित्ती ४:४-७; प्रेररत २६:२२; १ पतु्रस १:९-

१२; २ पतु्रस ३:१-२; प्रकाि २२:१८-१९) भन्र्दा बानहर जािुहुैँर्द ि। इसाईहरू िण्डलीका ती परतपराहरूिा फनसरहि ु

(अनल्झरहिु) हुैँर्द ि, जसले परिेश् वरको वचिलाई बेकािको तुल्याउैँछिर र यसको िनिलाई िोस्र्दछ (ित्ती १५:३,६; िकूनस 

७:७-८)! 

(२) यिे ूख्रीष्टल ेपनवत्र रत्िाद्वारा रफ्िो अनधकार अभ्यास गिुनहुन्छ। 

पनवत्र रत्िा येि ू ख्रीष्टको रत्िा हुिुहुन्छ र यस पृ्वीिा येिू ख्रीष्टका सिर्नक अर्वा प्रनतनिनध हुिुहुन्छ। उहाैँल े

नवश् वव्यापी40 िण्डलीिा र स्र्ािीय िण्डलीहरूिा पूणनरूपिा र प्रभावकरीरूपिा ख्रीष्टलाई प्रनतनिनधत्व गिुनहुन्छ। 

यूहन् िा १६:१३-१५; (यूहन् िा १५:२६; यूहन् िा २०:२१-२३; लूका २४:४९; प्रेररत १:५-८) पढ्िुहोसर। 

ख्रीष्टले रफ्िा प्रेररतहरूलाई ऐनतहानसक िण्डलीका रधारभूत अगुवाहरू बन् िे उिीहरूको नविेर् कायनको लानग पनवत्र 

रत्िाद्वारा तयार बिाउिुभयो। पनवत्र रत्िाद्वारा ि े उहावले उिीहरूलाई सब  सत्यतातफन  डो् याउिुभयो, उहाैँल े

उिीहरूलाई नसकाउिुभएका वचिहरू अनि पृ्वीिा उहाैँले गिुनभएका कायनहरू स्िरण गराउिुभयो, र उिीहरूल ेजान् िुपि े

सब  र्ोक नसकाउिुभयो। यसप्रकार प्रेररतहरूल ेसुसिाचार प्रचार गरेर, िानिसहरूलाई यिे ूख्रीष्टका चेलाहरू बिाएर अनि 

ियाैँ करारिा यिेू ख्रीष्टको सत्यतालाई नलनपबि गरेर उिीहरू येिू ख्रीष्टका नवश् वासयोग्य र अनधकारपूणन साक्षीहरू बिे। 

प्रेररत १५:२८ पढ्िुहोसर। पनवत्र रत्िाद्वारा ि  यिेू ख्रीष्टले एनन्टओनियाका िण्डलीका प्रनतनिनधहरूल े प्रेररतहरू र 

यरूिलेिको िण्डलीका एल्डरहरूसैँग गरेको ब ठक र त्यसका निणनयहरूलाई अगुवाइ गिुनभयो। 

ियाैँ करारको सिियिा एल्डरहरूको पररर्र्दर को िानर् कुि  अरू छाता संस्र्ा नर्यो भन् िे कुि  प्रिाण पाइैँर्द ि! सब  स्र्ािीय 

िण्डलीहरू र नवश् वव्यापी िण्डलीिानर् पनि कुि  पररर्र्दर अर्वा सभा िडा हुिुपछन भन् िे रधुनिक धारणा बाइबलबाट 

नलइएको होइि! 

यूहन् िा १६:८; (रोिी ८:५-१०; गलाती ५:१६,१८,२५; एदफसी ६:१७) पढ्िुहोसर। 

पनवत्र रत्िाल े निरन्तररूपिा इसाईहरूलाई निर्दिेि गिन र स्िरण गराउि जारी रा् िुभयो तर कनहल्य  पनि बाइबलिा 

लेनिएका कुराहरूका नवु ििा भिे होइि! 

(३) यिे ूख्रीष्टल ेस्र्ािीय िण्डलीनभत्रको एल्डरहरूको पररर्र्दर द्वारा रफ्िो अनधकार अभ्यास गिुनहुन्छ। 

प्रेररत २०:१७,२८ पढ्िुहोसर। येिू ख्रीष्टल ेस्र्ािीय िण्डलीको एल्डरहरूको पररर्र्दर द्वारा रफ्िो अनधकार अभ्यास गिुनहुन्छ, 

तर उहाैँले यो तब िात्र गिुनहुन्छ, जब एल्डरहरूले रफ लाई बाइबलको अनधकारिा सिर्मपत गछनिर। यो ठूलो सान्त्विा र 

उत्साहको कुरा हो, दक रराधिा गिन अर्वा वचि बोल्ि अर्वा येिू ख्रीष्टको िाउैँिा काि गिन िण्डली भेला हुैँर्दा येि ूख्रीष्ट 

सध ैँ उपनस्र्त हुिुहुन्छ (ित्ती १८:२०; ित्ती २८:२०)। 

(४) यिे ूख्रीष्टको राज्यको उर्दाहरणहरू। 

यूहन् िा १६:७-१०,१३-१५ पढ्िुहोसर। ख्रीष्टल े उहाैँको पनवत्र रत्िािाफन त बोल्ि जारी रा् िुभयो। 

यूहन् िा ३:३-८; २ र्ेसलोनिके २:१३-१४; १ पतु्रस १:२ पढ्िुहोसर। ख्रीष्टले सुसिाचार प्रचारद्वारा प्रभावकारीरूपिा 

िानिसहरूलाई बोलाउिुहुन्छ, उिीहरूलाई ियाैँ जन्ि दर्दिहुुन्छ, बचाउिुहुन्छ, छुटकारा दर्दिुहुन्छ र उिीहरूलाई पनवत्र 

तुल्याउिुहुन्छ। 

एदफसी ४:७ पढ्िुहोसर। ख्रीष्टले रफूले निनश् चत गिुनभएअिुसार ि  इसाईहरूलाई रनत्िक वरर्दािहरू दर्दएर सुसनित 

पािुनहुन्छ। 

िकूनस १३:३४; १ कोररन्र्ी ३:६; १ कोररन्र्ी १२:५-७ पढ्िुहोसर। ख्रीष्टले संसारका िण्डलीका हरेक इसाईलाई निनश् चत 

कायन तोदकदर्दिुहुन्छ। 

                                                           
40

 ग्रीि : क्याथोसलिोस (ववश् वव्यापी), रोमन क्याथोसलि होइन (यो मण्डली सतप्रदाय हो)। नोट: पोप पथृ्वीमा ख्रीरटिो प्रतततनथध 
होइनन ्र रोमन क्याथोलोि ववश् वव्यापी मण्डली होइन - यो पतन अरू सब ैसतप्रदायहरूजस्तै एि सतप्रदाय मात्र हो। 
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एदफसी १:२०-२२ पढ्िुहोसर। ख्रीष्ट िण्डलीको निर हुिुहुन्छ र उहाैँल ेसब िा सब र्ोक पूरा गिुनहुन्छ। तर यी सब  क्षेत्रहरूिा 

इसाईहरूको पनि व्यनिगत र पारस्पररक नजतिेवारी हुन्छ। उिीहरूल ेरफ्िा नजतिेवारीहरूलाई बेवास्ता गरे भि ेउिीहरूल े

रफ्िो जीवििा अर्वा िण्डलीिा ख्रीष्टको रत्िाद्वारा उहाैँको राज्यलाई अिुभव गिेछ ििर! 

सारंि : येि ूख्रीष्ट नवश् वव्यापी र संसार हरेक स्र्ािीय िण्डलीका संस्र्ापक, िानलक र निर हुिुहुन्छ, अनहले अनि सर्दाको 

लानग! उहाैँ िात्र  नवश् वव्यापी िण्डली र हरेक स्र्ािीय िण्डलीको साैँचो र अिन्तका अगुवा हुिुहुन्छ। उहाैँल ेबाइबलद्वारा, 

पनवत्र रत्िाद्वारा र एल्डरहरूको परररध्य द्वारा रफ्िो अनधकार अभ्यास गिुनहुन्छ। 

ग. िण्डलीका स्र्ापकहरू : प्रेररतहरू 

१. यिे ूख्रीष्टका प्ररेरतहरूल ेयेि ूख्रीष्टबाट अनद्वतीय बोलावट पाए। 

िकूनस ३:१३-१९ पढ्िुहोसर। येिू ख्रीष्टका प्रेररतहरूलाई कुि  सतप्रर्दाय, कार्मडिलहरूको पररर्र्दर, िण्डली अगुवाहरूको 

प्रनतनिनध सभाद्वारा छानिएको, बोलाइएको अर्वा नियिु गररएको नर्एि तर व्यनिगतरूपिा येि ूख्रीष्टद्वारा बोलाइएको 

नर्यो (िकून स ३:१३-१५; यूहन् िा १७:१८; यूहन् िा २०:२१)। उिीहरू िानिसहरूको अनद्वतीय सिूह नर्ए दकिभिे येिू 

पृ्वीिा ि  हुैँर्दा उिीहरूलाई व्यनिगतरूपिा छान् िुभएको, बोलाउिुभएको, सुसनित पािुनभएको र उहाैँको साक्षी हुिको 

निनतत पठाउिुभएको नर्यो। 

बाइबलीय इनतहासिा पावल िात्र येिू ख्रीष्टका यस्ता प्रेररत हुिर, जसलाई येि ूख्रीष्टले उहाैँको स्वगानरोहणपनछ बोलाउिुभयो 

(प्रेररत ९:१-१९; प्रेररत २२:१-२१; प्रेररत २६:१-२९; १ कोररन्र्ी ९:१-२; रोिी १:१)। रफूलाई येि ूख्रीष्टका रजका 

प्रेररतहरू हछ ैँ भिी र्दाबी गि ेिानिसहरूलाई झूटा हुिर भिी प्रकट गररदर्दिुपर्दनछ (२ कोररन्र्ी ११:१-१५; प्रकाि २:३)। 

२. यिे ूख्रीष्टका प्ररेरतहरूल ेऐनतहानसक िण्डलीिा अनद्वतीय काि पाए। 

कुि  'नििन्त्रणा'लाई अस्वीकार गिन नसदकन्छ, तर बोलावटलाई भि े अिाञाकाकारी िभइकि अस्वीकार गिन सदकर्द ि। येि ू

ख्रीष्टद्वाराको बोलावटलाई व्यनिगतरूपिा पालि गररिुपर्दनछ (प्रेररत ९:१५; प्रेररत २२:१४-१५; प्रेररत २६:१६-१८; रोिी 

१:१४; १ कोररन्र्ी ९:१; गलाती २:७-९)। एसुसिाचार प्रचार गररिैँ भिे िलाई नधक्कार छए (१ कोररन्र्ी ९:१६)! यिे ू

ख्रीष्टका प्रेररतहरूलाई ऐनतहानसक िण्डलीनभत्र यो अनद्वतीय कािको लानग व्यनिगतरूपिा बोलाइएको नर्यो। 

(१) यिे ूख्रीष्टका प्ररेरतहरू यिे ूख्रीष्टका अनद्वतीय साक्षीहरू नर्ए। 

येिू ख्रीष्टका प्रेररतहरू उहाैँलाई अनि उहाैँको िृत्यु र पुिु त्र्ािलाई र्दे्  िे र सुन् िे साक्षीहरू नर्ए (लूका २४:४५-४८; प्रेररत 

१:२१-२२; प्रेररत २६:१६,२३) 

(२) यिे ूख्रीष्टका प्ररेरतहरू बाइबलका अनद्वतीय लिेकहरू नर्ए। 

येिू ख्रीष्टल े प्रनतञाका गिुनभएको नर्यो, दक पनवत्र रत्िाल े उहाैँका चेलाहरूलाई (पनछ: प्रेररतहरूलाई) उहाैँल े भन् िुभएका 

कुराहरू यार्द दर्दलाउिुहुिछे (यहून् िा १४:२६) र उिीहरूलाई सब  सत्यतािा डो् याउिुहुिछे (यूहन् िा १६:१२-१५)। ित्तीको 

सुसिाचार र यूहन् िाको सुसिाचार येि ूख्रीष्टका प्रेररतहरूद्वारा लेनिएको नर्यो। िकून सको सुसिाचार र लूकाको सुसिाचार 

प्रेररतहरू, पतु्रस र पावलका सहकिीहरूद्वारा लेनिएको नर्यो। २१ वटा पत्रहरूिध्य े १८ वटा प्रेररत पावल, पत्रस, र 

यूहन् िाद्वारा लेनिएका नर्ए। अनि प्रकािको पुस्तक प्रेररत यूहन् िाद्वारा नलनपबि गररएको नर्यो। बाइबलिा कस ले र्प् ि वा 

घटाउि पाउैँ र्द ि (प्रकास २२:१८-१९)! 

(३) यिे ूख्रीष्टका प्ररेरतहरू िण्डलीका अनद्वतीय स्र्ापकहरू नर्ए। 

येिू ख्रीष्टका प्रेररतहरूल ेयहूर्दीहरूलाई सुसिाचार घोर्णा गरे र यहूर्दीहरूका बीचिा ि  पनहलो िण्डली स्र्ापिा गरे (प्रेररत 

२:१४,३७-४२)। उिीहरू सािरीहरूका (अधन-यहूर्दीहरूका) बीचिा िण्डली स्र्ापिा गिन रतुर नर्ए (प्रेररत ८:१४-१७; 

प्रेररत ९:३१)। अन्तिा उिीहरूल ेअन्यजानतहरूलाई (ग र-यहूर्दीहरूलाई) सुसिाचार घोर्णा गरे अनि नतिीहरूको बीचिा 

पनहलो िण्डली क सररयािा (प्ररेरत १०:२४-२५; प्रेररत ११:१४-१८), साइप्रस र टकसिा (प्रेररत १३-१४ अध्याय) स्र्ापिा 

गरे। यसरी येिू ख्रीष्टका एघार जिा चेलाहरू र पावलल े बाइबलिा भएका िानिसहरूका तीि िु्य-िु्य सिूहहरूका 

िाझिा इनतहासि  पनहलो स्र्ािीय िण्डलीहरू स्र्ापिा गरे। 

 यहूर्दीहरूका िाझिा (यहूर्दाको र्दनक्षणी राज्यका सन्तािहरू) 

 अधन-यहूर्दी अर्वा सािरीहरूका िाझिा (इस्राएलको उत्तरी राज्यका निनश्रत सन्तािहरू) 
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 अयहूर्दी अर्वा अन्यजानतहरूका िाझिा (परिेश् वरको पुरािो करारका िानिसहरूभन्र्दा बानहरका जानतहरू, प्रेररत 

१:८; प्रेररत ९:३१)। 

उिीहरू ऐनतहानसक िण्डलीका स्र्ापकहरू नर्ए - उिीहरू ऐनतहानसक िण्डलीका जग नर्ए, जसलाई यिेू ख्रीष्टल ेनििानण 

गिुनभयो (ित्ती १६:१८-१९; ित्ती १८:१८; एदफसी २:२०; प्रकाि २१:१४)। 

(४) यिे ूख्रीष्टका प्ररेरतहरू अनद्वतीय िण्डली अगवुाहरू नियिु गि ेव्यनिहरू नर्ए। 

येिू ख्रीष्टका प्रेररतहरूल ेिण्डलीका प्रर्ि नडकिहरू नियुि गरे (प्रेररत ६:१-७)। अगिविाहरूका सार्िा उिीहरूल ेप्रर्ि 

नडकिहरू पनि नियिु गरे (प्रेररत १४:२३; तीतस १:५)। बारिाबास, नतिोर्ी, तीतस र नसलासजस्ता 'अगिविाहरू अर्वा 

प्रचारकहरू'ले प्रेररतहरूलाई उिीहरूका कायनिा सहायता गरे (प्रेररत १५:३२)। 

३. यिे ूख्रीष्टका प्ररेरतहरूको ऐनतहानसक िण्डलीनभत्र अनद्वतीय अनधकार र िनि नर्यो। 

ित्ती १६:१८-१९; ित्ती १८:१८; यूहन् िा २०:१९-२३; प्रेररत १:८ पढ्िुहोसर। येि ूख्रीष्टका प्रेररतहरूल ेरफ्िो कायन गिनका 

लानग पनवत्र रत्िाको नविेर् िनि पाए, जसलाई उिीहरूिानर् बतासको झोक् का बगेको कुराबाट सङ्खकेत गररएको छ। 

उिीहरूका कायनिा नित िनलनित कुराहरू संलग् ि नर्ए: 

 पुिु त्र्ाि हुिुभएका येि ूख्रीष्टको बारेिा र्देिेका र सुिेका कुराहरूको साक्षी बन् िु 

 इसाई िण्डली इनतहासको सुु वातिा सत्यको घोर्णा गिुन 

 ियाैँ करारिा सत्यलाई नलनपबि गिुन 

 यहूर्दीहरू, अधन-यहूर्दीहरू र ग र-यहूर्दीहरूका बीचिा पनहलो स्र्ािीय िण्डलीहरू स्र्ापिा गिुन 

 र स्र्ािीय िण्डलीहूिा प्रर्ि अगुवाहरू (एल्डरहरू) नियुि गिुन 

यस कारण, यिेू ख्रीष्टका प्रेररतहरूलाई नवश् वव्यापी िण्डलीको जग पनि भनियो (एदफसी २:२०; प्रकाि २१:१४)। 

उिीहरूल ेनविेर् अनधकार पनि प्राप् त गरे: 

 उिीहरूका प्रचार र निक्षाद्वारा इसाई िण्डलीको नसिान्त निधानरण गि े(प्रेररत १५:२८-२९; २ नतिोर्ी १:१३-१४)। 

 उिीहरूका निक्षाहरू पालि गिन इसाईहरूलाई रर्देि दर्दि े(प्ररेरत १६:४; रोिी ६:१७; २ कोररन्र्ी १०:४-७; २ 

र्ेसलोनिके ३:१४)। 

 िानिसहरूलाई परिेश् वरको राज्यिा प्रवेि गराउि ेअर्वा त्यसबाट बानहर निकाल्िे (प्रेररत ८:१४-१६; प्रेररत ५:१-

११; १ कोररन्र्ी ५:१३)। 

 र प्रेररतहरूको असाधारण नचन्हहरू र्देिाउिे (िकून स १६:२०; २ कोररन्ती १२:१२; नह्ूरह २:३-४)। 

४. यिे ूख्रीष्टका प्ररेरतहरूल ेरफ्िो जीविकालिा िण्डलीहरूिा एल्डरको काि गरे। 

१ पतु्रस ५:१ िा प्रेररत पतु्रसल ेरफूलाई एनसयाको (टकसको) प्रान्तको िण्डलीहरूका सङ्खगी-एल्डर भिी सतबोधि गरे। 

पतु्रसले अइसाईहरूलाई प्रचार गर्दान, यहूर्दीहरू, अधन-यहूर्दीहरू र अयहूर्दीहरूका बीचिा िण्डली स्र्ापिा गर्दान अनि ियाैँ 

करारका पत्रहरू ले्र्दा उिल े'येिू ख्रीष्टका प्रेररत' (येिू ख्रीष्टको साक्षी हुिका लानग उहाैँल ेपठाउिुभएको व्यनि) को रूपिा 

काि गरे (ित्ती १६:१८; यहून् िा १६:१३-१५)। तर पतु्रस स्र्ािीय िण्डलीिा रहैँर्दा र काि गर्दान उिले स्र्ािीय 

एल्डरहरूिध्येका एक एल्डरको रूपिा ि  काि गरे (१ पतु्रस ५:१)। अरू प्रेररतहरूल ेपनि एल्डरहरूको रूफिा काि गरे 

(प्रेररत ६:४; २ यूहन् िा १; ३ यूहन् िा १)। तर उिीहरूको प्रििु कायन सब  राष्ट्रहरूिा येिू ख्रीष्टका चेलाहरू बिाउिु र अझ 

बढी स्र्ािीय िण्डलीहरूिा स्र्ापिा गिुन भएको कारणले गर्दान, उिीहरूल ेरफ्िा िण्डलीहरूिा स्र्ािीय िानिसहरूलाई ि  

'एल्डरहरू' बन् िको लानग नियिु गरे (प्रेररत १४:२३; तीतस १:५)। त्यसपश् चातर उिीहरूल ेती एल्डरहरूका पररर्र्दर हरूिानर् 

कनहल्य  प्रभुत्व जिाएििर! 

५. यिे ूख्रीष्टका प्ररेरतहरू िण्डलीहरूको प्ररेरतहरूभन्र्दा फरक हुि पछन। 

'िण्डलीहरूका प्रेररतहरू' िण्डलीका प्रनतनिनधहरू अर्वा सन्र्देिवाहकहरू नर्ए (२ कोररन्र्ी ८:२३; दफनलप्पी २:२५) 

अर्वा अझ व्यापक अर्निा उिीहरूले ियाैँ िण्डलीहरू स्र्ापिा गरेका कारण उिीहरू येिू र उहाैँको सेवकाइलाई 

प्रनतनिनधत्व गि े'निसेिरीहरू' नर्ए (प्रेररत १४:१-४; १ र्ेसलोनिके २:६-७)। 
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'प्रेरनतहरू' बन् ि ेरनत्िक वरर्दाि पाउिे िानिसहरू (१ कोररन्र्ी १२:२८; एदफसी ४:११-१६) स्पष्टरूपिा ि  िण्डलीलाई 

अगुवाइ गिन नियुि भएका होइििर, तर इसाईहरूलाई िण्डलीका नतिका सेवाका कािहरूका लानग सुसनित पारेर 

िण्डलीलाई सेवा गिन नियुि भएका हुिर। िण्डलीिा भएका यी प्रेररतहरू, अगिविाहरू, सुसिाचार प्रचारकहरू, 

गोठालाहरू र निक्षकहरू सब ल े िण्डलीका एल्डरहरूको पररर्र्दर को िुनि रहरे काि गिुनपर्दनछ (१ नतिोर्ी ५:१७)। प्रेररत 

पतु्रसले सिेत रफूले सेवा गरेको िण्डलीिा 'एल्डर'को रूपिा काि गरे (१ पतु्रस ५:१-२)। 

६. यिे ूख्रीष्टका प्ररेरतहरू झटूा प्ररेरतहरूभन्र्दा फरक हुि पछन। 

येिू ख्रीष्टका प्रेररतहरूल ेइसाईहरूलाई झूटा प्रेररतहरूर्देनि सतकन  रहि चेताउिी दर्दए, जसल ेरफ लाई येि ूख्रीष्टका प्रेररतहरू 

सिाि छछ ैँ भिी र्दाबी गर्े। झूटा प्रेररतहरूलाई प्रकट गरेर नतिीहरूको नवरोध गररिुपछन (२ कोररन्र्ी ११:१-१५; प्रकाि 

२:२; ३ यूहन् िा ९-१० सैँग तुलिा गिुनहोसर)! 

७. यिे ूख्रीष्टका प्ररेरतहरूका कुि  उत्तरानधकारीहरू नर्एििर। 

प्रेररत १:२१-२७; (एदफसी २:१९-२०; एदफसी ३:४-५; प्रकाि २१:१४) पढ्िुहोसर। 

येिू ख्रीष्टका प्रेररतहरूिा येि ू ख्रीष्टका एघार जिा चेलाहरू (लूका २४:९,३३) र प्रेररत पावल (प्रेररत २२:१४; प्रेररत 

२६:१५-१८; १ कोररन्र्ी १:१; १ कोररन्र्ी ९:१) सािेल नर्ए। ऐनतहानसक िण्डलीपनछका नबिपहरू, प्याररोसरकनहरू र 

पोपहरूजस्तो 'येि ूख्रीष्टका प्रेररतहरू'का कुि  उत्तरानधकारीहरू नर्एििर, दकिभि ेप्रेररत १:२१-२२ ल ेर्देिाउैँछ, दक पनछको 

इनतहासका कोही पनि त्यसको लानग योग्य ठहररिछे ि। येि ूख्रीष्टका प्रेररतहरूको सङ्ख्या सध ैँ यी बाह्र जिािा ि  सीनित 

रहिेछ (प्रकाि २१:१४)! 

बाइबलले 'प्रेररतीय उत्तरानधकार'को बारेिा नसकाउैँ र्द ि अर्ानतर पतु्रस प्रर्ि नबिप र पोप नर्ए र िण्डली इनतहासिा अरू 

नबिपहरू र पोपहरूले उिको उत्तरानधकार नलिुपछन भन् ि े बारेिा नसकाउैँ र्द ि! ित्ती १६:१९-१९ िा प्रेररत पतु्रसलाई 

दर्दइएको अनधकार यूहन् िा २०:२१-२३ िा येिू ख्रीष्टका अरू प्रेररतहरूलाई पनि दर्दइएको छ। 'येिू ख्रीष्टका प्रेररतहरू' येि ू

ख्रीष्टका एघार चेलाहरू र प्रेररत पावलिा ि  सीनित रहन्छ। इनतहासिा येिू ख्रीष्टको 'प्रधाि पूजाहारी' वा 'प्रेररत' (नह्ूरह 

३:१-६), अर्वा 'नबिप' (१ पतु्रस २:२५) अर्वा नवश् वव्यापी िण्डलीका 'निर'का रूपिा कस ले पनि उत्तरानधकार नलि 

सक्र्द ि! 

घ. िण्डली नियुि (अनभर्ेक) गररएका अगुवाहरू 

पुरािो करारको सियिा परिेश् वरल ेअगिविाहरू, िु् य पूजाहारी, पूजाहारीहरू र लेवीहरू र राजाहरू नियुि गिुनभएको 

इस्राएलिा तहगत प्रणाली (िासि गिे अगुवाहरूको नपरानिड संरचिा) लाग ू गिन होइि तर िानिसहरूलाई नवनभन् ि 

रनत्िक कायनहरूिा सेवा गिनको लानग हो। 

 अगिविाहरूल ेिानिसहरूलाई परिशे् वरका वचिहरू प्रचार गरेर उिीहरूसािु परिशे् वरको प्रनतनिनधत्व गरे। 

 पूजाहारीहरूले बनलर्दािहरू र प्रार्निाहरूद्वारा परिशे् वरका सािु परिशे् वरका िानिसहरूको प्रनतनिनधत्व गरे। 

 राजाहरूल ेरफ्िा धार्मिक कायनहरूद्वारा िानिसहरूसािु परिेश् वरको प्रनतनिनधत्व गरे। 

इस्राएलीहरूले अरू सब  राष्ट्रहरूका झ ैँ राजाको िाग गर्दान वास्तविा उिीहरूल ेपरिेश् वरलाई उिीहरूका एकिात्र राजाको 

रूपिा अस्वीकार गरे (१ ििूएल ८ अध्याय)। 

१. परुािो करारिा इस्राएलीहरूको सियकालका एल्डरहरू। 

प्रस्र्ाि ३:१६; प्रस्र्ाि १८:१७-२६; व्यवस्र्ा १:९-१८; व्यवस्र्ा ३१:२८; भजि १०७:३२ पढ्िुहोसर। 

परिेश् वरको परुािो करारको िण्डली (इस्राएलका िानिसहरू) इ.प.ू १४४७ िा ि  अनस्तत्विा नर्यो (प्रस्र्ाि ३:१८; प्रस्र्ाि 

४:२९)। 'एल्डरहरू' परिशे् वरको पुरािो करारको िण्डलीका नियुि गररएका अगुवाहरू नर्ए र उिीहरूिा बाह्र कुलका 

धिनगुु हरू (व्यवस्र्ा ३१:२८; १ ििूएल ४:३; एज्रा ६:७; यर्मिया ९:१) र कुलहरूका पररवारका प्रिुिहरू (२ ििूएल 

१२:१७) सािेल नर्ए। पनछ जब इस्राएलीहरू पनलस्तिा बसे, हरेक सहर र िगरका रफ्ि  एल्डरहरू भए (व्यवस्र्ा २१:३; 

रूर् ४:२; नहतोपर्देि ३१:२३)। 
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ती एल्डरहरू िानिसहरूद्वारा ि  छानिन्र् े (व्यवस्र्ा १:१३; प्रस्र्ाि ३:१६; प्रस्र्ाि १८:१३-२६; गन्ती ११:१६-१७; 

व्यवस्र्ा १:९-१८)। उिीहरूलाई उिीहरूका र्दक्षता, परिेश् वरप्रनतको नवश् वास, नवश् वासयोग्यता, इिािर्दाररता, अगुवापिको 

क्षिता, बुनि, बुझाइ र अिुभवका रधारिा छानिन््यो र नियिु गररन््यो। उिीहरूको काि हजार, सय, पचास र र्दि जिा 

िानिसहरूका सिूहहरूलाई नतिका क्षिता र अिुभवअिुसार अगुवाइ गिुन नर्यो। उिीहरूले नविेर्गरी न्याय कायि गिनका 

लानग न्यायकतानको रूपिा काि गिुन प्यो। 

२. परुािो करारको फारसी, ग्रीक र रोिी सियकालका एल्डरहरू 

इस्राएलिा नवर्देिी राजि नतक िनिहरूले राज्य गर्दान (इ.प.ू ५९७ र्देनि) एल्डरहरूको व्यवस्र्ा तहगत अगुवापिको 

संरचिातफन  अनघ बढ्यो, जसिा रफ्िो अनधकार चलाउि ेअगवुाहरू नर्ए। यो ऐनतहानसक सन्र्दभन प्रिानणत छ ि! 

(१) फारसी साम्राज्यको सिय (इ.प.ू ५५९ र्देनि) 

बेनबलोिी निवानसिपनछ (इ.प.ू ५३८) फारसी साम्राज्यको सियिा िात्र एज्राको अगुवाइिा प्रिासनिक अङ्खग िडा गररएको 

नर्यो, जसिा हादकिहरू र न्यायकतानहरू सिावेि नर्ए (एज्रा ७:२५-२६; एज्रा १०:१४)। 

(२) ग्रीक-सलेनुसि साम्राज्यको सिय (इ.प.ू ३१२ र्देनि) 

यो सियको अको प्रिासनिक अङ्खग 'एल्डरहरूको पररर्र्दर' (ग्रीक: जेिुनसया) िडा गररएको नर्यो, जसिा एल्डरहरू, िु्य 

पूजाहारी र पूजाहारीहरू सिावेि नर्ए। यसल ेिानिसहरूको प्रनतनिनधत्व ग्यो (१ िकानबस १२:६)। यसरी सारा यहूर्दी 

राष्ट्रिानर् अनधकार गि ेएउटा अङ्खग नर्यो। 

(३) रोिी साम्राज्यको सिय (इ.प.ू पनहलो िताब्र्दीर्देनि) 

यस सियिा हरेक नजल्लाको रफ्ि  'एल्डरहरूको पररर्र्दर' नर्यो। यस ले त्यहा अनत धेर  एल्डरहरूको पररर्र्दर हरू भए। तर 

रोिी राज्यपालहरूका सियिा यरूिलेिको एल्डरहरूको पररर्र्दर सब भन्र्दा िनििाली भयो र यसलाई 'िहासभा' भनिन््यो। 

यसिा एल्डरहरू, वतनिाि र भूतपूवन िु्य पूजाहारीहरू र व्यवस्र्ाका निक्षकहरू सिावेि नर्ए (ित्ती १६:२१)। 'एल्डरहरू' 

िहासभािा िानिसहरूका अगवुाहरू नर्ए र नयििा यरूिलिेका उ् च वगनका पररवारहरू संलग् ि नर्ए। रोिी सरकारल े

यहूर्दी िहासभालाई कर, राजि नतक र स निक िानिलाबाहकेका सब  रन्तररक िानिलािा अनधकार दर्दयो। प्रवासिा रहि े

यहूर्दीहरूले पनि िहासभाको सिर्नि गर्े (प्रेररत २२:५)। 

३. ियाैँ करारको सियिा यहूर्दी िण्डलीहरूका एल्डरहरू 

ियाैँ करारिा हािीले प्रेररतहरूको नियुनि (िकून स ३:१३-१९) र नडकिहरूको नियुनि (प्रेररत ६:१-७) को बारेिा पढ्छछ ैँ तर 

यहूर्दीहरूका िाझिा िण्डलीिा एल्डरहरूको नियुनिका बारेिा भिे पढ्ि पाउैँ र्द िछ ैँ। यरूिलेिको िण्डलीको एल्डरहरूका 

बारेिा पनहलोपटक प्रेररत ११:३० र प्रेररत १५:२ िा उल्लिे गररएको छ, तर उिीहरूको नियुनिको बारेिा भिे कत  

उल्लेि गररएको छ ि। यो अवस्र्ा यसकारण भयो, दक 'एल्डरहरू' इस्राएलिा पनहल े ि  'अनस्तत्विा रहकेा िेतृत्वको 

कायनभार' रहकेा नर्ए। 

पेनन्तकोसको सियिा येिू ख्रीष्टका चेलाहरूको सािो सिूह परिेश् वरको िण्डलीिा वृनि भयो (प्रेररत २:४१-४२)। येि ू

ख्रीष्टका प्रेररतहरूले यहूर्दीहरूका बीचिा पनहलो िण्डलीहरू स्र्ापिा गर्दान यहूर्दी िण्डलीहरूिा एल्डरहरूको पुरािो करारको 

संस्र्ा कायि नर्यो। यसकारण प्रेररतहरूको पसु्तकिा हािीले यरूिलेि िण्डलीिा वा अरू यहूर्दी िण्डलीहरूिा 

एल्डरहरूको औपचाररक नियुनिको बारेिा पढ्ि पाउैँ र्द िछ ैँ। यसकारण 'एल्डरहरू' परिेश् वरको ियाैँ करारको िण्डलीिा 

अगुवापिको कायनभार पनि नर्ए। सतभवत: यी एल्डरहरू परुािो करारिा जस्त  गरी छानिन्र् ेअर्ानतर पररवारका प्रिुिहरू र 

प्रभाविाली अरू व्यनिहरूबाट। सतभत: उिीहरूलाई परुािो करारिा एल्डरहरू र ियाैँ करारिा नडकिहरू छानिएजस्त  

छानिन््यो अर्ानतर िानिसहरूबाट ि  छानिन््यो (व्यवस्र्ा १:१३; प्रेररत ६:१-७)। 

लूका (प्रेररत ६:४), पतु्रस (१ पतु्रस ५:१) र यूहन् िा (३ यूहन् िा १) ले स्पष्टसैँग र्देिाउैँछिर दक यिेू ख्रीष्टका प्रेररतहरूल ेस्र्ािीय 

िण्डलीहरूिा एल्डरका रूपिा काि गर्े। एल्डरहरूका सब भन्र्दा िहत्वपूणन कायनहरू 'प्रार्निा र वचिको सेवकाइ' नर्ए (प्रेररत 

६:४)। नडकिहरूलाई पनि छानिएको नर्यो तर िण्डलीलाई अगुवाइ गिन िभई िण्डलीनभत्रका केही िहत्वपूणन कायनहरूिा 

(सेवाहरूिा) अगुवाइ गिनको लानग नर्यो। 
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ख्रीष्टको नवश् वव्यापी िरीरिा सारा संसारभररका धेर  स्र्ािीय झुण्डहरू सिावेि नर्ए। ती झुण्डहरू घरघरिा भेट्ि ेगर्े (१ 

कोररन्र्ी १६:१९) र रत्िनिभनर नर्ए : 'यरूिलेिको िण्डली' (प्रेररत ११:२२), 'एनन्टओनियाको िण्डली' (प्रेररत ११:२५), 

'नसररया र दकनलदकयाको िण्डली' (प्रेररत १५:४१), क सररयाको िण्डली (प्रेररत १८:२२), 'एदफससको िण्डली (प्रेररत 

२०:१७) र 'नप्रनस्कला र अदकलासको घरिा भेट्ि िण्डली' (रोिी १६:५)। ती रत्िनिभनर िण्डलीहरूको एल्डरहरूको 

पररर्र्दर िात्र नर्यो, एल्डरहरूको िानर् कुि  छाता-संगठि भिे नर्एि! येि ू ख्रीष्ट िात्र स्र्ािीय िण्डली र नवश् वव्यापी 

िण्डलीिानर् निर हुिुहुन््यो। 

४. ियाैँ करारको सियिा अन्यजानत िण्डलीहरूका एल्डरहरू 

प्रेररत १४:२३; तीतस १:५ पढ्िुहोसर। अयहूर्दी (अन्यजानत) िण्डलीहरूिा भएका एल्डरहरूको संस्र्ा स्पष्टसैँग प्रेररतको 

पुस्तकसैँग सतबनन्धत छ दकिभिे यहूर्दीहरूले जसरी अन्यजानतहरूले एल्डरहरूको संस्र्ाको बारेिा जािेका नर्एििर। 

यस कारण, अन्यजानतहरूका बीचिा िण्डलीहरू स्र्ापिा गि ेयेिू ख्रीष्टका प्रररतहरू र नतिका सहकिीहरूले ि  उिीहरूको 

हरेक िण्डलीिा एल्डरहरू नियुि गरे (प्रेररत १४:२३) र हरेक सहरिा एल्डरहरू नियिु गरे (तीतस १:५)। स्र्ािीय 

िण्डलीहरूलाई अगुवाइ गिनका लानग एल्डरहरू नियुि गररएका नर्ए (प्रेररत २०:१७,२८; १ नतिोर्ी ५:१७)। उिीहरूल े

कनहले पि ेएक जिालाई िात्र अगुवाको रूपिा नियुि गरेििर, जसरी रधुनिक सियिा गिे गररन्छ; जस्त : पूजाहारी, सेवक 

अर्वा पास्टर रदर्द। उिीहरूल ेिण्डली अगुवाइ गिनको लानग सध ैँ एकभन्र्दा बढी एल्डरहरूल नियुि गरे (प्रेररत १४:२३; १ 

नतिोर्ी ५:७; १ पत्रस ५:२-३)। एल्डरहरूको सिूहलाई 'एल्डरहरूको सिूह अर्वा पररर्र्दर (ग्रीक: प्रेस्बुटेररयि) भनिन््यो 

(१ नतिोर्ी ४:१४)। 

िण्डलीको अगुवापििा कनहल ेपनि तहगत प्रणाली हुैँर्द ि तर सध ैँ बाैँनडएको अगुवापि हुन्छ। 

िण्डलीको अगुवापिले कनहल ेपनि िानिसहरूिानर् प्रभुत्व गिुन हुैँर्द ि, तर सध ैँ सेवकको अगुवापि हुन्छ! 

'नियुि गिुन'को िानब्र्दक अर्न: 'हात उठाएर छान् ि'ु (ग्रीक : चेइरोटोनियो) हो, तर यहाैँ यसलाई 'चुिाउ गिुन' बिी अर्न लगाउि 

निल्र्द ि, दकिभिे यो काि पावल र बारिाबासको (िण्डलीको सर्दस्यहरूको होइि) अनधकारिा छ। यस िब्र्दको सरल अर्न 

नियुनिको कुि  प्रदक्रयाको सयायतानबिा ि  'छान् िु', 'नियुि गिुन' अर्वा 'िटाउि'ु हो। यसकारण हािी अिुिाि लगाउि 

सक्छछ ैँ, दक एल्डरहरू छान् ि ेप्रदक्रया नडकिहरूलाई छान् ि ेप्रदक्रयाजस्त  नर्यो, अर्ानतर ... 

 साधारण इसाईहरूले (िण्डलीका सर्दस्यहरूल)े बाइबलीय योग्यताको रधारिा एल्डरहरू छान्र्े 

 अनि प्रेररतहरूले (जसल ेत्यस सियिा वतनिाि एल्डरहरूका रूपिा कायन गर्)े नतिलाई नियिु गर् े(प्रेररत ६:५-६)। 

ियाैँ करारको िण्डलीिा अगुवापि कनहले पनि प्रजातानन्त्रक (चुिावद्वारा) हुैँर्द ि तर सध ैँ बाइबलीय योग्यताहरूका रधारिा 

हुन्छ! 

यसकारण एल्डरहरू (ग्रीक: प्रसे्बुटेरोइ) िण्डलीका नियुि गररएका अगुवाहरू हुिर (तीतस १:५) र एल्डरहरूको पररर्र्दर 

(ग्रीक : प्रेस्बुटेररयोि) हरेक स्र्ािीय िण्डलीको नियिु गररएको रनधकाररक अगुवापिको अङ्खग हो (१ नतिोर्ी ४:१४)। 

५. ियाैँ करारको निक्षाहरूिा एल्डरहरू 

येिू ख्रीष्ट का प्रेररतहरूले र उिीहरूका सहकिीहरूले रत्िनिभनर िण्डलीहरूिा एल्डरहरूलाई अगुवाहरूको रूपिा नियिु 

गरे (प्रेररत १४:२३; तीतस १:५)। रज पनि एल्डरहरू रत्िनिभनर स्र्ािीय िण्डलीहरूिा नियुि भएका अगुवाहरू 

हुिुपर्दनछ! येि ू ख्रीष्टका प्रेररतहरूका उत्तरानधकारीहरू पाउि िसदकिे हुिाल े (प्रेररत १:२१-२२) येि ू ख्रीष्टका प्रेररतहरूल े

एल्डरहरूका योग्यता र नियुनिका बारेिा दर्दएका नलनित निर्देििहरूका रधारिा रत्िनिभनर िण्डलीहरूल े रफ्िा 

एल्डरहरू छान्र्े (प्रेररत २०:१७,२८; १ नतिोर्ी ३:१-७,१४,१५; १ नतिोर्ी ५:१७-२०; तीतस १:५-९; १ पतु्रस ५:१-४)। 

परिेश् वरल े पनवत्र रत्िा िाफन त (नतिीहरूका योग्यताहरू र कायन-नववरणका बारेिा बाइबलिा भएका उहाैँका नलनित 

निर्देििहरूद्वारा) एल्डरहरू नियुि गिुनहुन्छ। प्रेररत पावलले एदफससको िण्डलीका एल्डरहरूलाई41 (ग्रीक: प्रसे्बुटेरोइ) 

बोलाइपठाए र उिीहरूलाई भिे, एतपाईंहरू रफ्िा निनतत र रफ्िो सिस्त बगालको निनतत सावधाि रहिुहोसर (ग्रीक: 

                                                           
41

 'एल्डरहरू', िेही बाइबलमा अनुवाद गररएजस्तो, 'पजूाहारीहरू', 'पास्टरहरू' अथवा अगुवाहरू होइन। 
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प्रोसेचो) जसका नजतिेवाल (ग्रीक: एनपस्कोपोइ) पनवत्र रत्िाले तपाईंहरूलाई बिाउिुभएको छ। उहाैँल े रफ्ि  रगतल े

दकन् िुभएको परिेश् वरको िण्डलीको हरेचाहा तपाईंहरू गिुनहोसर (प्रेररत २०:२८)। 

अनि प्रेररत पतु्रसले एनसयाका (टकसका) िण्डलीहरूका एल्डरहरूलाई (ग्रीक: प्रसे्बुटेरोइ) लेिे, एनतिीहरूको र्देिरेििा 

रानिएका (ग्रीक: एिर ह्युनिि) बगालको नतिीहरू गोठालाहरू (ग्रीक: पोइिाइिो) हुिपुछन, करले होइि तर स्वे्छाल,े जसरी 

परिेश् वरले चाहिुहुन्छए (१ पतु्रस ५:२)। 

यसरी प्रेररत पावल र प्रररत पतु्रस र्दवु ले नसकाउैँछिर, दक स्र्ािीय िण्डलीका एल्डरहरू ि  िण्डलीका अगुवाहरू हुिर (प्रेररत 

११:१; प्रेररत १५:२,४,६,२२; प्रेररत १४:२३; प्रेररत २०:१७; १ नतिोर्ी ४:१४; १ नतिोर्ी ५:१७; तीतस १:५; १ पतु्रस 

५:१) जसको कायन िण्डलीका 'नजतिेवालहरू', (नबिपहरू) र गोठालाहरू (पास्टरहरू) बन् िु हो (प्रेररत २०:१७,२८; १ 

नतिोर्ी ३:११; १ पतु्रस ५:२)। यसले यो कुरा पनि स्पष्टसैँग र्देिाउैँछ, दक ियाैँ करारिा एल्डर, नजतिेवाल र गोठालो िब्र्द 

एक-अकानको साटोिा प्रयोग गिन सदकन्छ। 

पूजाहारीहरू, नबिप र पास्टर िब्र्दहरू वास्तनवक ग्रीकबाट असल अिुवार्दहरू होइििर दकिभिे यी अिुवार्द गररएका 

िब्र्दहरूल े रजभोनल तहगत पर्दहरूलाई सङ्खकेत गर्दनछिर! ियाैँ करारिा यी िब्र्दहरूल े िनिको तहगत ओहोर्दाहरूलाई 

सङ्खकेत गर्दैििर बु  एल्डरको कायनभारलाई सङ्खकेत गर्दनछिर। ख्रीष्टपनछको र्दोस्रो र तेस्रो िताब्र्दीनतर िात्र यी िब्र्दहरूल ेकुि  

न्यायनबिा ि  िनिको तहगत ओहोर्दाहरूलाई अनभव्यि गिन र्ाले! निर्देनिका ४, पररनिष्ट १९ हिेुनहोसर: एइसाई िण्डलीिा 

अगुवापिको ऐनतहानसक नवकास।ए 

ियाैँ करारिा अगुवाहरूको तहगत प्रणाली नर्एि! त्यहाैँ एल्डरहरूको सिूह िात्र नर्यो, जसल ेएकसार् एल्डरहरूको पररर्र्दर 

नििानण गर्,े जसको िण्डलीलाई अगुवाइ गि ेनजतिेवारी बाैँनडएको नर्यो। 'एल्डर' भन् िे िब्र्दल ेउसको रनत्िक पररपक् वता, 

अिुभव र उसल ेअनभप्रेररत गरेको सतिािलाई अनभव्यि गर्दनछ। नजतिेवाल र गोठालो िब्र्दहरूल ेउसका नजतिेवारीहरू वा 

कायनहरूलाई सङ्खकेत गर्दनछिर। स्र्ािीय िण्डलीिा भएका सब  एल्डरहरू िण्डलीका नजतिेवालहरू र गोठालाहरू हुि पछन। सब  

एल्डरहरूले िण्डलीिा पास्टरीय, व्यवस्र्ापकीय र नसकाउिे नजतिेवारीहरू बाैँ्छिर। 

ङ. एल्डरहरूका लानग बाइबलीय योग्यता 

१ नतिोर्ी ३:१-७; तीतस १:६-९ पढ्िुहोसर। 

िानिसहरूले बाइबलीय योग्यताहरू पूरा गरे भि ेिात्र उिीहरूलाई एल्डरहरूका रूपिा छान् ि र नियुि गिन सदकन्छ। 

यसलाई तीि भागिा बाैँ्ि सदकन्छ: 

१. व्यवहार 

ऊ संयिी हुिपुछन। ऊ इिािर्दार हुिुपछन, नविेर्गरी प साको िानिलािा। उसको अनभप्राय रफ लाई सिृि तुल्याउि िोज्िे 

हुिुहुैँर्द ि। 

२. पाररवाररक जीवि 

ऊ नविेर्गरी सब  स् त्रीहरूसैँगको सतबन्धिा िम्रता र िुिताको उर्दाहरण हुिुपछन। ऊ नववानहत छ भिी रफ्िी पत् िीप्रनत 

बफार्दार रहिुपछन। उसले रफ्िा सन्तािलाई ख्रीष्टप्रनतको नवश् वास र रञाकाकाररतातफन  डो् याउिुपछन र रफ्ि रिाबुबालाई 

रर्दर गिन नसकाउिुपछन। 

३. सवेकाइको र्दक्षताहरू (सीपहरू) 

ऊ रनत्िकरूपिा पररपक् व हुिपुछन, यसकारण ियाैँ इसाई हुिहुुैँर्द ि। ऊ सही नसिान्तिा अनडग रहिुपछन र िानिसहरूलाई 

प्रचार गिन, नसकाउि र डो् याउिको लानग बाइबल प्रयोग गिन योग्य हुिुपछन। 
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च. एल्डरहरूको बाइबलीय कायनहरू 

१. एल्डरहरूको पररर्र्दर को पनहलो कायन : परिशे् वरको बगालकेो गोठालाहरू42 र नजतिवेालहरू43 बन् ि।ु  

प्रेररत ६:४; प्रेररत २०:१७,२८-३०; १ पतु्रस ५:१-२ पढ्िुहोसर। 

एल्डरहरूको पनहलो कायन परिशे् वरको बगालको गोठालाहरू (पास्टरहरू) र नजतिेवालहरू बन् िु हो। 

 उिीहरू परिेश् वरको िण्डलीको नजतिावाल बन् िको लानग नियिु भएका हुिर (प्रेररत २०:२८)। 

 उिीहरू परिेश् वरका बगालका गोठालाहरू हुिर (१ पतु्रस ५:२)। 

स्र्ािीय िण्डलीिा एकजिा िात्र अगुवा (जस्त : पूजाहारी, पास्टर, गोठालो अर्वा अगवुा) हुिुहुैँर्द ि तर 'एल्डरहरूको 

पररर्र्दर' हुिुपछन, जो एकसार् अगुवापिको सिूह हो।! हरेक एल्डर पास्टर हुिुपछन र उसको पास्टरीय नजतिेवारीहरू हुन्छिर। 

नवश् वव्यापी िण्डलीको असल गोठालो र संरक्षकल े येिू ख्रीष्टले झ ैँ एल्डरहरूले गोठालाहरूका रूपिा िण्डलीक रे्दिरेि 

गिुनपछन (भजि २३; यूहन् िा १०:१६; यूहन् िा १७ अध्याय; १ पतु्रस २:२५; १ पतु्रस ५:४)। एल्डरहरूले िण्डलीको 

सर्दस्यहरूलाई िुवाउिुपछन, उिीहरूको रक्षा गिुनपछन, उिीहरूको हरेचाहा गिुनपछन र उिीहरूको रनत्िक वृनि र भलाइका 

लानग उिीहरूको अगुवाइ गिुनपछन। एल्डरहरूल े रफ्िो काि इ्छुक भएर गिुनपछन, िानिसहरूिानर् प्रभुत्व गिे 

व्यनिगतरूपिा होइि तर उर्दाहरणको रूपिा (१ पतु्रस ५:३-४) यसल ेिण्डली अगुवाहरूको अनधकार जिाउि ेव्यवहारलाई 

रोक् िेछ भिी रिा गिन सदकन्छ। एल्डरहरूले रफ्िो कािलाई िनिको पर्द ओगट्ि ेहोइि तर सेवा प्रर्दाि गि े नहसाबले 

हिेुनपछन। 

हरेक एल्डरल े अरू एल्डरहरूका सार्सार्  िण्डलीका सर्दस्यहरूको पनि र्देिरेि गिुनपछन (प्रेररत २०:२८)। यसप्रकार 

सर्दस्यहरू िात्र होइि, तर एल्डरहरू पनि रफ्िा व्यवहारको निनतत जवाफर्देही रहन्छिर (नह्ूरह १३:१७)। एल्डरहरूल े

सर्दस्यहरूलाई झूटा निक्षकहरूर्देनि पनि बचाउिुपछन, जसल ेबाइबलको सत्यतालाई बङ्खग्याउैँछिर र सर्दस्यहरूलाई रफ्िो 

पक्षिा नलि िोज्छिर (प्रेररत २०:२९-३१)। एल्डरहरूल े किजोरहरू र िाैँचोिा परेका व्यनिहरू; जस्त : टुहुराहरू र 

नवधवाहरू, परर्देिीहरू, िरणार्ीहरू र ियाैँ नवश् वासीहरूको हरेचाहा गिुनपछन (१र्ेसलोनिके ५:१२-१४)। एल्डरहरू 

नबरािीहरूकहाैँ गएर उिीहरूका निनतत प्रार्निा गररदर्दिुपछन (याकूब ५:१४)। 

२. एल्डरहरूको पररर्र्दर को र्दोस्रो कायन : परिशे् वरको घरको अगवुाहरू44 र व्यवस्र्ापकहरू45 बन् ि।ु 

१ र्ेसलोनिके ५:१२-१३; १ नतिोर्ी ३:४-५; १ नतिोर्ी ५:१७; तीतस १:७ पढ्िुहोसर। 

एल्डरहरूको र्दोस्रो कायन परिशे् वरको घरका अगुवाहरू र व्यवस्र्ापकहरू बन् िु हो। 

 उिीहरूल ेरफू अगानड (ग्रीक : प्रोनहस्टेिी) िँहडेर रफ्िो पररवारलाई र िण्डलीलाई अगुवाइ गिुनपछन। 

 उिीहरू परिेश् वरको घरको अर्निास् त्री, भण्डारे (ग्रीक: ओइकोिोिस) जस्त  भएर व्यवस्र्ापि गिुनपर्दनछ (तीतस १:५)। 

१ र्ेसलोनिके र १ नतिोर्ीिा एल्डरहरूको कायनलाई 'रफू अगानड िँहडेर अगुवाइ गिुन', निर्देिि दर्दिु र उर्दाहरण बन् िु भिी 

वणनि गररएको छ। उसको अगुवापिको ि ली उसको नजतिािा रहकेाहरूिानर् अनधकार जिाउिु होइि, तर उिीहरूको 

निनतत उर्दाहरण बन् ि ुहो (१ पतु्रस ५:२-३)। एल्डरल ेरफ्िो पररवारलाई डो् याउि सकेि भिे (१ नतिोर्ी ३:४-५) अर्वा 

उसकी पत् िी अर्वा सन्तािलाई अझ बढी उसको वास्ता चानहएको छ भ िे उसले सेवकाइिा रानजिािा दर्दिुपछन तादक उसल े

उिीहरूलाई रवश्यक िात्रािा वास्ता गिन सकोसर। उसको घरका र िण्डलीका नजतिेवारीहरूको बीचिा सन्तुलि हुिुपछन। 

तीतसको पत्रिा एल्डरहरूको कायनलाई 'परिेश् वरको घरको अर्निास् त्री, भण्डारे, व्यवस्र्ापक अर्वा प्रिासक बन् िु' भिी 

वणनि गररएको छ (ग्रीक: ओइकोस)। व्यवस्र्ापि गि ेि ली भिकेो सेवा गिुन हो! एल्डरहरूको नजतिेवारी स्र्ािीय िण्डलीका 

सतपनत्त र गनतनवनधहरूलाई व्यवस्र्ापि गिुन हो। नडकिहरूलाई होइि तर एल्डरहरूलाई िण्डली अगुवाइ गिे र व्यवस्र्ापि 

गि ेनजतिा दर्दइएको छ। 

                                                           
42 ग्रीि : पोइमेन; ल्यादटन : पास्टर 
43 ग्रीि : एवपस्िोपोस 
44

 ग्रीि : प्रोदहस्टामेनस 
45

 ओइिोनोमस 
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िानिसहरू र गनतनवनधहरूका सतबन्धिा नित िनलनित कायनहरू एल्डरहरूका नजतिेवारीिा पछनिर। निनश् चतरूपिा एल्डरहरू 

िण्डलीका सर्दस्यहरूप्रनत नजतिेवार रहन्छिर, तर एल्डरहरूको यी कायनहरूप्रनत नजतिेवार रहन्छिर र उिीहरू प्रभुप्रनत र 

एल्डरहरूको पररर्ध्य प्रनत जवाफर्देही हुन्छिर! 

(१) एल्डरहरूल ेिण्डलीका सवेाहरू सञ् चालि गछनिर। 

उिीहरूले रराधिा सेवाको रूपिा साप् तानहक भेलाहरू र बाइबल अध्ययि, प्रार्निा र सङ्खगनतका लानग सािा भेटघाटहरू 

सञ् चालि र अगुवाइ गछनिर (प्रेररत २:४२)। उिीहरूल ेि  बनप् तस्िा अनि प्रभु-भोज, िण्डलीका उत्सवहरू, नववाहहरू, िृत्यु-

संस्कारहरू, भेटघाटहरू र ब ठकहरूजस्ता नविेर् सेवाहरू पनि सञ् चालि गछनिर, जसले सर्दस्यहरूलाई नसक् ि र सुसनित हुि 

िद्दत गर्दनछ। 

(२) एल्डरहरूल ेिण्डलीका निसिेरी कायनहरू सञ् चालि गछनिर। 

सिाजिा र यहाैँका संस्र्ाहरू; जस्त : नवद्यालयहरू, क्लबहरू र सरकारिा राम्रो प्रभाव पािन (ित्ती ५:१४-१६) र 

पररवारहरूनभत्र र बानहर सुसिाचार प्रचार गिन (ित्ती १०:३२-३७; प्रेररत ५:४२) का लानग उिीहरूल े िण्डलीका 

सर्दस्यहरूलाई संसारका िानिसहरूको निनतत प्रार्निा गिन उत्सानहत गछनिर (१ नतिोर्ी २:१-२)। उिीहरूल ेअरू प्रान्तहरू र 

र्देिहरूिा निसिका कािहरू अनघ बढाउैँछिर। उिीहरूले नर्चोनिचो र सतावटिा परेका िण्डलीहरू र अरू इसाई 

संगठिहरूलाई पनि सहायता गछनिर (रोिी १५:२३-२४; दफनलप्पी १:५; दफनलप्पी ४:१५-१६; ३ यूहन् िा ५-८) (२ कोररन्र्ी 

८ अध्याय पढ्िुहोसर)। 

(३) एल्डरहरूल ेिण्डलीिा तानलिका कायनक्रिहरू सञ् चालि गछनिर। 

उिीहरूले ग्रहण गिन र बनप् तस्िा नलि तयार भएका िानिसहरूको सिूहलाई अगुवाइ गछनिर। सब  ियाैँ नवश् वासीहरूले राम्रो 

पराििन पाइरहकेा छिर, दक छ ििर, िण्डलीका सब  सर्दस्यहरू येि ू ख्रीष्टका चेलाहरू बिाइएका छिर दक छ ििर र ख्रीष्टको 

िरीरको सेवाको नवनभन् ि कायनहरूका निनतत सुसनित भएका छिर दक छ ििर भिी उिीहरूल े्याल रा्छिर (एदफसी ४:११-

१४)। एल्डरहरूले तानलि पाइरहकेा छिर र सुसिाचार, चेलापि, निसिहरू, दकिोर-दकिोरीहरू, जवािहरू र अरू 

सिूहहरूका लानग तानलिहरू सञ् चालि भएका छिर दक छ ििर भिी उिीहरूल ेर्देिरेि गछनिर। 

(४) सर्दस्यहरूल ेराम्ररी काि गरररहकेा छिर दक छ ििर भिी एल्डरहरूल ेर्देिरेि गछनिर। 

उिीहरूल ेसर्दस्यहरूलाई रफ्िा सतबन्धहरूिा प्रेििा, रफ्िा दक्रयाकलापहरूिा असल कािहरूिा र रफ्िा सभाहरूिा 

इिािर्दारीतािा उत्साह दर्दन्छिर (नह्ूरह १०:२४-२५)। 

उिीहरूले सर्दस्यहरूलाई रफ्िो प्रनतभा र रनत्िक वरर्दािअिुसार अर्वा परिेश् वरले तोक् िभुएको कािअिुसार िण्डलीिा 

कततीिा एउटा काििा संलग् ि रहि उत्साह दर्दन्छिर। उिीहरूको िण्डली सर्दस्यहरूलाई नतिका प्रनतभाहरू र रनत्िक 

वरर्दािहरू पत्ता लगाउि िद्दत गछनिर र नतिले सहभानगता जिाउि सक् िे कुि  दक्रयाकलापहरू छिर भिी िोज् ि सहायता 

गछनिर। उिीहरू िण्डली सर्दस्यहरूलाई पररचालि गिन रनत्िक वरर्दािहरूको अभ्यासलाई व्यवनस्र्त गिन नजतिेवार रहन्छिर 

(रोिी १२:३-८; १ कोररन्र्ी १२:४-७; १ कोररन्र्ी १४:२६-४०; १ र्ेसलोनिके ५:१९-२१; १ नतिोर्ी ४:१४; २ नतिोर्ी 

१:६; १ यूहन् िा ४:१)। 

उिीहरूले िण्डली सर्दस्यहरूबीचको व्यनिगत सहायतालाई उत्प्रेररत गछनिर र सर्दस्यहरूलाई व्यनिगत सहायता पनि दर्दन्छिर 

(प्रेररत १८:२४-२८)। उिीहरूले सर्दस्यहरूलाई धयनतापूवनक निक्षा र सल्लाह दर्दन्छिर, स्याउैँछिर र उत्साह दर्दन्छिर (२ 

नतिोर्ी ४:१-५; तीतस २:१५)। उिीहरूल ेिण्डलीिा पास्टरीय सहायता स्र्ानपत गछनिर (१ र्ेसलोनिके ५:१२-१५)। अनि 

उिीहरूल ेइसाई अिुिासि कायि रा्छिर (ित्ती १८:१५-१७; १ कोररन्र्ी ५:९-१३)। 

३. एल्डरहरूको पररर्र्दर को तसे्रो कायन : परिशे् वरको वचिको निक्षक बन् ि ु

१ र्ेसलोनिके ५:१२; १ नतिोर्ी ३:२; १ नतिोर्ी ५:१७; तीतस १:९ पढ्िुहोसर। 

एल्डरहरूको तेस्रो कायन परिेश् वरको वचिको निक्षकहरू बन् ि ुहो। 

 उिीहरू नसकाउि (ग्रीक: नडटकरटकोस) योग्यको हुिुपछन (१ नतिोर्ी ३:२)। 

 उिीहरूल ेप्रचार गिन र नसकाउिको लानग निहिेत गिुनपछन (१ नतिोर्ी ५:१७)। 
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 र उिीहरू (ख्रीष्ट र उहाैँका प्रेररतहरूद्वारा) नसकाइएअिुसार ि  नवश् वासयोग्य वचििा अनडग रहिुपछन तादक उिीहरूले 

असल नसिान्तद्वारा अरूहरूलाई उत्साह दर्दि सकूिर र नतिको नवरोध गिलेाई इन्कार गिन सकूिर46 (तीतस १:९)। 

बाइबलको सन्र्दभनिा एल्डरहरूका नजतिेवारीहरू यी हुिर: 

(१) प्रचार गिुन 

एल्डरहरूले अनवश् वासीहरूलाई, अइसाईहरूलाई र इसाईहरूलाई परिेश् वरको वचि प्रचार गछनिर (१ नतिोर्ी ५:१७)। 

(२) बाइबल अध्ययि 

उिीहरूल ेअनवश् वासीहरू र नवश् वासीहरूसैँग सिूहगत छलफलिा सत्य पत्ता लगाउिको निनतत बाइबल प्रयोग गछनिर (प्रेररत 

१७:१-४,११)47। 

(३) निक्षा दर्दि ु

उिीहरूल ेबाइबलिा नलनपबि भएअिुसार ि  िण्डलीका सर्दस्यहरूलाई परिशे् वरको सतपूणन इ्छा नसकाउैँछिर (प्रेररत 

२०:२०,२७)48। उिीहरू बाइबलिा लेनिएको भन्र्दा बानहर जाि पाउैँ र्द ििर (१ कोररन्र्ी ४:६)। 

(४) व्यवहारिा उतािुन 

उिीहरूल ेिण्डली सर्दस्यहरूलाई येिू ख्रीष्टका रञाकाहरू पालि गिन नसकाउैँछिर (ित्ती २८:२०क)49। 

(५) पास्टरीय हरेचाहा 

उिीहरूल े नवश् वासीहरूका सिझिा परिेश् वरको वचि िोप् िको लानग, नवश् वासीहरूलाई स्याउिको लानग, डराउि े

िानिसहरूलाई उत्साह दर्दिको लानग, अल्छेहरूलाई चेताउिी दर्दिको लानग र सत्यको नवरोध गिेहरूलाई हप् काउिको लानग 

बाइबल प्रयोग गछनिर (कलस्सी ३:१६; १ र्ेसलोनिके ५:१२-१५; २ नतिोर्ी २:२३-२६)। 

(६) नसिान्तहरू 

उिीहरूल ेबाइबललाई पक् का नसिान्तको ििुिाको रूपिा प्रयोग गर्दनछिर (२ नतिोर्ी १:१३) र स िानन्तक नवर्यहरूका 

बारेिा निणनय गछनिर (प्रेररत १५ अध्याय) अनि झूटा नसिान्तहरू अस्वीकार गछनिर (तीतस १:९)। 

४. एल्डरहरूको पररर्र्दर को चछर्ो कायन : परिशे् वर र िानिसहरूको सवेक बन् ि ु

ित्ती २०:२५-२८; १ पतु्रस ५:२-३ पढ्िुहोसर। 

एल्डरहरूको चछर्ो कयन परिेश् वर र िानिसहरूको सेवा गिुन हो। 

 उिीहरूल ेरफूलाई सनतपएका िानिसहरूिानर् प्रभुत्व गि ेहोइि तर उिीहरूको सेवा गिुनपछन। 

 यो कायनले एल्डरहरूको अगुवापिको ि लीलाई वणनि गछन। 

येिूले नतिीहरूलाई रफूकहाैँ बोलाएर भन् िुभयो, एनतिीहरूलाई र्ाहा ि  छ, दक अन् यजानतका िासकहरूले नतिीहरूिानर् 

निरङर  कुि िासि गर्दनछिर , र ठूलाठालुहरूले नतिीहरूिानर् अनधकार जिाउैँछिर । नतिीहरूका बीचिा यस् तो हुिेछ ि, तर जो 

नतिीहरूिा ठूलो हुि े इ् छा गर्दनछ, त् यो नतिीहरूको सेवक हुिुपछन। जो नतिीहरूिध् य े पनहलो हुिे इ् छा गर्दनछ, त् यो 

नतिीहरूको किारो हुिुपछन, जसरी िानिसको पुत्र पनि सेवा पाउिलाई होइि तर सेवा गिन र धेर को छुटकाराको िोल स् वरूप 

रफ् िो प्राण दर्दि रयोए (ित्ती २०:२५-२८)। यसकारण एल्डरहरूले िानिसहरूको भलाइ गिुनको सार्सार्  रफ्िो अगुवापि 

कायानन्वयि गिे तररकालाई फाइर्दा पु् याउिको लानग रफ्िा नजतिेवारीहरू िवानह गिुनपछन। 'सेवा' िब्र्दले ि  सारंििा 

अगुवापिको ि लीलाई एक  िब्र्दिा वणनि गछन। 

बाइबलीय अगुवापि सांसाररक अगुवापिभन्र्दा सध ैँ उल्टो हुन्छ! एल्डरहरूल े स्वे्छाल,े निस्वार्न सिपनणताल े र उर्दाहरण 

बिेर सेवा गिुनपछन। उिीहरूल ेकनहले पनि िण्डलीको सर्दस्यहरूिानर् प्रभुत्व जिाएर िासि गिुनहुैँर्द ि (१ पतु्रस ५:२-३)! 

                                                           
46

 ग्रीि : ??? 
47

 See Evangelisation, www.deltacourse.org 
48

 www.deltacourse.org, पुरानो िरारसतबन्धी पन्र पाठहरू र नयााँ िरारसतबन्धी पन्र पाठहरू हेनुणहोस।् 
49

 बाइबललाई लागु गने िुरा हेनुणहोस, www.deltacourse.org 

http://www.deltacourse.org/
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उिीहरूल ेरफू अगानड िँहडेर अनि उर्दाहरण दर्दएर अगुवाइ गिुनपछन। िण्डली सर्दस्यहरूद्वारा सेवा गररिुको साटो एल्डरहरूल े

ती सर्दस्यहरूको सेवा गिुनपछन (लूका २२:२५-२७)! इसाई अगवुापि सध ैँ बाैँनडएको अगुवापि र सेवक अगुवापि हो। 

छ. एल्डरहरूलाई सुसनित पािुन 

एल्डरहरू नविेर्रूपिा निनक्षत अर्वा पूणनकालीि किनचारी हुि पछन भन् िे जु री छ ि। ियाैँ करारको सियिा केही एल्डरहरू 

िात्र पूणनकालीि सेवक नर्ए तर नतिीहरूलाई एकिात्र पूजाहारी, पास्टर, सेवक, अगुवा अर्वा निक्षक हुिको लानग कोही 

पनि नियुि गररएका नर्एििर। 

एल्डरहरू पक् का इसाई नसिान्तिा अनडग रहिुपछन (तीतस १:९) र अरूलाई परिेश् वरको वचि (बाइबल) नसकाउि सक् िे 

हुिुपछन (१ नतिोर्ी ३:२)। 

प्रेररतहरूले स्वयिर येिूबाट 'कायनक्षेत्रिा ि  तानलि' पाए। त्यसरी ि  एल्डरहरूले प्राय: रफ्िा कायनहरूका लानग रफ्िो 

कायनक्षेत्रिा ि  तानलि पाए। उर्दाहरणको लानग भन् िे हो भि ेनतिोर्ी र तीतसल ेप्रेररत पावलबाट कायनक्षेत्रिा ि  तानलि पाए। 

एल्डरहरूले प्रचार गिन, नसकाउि, बनप् तस्िा दर्दि, प्रभु-भोज सञ् चालि गिन, रनिर्र घोर्णा गिन र ियाैँ कायनभारको लानग 

िानिसहरूलाई अनभर्ेक गिुनभन्र्दा अनघ50 उिीहरूल े बाइबल स्कुल अर्वा इश् वरिास् त्रीय सेनििारीिा औपचाररक निक्षा 

नलएको हुि पछन भिी बाइबलल ेनसकाउैँर्द ि। 

केही एल्डरहरू पनहलेर्दनि ि  प्रचारकहरू र निक्षकहरू हुन्छिर (१ नतिोर्ी ५:१७), तर उिीहरूल ेयो काि पूणनकालीि अर्वा 

पाएको सियिा िात्र गर् े भन् िे बारेिा बाइबलल े केही पनि बताउैँ र्द ि! सब  पररपक् व इसाईहरूलाई (चेलाहरूलाई) येि ू

ख्रीष्टद्वारा अरू िानिसहरूलाई परिेश् वरको वचि नसकाउिु भिी रञाका दर्दइएको छ। 

 एि ल ेनतिीहरूलाई रञाका गरेका सब  कुरा पालि गिन नतिीहरूलाई नसकाओए (ित्ती २८:२०)। 

 एख्रीष्टको वचि नतिीहरूिा प्रिस्तसैँग बास गरोसर। परूा बुनििािीसार् एउटाले अकानलाई नसकाओ र अती र्दओेए 

(कलस्सी ३:१६)। 

केही इसाईहरूल े नतिोर्ी र तीतसजस्ता िानिसहरूलाई अनहलेका पास्टरहरू अर्वा अगुवाहरूको संञाका दर्दए तापनि 

वास्तविा उिीहरू नतिीहरूभन्र्दा बढी ि  नर्ए। उिीहरूले पावलको निसि यात्रािा सैँग  यात्र गरे अर्वा नविेर् कायन 

(िण्डली स्र्ापिा) पूरा गिनको लानग एकल  यात्र गरे। यसकारण उिीहरू निसेिरीहरू नर्ए! तर नतिोर्ी र तीतसले रफ्िो 

तानलि ईश् वरिास् त्रीय संस्र्ाबाट होइि तर सीध  पावलबाट प्राप् त गरेका नर्ए। 

ज. एल्डरहरूको अनधकार 

१. परिशे् वरल ेअनधकार दर्दिहुुन्छ। 

परिेश् वरल े अनधकार दर्दिुहुन्छ (रोिी १३:१-२), र अनधकारिा रहकेा सब  िानिसहरूको अनधकार सीनित हुन्छ (प्रेररत 

४:१९-२०; प्रेररत ५:२९)। सब  एल्डरहरू प्रभु येि ूख्रीष्टको अनधकारिुनि रहकेा हुन्छिर, अर्ानतर ... 

 बाइबलको (सहीरूपिा अिुवार्द गररएको) अनधकारिुनि (१ कोररन्र्ी ४:६) 

 ख्रीष्टको रत्िाको अनधकारिुनि, जसल ेकनहल्य  पनि बाइबलको नवु ि केही पनि भन् िुहुन् ि (ित्ती २८:१९; यहून् िा 

१६:१३-१५) 

 एल्डरहरूको पररर्र्दर को अनधकारिुनि (प्रेररत २०:२८; १ पतु्रस ५;५), जो बाइबलिा लेनिएका कुराभन्र्दा बनहर कनहल े

पनि जाैँर्द ि (१ कोररन्र्ी ४:६)। 

 

 

                                                           
50

 यो मध्य युगिो अभ्यासिो अंश हो, जब 'क्लोररिस' (मण्डली िमणचारीहरू) र 'लाइिस' (मण्डलीिा साधारर् मातनसहरू) बीचमा 
सर्न् नता राखिन्थ्यो। 
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२. एल्डरहरूको नित िनलनित क्षते्रहरूिा सीनित अनधकार हुन्छ। 

बाइबलल े एल्डरहरूका लानग तोकेको कायनहरूिा एल्डरहरूको अनधकार हुन्छ। उिीहरूको अनधकारक अभ्यासको लानग 

िण्डलीको सर्दस्यहरूले रफूलाई उिीहरूप्रनत सिर्मपत गिुनपछन (१ र्ेसलोनिके ५:१२)। एनतिीहरूका अगुवाहरूको 

रञाकापालि गर (ग्रीक: हगे्युिेिोइ), र नतिीहरूका अनधििा बस। दकनिक लेिा दर्दिुपछन भन् िे कुरा जािेर ि  नतिीहरूल े

नतिीहरूका प्राणको हरेचाह गछनिर। यो काि नतिीहरूले रिन्र्दसार् गरूिर। र्द:ुि िािरे होइि, ित्रता त्यसबाट नतिीहरूलाई 

कुि  लाभ हुैँर्द िए (नह्ूरह १३:७)! 

तर अगुवापिको स्र्ाििा रहरे पनि तपाईंकहाैँ परिेश् वरको वचि िल्याउिे र नवश् वासिा तपाईंको निनतत उर्दाहरण बन् ि 

िसक् िे व्यनिलाई तपाईंको अगुवाको रूपिा नलि सदकर्द ि! एरफ्िा अगुवाहरूको सतझिा राि (ग्रीक: हगे्युिोिोइ), जसल े

परिेश् वरको वचि नतिीहरूलाई सुिाए। नतिीहरूका जीविको पररणािलाई ध्याि र्देओ, र नतिीहरूका नवश् वासको अिुकरण 

गरए (नह्ूरह १३:७)! 

३. एल्डरहरूको निनतत नित िनलनित क्षते्रहरूिा अनधकार हुैँर्द ि। 

त पनि, एल्डरहरूको51 यी क्षेत्रहरूिा अनधकार हुैँर्द ि: उिीहरूसैँग िानिसहरूलाई बचाउिे, िानिसहरूलाई पनवत्र रत्िाल े

बनप् तस्िा दर्दिे, िानिसहरूलाई पनवत्र रत्िाले डो् याउिे, रनत्िक वरर्दािहरू दर्दिे, पनवत्र रत्िाको फलद्वारा 

िानिसहरूलाई पररवतनि गिे, िानिसहरूलाई नविेर् सेवकाइको निनतत बोलाउिे, नतिीहरूलाई नविेर् काि गिन रञाका दर्दिे 

अर्वा िानिसहरूलाई प्रयोग गिे अनधकार (अर्वा िनि) हुैँर्द ि। यी कायनहरू नविेर्रूपिा प्रभु येिू ख्रीष्ट र उहाैँको रत्िाको 

हो, एल्डरहरूको होइि! िण्डलीका सर्दस्यहरू एल्डरहरूको सतपनत्त अर्वा नतिीहरूको अनधििा रहिे िानिसहरू होइििर। 

सर्दस्यहरूको दर्दिक जीवि, सतपनत्त र प सािानर् एल्डरहरूको कुि  अनधकार हुैँर्द ि। िण्डलीको सर्दस्यहरूका पररवार, काि-

व्यवसाय अर्वा नतिीहरूल े सिय नबताउिे तररकाहरूिा एल्डरहरूको कुि  अनधकार हुैँर्द ि। यसकारण येि ू ख्रीष्टल े

एल्डरहरूलाई उिीहरूको हरेचाहिा सुनतपएका िानिसहरूिानर् 'प्रभुत्व िजिाउिू' भिी रञाका दर्दिुहुन्छ (ित्ती २०:२५-२८; 

१ पतु्रस ५:२-३)। 

४. एल्डरहरूको पररर्ध्य को एल्डरहरूको अनधकार सिाि हुन्छ, तर उिीहरूका कायनहरू भि ेफरक हुन्छिर। 

केही एल्डरहरूल ेिण्डलीिा अगुवाइ गिनछिर भि ेअरू एल्डरहरू प्रचार गि ेर नसकाउि ेकाि गछनिर (१ नतिोर्ी ५:१७)। 

िण्डलीिा उिीहरूका कायनहरू फरक-फरक भए तापनि उिीहरूल ेएकसार् एल्डरहरूको पररर्र्दर अर्वा सिूह नििानण गछनिर 

(१ नतिोर्ी४:१४)। एकजिा एल्डर अको एल्डरभन्र्दा बढी िहत्वपूणन हुैँर्द ि। 

 सेनििारी अर्वा बाइबल स्कुलिा ईश् वरिास् त्रीय निक्षा पाएका एल्डरहरू 

 र त्यस्ता निक्ष िपाएका साधारण एल्डरहरू 

यी र्दईु दकनसिका एल्डरहरूको बीचिा अनहलेजस्तो रधुनिक नभन् िता ियाैँ करारको सियिा नर्एि। 

सब  एल्डरहरू यिेू ख्रीष्टका चेलाहरू बिाइएका र त्यसपनछ कािको तानलििा स्वीकाररएका इसाईहरू नर्ए। अन्तिा 

उिीहरूलाई िण्डलीिा नविेर् काि गिनका लानग नविेर् कायनभारको निनतत नियुि गररएको नर्यो (ग्रीक: केइरोटोनियो, 

प्रेररत १४:२३) अर्वा (ग्रीक: क्यानर्सटेिी, तीतस १:५)। 

५. जवाि एल्डरहरूको पनि प्रछढ एल्डरहरूको सिाि अनधकार हुन्छ। 

परिेश् वरल े जवाि नवश् वासीहरू र प्रछढ नवश् वासीहरू र्दवु बाट िम्र स्वभावको अपेक्षा गिुनभए तापनि (१ पतु्रस ५:५-६), 

परिेश् वरले जवाि एल्डरहरूलाई रफूभन्र्दा पाका नवश् वासीहरूलाई नसकाउिे, सल्लाह दर्दिे र रवश्य परे स्याउि े

नजतिेवारी र अनधकार पनि दर्दिुहुन्छ (१ नतिोर्ी १:३-५; १ नतिोर्ी ४:११-१३; १ नतिोर्ी ५:२०; २ नतिोर्ी २:२२-

२६)। त पनि सब  एल्डरहरूले एक-अकानलाई सतिािपूवनक व्यवहार गिुनपर्दनछ (१ नतिोर्ी ३:२: १ नतिोर्ी ५:१-२: तीतस 

१:७)। 

                                                           
51

 एल्डरहरू र मण्डलीिा अरू संस्थाहरू अथवा इसाई संगठनहरूिो यी के्षत्रहरूमा अथधिार हुाँदैन। 
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झ. अगुवापिको ऐनतहानसक छाता सरंचिाहरू : पररर्र्दर हरू र धिनसभाहरू 

१. ियाैँ करारल ेनसकाउैँछ, दक हरेक िण्डलीिा एल्डरहरूको रफ्ि  पररर्र्दर हुन्छ। 

ियाैँ करारको िण्डलीिा तहगत प्रणाली नर्एि! ियाैँ करारिा स्र्ािीय िण्डलीलाई पजूाहारी अर्वा पास्टर अर्वा 

सेवकजस्ता एकजिा िात्र अगवुाले अगुवाइ गर्दिैर्,े तर 'एल्डरहरूको पररर्र्दर'ल े (ग्रीक: प्रेस्बुटेररयोि) अगुवाइ गर्दन् यो (१ 

नतिोर्ी ४:१४)। एल्डरहरूको पररर्र्दर को काि गोठालाहरू बन् िु र सर्दस्यहरूको र्देिरेि गिुन नर्यो (प्रेररत २०:२८; १ पतु्रस 

५:२)। ियाैँ करारको िण्डलीको अगुवाइ कुि  एक िानिसको िात्र नविेर् अनधकारको कुरा नर्एि, तर िानिसहरूको सिूहको 

नजतिेवारी नर्यो, जसलाई 'एल्डरहरू' (बहुवचि) अर्वा 'एल्डरहरूको पररर्र्दर' (ग्रीक: प्रेस्बुटेररयोि) भनिन््यो। सब  

एल्डरहरूले एक-अकानिा अगवुापिको नजतिेवारीहरू बाैँ्र्े (प्रेररत ११:३०; प्रेररत १४:२३; प्रेररत १५:२,२२; प्रेररत 

२०:१७; १ नतिोर्ी ५:१७; तीतस १:५; याकूब ५:१४; १ पतु्रस ५:१)। ियाैँ करारिा 'गोठाला' र 'संरक्षक' िब्र्दहरू सध ैँ 

'एल्डर' (ग्रीक: प्रेस्बुटेरोस) िब्र्दसैँग सतबनन्धत हुन्छ। 

२. एल्डरहरूको पररर्ध्य को एल्डरहरूल ेएक-अकानको हरेचाह गछनिर। 

प्रेररत पावलल ेएदफससको िण्डलीको एल्डरहरूलाई (ग्रीक: प्रसे्बुटेरोइ) बगालको 'हरेचाह गि'े (ग्रीक: प्रोसेको) िात्र होइि, 

तर अरू एल्डरहरूको पनि हरेचाह गिून भिी रर्देि दर्दए (प्रेररत २०:१७,२८)। यसकारण एल्डरहरूको पररर्ध्य को कुि  पनि 

एल्डरको स्तर अतवा अनधकार अरू एल्डरहरूभन्र्दा िानर् हुैँर्द ि! एल्डरहरूको पररर्ध्य िा सिाि व्यनिहरूिा पनहलो व्यनि 

कोही पनि हुैँर्द ि। 

बाइबलिा यो कुराको कुि  प्रिाण छ ि, दक नवश् वव्यापी िण्डलीिा स्र्ािीय िण्डलीहरूका एल्डरहरूभन्र्दा िानर् कुि  

कायनभार नर्यो! पूजाहारीहरू र पूजाहरीिानर् नियिु गररएका एकजिा नबिप बीच अनि 'क्लरेरकस' (कायनभार) र 'लाइकस' 

(साधारण व्यनि) को बीचिा रधुनिक नभन् िता ियाैँ करारिा पाइैँर्द ि! 'संरक्षक बन् िु' हरेक एल्डरको कायनहरूिध्य े एक 

नर्यो, त्यो नबिप भनििे व्यनिको काि होइि! 

३. यरूिलिेको पररर्र्दर एल्डरहरूको पररर्ध्य भन्र्दा िानतको पररर्र्दर अर्वा धिनसभा नर्एि। 

के ियाैँ करारको सियिा स्र्ािीय िण्डलीका एल्डरहरूभन्र्दा िानर् िण्डलीको कायनभारहरू नर्ए? 

प्रेररत १५:१-२,४,६,२२; प्रेररत २०:१७,२८ 

यरूिलेिको ब ठक र्दईु स्र्ािीय िण्डलीका प्रनतनिनधहरूबीचको पराििन िात्र नर्यो: 

 एनन्टओनियाको स्र्ािीय िण्डलीका प्रनतनिनधहरू (अन्यजानतहरूबाट) 

 र येि ूख्रीष्टका प्रेररतहरूका सार्िा यरूिलेिको स्र्ािीय िण्डलीका प्रनतनिनधहरू (यहूर्दीहरूबाट) (प्रेररत १५:१-३५)। 

यसको उदे्दश्य 'ितिा' र परुािो करारका अरू परतपरागत व्यवस्र्ाहरूलाई ियाैँ करारको िण्डलीिा अझ  व धानिकरूपिा 

रा् िे अर्वा िरा् िे भन् ि े नर्यो। केही यहूर्दी इसाईहरू यरूिलेिबाट नसररयाको एनन्टओनियािा यात्र गरेर अन्यजानत 

इसाईहरूलाई उिार पाउिको लानग ितिा गिैपछन भिी नसकाएका नर्ए (प्रेररत १५:१; गलाती १:६-९; गलाती ४:९-

१०,१७; गलाती ५:१-१२; गलाती ६:१२-१६)। यरूिलेिको यो ब ठक र्दईु स्र्ािीय िण्डलीहरूबीचको पराििन िात्र नर्यो, 

संसारभररको सब  स्र्ािीय िण्डलीहरूको प्रनतनिनधहरूको निणानयक ब ठक (पररर्र्दर अर्वा धिनसभा) होइि! यरूिलेिको यो 

भेलाको संसारको सब  िण्डलीहरूिानर् कुि  अनधकार नर्एि र यसकारण उिीहरूलाई अरू िण्डलीहरूका बारेिा कुि  

प्रिानणक निणनय गि ेकुि  अनधकार नर्एि र यसकारण उिीहरूलाई अरू िण्डलीहरूका बारेिा कुि  प्रिानणक निणनय गि ेकुि  

अनधकार नर्एि। 

प्रेररत १६:४ को 'निणनयहरू' अर्वा 'नियिहरू' (ग्रीक: डोगिाता केदक्रिेिा) अर्दालतको िब्र्दावलीसैँग सतबनन्धत छ र यी कुि  

'वाध्यात्िक वा अनिवायन निणनयहरू' नर्एििर तर प्रेररतहरू र पनवत्र रत्िाबाट अरू स्र्ािीय िण्डलीहरूलाई 'सल्लाहहरू'का 

रूपिा निणनयहरू नर्ए। यी सल्लाहहरूलाई स्वीकार गिन पनि सदकन््यो अर्वा अस्वीकार गिन पनि सदकन््यो। सब  
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इसाईहरूल े पालि गिपैि े कुराचािँह (प्रेररत १६:४) िूर्मतपजूा र व्यनभचारर्देनि अलग रहिु हो। अनि अन्यजानतका सब  

इसाईहरूल ेत्याग् िुपि ेकुराचािँह यहूर्दीहरूिध्येबाटका इसाईहरूलाई रफ्िा व्यवहारद्वारा अपिाि िगिुन हो। रफ्िा किजोर 

भाइहरूलाई प्रेि गरररहिको निनतत र्दनह्रला भाइहरूल े'रवश्यक कुराहरू' (ग्रीक: एपािाग्केस) लाई इन्कार गिुनपछन, अर्ानतर 

िूर्मतहरूलाई बनल चढाइएका र्ोकहरू, िासुिा रहकेो रगत र गला अैँठ्याएर िाररएका पिुको िासु (सहीरूपिा ििाररएका 

पिुहरू) (प्रेररत १५:२८-२९; रोिी १४:१-६ हिेुनहोसर)। यसरी यी निणनयहरू इसाई प्रेिको बारेिा नर्ए! 

कुि  राषृ्ट अर्वा संसारभररक  स्र्ािीय िण्डलीहरूका एल्डरहरूका पररर्ध्य हरूभन्र्दा िानर् कुि  छाता संगठि (पररर्र्दर अर्वा 

धिनसभा) हुन्छ, जसिा प्रनतनिनधहरूल ेकुि  राष्ट्र अर्वा संसारभररक  सब  िण्डलीहरूका लानग वाध्यकारी निणनयहरू बिाउैँछ 

भन् िेबारेिा बाइबलिा एउटा पनि प्रिाण छ ि! परतपरागत पररर्ध्य हरू अर्वा धिनसभाहरू इ.सं. र्दोस्रो िताब्र्दीपनछ िात्र 

अनस्तत्विा रएका हुिर! 

४. िण्डली इनतहासिा अगवुापिको तहगत प्रणालीको नवकास। 

डोटा निर्देनिका ४, पररनिष्ट १९ अध्ययि गिुनहोसर। 

५ प्रार्निा (८ नििेट)                               [प्रनतदक्रयाहरू] 

                              परिशे् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि ेप्रार्निा 
 

सिूहिा पाल पालो गरी तपाईंले रज के नसक् िुभएको छ, त्यसबारे प्रनतदक्रयात्िकरूपिा परिेश् वरसैँग छोटो प्रार्निा गिुनहोसर। 

अर्वा र्दईु वा तीि जिाको सिूहिा नवभाजि भएर तपाईंल ेरज जे नसक् िुभएको छ, सोबारे परिेश् वरसैँग प्रनतदक्रया जिाउैँर्द  

प्रार्निा गिुनहोसर। 

६ गहृकायनको निनतत तयारी (२ नििेट) 

                                                 अको पाठको निनतत 
 

(सिहूको अगवुा - तपाईंका सिूहका सर्दस्यहरूलाई यो गहृकायनको तयारी ले् ि लगाउिुहोसर वा उिीहरूलाई यसको 

प्रनतनलनप बिाउि लगाउिुहोसर।) 

१. प्रनतविता - चेलाहरू बिाउिको निनतत प्रनतबि हुिुहोसर। 'इसाई अगुवाको नविेर्ताहरू' भन् िे निक्षालाई अको व्यनि 

अर्वा सिूहका िानिसहरूलाई प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा उिीहरूसैँग बसेर अध्ययि गिुनहोसर। 

२. परिशे् वरसैँगको व्यनिगत सिय - प्रत्येक दर्दि रधा अध्याय पढेर नवद्यार्ीहरूलाई परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउि लगाउिुहोसर (उपर्देिक ५,६,७ र ८ अध्याय)। प्रश् िहरू सोध् िे तररकालाई प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणीहरू 

बिाउिुहोसर। 

३. बाइबल अध्ययि - घरिा अको बाइबल अध्ययि तयार पािुनहोसर। प्रेररत २०:१७-३८ -  नवर्य: संसारका िण्डलीहरूको 

अगुवापि हस्तान्तरण गिुन'। बाइबल अध्ययिको पाैँच वटा चरणहरूको प्रयोग गिन लगाउिुहोसर। रटप्पणीहरू 

बिाउिुहोसर। 

४. प्रार्निा - कुि  नविेर् व्यनि वा कुि  नविेर् कुराको निनतत यो हप् ता निर्दर्दष्ट भएर प्रार्निा गिुनहोसर र परिेश् वरल े के 

गर्दैहुिुहुन्छ भिी हिेुनहोसर (भजिसङ्खग्रह ५:३)। 

५. चलेाहरू बिाउि े नवर्यिा तपाईंको कापीलाई अद्यावनधक बिाउिहुोसर। रराधिाको रटप्पणी, परिेश् वरसैँग तपाईंल े

व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा बिाएको रटप्पणी, निक्षा दर्दर्दा बिाएको रटप्पणी र यो तयारीलाई सङ्खलग् ि गिुनहोस। 
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चलेापि     पाठ ४८ 

१ प्रार्निा  

सिहूको अगवुा - परिेश् वरको उपनस्र्नतप्रनत सचेत हुि र उहाैँको रवाज सुन् ि उहाैँको रत्िाद्वारा परिेश् वरको अगुवाइ 

िाग् िको लानग प्रार्निा गिुनहोसर। चेलालाहरू बिाउि ेबारेको यो पाठलाई प्रभुिा सिपनण गिुनहोसर। 

२ नसकेको कुरा बाै्ँ ि ु(२० नििटे)               [िान्त सिय] 

उपर्दिेक ५ - ८ 
 

तपाईंलाई तोदकएको बाइबल िण्ड (उपर्दिेक ५,६,७ र ८) बाट परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा नसक् िुभएको 

कुराहरूिध्ये एउटा कुरा पाल पालो छोटकरी बाैँ्िुहोसर (अर्वा परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा ले् िुभएको 

िोटबुकबाट पढ्िुहोसर)। नसकेको कुरा बाैँ्िे व्यनिल ेबोलेको सुन् िुहोसर, उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई 

स्वीकार गिुनहोसर तर उसले बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

 

३  बाइबल पर्द कण्ठ (२० नििेट)                       [चलेापि] 

श्रेणी 'घ' को पिुरावलोकि 
 

क. कण्ठ गररएका बाइबल पर्दहरू पिुरावलोकि गि ेतररका 

पनहले कण्ठ गररएका बाइबल पर्दहरू पिुरावलोकि गिे भागहरू यी हुिर: 

१. भिनर  कण्ठ गररएका बाइबल पर्दहरूको पिुरावलोकि गिुनहोसर। 

पुिरावलोकि गिुन भिेको तपाईंल ेहरेक दर्दि एकपटक कण्ठ गिुनभएको ५ वटा बाइबल पर्दहरूलाई र्दोहो् याउिु हो। बाइबल 

पर्दहरू कण्ठ गि ेर नतिीहरूलाई रठकसैँग उिरण गिे उत्ति तररका भिेको र्दोहो् याउिु ि  हो। त्यसकारण, तपाईंले भिनर  

दर्दििा एकपटक कण्ठ गिुनभएको ५ वटा बाइबल पर्दहरूलाई ५ हप् तासति पुिरावलोकि गिुनहोसर। यसरी हरेक ियाैँ पर्दलाई 

'पुि: पिुरावलोकि' गिुनभन्र्दा पनहले तपाईंले त्यसलाई ३५ पटक पुिरावलोलकि गिुनहुन्छ। 

२. कण्ठ गररएका परुािा बाइबल पर्दहरूलाई पिुरावलोकि गिुनहोसर। 

'पुि: पिुरावलोकि' गिुन भिेको तपाईंले पनहल े कण्ठ गिुनभएको सब  बाइबल पर्दहरूलाई हरेक ३ तीि हप् तािा एकपटक 

पुिरावलोकि गिुन हो। तपाईंले पनहले कण्ठ गिुनभएका सब  बाइबल पर्दहरूलाई कण्ठ गिे उत्ति तररका भिेको पिु: 

पुिरावलोकि गिुन ि  हो। त्यसकारण, पनहले कण्ठ गररएका १०० वटा बाइबल पर्दहरूिध्ये ५ वटालाई हरेक दर्दि पिु: 

पुिरावलोकि गिुनहोसर। यसरी तपाईंले पनहले कण्ठ गररसक् िुभएको सब  बाइबल पर्दहरूलाई हरेक ३ हप् तािा एकपटक पुि: 

पुिरावलोकि गिुनहुन्छ। 

३. बाइबल पर्द लनेिएको काडनलाई हातिा रा् िुहोसर। 

हरेक दर्दि भिनर  कण्ठ गररएका ५ वटा बाइबल पर्दहरू र पनहल्य  कण्ठ गररएका १०० वटा पर्दहरूिध्य े ५ वटा पर्दहरू 

लेनिएको काडनहरूलाई दर्दिभरर रफ्िो हातिा रा् िुहोसर। ती पर्दहरूलाई पुिरावलोकि, ििि र प्रार्निा गिनको निनतत 

यात्राको सिय र फुसनर्दको सियलाई प्रयोग गिुनहोसर। 

४. ती पर्दहरूको पररििुता जाै्ँ  िुहोसर। 

तपाईंल ेबाइबल पर्दहरूलाई रठकसैँग कण्ठ गिुनभएको छ दक छ ि भिी एक-अकानलाई जाैँ् िुहोसर। हरेक सिूहको भेलािा र्दईु-

र्दईु जिा बसेर भिनर  कण्ठ गिुनभएको बाइबल पर्दलाई जाैँ् िहुोसर। एकपटकिा र्दईु-र्दईु जिा बसेर पनहल्य  कण्ठ गररएका ५ 

वटा बाइबल पर्दहरूको एउटा श्रेणीलाई एकले -अकानलाई जाैँ् िुहोसर। त्यसो गर्दान उि िण्डको िीर्नक, बाइबल िण्ड र 



© 2009 DOTA                                        निर्दनेिका पुस्तक ४, 'बृहत चेलापि'                                   पृष्ठ सङ्ख्या : 145 

 

सतपूणन बाइबल पर्द एउटा पनि गल्ती िगरीकि भन् ि सक्छ दक सक्र्द ि भिी एकल ेअकानलाई जाैँ्िुहोसर। सङ्खकेतको लानग 

कनहलेकािँह सार्ीलाई िीर्नक, कनहलेकािँह बाइबल िण्ड र कनहलेकािँह उि पर्दको सुु का केही िब्र्दहरू भनिदर्दिुहोसर। 

ि. र्दईु-र्दईु जिा बसरे 'चलेापि'को बारेको बाइबल पर्दहरू पिुरावलोकि गिुनहोसर। 

१. प्रभतु्व : रोिी १२:१-२  - यसकारण भाइ हो, परिेश् वरको कृपालाई ध् याििा रािी ि नतिीहरूलाई अिुरोध गर्दनछु, दक 

नतिीहरूको रनत् िक उपासिाको रूपिा र-रफ् िा िरीरलाई पनवत्र र परिेश् वरलाई ग्रहणयोग् य हुि ेनजउैँर्दो बनलको रूपिा 

अपनण गर। यस संसारको ढाैँचािा िचल, तर रफ् िो िििा ियाैँ भई पूणन रूपले पररवर्मतत होओ, र परििेर  वरको असल, 

ग्रहणयोग् य र नसि इ् छा के हो, त् यो नतिीहरूले जाैँ् ि सक। 

२. इन्कार : लकूा ९:२३ - कोही िपनछ रउि ेइ् छा गछन भिे त् यसल ेरफूलाई इन् कार गरोसर , र दर्दिहुैँ रफ् िो कू्रस बोकेर 

िेरो पनछ लागोसर । 

३. सवेा : िकूनस १०:४५ - दकिदक िानिसको पतु्र सेवा पाउि होइि, तर सेवा गिन र धरे का छुटकाराको िोलको निनत त 

रफ् िो प्राण दर्दि रएको हो। 

४. दर्दि ु: २ कोररन्र्ी ९:६-७ - तर कुरा यही हो, दक र्ोर  छिेले र्ोर  ि  कटिी गछन, र प्रिस् तसैँग छिले ेप्रिस् तसैँग कटिी 

गछन। अनि हरेक िानिसल ेरफ् िो िििा सङ्खकल् प गरेबिोनजि र्दओेसर , इ् छा िभई होइि, ि त करकापिा परेर। दकिभि े

िुिीसार् दर्दिेलाई परिशे् वरले प्रेि गिुनहुन् छ। 

५. चलेाहरू बिाउि ु : ित्ती २८:१९-२० - स् वगन र पृ् वीिा सिस् त अनधकार िलाई दर्दइएको छ। यसकारण जाओ, र सब  

र्देिका जानतहरूलाई चेला बिाओ, नपता र पुत्र र पनवत्र रत् िाको िाउैँिा नतिीहरूलाई बनप् तस् िा र्देओ, ि ले नतिीहरूलाई 

रञाका गरेका सब  कुरा पालि गिन नतिीहरूलाई नसकाओ। हरे, ि युगको अन् त् यसत ि सध ैँ नतिीहरूका सार्िा छु। 

४ बाइबल अध्ययि (७० नििेट)                  [ससंारिा नजउि]ु 

(६) ससंारिा अगवुापिको हस्तान्तरण : प्ररेरत २०:१७-३८ 

प्रेररत २०:१७-३८ लाई सब  निलेर अध्ययि गिन बाइबल अध्ययिको पाैँच चरणहरू भएको नवनध प्रयोग गिुनहोसर : संसारिा 

िण्डलीको अगुवापि हस्तान्तरण गिुन। 

चरण: १ - पढ्िहुोसर।                               परिशे् वरको वचि 

रउिुहोसर, हािी सब  निलेर प्रेररत २०:१७-३८ पढछ ैँ। 

हािी पाल पालो पूर  िण्डलाई एक-एक पर्द गरेर पढछ ैँ। 
 

चरण: २ - पत्ता लगाउिहुोसर।                        अवलोकिहरू 

ध्याि दर्दिहुोसर - यो िण्डिा भएको कुि सत्यता तपाईंको निनतत िहत्वपूणन छ? अर्वा यस िण्डिा भएको कुि सत्यताल े

तपाईंको सिझ वा हृर्दयलाई स्पिन गछन? 

ले्  िहुोसर -    यहाैँ तपाईंले बुझ्िुभएको एक वा र्दईु सत्यताहरू पत्ता लगाउिुहोसर। ती कुराहरूका बारेिा नवचार गिुनहोसर र    

त्यसलाई रफ्िो िोटबुकिा ले् िुहोसर। 

बाै्ँ िहुोसर -   (सिूहका िानिसहरूल ेनवचार गिन र ले् ि कररब र्दईु नििेट लगाएपनछ, त्यसलाई पाल पालो बाैँ्िुहोसर। 

अब हािीले पत्ता लगाएका कुराहरू पाल पालो एक-रपसिा बाैँडछ ैँ। 

(िानिसहरूल ेपत्ता लगाएर बाैँडेका केही कुराहरू तल दर्दइएका छिर। हरेक सािो सिूहिा िानिसहरूल ेबाैँ्ि ेकुराहरू फरक-

फरक हुन्छिर र ती कुराहरू सब िा निल्ि  पछन भन् ि ेछ ि भिी यार्द गिुनहोसर।) 
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िोज १ - सध ैँ ि  अगवुापि हस्तान्तरण गिुनपि ेसिय रउैँछ। 

सध ैँ यस्तो सिय रउैँर्दछ, जुिबेला अरू अगुवाहरू ियाैँ कािको निनतत जाैँर्दा, उिीहरूका स्र्ाििा ियाैँ इसाई अगुवाहरू 

छानिि पछन र नतिीहरूलाई नियुि गररि  पछन। एदफससको िण्डली प्रेररत पावलल ेस्र्ापिा गरेका नर्ए (प्रेररत १९) अनि 

नतिल ेर्दईु वर्नको अवनध लगाएर उि िण्डली नििानण गरेका नर्ए (प्रेररत १९:१०)। यहूर्दीहरूको सतावटको कारणल ेगर्दान 

रफू नछट्ट  िछुन होला भिी पावलल े नवचार गरे (प्रेररत २०:३,१९,२२-२३; २१:१०-१३) अनि सायर्द यो उिको लानग 

एदफससको अनन्ति यात्रा होला भिी सोचे (प्रेररत २०:२५,३८)। ियाैँ इसाई अगुवाहरूको रवश्यिाहरूको सन्र्दभनिा 

नतिीहरूका निनतत रवश्यक कही अनत िहत्वपूणन नसिान्तहरू प्रेररत २० ल े नसकाउैँछ। तपाईंल े ियाैँ क्षितावाि इसाई 

अगुवा हिेुनहुैँर्दा, प्रेररत २० िा उल्लेनित नविेर्ताहरूलाई हिेुनहोसर। 

िोज २ - परुािो अगवुाहरू ियाैँ अगवुाहरूका निनतत उर्दाहरण हुिपुर्दनछ। 

ियाैँ अगुवाहरूलाई साधारणरूपिा चुिेर नियिु गिुनहुैँर्द ि। नतिीहरूलाई प्रार्निासार् छान् िुपछन, र यदर्द रवश्यक छ भिे 

तानलि दर्दएर अन्तिा नियुि गररिुपछन। पृ्वीिा उहाैँको सेवकाइलाई निरन्तरता दर्दिे अगुवाहरू नियुि गिनको लानग यिेलू े

नतिीहरूलाई छान् ि, तानलि दर्दि र नियिु गिनको लानग र्दईुर्देनि साढे तीि वर्नसति लगाउिुभयो। तर अनत िहत्वपूणन 

सत्यता के हो भिे पुरािा अगुवाहरूले रफ्िो उर्दाहरणद्वारा, भनिपणून चररत्रद्वारा र सीपालु अगुवापिद्वारा ियाैँ 

अगुवाहरूलाई तानलि दर्दिपुर्दनछ (र्दाऊर्दको अगुवापिसैँग तलुिा गिुनहोसर, भजि ७८:७२)। 

चरण: ३ - प्रश् ि                              व्या्याहरू 

ध्याि दर्दिहुोसर - यस िण्डिा त्यस्तो कुि प्रश् ि छ, जुि तपाईंल ेयस सिूहिा सोध् ि चाहि ुहुन्छ? 

प्रेररत २०:१७-३८ िा भएका सब  सत्यताहरू बुझ्ि कोनसस गरछ ैँ र त्यहकाैँ अझ  िबुझेका कुराहरू छिर भिे प्रश् ि सोधछ ैँ। 

ले्  िहुोसर - रफ्िो प्रश् िलाई स्पष्ट ढाैँचािा बिाउिुहोसर। अनि तपाईंको प्रश् िलाई िोटबुकिा ले् िुहोसर। 

बाै्ँ िहुोसर - (सिूहको सर्दस्यहरूलाई नवचार गिन र ले् ि कररब र्दईु नििेट दर्दएपनछ, प्रत्यके व्यनिलाई पाल पालो उसको 

प्रश् िहरू सब को सािु बाैँ्ि लगाउिुहोसर।) 

छलफल गिुनहोसर - (त्यसपनछ, ती प्रश् िहरूिध्य े केही उपयोगी प्रश् िहरूको बारेिा सिूहिा छलफल गर्दै उत्तरहरू पत्ता 

लगाउि कोनसस गिुनहोसर।) 

(उर्दाहरणको लानग, नवद्यार्ीहरूल े सोध् ि सक् ि े केही सतभानवत प्रिर  िहरू र छलफलद्वारा निकानलएका रटप्पणीहरू तल 

दर्दइएको छ।) 

प्ररेरत २०:१७ 

प्रश् ि १ - एल्डरहरूको योग्यताहरू के-के हुिपुर्दनछ? 

रटप्पणी - पनवत्र रत्िाले िण्डलीको एल्डरहरू हुिको निनतत केही िानिसहरूलाई नियिु गिुनभयो। 

उिीहरूको योग्यताहरू यस प्रकारका छिर: 

 उिेर्दवारहरू ियाैँ जन्ि पाएको हुि पछन। ियाैँ जन्ि सध ैँ पनवत्र रत्िाको काि हो (यूहन् िा ३:३-८)। 

 उिेर्दवारहरू भिनर  पररवतनि भएका ियाैँ नवश् वासीहरू हुिुहुैँर्द ि, तर नतिीहरू येि ूख्रीष्टका चेलाहरू हुि पछन, जसको 

ितलब नतिीहरू पररपक् व, काि गिे िालका र र्दढृ इसाईहरू हुिुपछन (१ नतिोर्ी ३:६)। 

 पनहलेर्देनि ि  िण्डलीिा सदक्रय िानिसहरू र नतिीहरूद्वारा परिेश् वरल ेपनहलेर्देनि ि  काि गरररहिुभएको छ भिी 

प्रिाण दर्दि ेिानिसहरू ि  एल्डरहरू हुिको निनतत उत्ति उिेर्दवारहरू हुिर (लूका १६:१०; २ कोररन्र्ी १०:१८; प्रेररत 

६:३,५)। ती सतभानवत उिेर्दवारहरूका िाउैँहरू प्रस्ताव गिे सर्दस्यहरू पनि ियाैँ जन्ि पाएका इसाईहरू हुि पर्दनछ 

(प्रेररत १:२१-२२; प्रेररत ६:३) 

 एल्डरहरू छान् िे अर्वा नियिु गि ेकाििा ग र-इसाईहरू सहभागी हुिुहुैँर्द ि। 

प्रेररतहरूल ेरफ्िा पत्रहरूिा यस्ता कुराहरू लेिेका छिर, जसले िण्डलीको एल्डरहरूिा हुिुपि ेयोग्यताहरूलाई स्पष्टसैँग 

नसकाउैँछिर। कुि  व्यनिको सिाजिा भएको स्र्ाि, िनि अर्वा धि-सतपनत्तजस्ता सांसाररक कुराहरूको रधारिा उसलाई 

कनहले पनि एल्डर छान् िु हुैँर्द ि। एल्डरलाई सध ैँ उसको व्यनिगत जीवि, पाररवाररक जीवि र येि ूख्रीष्टको निनतत उसल े

गरेको सेवकाइको रधारिा छान् िुपछन। 
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(१) व्यनिगत जीवि र रचरणको सन्र्दभनिा रवश्यिाहरू 

केही यस्ता रवश्यिाहरू एक-एक गरी गनिएका छिर; जस्त : ऊ र्दोर् िलागेको, रत् िसंयिी, सिझर्दार, रर्दरयोग्य, 

अनतनर्सत्कार गि,े िद्यपाि िगि,े सहसात्िक होइि तर भ्, झगडा िगि,े ु प याैँ-प साको लोभ िगिे, घिण्ड िगि े र 

बानहरका िानिसहरूको िाझिा असल ठहररएको हुि पछन (१ नतिोर्ी ३:१-७)। ऊ र्दोर्रनहत, ह कि चलाउिे, नछट्ट  रसाउि,े 

रक्सी नपउिे, सहसात्िक र बेइिािी गरेर फाइर्दा नलिे व्यनि हुिुहुैँर्द ि, तर अनतनर्-सत्कार गि,े असल कुरालाई प्रेि गिे, 

रत्िसंयिी, इिािर्दार, पनवत्र र अिुिानसत हुिुपछन (तीतस १:५-९)। ऊ रफ्िो रचरण र नवश् वासिा उर्दाहरण हुि पछन 

(नह्ूरह १३:७)। ऊ रफूलाई सुनतपएका िानिसहरूलाई िासि गि ेहोइि तर उिीहरूलाई डो् याउि इ्छुक हुि पछन। ऊ िम्र 

भएर बगालको निनतत ििुिा हुि पछन। छोटकरीिा भिर  िुपर्दान, उसको चाहिाहरू र निजासको सतबन्धिा ऊ रत्िसंयिी 

हुि पछन। ु प याैँ-प साको सतबन्धिा ऊ नवश् वासयोग्य हुि पछन अनि प सा किाउिको निनतत लोभी हुिुहुर्द ि। सतबन्धहरूको 

सन्र्दभनिा ऊ िम्र हुि पछन र अरूहरूिानर् िासि गिुनहुैँर्द ि। र उसको प्रभावको सन्र्दभनिा, ऊ अरूहरूका सािु उर्दाहरण हुि पछन 

(१ पतु्रस ५:१-५)। 

(२) उसको पररवारको सन्र्दभनिा रवश्यिाहरू 

उसले नववाह गिैपछन भन् ि ेछ ि, तर उसले अिुनचत प्रेिनलला चािँह गिैहुैँर्द ि। यदर्द ऊ नववानहत िानिस हो भिे, रफ्िी 

पत् िीप्रनत नवश् वासयोग्यताको उर्दाहरण हुिपुर्दनछ। यदर्द ऊ अनववानहत हो भिे, सब  िनहलाहरूप्रनत िुिताको उर्दाहरण 

हुि पछन। यदर्द उसको छोराछोरीहरू छिर भिे नतिीहरूलाई ख्रीष्टिा नवश् वास गिे िागनिा र ख्रीष्टप्रनत रञाकाकारी हुि अगुवाइ 

गिैपछन र रफ्िा रिाबुबालाई रर्दर गिन नसकाउि पछन। 

(३) उसको रनत्िक क्षिताहरूको सन्र्दभनिा रवश्यक कुराहरू। 

पररपक् वताको सन्र्दभनिा भन् िे हो भिे ऊ भिनर  पररवतनि भएको ियाैँ तर्ा अपररपक् व नवश् वासी हुिुहुैँर्द ि, तर पररपक् व इसाई 

(चेला) हुिुपछन। बाइबलको सन्र्दभनिा भन् िे हो भि,े उसल े सही इसाई नसिान्तलाई बनलयोसैँग पदक्रिुपछन र उसको 

सेवाकाइको नवनभिर  ि पक्षहरूिा बाइबललाई प्रयोग गिन सक्षि हुिुपछन। 

प्ररेरत २०:१८-१९ 

प्रश् ि २ - प्ररेरत पावलको व्यनिगत अगवुापिको नविरे्ताहरू के-के हुिर? 

रटप्पणी - 

(१) इसाई अगवुाको हृर्दय हराएका िानिसहरूप्रनत र अरू ठाउैँहरूका िानिसहरूलाई प्रचार गि ेउसको र्दिनि हुन्छ। 

पावल िण्डलीको साधारण इसाई अगुवा अर्वा पास्टर िात्र नर्एििर, तर नतिी येिू ख्रीष्टको प्रेररत नर्ए। येिू ख्रीष्टले रफ्िा 

एघार प्रेररतहरू र प्रेररत पावललाई पृ्वीिा नवश् वव्यापी इसाई िण्डली स्र्ापिा गिन प्रयोग गिुनभयो। प्रेररत पतु्रसल े

यहूर्दीहरूको िाझिा (प्रेररत २), सािरीहरूका (अधन-यहूर्दीहरूका) िाझिा (प्रेररत ८) र अन्यजानतहरूका (ग र-यहूर्दीहरूका) 

िाझिा (प्रेररत १०) पनहलो िण्डली स्र्ापिा गरे। ित्ती १६:१८ िा येिलूे पतु्रसलाई भन् िुभएको िब्र्दहरूलाई ध्याि 

दर्दिुहोसर। 

तर प्रेररत पावलल े िण्डलीहरू पनश् चिी रोिी साम्राज्यभरर फ लाए अनि एनसया िाइिर (टकस), नसररया (प्रेररत ९:३०; 

गलाती १:२१-२३; प्रेररत १३-१४), साइप्रस (प्रेररत १३), िाकेडोनिया (प्रेररत १६), ग्रीस (प्रेररत १७-१९), इल्लुररकि 

(अल्बानिया) (रोिी १५:१९), के्रट (तीतस १), इटाली (रोिी १५:२३; प्रेररत १९:२१) र सतभवत स्पेििा (रोिी 

१५:२४,२८) पनहलो िण्डलीहरू स्र्ापिा गरे। 

(२) इसाई अगवुा रफूल ेनजउि ेर सवेा गि ेतररकाद्वारा उर्दाहरण बन्र्दछ। 

इसाई अगुवाको निक्षा र प्रचारभन्र्दा उसको रचरण र कािहरूल े ठूलो स्वरिा बोल्र्दछ। ऊ अन्धकारिा ज्योनत हुि पछन, 

स्वार्दनवनहि सिाजिा िुि हुि पछन र रफूले डो् याउिे िानिसहरूको सेवक हुि पछन भिी यिेूल ेनसकाउिुभयो (ित्ती ५:१४-

१६; ित्ती २०:२५-२८)। 
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प्ररेरत २०:२०-२७ 

प्रश् ि ३ - प्ररेरत पावलको व्यनिगत अगवुापिको कािहरू के-के हुिर? 

रटप्पणी - 

(१) इसाई अगवुाल ेबाइबलिा भएको परिशे् वरको सिस्त इ्छा र योजिालाई प्रचार गर्दनछ (प्रेररत २०:२७)। 

इसाईहरूले कततीिा परिशे् वरको सिस्त इ्छालाई जान् िपुर्दनछ। ियाैँ नवश् वासीहरूले सुसिाचार र बाइबलको केही 

छानिएका भागहरूिात्र जान् िहुुैँर्द ि, तर नतिीहरूल ेबाइबलिा उल्लेनित परिेश् वरको सिस्त इ्छालाई पनि जान् िुपर्दनछ। 

बाइबलको सन्र्देि एकता हो। 

 परुािो करार 

इसाई अगुवाहरूल े नवश् वासीहरूलाई पुरािो करारबाट यी िीर्नकहरू नसकाउिुपर्दनछ: बाइबलको स्वभाव, सृनष्ट, िानिसको 

पापिा पति, नवश् वासीहरूको लानग परिेश् वरको िुनि (र्दासत्वबाट बानहर निनस्कएको), बाइबलभरर िनसहको वंिको क्रि, 

परिेश् वरको करार, िानिसको नवश् वास, क्षिार्दाि, व्यवस्र्ा र अिगु्रह, बाइबलको ऐनतहानसक पुस्तकहरू, ईश् वरतन्त्रिा 

परिेश् वरको िासि, बाइबलिा कनवतात्िक पुस्तकहरू, बाइबलिा अगिविाको पुस्तकहरू, बाइबलिा इस्राएल र 

र्दानिएलको पुस्तकअिुसार संसारिा राज्यहरू रदर्द। 

 ियाैँ करार 

इसाई अगुवाहरूले नवश् वासीहरूलाई ियाैँ करारबाट यी िीर्नकहरू नसकाउिुपछन: ख्रीष्टको जीविी, ख्रीष्टको िृत्यु, ख्रीष्टको 

पुिु त्र्ाि, ख्रीष्टको प्रभुत्व (िासि), परिेश् वरको राज्य, इसाई सिुर्दाय अर्वा िण्डली (नवश् वव्यापी र स्र्ािीय), इसाई 

वृनि, चेलाहरू बिाउि,ु सेवकहरूलाई तानलि दर्दिु, अगुवाहरूलाई सुसनित पािुन, इसाई स् त्री र पुु र्बीचको सतबन्धहरू, 

रनत्िक युि, पनवत्र रत्िाको व्यनित्व र कािहरू, िण्डलीिा गररि े कािहरूिा रनत्िक वरर्दािहरूको प्रयोग र यिे ू

ख्रीष्टको र्दोस्रो रगिि रदर्द। 

 व्यवहाररक इसाई जीवि 

इसाई अगुवाहरूल ेनवश् वासीहरूलाई कुि  कुरा जान् ि र नवश् वास गिनको लानग िात्र नसकाउिे होइि, तर नसकेको जस्तो हुि र 

सोअिुसार गिन पनि नसकाउिुपर्दनछ। नतिीहरूल ेपरिशे् वरको वचिलाई व्यवहाररक प्रयोग गिन नसकाउिुपर्दनछ र इसाई चररत्र 

नििानणको तानलि दर्दिुपर्दनछ। 

(२) इसाई अगवुाल ेइसाईहरूलाई सहायता निल्ि ेकुराहरू प्रचार गर्दनछ (प्ररेरत २०:२०)। 

इसाईहरूल े सहायता निल्िे कुि  पनि कुरा अनधकतिरूपिा जान् िुपर्दनछ। नवश् वासीहरूले काल्पनिक वंिावलीहरू र 

अगिवाणीहरू, िानिसल े बिाएका र्दिनििास् त्रहरू, राजि नतक नसिान्तहरू र कायनक्रिहरू, अरू िानिसहरूको नवु ििा 

घृणा जगाउिे कुराहरू, झूटा निक्षकहरूको झूटा निक्षाहरू अर्वा रनत्िक सन्र्दभनहरूको बारेिा िानिसहरूको व्यनिगत 

अवधारणाहरू सुन् ि ुहुैँर्द ि। इसाई अगुवाहरू र निक्षकहरूल ेरफूलाई राम्रोसैँग तयार पािुनपर्दनछ, बाइबललाई नबस्ततृ अनि 

गहिरूपिा व्या्या गिुनपर्दनछ अनि िानिसहरूलाई सहायता निल्िे र जे कुराल ेनतिीहरूलाई नििानण गछन, सो नतिीहरूलाई 

नसकाउिुपर्दनछ (एदफसी ४:२९)। 

(३) इसाई अगवुाल ेिानिसहरूलाई सावनजनिकरूपिा अनि घर-घरिा गएर नसकाउैँछ (प्ररेरत २०:२०)। 

एल्डर बाइबल नसकाउि सक् िे सक्षि व्यनि हुिुपर्दनछ (१ नतिोर्ी ३:२)। केही इसाई अगुवाहरूल े िण्डलीिा 

सावनजनिकरूपिा बाइबल नसकाउिेछिर (१ नतिोर्ी ५:१७) भिे अरूहरूल े नवश् वासीहरूको घरिा गई सािो सिूहहरूिा 

बाइबल नसकाउिेछिर (प्रेररत ५:४२; १७:१-४)। 

(४) इसाई अगवुाल ेिानिसहरूलाई भरे्दभावनबिा फकेर नवश् वास गिुनपर्दनछ भिी घोर्णा गर्दनछिर (प्ररेरत २०:२१)। 

इसाई अगुवाहरूल ेसाधारणरूपिा अनभु नच रा् िे िानिसहरूलाई भार्ण दर्दर्द ििर, तर सुिकेो सन्र्देिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि 

नतिीहरूलाई चुिछनत दर्दन्छिर। नतिीहरूले अनवश् वासीहरूलाई एकिात्र परिेश् वरनतर फकनि नििन्त्रणा दर्दन्छिर र त्यो काि 

नतिीहरूल ेपश् चातापी िि नलएर गिन लगाउैँछिर। त्यसको ितलब के हो भिे अनवश् वासीहरूल ेरफू पापी हुैँ, हराएको छु अनि 

िुनिर्दाताको िाैँचो छ भिी स्वीकार गर्दनछिर। नतिीहरूल ेप्रभु येिू ख्रीष्ट, जो नतिीहरूको पापको निनतत नतिीहरूको स्र्ाििा 

ििुनभयो, जो नतिीहरूलाई ियाैँ जीवि दर्दि िृत्युबाट पुिु त्र्ाि हुिुभयो, उहाैँलाई नवश् वास गिन िानिसहरूलाई निततो 

दर्दन्छिर। 
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(५) इसाई अगवुा क र्द र र्द:ुि-कष्ट भोग् ि तयार भएको हुन्छ (प्ररेरत २०:२२-२३)। 

इसाई अगुवाहरूको बोलावट रफ िा करठि कुरा हो। तर ख्रीष्ट र उहाैँको राज्यको निनतत र्द:ुि भोगाइिा ठूलो इिाि पनि छ। 

प्रभु येिू ख्रीष्ट, जो धार्मिक न्यायाधीस हुिुहुन्छ, उहाैँले नतिीहरूलाई इिाि स्वरूप धार्मिकताको िुकुट दर्दिुहुिेछ (२ नतिोर्ी 

४:८) अनि नतिीहरू प्रभु येि ू ख्रीष्टको िनहिाको नहस्सेर्दार हुिेछिर। यहाैँ प्रभु येिू ख्रीष्टको िनहिाले ियाैँ स्वगन र ियाैँ 

पृ्वीलाई बुझाउैँछ, जहाैँ धार्मिकता र धिी िानिसहरू बास गिेछिर! परुािो स्वगनलोक सुन्र्दर बग ैँचा नर्य, त पनि त्यहाैँ 

िानिसहरूल ेपाप गिन सक्र् ेर साैँ् च  नतिीहरूल ेपाप गरे (उत्पनत्त २:१५-१७; ३:६)! तर ियाैँ पृ्वी परुािो स्वगनलोकभन्र्दा 

निक  अगानड छ! यसले िवीकरण भएको सारा पृ्वीलाई ढाक् िेछ (प्रकाि २१:१-२), र येि ूख्रीष्टिा नवश् वास गिेहरू िात्र 

त्यहाैँ बास गिेछिर (प्रकाि २१:८,२७) अनि त्यहाैँ िानिसहरूले कनहल ेपनि पाप गिन अर्वा ििन सक् िेछ ििर (प्रकाि २१:४-

५; यूहन् िा ११:२५-२६ सैँग तलुिा गिुनहोसर)! 

(६) साैँचो इसाई अगवुा काि नसध्यध्याउि ेव्यनि हो (प्ररेरत २०:२४)। 

साैँचो इसाई अगुवाल े कनहल्य  रफ्िो काि हरेस िाएर पररत्याग गर्दिै। परिेश् वरल े सुतपिुभएको काि पूरा िभएसति 

नतिीहरू र्दढृ रहन्छिर (यूहन् िा १७:४; यूहन् िा १९:३०; कलस्सी ४:१७)। नतिीहरूले रफ्िो रैँिा नवश् वासको लेिक र 

त्यसलाई पूरा गिुनहुिे यिेू ख्रीष्टिा एक टकल ेलगाउैँ र्द  रफ्िो अगानड रानिएको र्दछड र्दोडन्छिर (नह्ूरह १२:१-२)। 

प्ररेरत २०:२८-३१ 

प्रश् ि ४ - इसाई अगवुाहरूको कायानभार नववरण के हो? 

रटप्पणी - पोप, रकन नबिप, नबिप, रेभरेण्ड, सेवक, पूजाहारी र पास्टरजस्ता रधुनिक इसाई अगुवाहरू ियाैँ करारको 

क्यािोि (New Testament Canon) बन्र्द भएपनछ िािवीय संस्र्ाहरूले नियुि गरेका पर्दहरू हुिर। नतिीहरूको नियुनि र 

नतिीहरूलाई प्रर्दाि गररएको अनधकार कुि  बाइबलीय रधार छ ि। ख्रीष्टका प्रेररतहरूल ेसंस्र्ागत गरेका अगुवाहरू भिेको 

'एल्डहरू' िात्र हो र िण्डलीलाई 'एल्डरहरूको पररर्र्दर'द्वरा अगुवाइ गररिुपछन (२ नतिोर्ी ४:१४)। उि पररर्र्दर िा र्दईुभन्र्दा 

बढी एल्डरहरू हुन्छिर र त्यहाैँ एकजिा िात्र अगुवा (पूजाहारी अर्वा पास्टर) हुिुहुैँर्द ि। एल्डहरूको कािहरू यस प्रकारका 

छिर: 

(१) िानिसहरूको हरेचाह गिुन। 

एल्डरहरू नवश् वासीहरूको गोठालाहरू (पास्टरहरू) हुिपुर्दनछ र नतिीहरूले िण्डलीको दक्रयाकलापहरू र सतपनत्तहरूिा 

र्देिरेि गिुनपर्दनछ। गोठालाहरूल ेउर्दाहरण भई भेडाहरूलाई िुवाउि पछन, डो् याउि पछन र सुरक्षा दर्दि पछन। 

(२) एक-अकानलाई र सर्दस्यहरूलाई र्देिरेि गिुन। 

एल्डरहरूल ेएकअकानलाई निगरािी गिैपछन। नतिीहरू िण्डलीका सर्दस्यहरूको रनत्िक र ि नतक सुस्वास््यको लानग िात्र 

नजतिेवार हुैँर्द ििर, तर अरू एल्डरहरूको रनत्िक र ि नतक सुस्वास््यको लानग पनि नजतिेवार हुन्छिर! त्यही कारणल ेगर्दान 

िण्डलीिा सध ैँ एक जिा भन्र्दा बढी एल्डरहरू हुिुपर्दनछ! हरेक एल्डर रफ्िो जीवि र सेवकाइको निनतत अरू एल्डरहरूप्रनत 

नजतिेवार र उत्तरर्दायी हुन्छिर (प्रेररत २०:२८)। 

(३) झटूा निक्षहरूबाट सरुक्षा गिुन। 

एल्डरहरूले िण्डलीका सर्दस्यहरूलाई झूटा अगिविाहरू र झूटा निक्षहरूबाट सुरक्षा गिुनपर्दनछ। 

(४) रउिलागकेो ितराको नवु ििा चतेाउिी दर्दि।ु 

एल्डरहरूले िण्डलीका सर्दस्यहरूलाई रउि लागेको ितराको नवु ििा चेताउिी दर्दिुपर्दनछ। 

प्ररेरत २०:३२-३५ 

प्रश् ि ५ - इसाई अगवुाहरूलाई कसरी सहायता गररिपुछन? 

रटप्पणी -  

(१) परिशे् वरल ेरफ्िा जिहरूको वास्ता गिुनहुन्छ भिी िण्डलील ेभरोसा गर्दनछ (प्ररेरत २०:३२)। 

त्यनतबेला प्रेररत पावल रफूल े वास्ता गरेका िानिसहरूलाई छोडर जाैँर्द गरेका भए तापनि नतिल े नतिीहरूलाई त्यागेका 

नर्एििर। नतिल ेती िानिसहरूलाई परिशे् वर र परिेश् वरको असीि अिुग्रहिा सुनतपदर्दए तादक जसरी परिेश् वरको प्रेररत 

नतिीहरूका िाझिा हुैँर्दा, उहाैँले नतिीहरूको वास्ता गिुनभएको नर्यो, त्यसरी ि  उहाैँल ेनतिीहरूको वास्ता गिुनहुिेछ। नतिल े

नतिीहरूलाई बाइबलिा उल्लनेित परिशे् वरको वचििा सुनतपदर्दए, तादक त्यसल े नतिीहरूलाई नििानण गरोसर र सब  
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नवश् वासीहरूका िाझिा नतिीहरूलाई उत्तरानधकार पनि र्दऊेिर। अबर्देनि उसो एदफससको िण्डली रफ्ि  िुट्टािा िडा 

हुि पछन र अरूिानर् निभनर हुिुहुैँर्द ि (प्रेररत, निसेिरी अर्वा रिा िण्डलीबाट रएका िण्डली स्र्ापक)। नतिीहरूसैँग 

जीनवत परिेश् वर हुिुहुन्छ, जसले नतिीहरूलाई कनहल्य  त्याग् िुहुन् ि (नह्ूरह १३:५-६; ित्ती २८:२०)! नतिीहरूसैँग रफ्िो 

सार्िा ख्रीष्टको रत्िा हुिुहुन्छ (एदफसी २:२१-२२), नतिीहरूलाई नििानण गिन बाइबलिा भएको परिेश् वरको वचि छ र 

नतिीहरूलाई अगुवाइ गिन एल्डरहरूको सिूह (पररर्र्दर) छ। 

(२) अरूबाट सहायता पाउि ुअगवुाको हक हो। 

पावलल ेकनहलेकािँह अरू िण्डलीहरूबाट सहायता प्राप् त गरे तापनि (१ कोररन्र्ी ९:६; दफनलप्पी ४:१५-१९), िण्डलीको 

कािकाजिा व्यस्त रहि ेएल्डरहरू र्दोहोरो रर्दरको योग्य हुन्छिर भिी नतिले निक्षा दर्दए, जसको ितलब नतिीहरू रर्दर र 

पाररश्रनिक र्दवु को योग्य हुन्छिर। नविेर्गरी बाइबलबाट प्रचार गि ेर नसकाउि ेएल्डरहरूको लानग यो लाग ुहुन्छ। िेताला 

रफ्िो ज्यालाको निनतत योग्य हुन्छ (१ नतिोर्ी ५:१७-१८)। प्रभु येिलू ेरञाका गिुनभएको छ, दक सुसिाचार प्रचार गिेहरूल े

रफ्िो जीनवका सुसिाचारबाट  प्राप् त गिन सक्छिर (१ कोररन्र्ी ९:७-१४)। यद्यनप इसाई अगवुासैँग सहायता पाउि ेहक भए 

तापनि, उसैँग कुि  िण्डलीसैँग सहायता िाग गिे हक हुैँर्द ि! 

(३) सहायतानबिा ि  सवेा गिन अगवुा स्वतन्त्र हुन्छ (प्ररेरत २०:३३-३४)। 

प्रेररत पावलले कुि  सहायता ििागीकि अर्वा प्राप् त िगरीकि इसाई िण्डलीहरूको सेवा गरे। रफ्िो व्यनिगत िाैँचोहरू 

पूरा गिुनको सार्  रफ्िो सिूहका सहकिीहरूको िाैँचोहरू परूा गिन पावलले रफ्ि  हातल ेकाि गरेकोिा नतिले घिण्ड गर्े। 

पावलको निनतत त्यसो गिुन सतभव नर्यो, दकिभिे त्यनतबेला झूटा प्रेररतहरू निस्केका नर्ए, जसले रफ्िो सेवाहरू प सा 

नलएर िण्डलीहरूिा बे् ि ेगर् े (२ कोररन्र्ी ११:१-१५; १ नतिोर्ी ६:५)। नतिी इसाईहरूको निनतत यस्तो उर्दाहरण हुि 

चाहन्र्े, दक नतिीसैँग जे नर्यो, त्यो येिूबाट नसत्त िा पाएका नर्ए (१ कोररन्र्ी ४:७) अनि रफूसैँग जे छ, त्यो पनि 

अरूहरूलाई नसत्त िा दर्दए (ित्ती १०:८)। वास्तविा भन् ि ेहो भिे नतिी कुि  इसाई िण्डलीको निनतत बोझ हुि चाहैँर्द िर्े (२ 

कोररन्र्ी ११:९)। 

(४) िाैँचो परेकाहरूलाई बाैँडचुैँड गिुन अगवुाको नजतिवेारी हो (प्ररेरत २०:३५)। 

इसाईहरूल ेचाह ेसहायता प्राप् त गरूिर अर्वा रफ्िो ज्यालाको निनतत काि गरूिर, रफ्िो िाझिा भएका िाैँचोिा परेका 

नवश् वासीहरूसैँग बाैँडचुैँड गिुन नतिीहरूको नजतिेवारी हो (याकूब २:१४-१७; १ यूहन् िा ३:१६-१८)। इसाई अगुवाहरू यस 

क्षेत्रिा उर्दाहरण हुिुपर्दनछ! यस नवर्यिा स्वयिर प्रभु येि ूख्रीष्टले भन् िुभयो, एनलिुभन्र्दा दर्दि ुअझ रनिर्र को कुरा होए (प्रेररत 

२०:३५)। 

प्ररेरत २०:३६-३८ 

प्रश् ि ६ - प्ररेरत पावल र एदफससका इसाईहरूल ेएक-अकानिा कसरी सतबन्ध रा्र्?े 

रटप्पणी - 

(१) प्रार्निाको र्दशृ्य बन्धिल ेनतिीहरूलाई एकसार् बाैँधकेो नर्यो। 

पावल त्यहाैँबाट नबर्दा हुैँर्दा, नतिीहरूल ेघडुा टेके अनि पावलल ेनतिीहरूको निनतत प्रार्निा गरे। 

(२) प्रिेको र्दशृ्य बन्धिल ेनतिीहरूलाई एकसार् बाैँधकेो नर्यो। 

त्यसपनछ नतिीहरू िोक गर्दै रोए अनि पावललाई अैँगालो हालरे चुतबि गरे। 

िण्डलीको अगुवापि अरू एल्डरहरूलाई प्रर्दाि गिे यो अनत राम्रो तररका हो। 

चरण ४ - लाग ूगिुन                              प्रयोगहरू 

ध्याि दर्दिहुोसर - यो िण्डिा भएका कुि सत्यताहरूलाई इसाईहरूको जीवििा प्रयोग गिन सतभाविा छ? 

नसकेको कुरा बाै्ँ िहुोसर र ले्  िुहोसर - एकले अको व्यनिलाई दर्दिाग नियाउि लगाऔैँ र प्रेररत २०:१७-३८ बाट सतभानवत 

प्रयोगहरूको सूची बिाउिुहोसर। 

ध्याि दर्दिहुोसर - यहाैँ भएका प्रयोगहरूिध्य ेकुि प्रयोग परिशे् वरले तपाईंको लानग व्यनिगत प्रयोग बिाउि चाहिुहुन्छ? 

ले्  िहुोसर - उि व्यनिगत प्रयोगलाई िोटबुकिा ले्  िुहोसर। रफ्िो व्यनिगत प्रयोगलाई स्वतन्त्रसार् सिूहिा बाैँ्िुहोसर। 

(हरेक सिूहका िानिसहरूल े फरक-फरक सत्यताहरू पत्ता लगाउिछेिर अर्वा नतिीहरूल े उही सत्यताबाट फरक-फरक 

प्रयोगहरू बिाउि सक्छिर भन् ि ेकुरा यार्द गिुनहोसर। केही सतभानवत प्रयोगहरूका सूची यहाैँ रानिएको छ।) 
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प्रेररत २०:१७-३८ बाट निकानलएका केही सतभानवत अिपु्रयोगहरू: 

२०:१७ रनिर्र बाैँडचुड गिन, प्रार्निा गिन र उिीहरूका कािहरूिा तानलि दर्दिको निनतत िनहिािा एकपटक एल्डरहरूलाई 

जतिा गिुनहोसर। 

२०:१८ अगुवा हुिुभएकोले गर्दान रफूल ेप्रचार गरेको अर्वा नसकाएको कुरा जीवििा अभ्यास गिुनहोसर। 

२०:१९ अगुवा हुिुभएकोले गर्दान तपाईं सध ैँ िम्र हुिुहोसर। 

२०:२० सहायता िनिल्ि ेिीर्नकहरू कनहले पनि प्रचार िगिुनहोसर। 

२०:२१ श्रोताहरूलाई परिशे् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि नििन्त्रणा दर्दर्द  रफ्िो प्रचारलाई अन्त गिुनहोसर। 

२०:२३ इसाई अगुवाहरू प्राय: सतावट, करठिाइ र क र्द भोग् िे कुरािा प्रर्ि हुन्छिर भन् ि ेत्य स्वीकार गिुनहोसर। 

२०:२४ कािलाई नसध्यध्याउि ेव्यनि बिेर प्रभु यिे ूख्रीष्टल ेतपाईंलाई तोदकदर्दिुभएको कािलाई नसध्यध्याउिहुोसर (यहून् िा 

४:३४; १७:४; १ कोररन्र्ी ७:२४-२७; कलस्सी ४:१७; २ नतिोर्ी ४:७; नह्ूरह १२:१-३ सैँग तुलिा गिुनहोसर)। 

२०:२५ एअिगु्रहको सुसिाचारए (प्रेररत २०:२४) र एराज्यको सुसिाचारए (प्रेररत २०:२५; ८:१२; २८:२३,३१) भिेको 

उस्त  कुरा हो भिी यार्द गिुनहोसर। 

२०:२७ िानिसहरूलाई परिेश् वरको पणून इ्छा प्रचार गि ेनिधो गिुनहोसर। 

२०:२८ अगुवाको ह नसयतले िानिसहरूको गोठालो हुिुहोसर, गनतनवनधहरूको र्देिरेि गिे बन् िुहोसर र सङ्खगी-एल्डरहरूलाई 

नियाल्िुहोसर। 

२०:२९-३१ प्रभु येिू ख्रीष्टको बगाललाई ब्वाैँसाहरूको (झूटा निक्षकहरूको) नवु ििा सुरक्षा गिुनहोसर। 

२०:३१ उि बगाललाई झूटा निक्षहरूको नवु ििा घरी-घरी चेताउिी दर्दिुहोसर। 

२०:३२ अगुवापि हस्तान्तरण गर्दान, ियाैँ अगुवाहरूलाई परिेश् वर, उहाैँको अिगु्रह र उहाैँको वचिप्रनत सिर्मपत गिुनहोसर। 

२०:३३-३४ यदर्द सतभव हुन्छ भिे, रफ्िो र रफ्िो सिूहका सहकिीहरूका िाैँचोहरूको प्रबन्ध गिन कनहलेकािँह काि 

गिुनहोसर। 

२०:३५ नलिुभन्र्दा दर्दिु अझ धन्यको कुरा हो भिी यार्द गिुनहोसर। 

२०:३६ प्रार्निा गर्दान, दकनहलेकािँह घुडा टेकेर प्रार्निा गिुनहोसर। 

२०:३७ कनहलेकािँह रफ्िा र्दाजुभाइ तर्ा दर्दर्दीबनहिीहरूप्रनत साैँस्कृनतकरूपिा उनचत ढङ्खगले प्रेि र स् िेह र्देिाउिुहोसर। 

प्रेररत २०:१७-३८ बाट निकानलएका केही व्यनिगत अिपु्रयोगका उर्दाहरणहरू: 

ि रफ्िो सब  प्रचार र निक्षालाई यी र्दईु सीिाहरूनभत्र रा् ि चाहन्छु: एकातफन , बाइबलबाट केही प्र्यात िण्डलहरू िात्र 

होइि, परिेश् वरको सतपूणन इ्छा प्रचार गिुनहोसर र नसकाउिुहोसर। अकोतफन , श्रोताहरूलाई सहायता िनिल् िे िीर्नकहरू 

कनहले पनि प्रचार िगिुनहोसर र िनसकाउिुहोसर। 

ि जे कुरा प्रचार गछुन, सो अभ्यास गिन चाहन्छु। िेरो जीवि अनि ि ल ेबोल्ि ेर ि ल ेगि ेसब  कुरािा र ि जस्तो छु, त्यसिा 

नवश् वासीहरूका निनतत ि उर्दाहरण हुिपुर्दनछ। सध ैँ िसैँग प्रभाव हुन्छ भिी िहसुस गर्दनछु। गलत उर्दाहरण भएिा अर्वा केही 

पनि िगरेिा िसैँग िकारात्िक प्रभाव हुन्छ। रठक उर्दाहरण भएर िानिसहरूलाई यिेू ख्रीष्टजस्तो बिाउिे कुराहरू गरेिा 

िसैँग सकारात्िक प्रभाव हुन्छ। ि पररवतनि ल्याउि ेव्यनि हुि चाहन्छु। ि चलेा बिाउि ेव्यनि हुि चाहन्छु। 

चरण : ५ - प्रार्निा                                    प्रनतदक्रया 

प्रेररत २०:१७-३८ िा परिशे् वरल ेनसकाउिुभएको एउटा सत्यताको लानग हािी सब  पाल पालो प्रार्निा गरछ ैँ। 

(यो बाइबल अध्ययििा तपाईंले के नसक् िुभएको छ भिी तपाईंको प्रार्निािा परिशे् वरलाई प्रनतदक्रया दर्दिुहोसर। प्रार्निा एक 

वा र्दईु वाक्यहरूिा िात्र गि ेअभ्यास गिुनहोसर। हरेक सिूहका िानिसहरूल ेफरक-फरक नवर्यहरूका बारेिा प्रार्निा गिेछिर 

भन् िे कुरा यार्द गिुनहोसर। 
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५ प्रार्निा (८ नििेट)                               अन्तरनबन्ती प्रार्निा 

अरूहरूको लानग प्रार्निा गिुनहोसर 

र्दईु-तीि जिाको सिूहिा बसेर प्रार्निा गिुनहोसर। एकल ेअकानको निनतत र संसारका िानिसहरूका निनतत निरन्तर प्रार्निा 

गिुनहोसर। (रोिी १५:३०; कलस्सी ४:१२)। 

६ गहृकायनको तयारी (२ नििेट) 

अको पाठको निनतत 
  

(सिहूको अगवुा - सिूहका सर्दस्यहरूलाई यो गृहकायनको तयारी लेिेको कागज दर्दिुहोसर अर्वा उिीहरूलाई यो ले्  ि 

लगाउिुहोसर।) 

१. प्रनतविता - चेलाहरू बिाउिे काििा प्रनतवि हुिुहोसर।  

अको व्यनिसैँग अर्वा िानिसहरूको सिूहिा प्रेररत २०:१७-३८ बाट प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा बाइबल अध्ययि 

गिुनहोसर। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - िकून स १:१- ४:२० को रधा अध्यायबाट प्रत्येक दर्दि परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउिुहोसर। िि पिे सत्यता पत्ता लगाउिे नवनध प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणी बिाउिुहोसर। 

३. पर्द कण्ठ गिुनहोसर - पुिरावलोकि श्रणेी 'घ' - 'चेलापि' - (१) प्रभुत्व - रोिी १२:१-२, (२) इन्कार - लूका ९:२३, (३) 

सेवा - िकून स १०:४५, (४) दर्दि ु- २ कोररन्र्ी ९:६-७, (५) चेलाहरू बिाउि ु- ित्ती २८:१९-२० 

 रफूले कण्ठ गरेका पाैँच बाइबल पर्दहरू र्द निक पिुरवलोकि गिुनहोसर। 

४. प्रार्निा - कुि  व्यनि वा कुि  नविेर् कुराको निनतत यो हप् ता प्रार्निा गिुनहोसर र परिेश् वरल े के गिुनहुन्छ भिी हिेुनहोसर 

(भजिसङ्खग्रह ५:३)। 

५. चलेाहरू बिाउि ेतपाईंको िोटबुक अद्यावनधक बिाउिहुोसर- तपाईंको िोटबुकिा परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा 

पाएका कुराहरू, बाइबल पर्द कण्ठ गरेको कुराहरू, बाइबल अध्ययि गर्दनको कुराहरू र यो तयारीको कुराहरू ले् िुहोसर। 

 

निरन्तर वनृि हुि ु

१. िान्त सिय 

येिू ख्रीष्टसैँग व्यनिगत सङ्खगनत गि े नियनित सिय निलाउिुहोसर। ििपि े सत्यता पत्ता लगाउि े नवनध प्रयोग गिुनहोसर 

(निर्देनिका १, पररनिष्ठ १ हिेुनहोसर)। निर्देनिका १, पररनिष्ठ २ र ३ िा तपाईंल ेबाइबल पढ्िे कायनक्रि र बाइबलिा नचन्ह 

लगाउि ेराम्रो नवनध भेट्टाउिुहुिछे। िान्त सिय नबताउैँ र्दा रटप्पणीहरू बिाउि ेगिुनहोसर। 

२. बाइबल पर्द कण्ठ 

तपाईंल ेबाइबल पढ्र्दा र अध्ययि गर्दान कण्ठ गिनको निनतत ियाैँ बाइबल पर्दहरू छान् िुहोसर। िहत्वपूणन बाइबल पर्दहरूलाई 

नियनितरूपिा कण्ठ गिुनहोसर (निर्देनिका १, पररनिष्ठ ५ हिेुनहोसर)। र हरेक दर्दि पनहल ेकण्ठ गरेको ५ वटा बाइबल पर्दहरू 

पुिरावलोकि गिुनहोसर। 

३. बाइबल अध्ययि 

बाइबल अध्ययि गिन र्ाल्िुहोसर। रफ्ि  बाइबल पुस्तक नलिुहोसर र त्यसलाई अध्ययि गिन बाइबल अध्ययि गि े पाैँच 

चरणहरूको प्रयोग गिुनहोस। पुरािो कुरारको केही पुस्तकहरू अध्ययि गिुनभन्र्दा पनहले तपाईंले ियाैँ करारको52 केही 

िहत्वपूणन पुस्तकहरू अध्ययि गिुन राम्रो हुिेछ, दकिभि ेपरुािो करारलाई ियाैँ करारको प्रकािको ज्योनतिा व्या्या गिपैछन। 

  

                                                           
52

 उदाहरर्िो लाथग यूहन्नािो सुसमाचार (www.betacourse.org) र रोमीिो पत्र पदहले अध्ययन गनुणहोस।् 

http://www.betacourse.org/
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४. प्रार्निा 

हरेक हप् ता कुि  व्यनि अर्वा कुि  नविेर् कुराको निनतत निरन्तर प्रार्निा गिुनहोसर र परिेश् वरल ेके गर्दैहुिुहुन्छ भिी हिेुनहोसर 

(भजि ५:३)। 

५. इसाई सङ्खगनत 

िण्डलीको अरू इसाईहरूसैँग निरन्तर भेट् िे गिुनहोसर (घरेल ुसनङ्खगनतिा अर्वा िण्डलीको ठूलो सभािा)। 

६. फल फलाउि ु

रनहरहिे र्ुप्र  फल फलाउि र्ाल् िुहोसर (यूहन् िा १५:५,८,१६)। येिू ख्रीष्टको गवाही दर्दिुहोसर (ित्ती १०:३२; १ पतु्रस ३:१५-

१६ सैँग तुलिा गिुनहोसर)। नवनभन् ि तररकाले सुसिाचार प्रचार गिुनहोसर। िानिसहरूलाई यिेू ख्रीष्टको िनजक ल्याउिलाई 

प्रभाव पािे निधो गिुनहोसर। 

७. चलेापि 

येि ूख्रीष्टलाई निरन्तर पछ्याउिुहोसर, उहाैँबाट नसक् िुहोसर र उहाैँको वचिहरू पालिा गिुनहोसर (ित्ती ७:२४-२७ सैँग तुलिा 

गिुनहोसर)। 

 

ियाैँ सिहूहरू सुु  गिुनहोसर 

नवश् वासीहरूको सिूहलाई तानलि दर्दि ेकाि परूा भएपनछ तपाईंले र्दईु वटा कािहरू गिुनहोसर: 

१. डोटा चलेापि तानलि परूा गररसकेका िानिसहरूलाई रफ्ि  डोटा चलेापि सिहू सुु  गिन लगाउिहुोसर। 

तपाईंल ेतानलि दर्दिुभएको नवश् वासीहरूको यो सिूहलाई ियाैँ नवश् वासीहरूको रफ्ि  सािो सिूह सुु  गिन चुिछनत दर्दिुहोसर, 

जोहरू रनत्िकरूपिा वृनि हुि चाहन्छिर। उिीहरूलाई तानलि दर्दिको निनतत ती िानिसहरूलाई यो पाठ्यक्रिको सतपणून 

अर्वा एक भाग प्रयोग गिन लगाउिुहोसर। ती सहभागीहरूलाई हरेक वर्न तानलििा भाग नलि ियाैँ सिपनण गिन लगाउिुहोसर। 

ियाैँ चेलापि सिूहका अगुवाहरूलाई नियनितरूपिा तानलि दर्दिुहोसर र उिीहरूलाई उत्साह पनि दर्दिुहोसर। 

२. तपाईं रफ ल ेियाैँ सिहू सुु  गिुनहोसर। 

भिनर  नवश् वासिा रएका िानिसहरूको ियाैँ सिूह छान् िको निनतत प्रार्निासार् नवचार गिुनहोसर। नतिीहरूलाई तानलि 

दर्दिको निनतत यो पाठ्यक्रिको पूरा अर्वा केही भागलाई प्रयोग गिुनहोसर। यो पाठ्यक्रििा तीि भागहरू छिर: 

जाओ र चेलाहरू बिाओ   निर्देनिका १ र्देनि ४ िा भएका चेलापिसतबन्धी ४८ पाठहरू 

जाओ र ख्रीष्टको िण्डली नििानण गर  निर्देनिका ५ र्देनि ८ िा भएका िण्डलीसतबन्धी ४८ पाठहरू 

जाओ र परिशे् वरको राज्य प्रचार गर  निर्देिका ९ र्देनि १२ िा भएका राज्यसतबन्धी ४८ पाठहरू 
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चलेापि  -      पररनिष्ट १६   

(दर्दि)ु 

र्दिािं अनि परुािो करारको व्यवस्र्ा 

'र्दिांि' भिेको रफ्िो रतर्दािीको र्दि भागको एक भाग दर्दिु हो। यद्यनप इसाईहरूले येि ूख्रीष्टको कािको लानग रफ्िो 

रतर्दािीको र्दि भागको एक भाग दर्दिु जायज र व धानिक भए तापनि इसाईहरूले र्दिांि दर्दिुपछन भिी बाइबलल े

नसकाउैँर्द ि। 

बाइबलिा र्दिांि परुािो करारको औपचाररक व्यवस्र्ािा पछन, जुि त्यनतबेलाको िनन्र्दर, पूजाहारीपि, पि ु बनल र 

िारीररक ितिाजस्त  हो। उि औपचाररक व्यवस्र्ा ख्रीष्टको पनहलो रगिििा परूा भइसकेको छ, रद्द भइसकेको छ र िारेज 

भइसकेको छ, तसर्न इसाईहरूका लानग त्यो अनहल ेिान्य (व द्य) छ ि! 

क. प्राचीि सियहरूिा र्दिांि 

१. र्दिांि इस्राएलिा िात्र सीनित नर्एि। 

भूनिको उब्जनि, ब्यापारको फाइर्दा र लडाइैँिा लुरटएका धििालबाट र्दिांि दर्दि े प्रचलि अनि कुि  र्देवतालाई भाग 

छुट्याउिुपिे रीनत सेि वंिका िानिसहरू (Semites) र इण्डो-जिनि िलुुकहरूिा (Indo-Germanic nations) प्रचनलत 

नर्यो। 

२. बाइबलको इनतहासिा र्दिांि दर्दिकुो र्पु्र  अर्नहरू नर्ए। 

(१) र्दिािं दर्दि ुभिकेो कुि  िहत्वपणून व्यनिलाई गररि ेरर्दरको नचन्ह नर्यो। 

अ्रहाहिले (इ.पू. २१६७-१९९२) िालेिका राजा िल्कीसेर्देक र सवो् च परिशे् वरलाई रफूल ेलडाइैँिा नजतेको धििालबाट 

र्दिांि दर्दए। यो रफूभन्र्दा धेर  िहत्वपूणन व्यनिप्रनतक गररएको रर्दरको नचन्ह नर्यो (उत्पनत्त १४:१८-२०)। 

(२) र्दिािं दर्दि ुभिकेो परिशे् वरिा गररएको भाकलको छुटकारा नर्यो। 

याकूबले (इ.पू. २००७-१८६०) बेर्ेिा हुैँर्दा परिशे् वरसैँग यस्तो भाकल गरे, एयदर्द परिेश् वर िेरो सार्िा रहिुभयो, िेरो 

यात्रािा िलाई रक्षा गिुनभयो, िलाई िािलाई रोटी र लाउिलाई वस् त्र दर्दिुभयो, अनि ि कुिलपूवनक फेरर िरेा बाबुको 

घरिा रउि पाएैँ भि,े परिप्रभु ि  िेरा परिेश् वर हुिुहुिछे। र ि ले िािो बिाएको यो ढुङ्खगाचािँह परिेश् वरको घर हुिेछ, र 

तपाईंल ेिलाई दर्दिुभए जनत सब को र्दिांि ि तपाईंलाई अवश् य चढाउिेछुए (उत्पनत्त २८:२०-२२)। 

(३) र्दिािं दर्दि ुभिकेो ससंाररक िानलकलाई भाडा नतिुनजस्तो नर्यो। 

योसेफले (इ.प.ू १८७७) भूनिको उब्जनिबाट निश्रीहरूले र्दिांिको र्दईु भाग फारोलाई दर्दिपुिे रकनस्िक ऐि स्र्ानपत गरे 

(उत्पनत्त ४७:२४,२६)। यो सांसाररक र्दिांि भएकोल ेयसलाई पनवत्र र्दिांिबाट अलग गरी हरेिुपछन। 

(४) र्दिािं दर्दि ुभिकेो परुािो करारको रराधिा सवेालाई सहायता गिुन नर्यो। 

निश्रर्देिबाट प्रस्र्ाि भएपनछ (इ.प.ू १४४७-१४०७) परिेश् वरल ेिोिालाई पनवत्र र्दिांिको रञाका दर्दिुभयो, जसले गर्दान 

पुरािो करारको सियिा उहाैँका िानिसहरूले र्दिांि दर्दिु रराधिा सेवाक  भाग नर्यो (लेवी २७:३०-३४)। 

(५) र्दिािं दर्दि ुभिकेो राजालाई (सरकारलाई) कर नतिुनजस्तो नर्यो। 

अगिविा ििूएलल े(इ.प.ू १०६०-१०३२) इस्राएलको राजाको हकको सतबन्धिा यस्ता कुराहरू भि:े इस्राएलको राजाल े

यी कुराहरू नलिेछिर: रफ्िो सांसाररक अनभलार्ाहरू पूरा गिन इस्राएलीहरूको छोराछोरीहरू राजाल ेनलिछेिर; नतिीहरूको 

राम्रो उब्जिी हुि े िेतहरू नलिेछिर; नतिीहरूका र्दािबारी र भ्ाक्षको बारीहरू राजाल ेरफ्िा िोकरहरूलाई दर्दिेछिर; 

नतिीहरूका राम्रा र बनलया िोकरहरूलाई राजाले रफ्िो निनतत काि लगाउिेछिर; र रफ्िो सांसाररक राज्यलाई व्यवस्र्ा 

निलाउि नतिीहरूको िेतीपाती र पिुपालिको र्दिांि राजाल ेनलिछेिर (१ ििूएल ८:११-१८)। 
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िोट: यी सब  ऐनतहानसक उर्दाहरणहरू हुिर र र्दिांि दर्दिेचािँह पुरािोकरारको औपचाररक व्यवस्र्ा नर्यो। र्दिांि दर्दिुपि े

रञाका नर्यो। 

ि. पुरािो करारको औपचाररक व्यवस्र्ाअिुसारको र्दिांि 

१. र्दिांि दर्दि ुइस्राएलको औपचाररक अर्वा रीनतसतबन्धी व्यवस्र्ाको भाग नर्यो (इ.स.ं १४४७-१४०७)। 

(१) इस्राएलको औपचाररक व्यवस्र्ािा भएका कुराहरू 

औपचाररक व्यवस्र्ाल ेनित िनलनित कुराहरूको िागको बारेिा बताउैँछ: 

 पनवत्र व्यनिहरू (पूजाहारीहरू, लेवीहरू) 

 पनवत्र स्र्ािहरू (भेट हुिे पाल, िनन्र्दर) 

 पनवत्र सियहरू (िबार्, धार्मिक चाडहरू र उपवासको एक दर्दि) 

 पनवत्र कायनहरू (बनलर्दाि गिुन, भेटी चढाउिु, पनहलो फल ल्याउिु,  पनहलो जन्िेको ल्याउिु र र्दिांि; ितिा, धार्मिक 

स् िाि र िुि िािाहरू िात्र िािु) 

(२) औपचाररक व्यवस्र्ाको उदे्दश्य 

औपचाररक व्यवस्र्ाल े पनवत्र भूनििा परिेश् वरो रराधिा गि े कुरासैँग सतबन्ध रा््यो। यसल े पुरािो करारिा कसरी 

िानिसहरू परिेश् वरको िनजक रएको र उहाैँको रराधिा गरेको परिेश् वर चाहिुहुन््यो भिी उहाैँले नतिीहरूलाई 

नसकाउिुभयो। परिेश् वरल ेइस्राएललाई िूर्मतपूजा िास पािन र अरू िुलुकहरूको तररकाअिुसार उहाैँको रराधिा िगिन रञाका 

दर्दिुभयो (व्यवस्र्ा १८:९-१३)! 

परिेश् वरको रञाकाअिुसार सब  इस्राएलीहरूले वेर्दी चढाउिुपि ेभेटीहरू र वेर्दीिा चढाउिु िपिे बनलर्दािहरू ल्याउिुपिे ठाउैँ  

परिेश् वरल े छान् िुभयो; जस्त : र्दिांिहरू, नविेर् भेटी (सतभवत: पनहलो फलहरू), भाकल गरेको र्ोक, स्वे्छा बनल 

(व्यवस्र्ा अर्वा भाकलहरूले िाग िगरेको भेटी) र पनहले जन्िेका पिु (व्यवस्र्ा १२:१-८)। 

इस्राएलीहरूले चढाएको र्दिांिहरू भेट हुि ेपालिा गरेको सेवाको कािको क्षनतपूतीस्वरूप (पाररश्रनिकस्वरूप) लेवीहरूकहाैँ 

जान््यो (गन्ती १८:२१,२६)। पनहले जन्िेका पिुहरू पूजाहारीहरूको िािा प्रयोग हुन््यो र त्यसलाई नविेर् भेटीको रूपिा 

तयार पाररन््यो (गन्ती १८:१५-२०)। अर्वा पनहले जन्िेका पिुहरू यरूिलेििा हुि ेबनलर्दािको भोजिा िािाको रूपिा 

प्रयोग हुन्र् े (व्यवस्र्ा १२:६-१४,१७-१९)। सायर्द पूजाहारीहरूले ती पनहले जन्िेका पिहुरूबाट बनलर्दािको भोज तयार 

पारी ती जिावरहरू दर्दिे िानिसहरूलाई नििन् त्रणा दर्दन्र्े होलािर। 

२. 'र्दिािं' भन् ि ेिब्र्दको अर्न पूणनरूपिा स्पष्टसैँग तोदकएको नर्एि। 

केही बाइबल िण्डहरूअिुसार र्दिांििा यी कुराहरू पर्दनर्े: भूनिको, अन् िको, र्दाििद्यको, तलेको र बगालिा पनहल े

जनन्िएको हरेकर्ोकको र्दिांि - गोठालोको लछरोिुनि नछि े हरेक र्दिछ ैँ जिावर (लेवी २७:३०,३२; गन्ती १८:२७-३०; 

व्यवस्र्ा १४:२२-२३; २ इनतहास ३१:६)। 

तर परुािो करारका अरू केही बाइबल िण्डहरूअिसुार र्दिांि भन् िाल े 'िाटोबाट निकानलएको र्ोकको िात्र र्दिांि' भन् ि े

हुन्छ; जस्त : अन् ि, र्दाििद्य र तेल (िहतेयाह १०:३७-३९; िहतेयाह १३:१२)। 

३. र्दिांि चढाउिपुि ेगन्तव्य पणूनरूपल ेस्पष्टसैँग तोदकएको नर्एि। 

पुरािो करारल ेएउटा पनवत्र र्दिांि भिी बताउैँ र्द ि, तर तीि पनवत्र र्दिांिहरू भिी बताउैँछ! 

(१) पनहलो र्दिािं भटे हुि ेपालिा औपचाररक सवेाको काि गि ेलवेीहरूका लानग हुन््यो। 

लेवी २७:३०-३३; गन्ती १८:५-७,२०-२४ पढ्िुहोसर। 
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भेट हुिे पालिा अनि पनछ गएर िनन्र्दरिा रफ्िो सेवाको निनतत परिप्रभुले लेवीको कुललाई अलग गिुनभयो। लेवी कुलको 

एउटा पररवारल ेिात्र अर्ानतर हारूिको पररवारले िात्र पूजाहारीको रूपिा गवाही-पाटीिा, पर्दाननभत्र र वेर्दीको हरेक र्ोकिा 

सेवा गर्े। बाैँकी रहकेा लेवीहरूल े चािँह भेट हुि े पाल र िनन्र्दरको अरू कािहरू गर्दनर्े। परिप्रभुल े ि  पूजाहारीहरू 

लेवीहरूलाई भेट हुिे पालको सेवाको निनतत बोलावट दर्दिुभएकोले गर्दान, उहाैँले ि  नतिीहरूको सहायताको प्रवन्ध 

निलाइदर्दिुभयो। लेवीहरू र पूजाहारीहरूको (लेवीको कुलको) भरणपोर्णको लानग र्दिांि छुट्याउि े परिप्रभुले निधो 

गिुनभयो। 

 इस्राएलीहरूले रफूहरू इस्राएलको भूनिको उत्तरानधकारीहरू हुि पाएकोिा र लेवीहरूल े भेट हुिे पालिा काि गि े

भएकोले नतिीहरूको पाररश्रनिकस्वरूप पनहलो र्दिांि लेवीहरूलाई दर्दिुपर्दन् यो। 

 लेवीहरूले पाएको र्दिांिको र्दिांि पूजाहारीहरूलाई दर्दिपुर्दन् यो। यो र्दिांििा पनहलो उब्जिी, अनि भ्ाक्षको तले, 

र्दाििद्य र अन् िको उत्ति भाग हुन््यो (गन्ती १८:१२)। 

 परिप्रभुल े पूजाहारीहरूलाई यस्ता रतर्दािीहरू तोदकदर्दिुभयो: अनत पनवत्र भेटी, सब  पनवत्र भेटीहरू, डोलाउि े

बनलको अलग गररएको भाग, कटिीको पनहलो उब्जिी, पनहले जन्िेका पिुहरू र परिप्रभुलाई सिपनि गररएका हरेक 

र्ोक (गन्ती १८:८-१९; व्यवस्र्ा १८:१-५)। त्यस गरी इस्राएलीहरूले लेवीहरूलाई दर्दएको र्दिांिको र्दिछ ैँ भाग पनि 

पूजाहारीहरूक  हुन््यो (गन्ती १८:२५-२८)। अनि लडाइैँिा हात पारेका धििालहरू (गन्ती २१:२५-२९) र र्दोर्को 

हरजिा पाउि ेव्यनि िररसकेको तर्ा उसको िनजकको िातेर्दार िभएरिा त्यो पनि पूजाहारीले ि  पाउैँ ्यो (गन्ती 

५:६-१०)। 

(२) र्दोस्रो र्दिािं भटे हुि ेपाल अर्वा िनन्र्दरिा हुि ेरिन्र्द ििाउि ेभोजको लानग हुन््यो। 

व्यवस्र्ा १२:५-७,११-१९; व्यवस्र्ा १४:२२-२७ पढ्िुहोसर। 

एहरेक साल िेतिा उम्रिे उब् जिीबाट नतिीहरूले र्दिांि अलग रा् ि िभलु् िू। जुि स् र्ाििा परिप्रभु नतिीहरूका परिेश् वरल े

रफ् िो िाउैँको वासस् र्ािको निनत त छान् िुहुन् छ, त् यही ैँ रफ् िा अन् ि, र्दाििद्य र तलेको र्दिांि र रफ् िा गाईबस् तु र 

भे़ााबाख्राका पनहले जन् िेका ब् चा उहाैँको सािुन् िे िािू। यसरी ि  नतिीहरूले परिप्रभु नतिीहरूका परिेश् वरको भय सध ैँ 

िान् ि नसक् िेछछए (व्यवस्र्ा १४:२२-२३)। इस्राएलीहरूल ेहरेक वर्न रफ्िो पररवारको सार् परिप्रभुको उपनस्र्नतिा अनि 

उहाैँले छान् िुभएको स्र्ाििा पनहले जन्िेको पिुहरू िाि प्यो (व्यवस्र्ा १५:१९-२०)। यो सतभवत: इस्राएलीहरू हरेक वर्न 

ग्रीरि ऋतुिा छाप्रोबासको चाड ििाउि यरूिलेििा जाैँर्दा हुिे ग्यो (प्रस्र्ाि २३:१६)। यहाैँ, र्दिांसलाई लेवीहरूको 

रतर्दािीको रूपिा िािँिर्द ि्यो, तर त्यो परिप्रभुसैँगको सङ्खगनत गिे तररका नर्यो! यदर्द कुि  इस्राएली टाढा बस् िे भएकोल े

रफ्िो र्दिांि यरूिलेििा लाि गाह्रो भएिा, उसले त्यो बे् ि सक््यो र त्यसबाट प्राप् त भएको प साले यरूिलेििा रिन्र्द 

ििाउिे भोजको लानग िािकुेरा दकन् ि सक््यो (यूहन् िा २:१३-१४ सैँग र्दाैँज्िुहोसर)। रफ्िो सतपूणन पररवार, रफ्िो 

िोकरहरू र रफ्िो सहरको लवेीहरू सैँग  बसेर उसल ेत्यो रिन्र्दको भोज ििाउैँ ्यो। 

यहूर्दी धिनिा पनछ र्देनिएको र्दोस्रो र्दिांि - यहूर्दी निक्षकहरूल े इ.सं. पनहलो िताब्र्दीिा यसलाई 'र्दोस्रो र्दिांि' बिाए। 

त्यसको निनतत लेवीहरूलाई र्दिांि अलग गरेपनछ बाैँकी रहकेो िवछ ैँ भागबाट फेरर र्दिांिको भाग छुट्याइन््यो। उि 'र्दोस्रो 

र्दिांि'लाई िानब्र्दकरूपिा अर्न लगाउि सदकर्द ि, दकिभिे एउटा भोजिा पनहले जन्िेका पिुहरूसैँग त्यनत धेर  िािेकुरा 

िाइन््यो भिी नवचार गिुन त्यनत उनचत हुैँर्द ि। 'सतपणूनबाट एक भाग' भन् िे जिाउिको लानग त्यनतबेला 'र्दिांि' भन् िे िब्र्द धेर  

प्र्यात भएको हुिसक्छ। स्पष्टरूपिा भन् िे हो भिे त्यनतबेला त्यसको अर्न ठ्याक् क  के लाग््यो भिी हािी अनहले जान्र्द िछ ैँ। 

अको कुरा के हो भि ेत्यसको िानब्र्दक अर्नलाई अस्वीकार गिे कुि  कारण छ ि र त्यनतबेला त्यस्तो भव्य भोजको रयोजिा 

गररन््यो। 

(३) तसे्रो र्दिािंचािँह िाैँचोिा परेकाहरूका लानग हुन््यो। 

व्यवस्र्ा १४:२८-२९; व्यवस्र्ा २६:१२-१५ पढ्िुहोसर। 

एप्रत् यके तीि वर्नको अन् तिा वर्नवर्नको उब् जिीको सब  र्दिांि सहरको ढुकुटीिा र्न् क् याउि,ू के नतिीहरूनसत सहरिा बस् ि े

केही नहस् सा वा अंि िहुिे लेवीहरू, र परर्देिी, टुहुरा-टुहुरी र नवधवाहरू रएर अघाउञ् जेल िाऊिर , र परिप्रभु नतिीहरूका 

परिेश् वरले नतिीहरूका सब  काििा नतिीहरूलाई रनिर्र  दर्दऊिर ए (व्यवस्र्ा १४:२८-२९)। यो र्दिांि गररब र िाैँचोिा 
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परेकाहरूका निनतत हुन््यो। यो र्दिांिल ेर्दोस्रो र्दिांिलाई सङ्खकेत गर्दैि, दकिभि ेउि तेस्रो र्दिांि यरूिलेििा होइि तर 

रफू बसेको ठाउैँिा िाइन््यो। तसर्न, तेस्रो र्दिांि िनन्र्दरको रराधिाको भाग नर्एि। 

यो र्दिांिको पनवत्र नविेर्तालाई कायि रा् िको निनतत तेस्रो र्दिांि ल्याउि नविेर् उत्सव तोदकन््यो। तेस्रो र्दिांि ल्याउि े

व्यनिल ेएकपटक यरूिलेि जाैँर्दा यो कुरा घोर्णा गिनप्यो, दक यो र्दिांिको कुि  कुरा रफूल ेरािेको छ ि, तर सतपूणन भाग 

िाैँचो परेकाहरूलाई दर्दएको छ र त्यसलाई घरिा भण्डार गर्दान अिुि पारेको छ ि (व्यवस्र्ा २६:१३-१५)। यो र्दिांिलाई 

'पनवत्र अंि' भनिन््यो, दकिभिे यद्यनप त्यसलाई पनवत्र स्र्ाििा िल्याइए तापनि त्यसलाई प्ररिप्रभुि  सिपनण गररन््यो 

(परिप्रभुक  सेवािा)। इस्राएलका िानिसहरू र इस्राएलको भूनिको निनतत परिशे् वरसैँग रनिर्र िागेपनछ उसको घोर्ण अन्त 

हुन््यो (रउिे वर्नको लानग िेतीपातीिा रनिर्र िागेपनछ उसको घोर्णा अन्त हुन््यो)। 

यहूर्दी धिनिा पनछ र्देनिएको तेस्रो र्दिांि - उि तेस्रो र्दिांि सतभवत: हरेक तीि वर्नको र्दोस्रो र्दिांि नर्यो। हरेक तीि 

वर्नको अन्तिा जतिा गररिे र्दिांि (व्यवस्र्ा १४:२८) सतभवत: उि सालको र्दोस्रो र्दिांिजस्त  हुन््यो, तर त्यसलाई अकै 

तररकाले प्रयोग गररन््यो। रफ्ि  के्षत्रका गररब अनि िाैँचोिा परेकाहरूलाई त्यो दर्दइन््यो। त्यसको रकार पूणन र्दिछ ैँ भाग 

हुि प्यो। इ.सं. पनहलो िताब्र्दीका यहूर्दीहरूले त्यसलाई 'गररबहरूको लानग र्दिांि' भन् िे गर्।े 

निरकर्न - यदर्द व्यवस्र्ा १४:२८ लाई 'तसे्रो वर्नको र्दोस्रो र्दिांि' भिी बुझ्िे हो भि,े पुरािो करारका परिेश् वरका जिहरूल े

वास्तविा र्दईु वटा र्दिांिहरू अलग गिुनप्यो, जुि नतिीहरूको उब्जिीको पाैँचछ ैँ भाग हुिजान््यो र त्यो नतिीहरूल ेपरिप्रभु 

र इस्राएलिा उहाैँको सेवाको निनतत छुट्याउिुप्यो! 

 पनहले र्दिांि हरेक वर्नको लेवीहरूलाई दर्दइन््यो र त्यो इस्राएलको भूनििा नतिीहरूको उत्तरानधकारको निनतत र भेट 

हुिे पालिा (िनन्र्दरिा) नतिीहरूल े गरेको सेवाको निनतत हुन््यो। उि र्दिांिबाट फेरर र्दिांि पूजाहारीहरूलाई 

दर्दइन््यो। 

 र्दोस्रो र्दिांिचानह र्दईु वर्नसति यरूिलेििा रिन्र्दिय भोज ििाउि छुट्याइन््यो, तर तेस्रो वर्नचािँह त्यो रफू 

बसेको ठाउैँका गररब र िाैँचोिा परेका िानिसहरूका लानग छुट्याइन््यो। 

४. र्दिांिहरू एक दकनसिल ेइस्राएलीहरूल ेजनििको भाडा त्यसको िानलक, परिशे् वरलाई नतरेजस्तो नर्यो। 

र्दिांिहरू 'परिप्रभुको सािु पनवत्र' हुन्र् े(लेवी २७:३०), र यसको अर्न त्यो परिप्रभुको निनतत अलग गररन््यो र त्यसलाई 

परिप्रभुको सेवाको निनतत सिपनण गररन््यो। इस्राएलको पनवत्र भूनिको िानलक परिप्रभु ि  हुिुहुन््यो। इस्राएलीहरू त्यो 

भूनिको िानलक नर्एििर, तर नतिीहरूले त्यसलाई प्रयोग गर् े(उि भूनिको फलिा नतिीहरूलाई रिन्र्द ििाउि दर्दइएको 

नर्यो)। नबक्री गररएको जनििलाई छुटकारा गराउि ेहक बाैँकी रहन््यो। एजनिि सध ैँको निनत त िबे् िू। दकिभि ेजनििचािँह 

िेरो हो। नतिीहरू त परर्दिेी र प्रवासी भई िनसत बसेका छछ। नतिीहरूको अनधकारिा रएको जग् गाजनिि फेरर नििन् ि 

दर्दिूए (लेवी २५:२३-२४)। त्यसकारण र्दिांि भिेको एक दकनसिले िोहीहरूल े(इस्राएलीहरूले) िानलकलाई (परिेश् वरलाई) 

जनििको भाडा नतरेको जस्तो नर्यो। उि र्दिांिल े इस्राएलीहरूलाई रफूहरू इस्राएलको भूनििा पररे्दिीहरू हछ ैँ भन् ि े

सतझिा गराउैँ ्यो। नतिीहरू उि भूनिको िानलक होइि, तर िोहीहरू नर्ए! उि भूनिको प्रिस्त कटिी र उब्जिी 

परिेश् वरको रनिर्र को नचन्ह नर्यो (िलाकी ३:१०-१२ सैँग र्दाैँज्िुहोसर)। इस्राएलीहरूल े भूनिको िानलक, परिप्रभुलाई 

नतिीहरूको उब्जिीको भाग सलािीको रूपिा (करको रूपिा) दर्दन्र्े। 

५. र्दिांिहरूलाई साट् ि सदकर्द ि्यो, तर त्यसलाई नििन् ि सदकन््यो। 

यहूर्दी लेि Bekoroth 58b अिुसार पिुहरूलाई एकपटकिा एउटा िात्र नछिे ढोकाबाट पठाइन््यो। ती पिुहरूलाई 

गोठालोल ेगन्र्द  रफ्िो लछरोको िुनिबाट नछराउैँ ्यो (यर्मिया ३३:१३)। गोठालोले हरेक र्दिछ ैँ पिुलाई रफ्िो लछरोले छुन््यो 

र त्यसलाई एउटा काठको टुक्राल ेरातो रङ्खग लगाइन््यो। पिकुो िानलकल ेउि प्रदक्रयालाई उत्ति पि ुरफ्िो निनतत रा् िे 

दकनसिले निलाउि पाउैँ र्द ि्यो। यदर्द असल पि ुरफूलाई अनि िराब पि ुपरिेश् वरलाई दर्दिे गरी साटेको भेट्टाएिा, ती र्दबु  

पिुहरू परिेश् वरलाई दर्दइन््यो। अर्वा उसले त्यो पि ुदकन् िे हो भिे त्यसिा पाैँचछ ैँ भाग र्परे िूल्य चुकाउिुपिे हुन््यो (लेवी 

२७:३०-३३)। 
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ग. निवानसिपनछ र्दिांि दर्दिे नियि 

निवानसिपनछ र्दिांि एक दकनसिको िनन्र्दरको कर हुिगुयो, जुि िनन्र्दको सेवकहरूको जीनवका र िनन्र्दरको सेवा सञ् चालि 

गिन प्रयोग गररन्र्यो। 

१. िहतेयाहल ेरफ्िो िासिकालको पनहलो िण्डिा र्दिािंको प्रचलिलाई फेरर ससं्र्ागत गरे (इ.प.ू४४५-४३३)। 

बेनबलोिको निबानसिबाट फकेपनछ (इ.पू. ५३८) इस्राएलीहरूले िनन्र्दरको पुिर्मििानण गरे (एज्रा ६:१५) (इ.प.ू ५२१-५१६)। 

पनछ गएर िहतेयाह प्यालेस्टाइििा पनहलोपटक बडाहादकि हुैँर्दा (इ.प.ू ४४५-४३३), त्यहाैँका अगुवाहरू, पूजाहारीहरू र 

लेवीहरू निलेर नलनित वाचा बाैँध े अनि त्यसिा सहीछाप गरी िोहर लगाए (िहतेयाह ९:३८; िहतेयाह १०:१)। त्यस 

नलनित वाचािा िनन्र्दरको सेवालाई बेवास्ता गररिछे ि भिी नतिीहरूल े प्रनतञाका गरे। एनतिीहरू सब ले रफ् िा भारर्दार 

र्दाजुभाइहरूनसत निलेर परिेश् वरका र्दास िोिाद्वारा दर्दइएको परिेश् वरको  यवस् र्ा िान् ि र परिप्रभु हाम्रा परिशे् वरका सब  

रञाका, नियि र धिन-नवनधहरू पालि गिन रफूिानर् सरापको बन् धि रािी िपर् िाएए (िहतेयाह १०:२९)। यसिा 

नवर्देिीहरूसैँग नववाह िगि,े िवार् दर्दि पालि गि,े िनन्र्दरको कर नतरेर त्यहाैँको सेवालाई कायि रा् िे, बनलर्दािहरू 

ल्याउिे, बनलर्दािको निनतत रगो बाल्ि ेकाठहरू जुटाउिे, कटिीको पनहलो फल ल्याउि,े पनहले जन्िेको पिुहरू ल्याउिे र 

र्दिांि दर्दि ेकुराहरू उल्लेनित नर्ए (िहतेयाह १०:३०-३९)। 

तर अब त्यहाैँ ९०० वर्नपनहलकेो व्यवस्र्ाभन्र्दा फरक कुरा भयो। निवानसिपनछ िानिसहरूल ेिनन्र्दरिा र्दिांि ल्याएििर, तर 

चुनिएका लेवीहरू र्दिांि जतिा गिन हरेक सहका िानिसहरूकहाैँ जान्र्े। यसरी, िहतेयाहको दर्दिहरूिा पूजाहरीहरू, 

लेवीहरू अनि गव याहरू र द्वारपालहरूल े िनन्र्दरको भण्डारिा जतिा गररएको र्दिांिबाट रफ्िो रतर्दािी प्राप् त गर् े

(िहतेयाह १२:४४-४७)। 

२. अगिविा िलाकील ेर्दिािंहरू िनन्र्दरिा ल्याउिपुछन भिी इस्राएलीहरूलाई सल्लाह दर्दए (इ.प.ू ४३२-४२०)। 

पनछ, िहतेयाह यरूिलेििा अिुपनस्र्त हुैँर्दा (इ.पू. ४३३-४३२) िनन्र्दरको िु् य व्यनि, पूजाहारीले लेवीहरूलाई रफ्िो 

नहस्सा दर्दि बेवास्ता ग् यो र नतिीहरूई रफ्िो जीनवकको निनतत िनन्र्दरिा सेवा गिन होइि गाउैँ नतर गएर किाउि 

जबरजस्ती पठाइदर्दए (िहतेयाह १३:४-१०)। 

अगिविा िलाकीद्वारा परिप्रभुले र्दिांि (िलाकी ३:६-१२) र भेटीिा (िलाकी १:६-१४) इस्राएलीहरूले उहाैँलाई 

लुटेकोिा नतिीहरूलाई हप्काउिुभयो। उहाैँलाई त्यसबाट िनन्र्दरिा रराधिा निलेको नर्एि। परिप्रभुल े याकूबको 

सन्तािहरूलाई र्दोर् लगाउिभुयो, दक नतिीहरूका नपतापिुानको सियर्देनि नतिीहरूल े त्यस िान्यतालाई पालि गरेका 

नर्एििर। इस्राएलीहरूले साैँ् च  ि  औपचाररक व्यवस्र्ा र र्दिांि ल्याउिे प्रचलिलाई कनहल्य  पालिा गरेििर। नतिीहरूल े

गरेको बेवास्ताको कारण परिेश् वरल ेइस्राएलिानर् श्राप ल्याउिुभयो र िडेरील ेगर्दान अनि सलहको िहािारील ेगर्दान (योयल 

१:४,१३ सैँग र्दाैँज्िुहोसर) नतिीहरूले कटिी गिन असफल भए (हाग्ग  १:२-११ सैँग र्दाैँज्िहुोसर)। परिप्रभुल े नतिीहरूलाई 

रफ्िो जनििको उब्जिीबाट सतपूणन र्दिांि (सब  र्दिांिहरू)53 िनन्र्दरिा ल्याउि रग्रह गिुनभयो, तादक त्यहाैँ पूजाहारीहरू र 

लेवीहरूलाई पयानप् त िािेकुरा होसर! त्यसपनछ िात्र परिप्रभुले स्वगनको ढोका िोलेर झरी नतिीहरूको भूनििा पठाउिुहुिछे 

(उत्पनत्त ७:११-१२ सैँग र्दाैँज्िहुोसर) तादक नतिीहु ल े प्रिस्त िात्रािा कटिी गिछेिर र उहाैँले नतिीहरूको अन् िहरूलाई 

सलहल ेगिे िासबाट बचाउिुहुन््यो (िलाकी ३:११-१२)। 

यो कुरािा ध्याि दर्दिुहोसर, दक िलाकी ३:१० ियाैँ करारको इसाईहरूको लानग दर्दइएको रञाका होइि, तर त्यो पुरािो 

करारको यहूर्दीहरूलाई औपचाररक व्यवस्र्ा पालि गिे रग्रह नर्यो (र्दिांि र पि ु बनलर्दािहरू) तादक परुािो करारको 

िनन्र्दरिा सेवा गिे पूजाहारीहरू लेवीहरूको जीनवका चल्ि सक््यो। उि प्रनतञाका इस्राएलको भूनिको लानग हो, तपाईंको 

रफ्िो िुलुकको लानग होइि। 

                                                           
53

 Verse 10: Hebrew: kol ha-ma>aser; Greek LXX: panta ekforia (all produce, products). Verse 9: ta epidekata (the 
tithes). 
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३. िहतेयाहल ेरफ्िो िासिकालको र्दोस्रो भागिा र्दिांि दर्दि ेप्रचलिलाई फेरर पिुस्र्ाननपि गरे (इ.प.ू ४३२)। 

िलाकीको र्दिांिसतबन्धी प्रचारलाई िानिसहरूले ध्याि दर्दएििर, दकिभिे िहतेयाह यरूिलिेिा फकन र्दा, उसले पनहले गरेको 

कािलाई पुिस्र्ाननपत गिुनपरेको नर्यो। िहतेयाहले अनधकारीहरूलाई हप् काए, लेवीहरूलाई फेरर रफ्िो काििा बोलाए। 

त्यसपनछ र्दिांि यरूिलेिको भण्डारहरूिा ल्याउि लगाएको हरेे र त्यसको निनतत नवश् वासयोग्य िानिसहरू नियुि गरेर 

लेवी र पूजाहारीहरूलाई नतिीहरूको रतर्दािी नवतरण गिे नजतिेवारी सुनतपए (िहतेयाह १३:११-१३)। 

घ. र्दिांिको इनतहास 

र्दिांिको इनतहास पुरािो करारिा पूणनरूपिा स्पष्ट छ ि। 

१. प्रस्र्ािको सुु वातिा र्दिािंको प्रचलि (इ.प.ू १४४७) 

नसि  पवनतिा िोिाको सेवकाइको सुु वातिा 'जनििको सब  उब्जिीको र्दिांि, चाह े त्यो िाटोबाट उिाररएको अन् ि होसर 

अर्वा रूििा फलेको फल होसर' र त्यसको सार्  'पिुको बगालको र्दिांि'- यी सब  परिप्रभुको सािु पनवत्र नर्ए (लेवी 

२७:३०,३२)। 

२. प्रस्र्ािको अवनधिा र्दिािंको प्रचलि (इ.प.ू १४४६-१४०७) 

पनछ गएर हारूिको िु्य पूजाहारीपििा 'िलाको अन् ि र कोलको र्दािरस' िात्र लेवीहरूको रतर्दािी हुिछे भिी चचान 

गररएको छ (गन्ती १८:२७-३०)। 

३. प्रस्र्ािको अन्तनतर र्दिािंको प्रचलि (इ.प.ू १४०७) 

पनछ गएर िोिाको सियको अन्तनतरको र्दिांि दर्दि ेप्रचलिलाई हरे्दान अन् ि, ियाैँ र्दाििद्य र तले अनि गाइवस्त,ु भेडा र 

बाख्राबाट पनहले जनन्िएको उत्सव ििाउिको लानग पनवत्र स्र्ाििा ल्याइन््यो। त्यनतबेला उि र्दिांि दर्दि ेव्यनि, उसको 

पररवार, र्दासहरू र उसको सहरको लेवीहरू निलरे त्यसलाई िान्र्े। तेस्रो वर्निा चािँह उि र्दिांि स्र्ािीय लेवीहरूलाई 

नवतरण गररन््यो अनि िाैँचोिा परेकाहरूलाई सहायताको रूपिा दर्दइिे गररन््यो (व्यवस्र्ा १२:६-७,११-१२,१७-१९; 

व्यवस्र्ा १४:२२-२९)। 

४. निवानसिभन्र्दा पनहल ेर्दिािं दर्दि ेप्रचलि (इ.प.ू ७१३-६९६) 

निवानसिभन्र्दा पनहले नहजदकया राजाले िनन्र्दरलाई िुि गरेका नर्ए, सार्  नतिल ेिनन्र्दरको रराधिालाई पुिस् र्ानपिा गरे, 

पूजाहारीहरू र लेवीहरूलाई रफ्िा काििा फेरर नियिु गरे अनि िनन्र्दरिा सेवा गिेहरूका लानग रफूसैँग भएको बाट केही 

भागहरू ल्याउि नतिले िानिसहरूलाई रर्देि दर्दए। ती पनवत्र र्ोकहरू र्दिांिको रूपिा परिप्रभुिा सिपनण गिुनपिे नर्यो। 

नतिीहरूल ेजनििको उब्जिीको सब  र्ोकबाट र्दिांि दर्दिपुि े नर्यो; जस्त : अन् ि, र्दाििद्य, तले, िह रदर्द। त्यसको सार्  

नतिीहरूल ेरफ्िो बगालबाट पनि र्दिांि दर्दिुप्यो (२ इनतहास ३१:२-१०)। 

५. निवानसिपनछ र्दिांिको प्रचलि (इ.प.ू ४४५-४२०) 

निवानसिपनछ जनििको सब  उब्जिीको र्दिांिले िनन्र्दरको करको नविेर्ता पायो र लेवीहरूल ेत्यसलाई जतिा गरेर िनन्र्दरिा 

सेवा गिे लेवीहरू अनि पूजाहारीहरूलाई नवतरण गररदर्दन्र्े (िहतेयाह १०:३७-३९; १३:१२-१३; िलाकी ३:६-१२)। 

६. ख्रीष्टपनछ पनहलो िताब्र्दीिा र्दिािंको प्रचलि 

इनतहासकार जोसेफसको सियिा (इ.सं. पनहलो िताब्र्दी) यहूर्दी निक्षकहरूले सिस्या यसरी सिाधाि गरे: 
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(१) पनहलो र्दिािं 

यहूर्दीहरूले हरेक वर्न पनहलो र्दिांि लेवीहरूलाई दर्दि प्यो। अनि लेवीहरूले उि र्दिांिको पनि र्दिांि पूजाहारीहरूलाई 

दर्दि पछन। यस दकनसिको प्रचलिले िनन्र्दरिा सेवा गिे लेवीहरू र पूजाहारीहरूको  जीनवकािा सहायता निल््यो (लेवी 

२७:३०,३२; गन्ती १८:२०-३२)। 

(२) र्दोस्रो र्दिािं  

यहूर्दीहरूले हरेक वर्न रफ्िो र्दिांि यरूिलेििा ल्याउि प्यो। त्यसले िनन्र्दरिा हुि े बनलर्दािपूणन भोजिा सेवा पुग् र्द्यो 

(व्यवस्र्ा १४:२२-२७)। 

(३) तसे्रो र्दिािं 

यहूर्दीहरूले हरेक तेस्रो वर्न रफ्िो नियनित र्दोस्रो र्दिांिलाई (तेस्रो र्दिांिको रूपिा) रफ्ि  सहरिा जतिा गिपै्यो। त्यसले 

त्यहाैँ भएका गररब तर्ा िाैँचोिा परेकाहरूका लानग सहायता िल््यो (व्यवस्र्ा १४:२८-२९; व्यवस्र्ा २६:१२-१५)। 

निरकर्न - इ.सं. पनहलो िताब्र्दीका यहूर्दी निक्षकहरूल ेहरेक वर्न यहूर्दीहरूलाई रफ्िा उब्जिीको र्दईु वटा र्दिांिहरू अलग 

गिुनपिे िाग गरे! तसे्रो वर्निाचािँह र्दोस्रो र्दिांि सतभवत: तेस्रो र्दिांि हुिपुग्यो। जेजस्तो भए तापनि, यहूर्दी निक्षहरू 

नियिहरू बिाउि प्रनसि नर्ए, तर त्यसलाई नतिीहरूले पालिा गर्दिैर् े(ित्ती २३:१-४; लूका ११:४६)। 

ङ. ख्रीष्ट कू्रसिा बनलर्दाि हुिुभन्र्दा पनहल ेियाैँ करारिा र्दिांिको प्रचलि 

ित्ती २३:२३-२४ पढ्िुहोसर। फररसीहरू र व्यवस्र्ाको निक्षकहरूले िोिाको व्यवस्र्ालाई व्या्या गर्दै ६१३ वटा नविेर् 

नियिहरू निकाल े(३६५ वटा निर्ेधाञाकाहरू र २४८ वटा रञाकाहरू)।उि नियिहरू सहायता गि ेकुराहरू नर्एििर तर ती 

र्नपएका कुराहरू नर्ए (व्यवस्र्ा ४:२; व्यवस्र्ा १२:३२; प्रकाि २२:१८-१९) र नतिीहरूलाई 'पुिानहरूको परतपरा' 

भनिन््यो (िकून स ७:३)। येिलू े नतिीहरूलाई भन् िुभयो, एनतिीहरू  यर्निा िरेो उपासिा गर्दनछिर , तर नतिीहरूका निक्षा 

िानिसहरूले नसकाएका नवनध िात्र हुिर । नतिीहरू परिेश् वरको रञाकालाई त् यागरे िानिसहरूका परत परा िान् छछ ... यसरी 

नतिीहरू रफ् िो चनलरएको परत परालाई कायि रािेर परिेश् वरको वचिलाई चािँह रद्द तलु् याउैँछछ। अनि यस् त  अिेक 

कािहरू नतिीहरू गर्दनछछए (िकूनस ७:७-८,१३)। 

त्यनतबेलाका यहूर्दी अगुवाहरू ढोंगी नर्ए। नतिीहरूल ेिािाि िसलाको रूपिा प्रयोग गिे रफ्िो बग ैँचा उमे्रका पुदर्दिा, सुैँप 

र जीराको र्दिांि दर्दन्र्े। परुािो करारिा यस्ता कुराहरूको िाग गररएको नर्एि, त पनि नतिीहरूले रफ्िा अिुयायीहरूलाई 

(यहूर्दीहरू र अरू धिनबाट यहूर्दी धिनिा रएका अन्यजानतहरू) त्यस  गिन लगाउैँर्े! पुरािो करारको व्यवस्र्ाल ेपुदर्दिा, सुैँप, 

जीराजस्ता कुराहरूको र्दिांि दर्दिे बारेिा एक िब्र्द पनि बोल्र्द ि। बु  उि व्यवस्र्ाले हरेक वर्न नतिीहरूको जनिििा 

उब्जेको सब  र्ोक, अन् ि, र्दाििद्य, तेल, फल, गाइवस्तु, भेडा र बाख्राहरूबाट र्दिांि दर्दिपुिे िाग गर्दनछ। ती फररसीहरू 

व्यवस्र्ाको निक्षकहरूल े बाइबलीय िूल्य-िान्यताहरूलाई उल्टो बिाइदर्दए। नतिीहरूल े पुदर्दि, सुैँप र जीराजस्ता सािा 

कुराहरूलाई जोड दर्दए अनि न्याय, र्दया र नवश् वासजस्ता व्यवस्र्ाको िहत्वपूणन पक्षहरूलाई चािँह बेवास्ता गरे! 

ती फररसीहरूले र्दिांिहरूलाई (पुरािो करारको औपचाररक व्यवस्र्ाको अंिलाई) बेवास्ता िगरीकि न्याय, र्दया र 

नवश् वासजस्ता कुराहरूलाई (परिेश् वरको ि नतक व्यवस्र्ाको अंिलाई) अभ्यास गिुनपछन भिी येिलू ेभन् िुहुन्छ। यहूर्दीहरूलाई 

यसो भन्र्द गर्दान, येिलूे ती बास् िा रउि ेविस्पनतहरूको र्दिांि दर्दिे कुरालाई (ढोंगीहरूको िागलाई) सिर्नि गिुनभएि, तर 

नतिीहरूल े औपचाररक व्यवस्र्ाको सन्र्दभनका नियिहरूलाई बेवास्ता िगररकि परिशे् वरले िाग गिुनहुि े अनत िहत्वपणून 

ि नतक व्यवस्र्ालाई पालिा गिुनपि े नर्यो भिी भन् िुभयो। यहाैँ यो कुरालाई ध्याििा रा् िुहोसर, दक येिूले ती कुराहरू 

भन् िुहुैँर्दा उहाैँल ेअझ  व्यवस्र्ालाई पूरा गररसक् िुभएको नर्एि! 

यी र्दईु कुराहरूलाई ध्याि दर्दिहुोस: 

 पनहलो, यिेूल ेयो कुरा यहूर्दीहरूलाई (फररसीहरू र व्यवस्र्ाका निक्षकहरूलाई) भन् िुहुन्छ, इसाईहरूलाई होइि! 

 र्दोस्रो, येिलूे यो कुरा िुनिको काि पूरा गिन कू्रसिा ििुनभन्र्दा पनहले भन् िुहुन्छ। 
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येिूको िृत्यु र पुिु त्र्ािभन्र्दा पनहले परिशे् वरकहाैँ जाि, उहाैँलाई रराधािा र सेवा गिनको निनतत पुरािो करारको 

औपचाररक व्यवस्र्ाले अझ  स्र्ाि पाइरहकेो नर्यो। िनन्र्दरको कािकाज कायि रा् ि यहूर्दीहरूल ेर्दिांि दर्दिुपि ेव्यवस्र्ा 

त्यनतबेला िान्य र व धानिक िाग नर्यो (लूका १८:१२ सैँग तलुिा गिुनहोसर)! तर उहाैँको िृत्य ुर पुिु त्र्ािपनछ ती नियिहरू 

पूरा भए (ित्ती ५:१७), रद्द भए (कलस्सी २:१४) र िारेज भए (एदफसी २:१४-१५)! 

बाइबललाई सही ढङ्खगल ेव्या्या गि ेअनत िहत्वपूणन नियिहरू यसप्रकारका छिर: 

 श्रोतालाई ध्याि दर्दिुहोसर - यिेूल े यहूर्दी जानतको फररसीहरू र व्यवस्र्ाका निक्षकहरूसैँग बोल्िुभयो, इसाईहरूसैँग 

होइि। 

 सियलाई ध्याि दर्दिुहोसर - येिूले नतिीहरूसैँग रफ्िो ितृ्यु र पुिु त्र्ािभन्र्दा पनहल े बोल्िुभयो, औपचाररक 

व्यवस्र्ालाई (र्दिांिलाई) परूा गिुनभएपनछ, रद्द गिुनभएपनछ र िारेज गिुनभएपनछ बोल्िुभएको होइि। 

 अनभप्रायलाई ध्याि दर्दिुहोसर - ित्ती २३:२३-२४ िा येिूको अनभप्राय तत्कालीि यहूर्दी धार्मिक अगुवाहरूको िाझिा 

भएको ढोंगीहरूलाई हप्काउिु नर्यो। बाइबलीय िान्यताहरू अर्वा सत्यताहरूलाई बङ्खग्याउि कस ले नतिीहरूलाई 

हक-अनधकार दर्दएको नर्एि (ित्ती १५:१-२०)। र्दिांिको बारेिा नतिीहरूको परतपराल े परिशे् वरको वचिलाई 

किजोर बिाएको नर्यो (िकून स ७:६-१३)! 

यसर्न, यिूको अनभप्राय इसाईहरूल ेर्दिांि दर्दिुपछन भन् िे कनहले पनि नर्एि! 

च. ख्रीष्टको कू्रसको बनलर्दािपनछ ियाैँ करारिा र्दिांिको प्रचलि 

१. 'व्यवस्र्ा' भन् ि ेिब्र्दको बाइबलिा र्पु्र  अर्नहरू छिर। 

(१) धिी ठहररिको लानग (िनुिको लानग) परिशे् वरल ेिाग गिुनहुि े'व्यवस्र्ा' 

परिेश् वरको व्यवस्र्ा भिेको परिेश् वरको पनवत्र र धार्मिक िाग हो, जसअिुसार सब  िानिसहरूल े १००% नसि जीवि 

नजउि पछन र उहाैँको व्यवस्र्ाको सब  उल्लङ्खघिहरूल े१००% र्दण्ड पाउि पछन। 

सब  स्वभानवक िानिसहरू परिेश् वरको व्यवस्र्ाको अनधििा छिर (रोिी २:१२-१६)। परिशे् वरको व्यवस्र्ाल ेनसि पनवत्रता 

र धार्मिकताको िाग गर्दनछ। तर कस ले पनि परिेश् वरको व्यवस्र्ा पालि िगरेकोले (याकूब २:१०) र कि  िानिसले रफ्ि  

इ्छा-िनिले परिेश् वरको व्यवस्र्ा पालि गिन िसक् िे भएकोले (रोिी ८:७-८), सब  िानिसहरू र्दोर्ी ठहररन्छिर (िास 

भएका छिर) (रोिी ३:१९; रोिी ८:१) र परिशे् वरको श्रापको िुनि िडा हुन्छिर (गलाती ३:१०)। व्यवस्र्ा पालिद्वारा 

परिेश् वरको िजरिा धिी ठहररि कोनसस गिे सब  िानिसहरू ख्रीष्टबाट नबिुि भई अिगु्रहबाट पति भएका छिर (गलाती 

५:४)। परिेश् वरको व्यवस्र्ा पालि गिन कोनसस गरेर एक जिा व्यनि पनि धिी ठहररिछे ि (गलाती २:१६; रोिी ३:२०)। 

कस ले पनि परिशे् वरको पनवत्र र धार्मिक िागलाई पूरा गिन सक्र्द ि! 

इस्राएल राष्ट्रको निनतत परिशे् वरको पनवत्र र धार्मिक िागहरू पुरािो करारिा परिेश् वरको ि नतक व्यवस्र्ाहरूिा, 

औपचाररक व्यवस्र्ाहरूिा र िागररक व्यवस्र्ाहरूिा प्रकट गररएका नर्ए। 

(२) परुािो करारको सियिा परिशे् वरको ि नतक िागहरूको 'व्यवस्र्ा' 

र्दि रञाकाहरूिा (प्रस्र्ाि २०:१-१७) र प्रेिको व्यवस्र्ािा (व्यवस्र्ा ६:५; लेवी १९:१८) उल्लेनित कुराहरूद्वारा 

िानिसहरूले परिेश् वरको सािु धार्मिकता (िुनि) प्राप् त गिन िोजूिर भन् ि े परिेश् वरल े कनहले पनि अनभप्राय रा् िुभएि, 

दकिभिे उहाैँले रफ्िा जिहरूलाई ती व्यवस्र्ाहरू दर्दिुभन्र्दा पनहले ि  बचाउिुभएको नर्यो (प्रस्र्ाि २०:१-२)! ती ि नतक 

व्यवस्र्ाहरू परिेश् वरका बचाउिुभएका उहाैँका जिहरूल े (इस्राएलीहरूले) संसारिा परिेश् वरको जिको रूपिा कसरी 

नजउिुपछन भन् िे नवर्यिा उहाैँको िागहरू हुिर! ती रर्देि र व्यवस्र्ा पालि गिे िानिसहरू तीद्वारा ि  नजउिछेिर (लेवी 

१८:५)। यहाैँ 'नजउिु' भिेको अिन्त जीवि प्राप् त गिुन (धिी ठहररि,ु बचाइि)ु होइि, तर यसको अर्न परिेश् वरसैँग 

परिेश् वरको प्रिस्तको जीवि अिुभव गिुन हो (यूहन् िा १०:१०)। 
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परिेश् वरको ि नतक व्यवस्र्ा ियाैँ करारिा लागु हुन्छ। यसल ेपरिेश् वरका जिहरूले संसारिा कसरी नजउिुपछन भिी बाटो 

र्देिाउैँछ (िकून स १२:३०-३१; रोिी १३:८-१०)। 

(३) परुािो करारको सियिा परिशे् वरको नवनधनवधािसतबन्धी (औपचाररक) िागहरूको व्यवस्र्ा 

पुरािो करारिा औपचारीक व्यवस्र्ाहरू भिेको परिेश् वरको जिहरूल े (इस्राएलले) कसरी परिशे् वरको िनजक जाि ेअनि 

कसरी उहाैँको रराधिा र सेवा गि ेभन् िे कुराहरूसतबन्धी िागहरू हुिर। औपचाररक व्यवस्र्ाहरू नित िनलनित कुराहरूिा 

नवभाजि गररएका नर्ए: 

 पनवत्र व्यनिहरू (पूजाहारीहरू, लेवीहरू) 

 पनवत्र स्र्ािहरू (भेट हुिे पाल, िनन्र्दर) 

 पनवत्र सियहरू (िबार्, चाडहरू र एक दर्दिको उपवास) 

 र पनवत्र दक्रयाकलापहरू (ितिा, बनलर्दािहरू, भेटीहरू, कटिीको पनहलो फलहरू, पनहले जन्िेका पिु अनि पनहले 

जन्िेको िानिस, र्दिांिहरू, धार्मिक स् िािहरू र िुि िािेकुराहरू िात्र िािु)। 

यो कुरा यार्द रा् िुहोसर, दक त्यनतबेलाको 'पनहलो र्दिांि'ल े इस्राएलिा िनन्र्दरको धार्मिक सेवािा सहायता पु् याउिको 

निनतत धार्मिक करको रूपिा काि ग्यो भिे 'र्दोस्रो र्दिांि'ल े यरूिलेििा िनन्र्दरको धार्मिक चाडलाई (र नतिीहरूका 

सहरिा भएका गररबहरूलाई) सहायता पु् याउिको निनतत सािानजक करको रूपिा काि ग्यो। 

ख्रीष्टको पनहलो रगिििा परिेश् वरको औपचाररक व्यवस्र्ा पूरा भएको नर्यो, रद्द भएको नर्यो अनि िारेज भएक नर्यो। 

(४) परुािो करारको सियिा परिशे् वरको िागररक (सािानजक) िागहरूको व्यवस्र्ा 

परिेश् वरल े इस्राएललाई संसारिा अरू िुलुकहरूझ ैँ राजि नतक राज्य अनि अनहलेको इस्राएल राष्ट्रझ ैँ बिाउि चाहिुभएि! 

उहाैँको अनभप्राय रफ्िो जि इस्राएललाई ईश् वरतन् त्रल ेिासि गरेको चाहिुहुन््यो र त्यसलाई अगिविाहरू, पूजाहारीहरू 

र राजाहरूद्वारा परिेश् वरले ि  राजाको रूपिा व्यवस्र्ा गिन चाहिुहुन््यो! त्यनतबेला इस्राएलिा िागररक (सािानजक) 

व्यवस्र्ाहरू यस्ता कुराहरूको न्यायसैँग सतबनन्धत नर्ए: धि-सतपनत्त, नववाह, रोग-नबिार, अपराध, र्दासहरू, युि र 

राजाहरू रदर्द। यहाैँ यो कुरा स्िरण गिुनहोसर, दक त्यनतबेलाको तेस्रो र्दिांिले सािानजक करको रूपिा काि ग्यो, जसद्वारा 

इस्राएलको ईश् वरतन् त्रीय राज्यिा गररब र िाैँचोिा परेकाहरूलाई सहायता निल्र्द्यो। 

परिेश् वरलाई चढाइि ेतीि वटा र्दिांिहरूबाहके नतिीहरूका िानिसहरूको, भूनिको, कटिीको, र्दािबारीको र बगालको र्दि 

भागको एक भाग राजा र उसको सांसाररक कायनभारहरू सञ् चालि गिनको निनतत दर्दि पछन भिी राजाल ेिानिसहरूलाईई 

जबरजस्ती ग्यो (१ ििुएल ८:७-२०)। 

ख्रीष्टको पनहलो रगिििा परिेश् वरको राज्यको बारेिा परिेश् वरको िागररक (सािानजक) व्यवस्र्ाहरूलाई येि ू ख्रीष्टको 

निक्षाहरूल ेप्रनतस्र्ानपत गररयो। 

२. यिे ूख्रीष्टको पनहलो रगिििा व्यवस्र्ा परूा भयो। 

(१) परिशे् वरको ि नतक व्यवस्र्ाको पररपणूनता 

रफ्िो पनहलो रगिििा यिेू ख्रीष्टले उहाैँिा नवश् वास गिेहरूको स्र्ाििा रहिुभएर परिेश् वरको धार्मिक िागलाई 

नित िनलनित कुराहरूद्वारा परूा गिुनभयो: 

 उहाैँ पूणनरूपिा पापरनहत रहिुभयो। पृ्वीिा उहाैँको पनहलो रगिििा िािव इनतहासका सब  अरू िानिसहरूको 

तुलिािा नसि, पनवत्र र धार्मिक जीवि नजउिुभयो! सतपूणन िािव इनतहासलाई हिेे हो भिे येिू ख्रीष्ट िात्र पूणनरूपिा 

पापरनहत हुिुहुन््यो (यूहन् िा ८:४६; नह्ूरह ४:१५; नह्ूरह ७:२६)! 

 उहाैँले पापहरूको प्रायनश् चतको निनतत नसि बनलर्दाि ल्याउिभुयो। उहाैँको कू्रसको िृत्यु उहाैँिानर् नवश् वास गि ेहरेक 

व्यनिको निनतत लाग ू हुन्छ (रोिी ३:२४; नह्ूरह ७:२७)। उहाैँ रफ्िा िानिसहरूका निनतत कू्रसिा पाप बन् िुभएर 

नतिीहरूलाई व्यवस्र्ाको श्रापबाट िुि गराउिुभयो (गलाती ३:१३)। 
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 येिूले रफ्िा सन्र्दिे घोर्णा गिुनभयो र नसकाउिुभयो। रफ्िो पनहलो रगिििा उहाैँल ेिुनिको िुभ सिाचार घोर्णा 

गिुनभयो (िकून स १:१४-१५) अनि व्यवस्र्ाको साैँचो अर्न नसकाउिुभयो (ित्ती ५-७ अध्यायहरू)। व्यवस्र्ाको बारेिा 

यहूर्दीहरूल े चलाकीसार् गरेका पररवतनिहरूलाई येिलू े र्देिाइदर्दिुभयो। परिेश् वरद्वारा बचाइएका इसाईहरू कसरी 

नजउिुपछन भिी उहाैँल े नसकाउिुभयो र प्रेिको व्यवस्र्ािा ि नतक व्यवस्र्ालाई संनक्षप् त पािुनभयो (ित्ती २२:३६-४०; 

रोिी ८:८-१० सैँग र्दाैँज्िुहोसर)। 

(२) परिशे् वरको औपचाररक व्यवस्र्ाको पररपणूनता 

रफ्िो पनहलो रगिििा पुरािो करारको औपचाररक (रीनतररवाज) व्यवस्र्ाको सब  छायाहरूलाई (ढाैँचाहरूलाई) यिेू 

ख्रीष्टल ेियाैँ करारको प्रकािको वास्तनवकता परूा गिुनभयो (ित्ती ५:१७; नह्ूरह ८:५; नह्ूरह १०:१-४; तलका बुैँर्दा ४ र ५ सैँग 

र्दाैँज्िुहोसर) र त्यसको पररणािस्वरूप ती कुराहरूलाई रि गिुनभयो (कलस्सी २:१४) अनि िारेज गिुनभयो (एदफसी २:१४-

१५)। 

(३) परिशे् वरको िागररक (सािनजक) व्यवस्र्ाको पररपणूनता 

ख्रीष्टको पनहलो रगिििा परिेश् वरको राज्य इस्राएलिा िात्र होइि, तर सतपूणन संसारिा पनि स्र्ानपत गररयो (ित्ती 

१२:२८; िकून स १:१४-१५)! स्वगन र पृ्वीको सिस्त अनधकार उहाैँलाई दर्दइयो (ित्ती २८:१८)। उहाैँको राज्यल ेअरू सब  

राज्यहरूलाई कुल्चिेछ र नतिीहरूको अन्त हुिछे (र्दानिएल २:४४; प्रकाि १७:१४)। परिेश् वरको राज्यको बारेिा ियाैँ 

करारिा उल्लेनित येिू ख्रीष्टका सब  निक्षाहरू र र्दषृ्टान्तहरूल ेइस्राएलको ईश् वरतन् त्रीय राज्यको िागररक व्यवस्र्ालाई परूा 

गर्दनछ र त्यसलाई प्रनतस्र्ानपत गर्दनछ (ित्ती २१:४२-४४), त्यसले संसारका सब  राष्ट्रहरूको व्यवस्र्ाहरूलाई उनछन्छ र 

यहाैँको सब  िािवीय सैँस्कृनतहरूको लानग िागनर्दिनक भएको छ, जसको ितलब संसारको सब  सैँस्कृनतका िानिसहरू कसरी 

नजउिुपिेछ भन् ि ेकुरा हो (ित्ती ६ - ७ अध्यायहरू)। 

यसप्रकार येिू ख्रीष्ट नसि हुिभुएको छ र त्यस कारण उहाैँ िहािर अगिविा (व्यवस्र्ा १८:१८-१९; प्रेररत ३:२२-२३), 

िहािर प्रधाि पूजाहारी (नह्ूरह ७:२८) र िहािर राजा (प्रकाि १९:१६) हुिुभएको छ! 

(४) परिशे् वरको ि नतक व्यवस्र्ाको स्र्ायी िान्यता। 

पुरािो करारिा भएको परिेश् वरको ि नतक व्यवस्र्ाको काि र ियाैँ करारिा भएको ि नतक व्यवस्र्ाको काि ठ्याक् क  उस्त  

हो। ि नतक व्यवस्र्ाको उदे्दश्य कनहले पनि परिेश् वरको िजरिा धिी ठहररिको निनतत रफूले धार्मिकता किाउिे अर्वा 

प्राप् त गिे उपाय होइि। 

एकातफन  ि नतक व्यवस्र्ाले नियि तो्िेहरूलाई प्रकट गछन र र्दोर् लगाउैँछ अनि भनिहीि अनि पापिय, अपनवत्र अनि 

अधार्मिकहरू, हत्याराहरू, व्यनभचारीहरू अनि भ्रष्टहरू, र्दासहरूको व्यापार गिेहरू, झूट बोल्िेहरू र झूटा कसि िािेहरूको 

नवु ििा नवरोध गर्दनछ। त्यस गरी बाइबलको िनहनित सन्र्दिेलाई पक् का गि े साैँचो निक्षको नवु ििा हुि े कुराहरूलाई 

नवरोध गर्दनछ (रोिी ७:७; १ नतिोर्ी १:८-११)। 

अकोतफन  ि नतक व्यवस्र्ाल े संसारिा परिेश् वरको राज्यिा बचाइएका िानिसहरू कसरी नजउिुपछन भिी परिशे् वरको 

िागनर्दिनकको रूपिा काि गर्दनछ (ित्ती ५:२१-४८; ित्ती २२:३७-४०; रोिी १३:८-१०; गलाती ५:१४)। परिेश् वरको ि नतक 

व्यवस्र्ा कनहल्य  दफतान भएको छ ि अर्वा त्यसको अन्त भएको छ ि! 

३. परिशे् वरको धार्मिक िागअिसुार र्दोर् लगाउि ेव्यवस्र्ा ख्रीष्टको पनहलो रगिििा रद्द भयो। 

कलस्सी २:१३-१४ पढ्िुहोसर। 

सब  िानिसहरूको वु ििा भएको नलनित तिसुकलाई येि ू ख्रीष्टल े कू्रसिा दकला ठोकेर रद्द गररदर्दिुभयो। उि नलनित 

तिसुकले परुािो करारको व्यवस्र्ालाई बुझाउैँछ, नविेर् गरी त्यसले परिेश् वरको रनत्िक र ि नतक िागलाई बुझाउैँछ। 
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इस्राएलीहरूले सतझछतािा हस्ताक्षर गरेका हुिाल ेनतिीहरू ि नतक, औपचाररक र िागररक नियिहरू पालि गिन बन्धििा 

परेका नर्ए। अिाकाररतािानर् परिेश् वरको श्राप रउैँ ्यो (व्यवस्र्ा २७:२६)। 

िानिसले व्यवस्र्ालाई पूणनरूपिा पलाि िगिे हुिाले (रोिी ३:१०-१२,२३) अर्वा कोही पनि सक्षि िभएकोले (गलाती 

३:१०; याकूब २:१०), सब  िानिसहरू परिशे् वरको श्रापको िुनि छिर। सतपूणन व्यवस्र्ा िानिसहरूको नवु ििा िडा छ, 

परिेश् वरको पनवत्र र धार्मिक िागहरू उल्लङ्खघि गरेकोिा नतिीहरूलाई त्यसल ेर्दोर् लगाउैँछ र परिशे् वरको साि ुर्दोर्ी छ 

भिी ररोप लगाउैँछ अनि िानिसहरूको सािु ििनिा पार्दनछ (रोिी ३:१९-२०)। परिशे् वरको व्यवस्र्ाल ेिानिसहरूको पाप 

प्रकट गररदर्दन्छ, र त्यसको सार्  नतिीहरूलाई िुनिर्दाताको िाैँचो छ भिेर पनि र्देिाइदर्दन्छ (रोिी ७:७-८)। 

पुरािो करारको सतपूणन अवनधिा व्यवस्र्ाले 'निक्षकको (संरक्षक अनि िागनर्दसनकको)54 रूपिा ख्रीष्टको पनहलो रगििसति 

िानिसहरूलाई क र्दिा पके्रर रािी ररोप र र्दोर् लगाउिे काि ग् यो (गलाती ३:२४-२५)। 

येिू ख्रीष्ट ििुनहुैँर्दा, 'नवश् वासीहरू व्यवस्र्ाको लानग िरे' जसको ितलब ख्रीष्टिा नवश् वासीहरूको नवु िको व्यवस्र्ाको 

िागहरू पनि िरेको जस्त  भए (रोिी ७:४)। यसको अर्न नवश् वासीहरू अबर्देनि र्दोर्ी छ ििर र उिीहरूलाई र्दण्ड छ ि- 

अबर्देनि उसो नतिीहरू व्यवस्र्ाको िुनि छ ििर (रोिी ६:१४)। र जब नवश् वासीहरू येिू ख्रीष्टिा ख्रीष्टसैँग िरे, तब नतिीहरू 

व्यवस्र्ाको िागहरूको िानतर पनि िरे। यसको अर्न के हो भिे अबर्देनि उसो नवश् वासीहरू व्यवस्र्ा पालि गरेर धिी हुि 

कोनसस गर्दैििर (रोिी ७:१-६)। 

ख्रीष्टको िृत्यु र पुिु त्र्ािद्वारा व्यवस्र्ाको बाैँध् िे िनि सिाप् त भयो। त्यही कारणले गर्दान नवश् वासीहरूको निनतत 

परिेश् वरको धार्मिक िागस्वरूपको व्यवस्र्ा ख्रीष्टले रद्द र िारेज गररदर्दिुभयो भिी बाइबलले नसकाउैँछ। अबर्देनि उसो 

परिेश् वरको धार्मिक िाग गिे व्यवस्र्ाल े इसाईहरूलाई र्दोर् लगाउि र्दण्ड दर्दि सक्र्द ि। तर्ानप, अनवश् वासीहरू र 

अइसाईहरू व्यवस्र्ाको िुनि रहन्छिर र अनन्ति न्यायको दर्दििा नतिीहरूको न्याय हुिछ, र नतिीहरू र्दोर्ी ठहररिेछिर (रोिी 

२:१२-१६) र परिेश् वरको धार्मिक िागहरूअिुसार नतिीहरूल ेर्दण्ड पाउिेछिर (रोिी ८:१-२)। 

४. ख्रीष्टको पनहलो रगिििा औपचाररक व्यवस्र्ाको नियिहरू िारेज भए। 

एदफसी २:१३-१८ पढ्िुहोसर। 

(१) व्यवस्र्ाल ेनवश् वासीहरू र यहूर्दीहरू अनि नवश् वासीहरू र अयहूर्दीहरूका बीचिा सत्रतुाको पिानल िडा गररदर्दयो। 

निवानसिबाट फकेपनछ धार्मिक निक्षकहरू र अगुवाहरूले  ि नतक व्यवस्र्ाभन्र्दा (परिेश् वरको धार्मिक िागभन्र्दा) औपचाररक 

व्यवस्र्ालाई जोड दर्दि र्ाले (जुि येिलूे परूा गिुनहुि ेवास्तनवकताको छाया नर्यो, तर धार्मिक यहूर्दीहरूल ेत्यसलाई रफ ले 

पूरा गिन कोनसस गरे)! व्यवस्र्ाको रन्तररक रञाकाकाररताभन्र्दा बानहरी रञाकाकाररता बदढ िहत्वपूणन हुिर्ाल्यो (ित्ती 

५:१७-४८)। व्यवस्र्ािा ६१३ वटा िािवीय परतपराहरूलाई र्पेर नतिीहरूले औपचाररक व्यवस्र्ालाई पररवतनि गरे (ित्ती 

१५:१-२०)। धार्मिक निक्षकहरू र अगुवाहरूले यहाैँसति गरे, दक िनन्र्दरको चोकिा पिानल लगाएर साैँचो यहूर्दीहरूको लानग 

छुट्ट  स्र्ाि छुट्याए। उि स्र्ाििा ग र-इसाईहरूलाई प्रवेि गिन निर्ेध छ भिी िनन्र्दरको चार वटा प्रवेिद्वारिा नतिीहरूल े 

नलनित सुचिा रािेका नर्ए! 

एदफसी २:१४-१५ िा प्रेररत पावलले औपचाररक व्यवस्र्ाको नियिहरूलाई उि सतु्रताको पिानलसैँग तलुिा गर्दनछिर। ती 

धार्मिक निक्षहरू र अगुवाहरूले बानहरबाट रएका यहूर्दी धिन िान् िेहरूलाई (proselyte)55 िनन्र्दरभन्र्दा बानहर रा् र्!े यो 

नियि यहूर्दी इसाईहरूिा पनि लाग ुहुन््यो, जसले केही पुरािा औपचाररक व्यवस्र्ाहरूलाई कायि रा्र्;े जस्त : ितिा, 

िुि िािा िािु, र्दिांिहरू ल्याउिु, िबार् दर्दि पालि गिुन, यहूर्दी चाडहरू र उपवासको दर्दिलाई ििाउि ुरदर्द। ती यहूर्दी 

इसाईहरूल ेरफू र औपचाररक व्यवस्र्ा िजान् िे र पालि िगि ेग र-इसाई इसाईहरूको बीचिा सतु्रताको रनत्िक पिानल 

नििानण गरे। एदफससिा भएको उि नवभाजिल ेती र्दईु सिूहहरूको बीचिा सतु्रता ल्याएको नर्यो। 

                                                           
54

 Greek: paidagogos 
55

 A proselyte was a non-jew who became a Jew by taking a cermonial bath (to undergo the proselyt baptism), by 
beign circumcised and by vowing to keep the law. 
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(२) यिे ूख्रीष्टल ेऔपचाररक व्यवस्र्ाको नियिहरूलाई रद्द र िारेज गररदर्दिभुयो। 

कू्रसिा ििुनभएर, यिेू ख्रीष्टले उि सतु्रताको पिानललाई तोनडदर्दिुभयो नर्यो र औपचाररक व्यवस्र्ाको नियिहरूलाई िारेज 

गररदर्दिुभएको नर्यो। यसरी येिू ख्रीष्टल े औपचाररक व्यवस्र्ालाई परूा गिुनभयो अनि त्यसपनछ त्यसलाई रद्द र िारेज 

गिुनभयो। छायाहरू हटाइए। अब वास्तनवकाताहरू िात्र बाैँकी रहकेा छिर! यस ले पनहले सतु्रतािा रहकेा र्दईु सिुर्दायहरूलाई 

एउट  इसाई िण्डली नििानण गिन ख्रीष्ट सक्षि हुिुभयो (एदफसी २:१४-२२; यूहन् िा १०:१६ र एदफसी ३:३-६ सैँग 

र्दाैँज्िुहोसर)। 

निरकर्न - व्यवस्र्ा पालिद्वारा धिी ठहररि सदकन्छ भन् िे िानिसहरूको झूटा धारणालाई येिू ख्रीष्टले निनश् चतरूपल ेअन्त 

गररदर्दिुभयो। औपचाररक व्यवस्र्ाद्वारा परिेश् वरकहाैँ जािे, उहाैँलाई रराधिा गि े र उहाैँको सेवा गि ेप्रचलिलाई पनि 

उहाैँले हटाइदर्दिुभयो। 

५. यिे ूख्रीष्टको पनहलो रगिििा व्यवस्र्ा स्र्ायीरूपल ेपररवतनि भयो। 

येिू ख्रीष्टको पनहलो रगििको सार्िा व्यवस्र्ाको स्र्ायी पररवतनि रएको नर्यो (नह्ूरह ७:१२)। औपचाररक व्यवस्र्ाको 

नवनभन् ि भागहरू कसरी पूरा भए र त्यसको पररणािस्वरूप ती कसरी रद्द र िारेज भए भिी ियाैँ करारको निक्षाले स्पष्टसैँग 

र्देिाउैँछ। परुािो करारको सियको 'छायाहरू' ियाैँ करारको 'वास्तनवकताहरूिा' पररवतनि भए (नह्ूरह ७:१२; कलस्सी 

२:१७)। 

(१) पजूाहारीहरू : छाया र वास्तनवकता 

हारूिको र्दजनबिोनजि पुरोिो करारका पूजाहारीहरू िल्कीसेर्देकको र्दजानबिोनजिका ियाैँ करारका पूजाहारीपििा पररवतनि 

भयो। पुरािो करारको िरणिील पूजाहारीहरू अिन्तको उ् च पूजाहारी, यिेू ख्रीष्टद्वारा प्रनतस्र्ानपत भए (नह्ूरह ७:११-२८) 

अनि इस्राएलको िनन्र्दरिा सेवा गि ेपूजाहारीहरूचािँह सब  नवश् वासीहरूको पूजाहारीनगररद्वारा सिाप् त र प्रनतस्र्ानपत भए 

(१ पतु्रस २:५,९)। 

(२) िनन्र्दर : छाया र वास्तनवकता 

पुरािो करारको भेट हुि ेपाल (नह्ूरह ८:१-६; ९:१-८,२४) र यरूिलेििा भएको भछनतक िनन्र्दर सिाप् त भए (ित्ती २७:५१; 

प्रेररत ७:४८-४९; प्रेररत १७:२४-२५; प्रकाि २१:२२) र त्यसलाई ियाैँ करारिा िण्डलील े प्रनतस्र्ानपत ग् यो। उि 

िण्डलीिा अिनगन्ती सङ्ख्याका िानिसहरू छिर र ती हरेक िानिसिा पनवत्र रत्िा वास गिुनहुन्छ (२ कोररन्र्ी ६:१४; 

एदफसी २:१९-२१)। 

(३) यहूर्दी चाडहरू : छाया र वास्तनवकता 

पुरािो करारको यहूर्दी चाडहरू सिाप् त भए (रोिी १४:५; कलस्सी २:१६-१७; गलाती ४:८-११)। ियाैँ करारको लानग यिे ू

केवल र्दईु वटा उत्सवहरू संस्र्ागत गिुनभयो: प्रभु-भोज (ित्ती २६:२६-२८; १ कोररन्र्ी ११:२३-२६) र पािीको बनप् तस्िा 

(ित्ती २८:१९)। ख्रीष्टिस, गुड फ्राइडे, इस्टर, पाि सण्डे, स्वगानरोहण र पेनन्तकोसको दर्दिजस्ता रधुनिक इसाई चाडहरू 

इसाई जगतिा पनछ जन्िेका परतपराहरू हुिर। ती रवश्यक होइििर, तर इसाईहरूले सतझिाको निनतत ििाउि सक्छिर। एकुि  

िानिसले एउटा दर्दिलाई अको दर्दिभन् र्दा बढी िहत्वकवको िान् छ, अको िानिसल ेसब  दर्दिलाई सिाि ठान् छ। हरेक िानिस 

रफ् ि  िििा पूणन रूपल ेनिनश् चत हुिुपछनए (रोिी १४:५)। 

(४) िबार् दर्दि : छाया र वास्तनवकता 

पुरािो करारको औपचाररक पक्षको रीनतअिुसार िबार् दर्दि िान् िुलाई (िनिवारलाई सृनष्टको अनन्ति दर्दि ठान् िुलाई) ियाैँ 

करारको नवश् वासीहरू भेट हुिे पनवत्र सभाद्वारा (लेवी २३:३) रद्द र प्रनतस्र्ानपत गररयो। यस दर्दििा नवश्राि गिे र 

रफूलाई ताजा पाि ेकाि गररन्छ (प्रस्र्ाि २३:१२)। हप् ताको पनहलो दर्दििा (रइतवारनिनिवार) (ियाैँ सृनष्टको सुु वातको 
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नचन्हस्वरूप) यस दर्दििा असल काि र जीवि बचाउिे काि गररन्छ (िकून स २:२३-३८; िकून स ३:१-६) (प्रेररत २०:७; १ 

कोररन्र्ी १६:२ सैँग र्दाैँज्िुहोसर)। 

(५) औपचाररक प्रार्निा : छाया र वास्तनवकता 

यरूिलेिनतर फकेर दर्दििा तीिपटक प्रार्निा गिुनपि े पुरािो करारको औपचाररक प्रार्निालाई (भजि ५५:१७; र्दानिएल 

६:१०) ियाैँ करारिा 'प्रभुको प्रार्निा' (ित्ती ६:५-१५) र 'सध ैँ प्रार्निा गिुन' (एदफसी ६:१८) ल ेप्रनतस्र्ापि ग् यो। 

(६) चाडहरू : छाया र वास्तनवकता 

पुरािो करारको सब  चाडहरू र िोक गिुनपिे प्रचलिहरू (जकररया ८:१९) ियाैँ करारिा ख्रीष्टको निरन्तर उपनस्र्नतद्वारा 

सिाप् त र प्रनतस्र्ानपत भए (ित्ती ६:१६-१८; ९:१४-१७; िकून स २:१८-२२; यूहन् िा १६:१६-२२)। यो कुरा हुिछे भिी 

अगिविा जकररयाल ेअगिवाणी गरेका नर्ए। 

(७) बनलर्दािहरू : छाया र वास्तनवकता 

पुरािो करारको सब  बनलर्दािहरू सिाप् त भइसक्यो, दकिभि ेकू्रसिा ख्रीष्टको प्रायनश् चतको अनद्वतीय अनि अनन्ति बनलर्दािल े

एक पटक सब को निनतत ती कुराहरूलाई परूा गररसक्यो र प्रनतस्र्ानपत गररसक्यो (यूहन् िा १:२९; नह्ूरह ७:२७; ९:९-

१४,२५-२६)। 'इफापाक्स' (efhapax) भन् िे ग्रीक िब्र्दको अर्न एक  पटक अर्वा सब को निनतत एक चोरट भन् िे हुन्छ र यसल े

ख्रीष्टको बनलर्दि पकर   का र अनन्ति नर्यो भिी बताउैँछ। 

(८) र्दिािंहरू : छाया र वास्तनवकता 

पुरािो करारको र्दिांिहरू दर्दि ेप्रचलिलाई ियाैँ करारको दर्दि ेतररकाल ेरद्द र प्रनतस्र्ानपत ग् यो (िकून स १२:४१-४४; लूका 

६:३८; १ कोररन्र्ी १६:२; २ कोररन्र्ी ८:३,१२,१४; ९:६-७)। निर्देनिका ४, पाठ ४४ िा भएको 'दर्दिु' भन् ि ेलेि हिेुनहोसर। 

(९) ितिा : छाया र वास्तनवकात 

पुरािो करारको कनललो केटाहरूको ितिा गिुनपिे प्रचलिलाई िया करारको पुु र्हरू अनि िनहलाहरूको हृर्दयको रनत्िक 

ितिाले रद्द र प्रनतस्र्ानपत ग् यो (रोिी २:२८-२९; १ कोररन्र्ी ७:१७-२०; गलाती ६:१५)। 

(१०) धार्मिक स् िािहरू : छाया र वास्तनवकता 

पुरािो करारको औपचाररक धार्मिक स् िाि भिेको कुि  व्यनििानर् पािी िन्याएर अर्वा छकेर उसलाई िुि पाि ेअर्वा धुि े

धार्मिक रीनत नर्यो। ती प्रचलिहरूल ेसंसारको पाप अर्वा प्रर्दरु्णलाई पिाल्ि ेकुरालाई सङ्खकेत ग्यो (लेवी १४:१-९; लेवी 

४:१-५:१३; लेवी १५:११: इजदकएल ३६:१५-२७; िकून स ७:२-४; लूका ११:३८-३९; यूहन् िा १३:५,९-१०; नह्ूरह १०:१९-

२२)। पुरािो करारको त्यस्ता धुि ेऔपचाररक छायारूपी प्रचलिहरूलाई ियाैँ करारिा वास्तनवकतारूपी ियाैँ जन्ि (पापहरू 

पिाल्िु) र पनवत्र रत्िाको िनुिकरणद्वारा रद्द र प्रनतस्र्ानपत गररयो (प्रेररत २:३८; प्रेररत १०:४४-४८; प्रेररत २२:१६; 

तीतस ३:५-६; नह्ूरह १०:२२)। पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िालाई (ियाैँ जन्िलाई) इसाईहरूले नलि े पािीको बनप् तस्िाद्वारा 

िोहोर लगाइएको हुन्छ (प्रेररत २२:१६)। 

(११) ििु िािकुेराहरू : छाया र वास्तनवकता 

िुि िािेकुराहरू िािे सन्र्दभनिा पुरािो करारको नियिहरू िुनिकरणको छाया नर्यो (व्यवस्र्ा १४:१-३)। उि नियिलाई 

ियाैँ करारिा नवश् वासीहरू सब लाई एक पटक धुि े परिेश् वरको वचिल े रद्द र प्रनतस्र्ानपत ग् यो (यूहन् िा १५:३; एदफसी 

५:२६)। रफ्िो पनहलो रगििर्देनि ि  येि ूख्रीष्टल ेसब  िािेकुराहरू 'िुि' भिर भिी घोर्णा गिुनभयो (िकून स ७:१९; रोिी 

१४:२-६,१३-२३; कलस्सी २:१६; १ नतिोर्ी ४:३-५)। बानहरबाट िानिसको पेटिा जािे कुि  कुराल ेउसलाई अिुि पािन 

सक्र्द ि, बु  उसको िुिबाट बानहर निस्किे कुराले िानिसलाई अिुि तुल्याउैँछ (िकून स ७:१५,२३)। 
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निरकर्न - येिू ख्रीष्टल ेसब क निनतत एक पटक पुरािो करारको औपचाररक व्यवस्र्ाहरूलाई परूा गररदर्दिुभयो (ित्ती ५:१७), 

अनि त्यसलाई रर्द गररदर्दिुभयो (कलस्सी २:१४) र िारेज गररदर्दिुभयो (िेटाइदर्दिुभयो, अस्तत्वलाई सिाप् त गररदर्दिुभयो) 

(एदफसी २:१४-१५)। परुािो करारका त्यस्ता औपचाररक व्यवस्र्ाहरूलाई फरर ियाैँ करारको इसाई िण्डलीिा कनहलेपनि 

नभत्् याउिु हुैँर्द ि, दकिभि ेत्यसले इसाईहरूको िाझिा फूट र नवभाजि ल्याउि सक्छ। 

त्यसकारण, पुरािो करालिा उल्लेनित औपचाररक व्यवस्र्ालाई ियाैँ करारको इसाई िण्डलीिा नभत्् याउिु हुैँर्द ि; जस्त : 

पूजाहारीहरूको छिछट, िनन्र्दर र वेर्दीहरूको नििानण, िबार् दर्दिको पालािा, अरू यहूर्दी चाडहरू िान् िु, नवनभन् ि उपवासको 

अवधीहरू िान् िु, पिुहरूको बनलर्दाि गिुन, केटाहरूको ितिा गिुन, धार्मिक उत्ववहरूभन्र्दा अगानड स् िाि गिुन र िुि 

िािेकुराहरू िािु रदर्द। 

त्यस गरी र्दिांि दर्दिे पुरािो करारको प्रचलिलाई (िलाकी ३:१०) ियाैँ करारको इसाई िण्डलीिा इसाई कतनव्य अर्वा 

िागको रूपिा अभ्यास गिुनहुैँर्द ि! इसाईहरूले र्दिांि अर्वा यनत प्रनतसत रफ्िो रतर्दािी िण्डलीिा ल्याउिुपछन भिी 

परिेश् वरले िाग गिुनहुन् ि। 

तर इसाईहरूले उर्दार नचत्तल,े र्दढृ निश् चयतासार्, िनहचदकचाइकि अर्वा र्दबाबिा िपररकि दर्दिुपछन। नतिीहरूले दर्दर्दा 

िुसी हृर्दयसार् दर्दिुपछन (२ कोररन्र्ी ९:६-७)! र इसाईहरूले बनलर्दािपूवनक दर्दिुपछन भिी परिशे् वरल े नसफाररस गिुनहुन्छ 

(लूका ६:३८; प्रेररत २०:३३-३५; २ कोररन्र्ी ८:३,९)। 
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चलेापि  -      पररनिष्ट १७   

[इसाई चररत्र] 

ररस र रत्ि-सयंि 

यो इसाई चररत्रसतबन्धी अध्ययि हो। तपाईंले कसरी ररससैँग साििा गिुनहुन्छ? कसरी तपाईंले रत्ि-संयि प्राप् त गिुनहुन्छ? 

क. ररस र यसको कारणहरू 

१. ररस के हो? 

ररस भिेको गलत कािप्रनत अर्वा अन्यायसैँग अनत अप्रसन् ि हुि ु हो, जुि प्राय: अिुनचत व्यवहारिा अनभव्यि हुन्छ। 

ररसलाई प्रकट गिेबेलािा िििािी ढङ्खगिा ररस अनभव्यि गि े स्वतन्त्रता (अनधकार) हािीसैँग हुैँर्द ि। कनहलेकािँह ररस 

पापिय ढङ्खगिा प्रकट हुन्छ (त्यस्तो ढङ्खगल ेपरिशे् वरको उदे्दश्य गुिाउैँछ)। ररसलाई धार्मिक ढङ्खगिा अनभव्यि गररिुपछन 

(त्यसो भएिा परिेश् वरको उदे्दश्य पूरा हुैँर्दछ)। 

१ ििूएल २०:३०-३३; एदफसी ४:२६; लूका १४:२१; यूहन् िा २:१३-१७; रोिी १:१८ पढ्िहुोसर। 

छलफल गिुनहोसर - पापिय ररस भिेको के हो अनि धार्मिक ररस भिेको के हो? 

रटप्पणी - पापिय ररस भिकेो बेिुसीपिको बनलयो भाविा हो, जसद्वारा तपाईं नचदढिुहुन्छ र िानिसहरूलाई चोट 

पु् याउिुहुन्छ अर्वा सतपनत्त िास पािुनहुन्छ। धार्मिक ररस भिेको चािँह गलत काि अर्वा व्यवहारको नवु ििा तपाईंको 

ररसको सही ििोवृनत हो, जसलाई तपाईंल ेनियनन्त्रत, तकनसङ्खगत अनि उनचत कायनद्वारा अनभव्यि गिुनहुन्छ। 

२. िानिसहरू दकि ररसाउैँछिर? 

छलफल गिुनहोसर - िानिसहरू ररसाउिे नवनभन् ि कारणहरू के-के हुि? 

रटप्पणी - 

अन्याय - तपाईं अन्याय अर्वा अत्याचारद्वारा र्द:ुि भोग् र्दा अर्वा त्यस्तो र्दे् िुहुैँर्दा, तपाईं ररसाउिुहुन्छ। 

नवरोध - तपाईंको चाहिाहरू, रकांक्षाहरू, लक्ष्यहरू, रिाहरूजस्ता कुराहरूिा रोकावट हुैँर्दा तपाईं ररसाउिुहुन्छ। 

ररस उठाउि ेकुरा - सञ् चारको किी, अिुनचत िागहरू, िराम्रो व्यवहारजस्ता कुराहरूले गर्दान तपाई ररसाउिुहुन्छ। 

चोट पगु् ि ु- िानिसहरूले तपाईंप्रनत भिेका अर्वा गरेका कुराले तपाईंलाई चोट पुग्र्दा तपाईं ररसाउिुहुन्छ। िानिसहरूले 

पक्षपात गर्दान अर्वा नतरस्कार गर्दान तपाईं ररसाउिुहुन्छ। 

डर - असफलता अर्वा नतरस्कारसैँग डराउिुहुैँर्दा तपाईं ररसाउिुहुन्छ। 

िोक्साि हुैँर्दा - रफूल ेिि पराएको व्यनिलाई, सतपनत्तलाई, व्यापाररक कारोवारलाई, कुि  व्यनिसैँगको असल सतबन्धलाई 

गुिाउिुपर्दान तपाईं ररसाउिुहुन्छ। 

असहाय हुैँर्दा - अप्ठ्यारो िानिसहरू अर्वा र्काि र अनि्ाजस्ता अवस्र्ाहरूसैँग सािि गिन िसक्र्दा तपाईं ररसाउिुहुन्छ। 

साििा गिन िसक्र्दा - अरू िानिसहरूल ेतपाईंको लाजलाई प्रकट गररदर्दर्दा तपाईं ररसाउिुहुन्छ। अरू िानिसहरूको 

उपनस्र्नतिा तपाईंलाई हप् काइयो, रलोचिा गररयो, न्याय गररयो अर्वा स्याउिे काि भयो भिे तपाईं ररसाउिुहुन्छ। 

निरािा - परिेश् वर अर्वा िानिसहरूिानर् तपाईंल ेअपके्षा गिुनभएका कुराहरू परूा िहुैँर्दा तपाईं ररसाउिुहुन्छ। 
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ि. ररस र त्यसको प्रकरटकरणप्रनत प्रनतदक्रया 

१. ररसको भ् याङको र्दषृ्टान्त 

'ररसको भ् याङ' भिेको यस्तो र्दषृ्टान्त हो, जसले ररसप्रनत िानिसहरूल ेकसरी नवनभन् ि तररकाले प्रनतदक्रया जिाउैँछ अनि 

त्यस्तो ररस कसरी प्रकरटकरण हुन्छ भिी र्देिाउैँछ। 

ररसको भ् याङको र्दषृ्टान्त 

ररसको भ् याङको र्दषृ्टान्तले ररसको सात वटा फरक-फरक प्रकरटकरणहरूलाई र्देिाउैँछ। सब भन्र्दा तल् लो िुन्कलाल े

सब भन्र्दा िराब प्रनतदक्रया प्रकट गर्दनछ भिे सब भन्र्दा िानर्को िुन् कलाल ेसब भन्र्दा उनचत प्रनतदक्रयालाई प्रकट गर्दनछ। 

नियनन्त्रत ररस - यो ररसलाई प्रकट गिे सही तररका हो। यो धार्मिक ररस हो र यसलाई नियनन्त्रत, तकन सङ्खगत अनि 

अरूले िि पराउिे तररकािा अनभव्यि गररन्छ। यसिा ररसाएको व्यनिले (१) रफूप्रनत, परिेश् वरप्रनत र ररस 

उठाउिे व्यनिप्रनत ररसाएको छु भिी जान्र्दछ र त्यसलाई स्वीकार गर्दनछ। (२) तर उसले अरू कुि  व्यनिलाई 

त्यसिा सिावेि गराउैँ र्द ि। (३) उसले नबतेको कुरालाई उठाउैँ र्द ि। (४) उसले रफ्िो ररसलाई नियनन्त्रत, 

तकन सङ्खगत, उनचत अनि अरूले िि पराउिे ढङ्खगिा अनभव्यि गछन, तर उत्तेजिा र अनप्रय ढङ्खगिा व्यि गर्दिै। (६) 

नियनन्त्रत ररस पापिय हुैँर्द ि (एफसी ४:२६) (६) नियनन्त्रत ररसले पुिर्मिलापनतर ल जान्छ र िान्तिय हुन्छ। 

सीनित पाररएको ररस - यो रफ्िो प्रनतवार्दी र िु्य िुद्दाप्रनत केनन््त हुन्छ। (१) यो अनप्रय ठूलो रवाजिा र 

ररसालु अिुहारद्वारा प्रकट हुन्छ, (२) यो ररस उठाउिे व्यनि सीनित हुन्छ (यसले पररवारका अरू सर्दस्यहरू, 

िण्डलीका सर्दस्यहरू, नछिेकीहरू र सार्ीहरूलाई सिावेि गर्दिै), (३) यो ररस उठको िुद्दािा सीनित हुन्छ (यसले 

नबतेको कुरालाई र पनहलेको असतबनन्धत सिस्याहरूलाई कोयाउैँर्द ि)। 

 

अनप्रय ररस - यो ठूलो रवाजद्वारा अनभव्यि हुन्छ। (१) कराउिु, नच्याउिु, ु िु, ररस उठाउिु, घोचपेच गिुन, 

कचकच गिुन अनि ररसलाई नबस्फोटि गिुनजस्ता कुराहरूबाट यो प्रकट हुन्छ। (२) िु्की बजािुन, ढोका जोडले 

लगाउिु, ठूलो रवाजिा सङ्खगीत बजाउिु, िुट्टा बजािुनजस्ता हाउभाउ र्दनेिन्छ। (३) अिुहारिा रपनत्तजिक 

हाउभाउ (४) पररवारका सर्दस्यहरू, िण्डलीका सर्दस्यहरू, नछिेकीहरू र नित्रहरूलाई असर पािुन। 

 

अपिाि गि े रीस - यो ररस िुिबाट निस्किे िब्र्दहरूबाट अनभव्यि हुन्छ। (१) भाविाहरूलाई चोट पुग् िे 

अनियनन्त्रत िब्र्दहरू, अपिाि गिे चररत्र, ियानर्दा भङ्खग गिे र िाि हानि गिेजस्ता कुराबाट यो प्रकट हुन्छ। (२) 

यसिा श्राप, गाली, बेइिती, िाि काट्िे, ररोपलगाउिे, व्यङ्खग गरेर हो्याउिे, प्रेिरनहत रलोचिाजस्ता 

कुराहरू पर्दनछिर। (३) यसले नच्याउिे, करारिे, ु िेजस्ता अनप्रय रवाज निकाल्छ, रपनत्तजिक अिुहारको 

हाउभाउ र्दिेाउैँछ र अनप्रय चाल-ढाल र्दिेाउैँछ। 

सहसात्िक ररस - यो नविासकारी व्यवहारद्वारा अनभव्यि हुन्छ। (१) सािािहरू फाल्िे, िास पाि,े 

अरूहरूलाई नपट्ि,े अरूहरूलाई घाउ-चोट लगाउिे, र्दघुनटिा गराउि,े कठोरपिा र्देिाउिे र हत्या 

गिेजस्ता अनियनन्त्रत सहसात्िक व्यवहारद्वारा यो प्रकट हुन्छ। (२) यसले अरूलाई सराप् ि,े कसि िािे, 

गाली दर्दि,े ररोप लगाउिेजस्ता अनियनन्त्रत िब्र्दहरू निकाल्छ। (३) अिुहारिा अनप्रय हाउभाउ 

र्देिाउैँछ (४) उसको यस्तो ररसले रफूलाई अनि अरूहरूलाई असर गछन। 

लुकाइएको ररस - यो र्दबाइएको ररस हो। कुि  व्यनि ररसाएको हुन्छ तर उसले रफ्िो ररसलाई प्रकट गिन चाहैँर्द ि। 

उसको ररस अन्तिा यस्ता कुराहरूिा प्रकट हुन्छिर: (१) ििोव ञाकानिक सिस्याहरू (रफ लाई नधक् कािे, िािनसक 

नचन्ता, रत्िहत्याको नवचार रदर्द; योिा ४:३)। (२) भाविात्िक सिस्याहरू (परिेश् वर अर्वा व्यनि अर्वा 

सैँस्कृनतलाई घृणा गिे, क्षिा िदर्दिे, द्वरे्पूणन अनि बर्दलाको भाविा, र्दषु्ट-रचरण, सहसाप्रनत झुकाउ)। (३) 

सािानजक सिस्याहरू (असािानजक व्यवहार, अनधकारिुनि िरहिे, दढला गिे बािी, स्कुलिा िराम्रो श्रेणी 

ल्याउिे, कटु हासो, लागुपर्दार्नको कुलत, अि नतक गभनधारण, अपराधिा सङ्खलग् ि अनि नववाह, पररवार अर्वा 

िण्डली तो्िे)। (४) गलत दर्दिा-वोध (रफ्िो गल्तीिा परिेश् वर अर्वा अरू िानिसहरूलाई र्दोर् लगाउिे, 

नबिाकारण पत् िी, छोराछोरी अर्वा कािर्दारहरूप्रनत ररसाएर धतकी दर्दिे)। 

७ 
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१ 
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वनहरकृत ररस - यो र्दबाइएको िनचनिइएको अर्वा इन्कार गररएको ररस हो। यस्तो व्यनिले रफू ररसाएको छ ि 

भिी नवचार गछन, तर ऊ ररसाएको हुन्छ। उसको ररस यी कुराहरूद्वारा प्रकट हुन्छ: (१) ििोव ञाकानिक सिस्याहरू 

(िािनसक नचन्ता, दफक्री, िािनसकरूपिा तोनडिु), (२) सािानजक सिस्याहरू (बन्र्द व्यनित्व, सतबन्धहरूिा 

कठोर अर्वा नचसो, नझजो िान् िे र रलोचिात्िक), (३) िारीररक सिस्याहरू (टाउको र्दु्  िु, ग्यनस्रोसक, अल्सर, 

कनब्जयत, हृर्दयघात), (४) हानिकारक रचरण (जाैँड-रक्सी नपउिे, लागुऔर्नधको कुलत, नघचुवा)। प्राय: यस 

दकनसिको वनहरकृत ररसले रफ लाई असर पु् याउैँछ। 

ग. ररसको पररणािहरू 

छलफल गिुनहोसर - तल्लो िुन्कलाको ररसको प्रकरटकरणभन्र्दा िानर्ल्लो िुन्कलाको ररसको प्रकरटकरण दकि राम्रो हुन्छ? 

रटप्पणीहरू - तल्लो िुन्कलाको ररसको प्रकरटकरणभन्र्दा िानर्ल्लो िुन्कलाको ररसको प्रकरटकरण राम्रो हुन्छ दकिभि े

त्यो कि िात्रािा नविासकारी हुन्छ; जस्त : 

१. वनहरकृत ररस 

वनहरकृत ररस भिेको अनत ि  हानिकारक दकनसिको ररस हो, दकिभिे यसिा ररसाएको व्यनिल ेरफू ररसाएको छु भिी 

पनहचाि गिन अर्वा स्वीकार गिन इन्कार गछन। त्यसको साटोिा उसल ेर्दढृरूपिा रफू ररसाएको छ ि भन् िे कुरालाई कायि 

रा् िेछ! उसले सिस्या छ भन् ि ेकुरालाई ि  इन्कार गि ेभएकोले उि सिस्यालाई साििा गिन ि  सदकर्द ि। अनि त्यो सिस्या 

नबस्तार  बढ्र्द जान्छ र रफ्िो सिस्याको कारणल े त्यसो भएको हो भिी िहसुस ि  िगररकि उि व्यनिलाई ठूलो हानि 

पुग् र्दछ। 

२. लकुाइएको ररस 

लुकाइएको ररस पनि निक  हानिकारक दकनसिको ररस हो, दकिभिे रसाएको व्यनिल ेरफ्िो सिस्याको बारेिा सोनचरहन्छ 

अनि त्यसलाई अरू िानिसहरूसैँग लुकाउैँछ। डर अर्वा लाजको कारणले गर्दान उसल ेरफ्िो सिस्या लुकाइरा् िे भएकोल े

गर्दान उसल ेत्यसको पररणािहरूबाट चङ्खगाइ पाउि सक्र्द ि। 

३. सहसात्िक ररस 

सहसात्िक ररस हरेकको लानग हानिकारक छ दकिभिे यस्तो ररस भएको व्यनिल ेिानिसहरूलाई सहसात्िक ढङ्खगिा रक्रिण 

गछन र िालसिाि अनिस सतपनत्त िास पार्दनछ। सहसात्िक ररस बनहरकृत ररस र लुकाइएको ररसभन्र्दा एक िुन्कला राम्रो हो 

दकिभिे यसिा ररसालाई प्रकट गररिे भएकोल ेगर्दान त्योसैँग सतबनन्धत सिस्यालाई साििा गिन सदकन्छ। यसले बनहरकृत र 

लुकाइएको ररसले हुिे रन्तररक हानि-िोक्सािीबाट बचाउैँछ। यस्तो ररस भएको व्यनिले ररसको भ् याङको िुन्कलाहरू 

उक्लैँर्द  िानर् जाैँर्द गर्दान रत्िसंयिको तररका नसक्र्दछ। 

४. अपिाि गि ेररस 

अपिाि गि े ररसल े हरेकलाई हानि पु् याउैँछ, दकिभि े यसले िानिसहरूलाई चोट पु् याउैँछ। तर्ानप अपिाि गिे ररस 

सहसात्िक ररसभन्र्दा एक िुन्कला राम्रो हो, दकिभिे यस्तो ररस भएको व्यनिल े रफ्िो सहसात्िक र नवकाकारी 

कािहरूिानर् रत्िसंयि हानसल गरेको हुन्छ! 

५. अनप्रय ररस 

अनप्रय ररस पक् क  ररसलाई प्रकट गिे गलत तररका हो। तर्ानप, यो अपिाि गिे ररसभन्र्दा एक िुन्कला राम्रो हो, दकिभि े

यसिा ररसाएको व्यनिल ेरपनत्तजिक बोनलचाली अनि अरूको भाविाहरूिानर् कुल्चि ेकुरािानर् रत्िसंयि प्राप् त गरेको 

हुन्छ! 
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६. सीनित पाररएको ररस 

सीनित पाररएको ररस योभन्र्दा अगानड चचान गररएको सब  ररसभन्र्दा धरे  राम्रो हो। ररसको भ् याङिा यो अको एक िुन्कला 

िानर् छ, दकिभिे यस्तो ररस भएको व्यनिले ररस उठाउि ेकुरािानर् रत्िसंयि प्राप् त गरेको हुन्छ र उसल ेउि कुरा र ररस 

उठाउिे व्यनििानर् रफ्िो ररसको प्रकरटकरणलाई सीनित पार्दनछ। 

७. नियनन्त्रत ररस 

नियनन्त्रत ररस िात्र यस्तो दकनसिको ररस हो, जसिा िानिसले पाप िगररकि ररसलाई प्रकट गछन। रफ्िो ररसलाई कसरी 

निकास दर्दिे भिी यस्तो व्यनिले रत्िसंयि हानसल गरेको हुन्छ। इसाईहरूल ेयही तररकाद्वारा रफ्िो ररस प्रकट गिुनपर्दनछ। 

उसले रफ्िो ररसलाई नियनन्त्रत, तकनसङ्खगत, उनचत अनि अरूलाई ििपि े ढङ्खगिा सतबनन्धत व्यनिसैँग छलफल गरेर 

रफ्िो ररस प्रकट गछन। 

घ. ररससैँग साििा गिुन 

नसकाउिहुोसर - कसरी तपाईंल ेरफ्िो ररससैँग साििा गिुनपर्दनछ अर्वा साििा गिन सक् िुहुन्छ? 

१. ररपिय ररसको पररणािहरूलाई ध्याि दर्दिहुोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - यदर्द तपाईंले पापिय ररससैँग साििा गिुनहुन् ि भि ेत्यसको पररणािहरू के-के हुन्छिर? 

रटप्पणी - 

 पापिय ररसले तपाईंलाई िूिन बिाउैँछ। एिििा झट्ट  िररसाऊ, दकिभि े रीस त िूिनहरूको काि िा बसेको हुन् छए 

(उपर्देिक ७:९)। 

 पापिय ररसल ेिराबीनतर िात्र डो् याउैँछ। एररसाउि छोड र क्रोधलाई त् याग। झको ििाि यसले िराबी गिननतर िात्र 

ढल् काउैँछए (भजि ३७:८)। 

 पापिय ररसले परिेश् वरल ेचाहिुभएअिुसारको धार्मिक जीवि ल्याउैँ र्द ि। एप्रत् येक िानिस सुन् ििा नछटो बोल् ििा दढलो 

र ररसाउििा धीिा हुिुपछन। दकिदक िानिसको रीसले परिेश् वरको धार्मिकता ल् याउैँ र्द िए (याकूब १:१९-२०)। 

 पापिय ररसले तपाईंको प्रार्निालाई असर गिन सक्छ। एयसकारण सब  ठाउैँिा पुु र्हरूल ेपनवत्र हात उठाएर नविाक्रोध 

र नविानववार्द प्रार्निा गरूिर  भन् िे ि चाहन् छुए (१ नतिोर्ी २:८)। 

 पापिय ररसल ेतपाईंको अगुवापिलाई अयोग्य तुल्याउैँछ। एदकिभिे परिशे् वरको काररन् र्दा हुिुपिे हुिाले नबिपचािँह 

र्दोर्रनहत हुिपुछन। नतिी हठी वा झट्ट  रीस गिे, वा ितवाला, वा झग़ाालु वा धिको लोभी हुिहुुैँर्द ि (तीतस १:७)। 

 पापिय ररसले पनवत्र रत्िालाई र्द:ुनित तलु्याउैँछ। एअनि परिेश् वरका पनवत्र रत् िालाई र्द:ुनित ितलु् याओ, जसिा 

उिारका दर्दिको निनत त नतिीहरू छाप लगाइएका छछ। सब  तीतोपिा, क्रोध र रीस, होहल् ला र निन् र्दा, सब  दकनसिका 

डाहसिेत नतिीहरूले त् यानगर्दओेए (एदफसी ४:३०-३१)। 

 यस्तो ररस भएको व्यनिल ेपरिेश् वरको न्याय साििा गिपैछन। एतर ि नतिीहरूलाई भन् र्दछु, जो कोही रफ् िो भाइसैँग 

क्रोध गर्दनछ त् यो र्दण् डको योग् य हुिछे, र जसल ेरफ् िो भाइको अपिाि गर्दनछ (Greek: Raca), त् यो िहासभािा 

जवाफर्देही हुिेछ। तर जसल ेरफ् िो भाइलाई 'तैँ िूिन' भन् छ, त् यो िरकको रगोिा पि ेजोनिििा हुिेछए (ित्ती ५:२२)। 

एतर नतिीहरूल े िानिसहरूका अपराध क्षिा गरेिछ भि े नतिीहरूका नपताल े नतिीहरूका अपराध क्षिा गिुनहुिछे िए 

(ित्ती ६:१५)। 

२. ररसको भ् याङिा िानर् चढ्ि ेअभ्यास गिुनहोसर। 

छलफल गिुनहोसर - तपाईं कसरी ररसको भ् याङबाट िानर् उक्लिुहुन्छ? 

रटप्पणी - रफ्िो ररस र्देिाउि िडराउिुहोसर, तर त्यसलाई बाइबलीय अनि सािानजकरूपिा स्वीकारयोग्य तररकाहरूद्वारा 

प्रकट गिुनहोसर। क्रोध र पापिय ररसलाई त्याग् िुहोसर (एदफसी ४:३१)। तपाईंको अकोचोरट ररस प्रकट गर्दान ररसको भ् याङिा 

अनहल ेगरररहिुभएको भन्र्दा एक िुन्कला िानर् उक्लेर रफ्िो ररस प्रकट गि ेअभ्यास गिुनहोसर। रफ्िो ररस प्रकट गि े

कुरािा रएको हरेक सुधारद्वारा उत्सानहत हुिुहोसर। 
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३. रफ्िो ररसलाई रत्िसयंनित ढङ्खगिा प्रकट गिुनहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - कसरी तपाईंल ेरफ्िो ररसलाई रत्िसंयनित ढङ्खगिा प्रकट गिुनहुन्छ? 

(१) रफ्िो दक्रयाकलापहरूिा नजतिवेारी नलएर रत्िसयंि प्रकट गिुनहोसर। 

तपाईंल ेजस्तोसुक  चोट िहसुस गरे तपानि, अरूहरूप्रनत तपाईंले कसरी ररस प्रकट गिुनहुन्छ, त्यसिा परिेश् वरले तपाईंलाई 

नजतिेवार तुल्याउिुहुन्छ (ित्ती ५:२२)। यदर्द तपाईंले रफ्िो भाविाहरू नवस्पोटि हुिलागेको िहसुस गिुनभए तापनि, 

त्यसलाई तपाईंले केही सियको निनतत र्दबाउि पछन। त्यसो गिनको निनतत लािो बाटोिा एक्ल  िँह्िुहोसर, कुि  बाइबल 

पर्दिानर् ििि गिुनहोसर, प्रार्निा गिुनहोसर र तपाईंको नवचार अनि भाविालाई ले् िुहोसर। रफ्िो ररस प्रकट गिनको निनतत 

रफ्िो भाविाहरू नियन्त्रणिा िरउञ् जेल पिनिुहोसर। 

(२) अको व्यनिप्रनत नधरजी भएर रत्िसयंि प्रकट गिुनहोसर। 

एध यनवािर  िानिसको सिझिनि अपार हुन् छए (नहतोपर्दिे १४:२९)। अको व्यनिलाई बुझ्ि ेकोनसस गिुनहोसर। एगरि निजासको 

िानिसले कलह ि् चाउैँछ, तर ध यनवािर  िानिसले झ ैँझग़ाा िान् त गराउैँछए (नहतोपर्देि १५:१८)। तसर्न िान्त रहिुहोसर। 

एिानिस ध यनवािर  हुि ुल़ााका योिा हुिुभन् र्दा उत्ति हो, रफ् िो क्रोध वििा रा् िु सहर  कब् जा गिुनभन् र्दा बेस होए (नहतोपर्देि 

१६:३२)। बहस नजत् िुको सट्टािा रफ्िो ररसिानर् नवजयी हुिहुोसर! एिानिसको बुनिले त् यसलाई ध यन दर्दन् छ, नचत्त र्दिुाइका 

कुराप्रनत रैँिा नचत लि ुत् यसको लानग िनहिा होए (नहतोपर्देि १९:११)। तसर्न, कनहल्य  बर्दला िनलिुहोसर। एिूिनले रफ् िो 

रीस पूर  पोनिि दर्दन् छ, तर बुनििािर  िानिसले रफूलाई अधीििा रा् छए (नहतोपर्दिे २९:११)। तसर्न, रफ्िो ररसालु 

भाविालाई नियन्त्रण गिन नसक् िहोसर। 

(३) नबस्तार  अनि सकारात्िक ढङ्खगल ेबोलरे रत्िसयंि प्रकट गिुनहोसर। 

नबस्तार  ररसाउि नसक् िुहोसर, जसको ितलब रफूप्रनत केनन््त भएर हरेक कुरािा निन् ि िहुिहुोसर अर्वा हरेक कुरालाई 

व्यनिगत रक्रिणको रूपिा िनलिुहोसर (याकूब १:१९)। एक दर्दिभन्र्दा लािो सियसति िररसाउिुहोसर (एदफसी ४:२६)। 

सनजल  अनि नछट्ट  ररसाइहाल्ि ेिानिसहरूबाट टाढा रहिुहोसर दकिभिे नतिीहरूल ेतपाईंलाई प्रभाव पािन सक्छिर (नहतोपर्देि 

२२:२४-२५)। रफ्िो ररसलाई िर्दबाइकि, इन्कार िगररकि अर्वा बेवास्ता िगरीकि तपाईं ररसाउिुभएको व्यनिको 

सकारात्िक योग्यताहरूिा ध्याि दर्दिुहोसर (रोिी १२:१०)। अको व्यनिल ेतपाईंको नवु ििा गरेका िराबीहरूको लेिा 

िरा् िुहोसर। एप्रेिल ेिराबीहरूको लेिा रा्र्द िए (१ कोररन्र्ी १३:५)। 

४. रफ्िो ररसलाई तकनसङ्खगत ढङ्खगिा प्रकट गिुनहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - तपाईंल ेकसरी रफ्िो ररसलाई तकनसङ्खगत ढङ्खगिा प्रकट गिुनहुन्छ 

(१) अग्रसरता र्देिाउिहुोसर (नलिहुोसर) (पहल गिुनहोसर)। 

ित्ती ५:२३-२४; ित्ती १८:१५ पढ्िुहोसर। 

जोसुक  र्दोर्ी भए तापनि, उि सिस्या सिाधाि गिे अग्रसरता र त्यसप्रनत रफ्िो ु नच र्देिाउिुहोसर। 

(२) रफू ररसाएको छु भिी िानिनलिहुोसर। 

याकूब ५:१६क पढ्िुहोसर। 

रफू ररसाएको छु भिी तपाईंल ेरफ सैँग, परिशे् वरसैँग र ररस उठाउिे व्यनिसैँग िानिनलिुहोसर। तपाईं जोसैँग 

ररसाउिुभएको छ, उसैँग कसरी बोल्िे भिी परिेश् वरसैँग बुनि िाग् िुहोसर (याकूब १:५)। 

(३) सहायता निल्ि ेदकनसिल ेबोल्िहुोसर। 

एदफसी ४:१५,२९ पढ्िुहोसर। 

तपाईंलाई ररस उठाउि ेव्यनिसैँग सहायता निल्िे दकनसिल ेबोल् िुहोसर। 

 तपाईंल ेबोलेको कुरा सत्य हुि पछन। अको व्यनिलाई िान्त अर्वा सन्तुष्ट पािनको निनतत रफूल ेबढी िराबीको र्दोर्ी 

भएको झूटा स्वीकार िगिुनहोसर। तपाईंहरू र्दबु ले रफ्िा दक्रयाकलापहरूको नजतिेवारी नलि नसक् ि पछन। 
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 तपाईंको बोली सहयोगी हुि पछन। तपाईंले रफ्िो धार्मिक ररस, रलोचिा अर्वा हप् काइलाई कुिलतासार् र सहयोगी 

ढङ्खगिा प्रकट गिुनहोसर। तपाईंल ेकनहले अनि कसरी भन् िुहुिछे भिी पनहल्य  योजिा बिाउिुहोसर। पुरािो अनि 

असतबनन्धत कुराहरूलाई िउठाइकि ररस उठको नवर्यलाई र्दइुजिा सैँग  बसेर छलफल गिुनहोसर। एकजिाले बोल्ि 

िनसध्यध्याएसति अको व्यनिले उसको कुरा सुन् िुहोसर (नहतोपर्दिे १८:१३)। एकल ेअकोको नवचारधारा र भाविाहरू 

बुझ्िे कोनसस गिुनहोसर। त्यस गरी एकल ेअकोको चोट, पीडा र र्द:ुि िहसुस गिन कोनसस गिुनहोसर (नहतोपर्देि २५:२)। 

सिस्यािा िडा गिे क्रििा रफ्िो भागलाई नछट्ट  स्वीकार गिुनहोसर। र्दबु जिा सहित हुि ेदकनसिले सिस्या सिाधािको 

िोजी गिुनहोसर तादक त्यसको निनतत तपाईंहरू र्दवु ले सही कर्दि बढाउि सक् िुभएक होसर। 

 तपाईंको बोली प्रेििा हुि पछन। प्रेि नधरजी हुन्छ, र्दयाल ुहुन्छ, उर्दार हुन्छ, भ् हुन्छ, िम्र हुन्छ, निष्ट हुन्छ, स्वार्नरनहत 

हुन्छ, कोिल हुन्छ, क्षिािील हुन्छ, इिान्र्दार हुन्छ, सुरक्षा दर्दि ेहुन्छ, भरोसायोग्य हुन्छ, रिावार्दी हुन्छ र सुर्दढृ (१ 

कोररन्र्ी १३:१-८)। 

५. रफ्िो ररस उनचत (नप्रय) ढङ्खगिा प्रकट गिुनहोसर। 

नसकाउिहुोसर - रफ्िो िब्र्दहरू, रवाजको उतार-चढाव र तीव्रता अनि अिुहारको भावलाई वास्ता गिुनहोसर। तपाईंको 

हाउभाउले नतरस्कार होइि, तर स्वीकार प्रर्दिनि गिुनहोसर (नहतोपर्देि १५:१३)। 

६. बर्दला िनलिहुोसर, तर क्षिा दर्दिहुोसर र प्रिे गिुनहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - तपाईं जोसैँग ररसाउिुभएको छ, उि व्यनिलाई तपाईंले के-कस्ता कुराहरू गिपैछन? 

(१) तपाईंको नवरोध गिे व्यनिलाई हृर्दयर्देनि ि  घरी-घरी क्षिा दर्दिुहोसर (ित्ती १८:२१-३५)। 

(२) उसलाई प्रेि गिुनहोसर, रनिर्र दर्दिुहोसर, प्रार्निा गिुनहोसर र उसको निनतत असल काि गररदर्दिुहोसर (लूका 

६:२७-२८)। 

(३) कनहल ेपनि बर्दला िनलिुहोसर (रोिी १२:१४-२१)। 

७. परिशे् वरलाई ि  तपाईंको भाविाहरूिा लागकेा चोटहरू निको पािन दर्दिहुोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - रफ्िो चोट लागेको भाविाहरूलाई तपाईंल ेके गिुन पर्दनछ? 

(१) रफ्िो हृर्दय परिशे् वरिा िन्याइदर्दिहुोसर (भजि ६२:८)। 

(२) छुटकाराको निनतत प्रार्निा गिुनहोसर। तपाईंको ररसको भाविाहरू र चोट लागेको भाविाहरूबाट छुटकारा 

पाउि अनि क्षिा गि ेअिुग्रहको निनतत र नवरोधीलाई प्रेि गिनसक् िे क्षिता परिशे् वरसैँग िाग् िहुोसर। 

(३) परिशे् वरको प्रनतञाका र्दाबी गिुनहोसर। बाइबलिा यस्तो प्रनतञाका छ: एचूणन हृर्दय भएकाहरू सब का िनजक परिप्रभु 

हुिुहुन् छ, र निराि भएकाहरूलाई उहाैँले बचाउिुहुन् छए (भजि ३४:१८)। 

(४) उहाैँसैँग सहायता िाग् िहुोसर। यदर्द रफ्िो नवरोधीलाई क्षिा दर्दि करठि भएर तपाईं त्यसिा सङ्खघर्न गर्दैहुिुहुन्छ 

भिे एकजिा इसाई नित्रसैँग त्यसको बारेिा छलफल गिुनहोसर र रफ्िो भाविाहरूिा लागकेो चोट निको होसर भिी प्रार्निा 

गररदर्दि अिरुोध गिुनहोसर। एके नतिीहरूिा कस ले कर्र  ट भोनगरहछे? त् यसले प्रार्निा गरोसर । के कोही रिनन् र्दत छ? त् यसल े

प्रिंसाको भजि गाओसर । के नतिीहरूिध् ये कोही नबरािी छ? त् यसले िण् डलीका एल् डरहरूलाई बोलाओसर । नतिीहरूल ेप्रभुको 

िाउैँिा त् यसलाई तेलले अनभर्ेक गरेर त् यसको निनत त प्रार्निा गरूिर , र नवश् वासको प्रार्निाले नबरािीलाई बचाउिेछ, र प्रभुल े

त् यसलाई निको पािुनहुिछे, र यदर्द त् यसल ेपाप गरेको छ भिे त् यसलाई क्षिा हुिेछ। यसकारण नतिीहरू एउटाल ेअकानसैँग 

रफ् िा-रफ् िा पाप स् वीकार गर। नतिीहरू निको हुिलाई एउटाले अकानको निनत त प्रार्निा गर। धार्मिक िानिसको प्रार्निा 

िनििाली र प्रभाविाली हुन् छए (याकूब ५:१३-१६)। 
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  चलेापि  -      पररनिष्ट १८   

[प्रभतु्व] 

परिशे् वरको इ्छा पत्ता लगाउि ेसन्र्दभनिा गलत अवधारणाहरू 

 

प्राय: इसाईहरू परिेश् वरको इ्छा जान् ि र बुझ्िको निनतत सङ्खघर्न गि ेगछनिर। परिशे् वरको इ्छा पत्ता लगाउिे सन्र्दभनिा 

नित िनलनित गलत अवधारणाहरूको अध्ययिल ेपरिेश् वरको इ्छा राम्रोसैँग जान् ि र बुझ् ि सहायता गिछे। 

१. परिशे् वर नपतािानर् भरोसा गिन असक्षि हुि ु

(१) गलत धारणा 

यदर्द ि ले रफूलाई परिशे् वरको इ्छािा दर्दएैँ भि ेत्यसल ेबनलर्दाि अर्वा र्द:ुि-कष्टजस्ता िनतजा ल्याउिछे। त्यसकारण ि 

परिेश् वरिा साैँ् च  भरोसा गिन सनक्र्दिैँ। 

(२) सधुार 

हािी तोनडएका िानिसहरू भएको यस तोनडएको संसारिा बस् िे भएकोल े हािी हरेकलाई नवनभन् ि दकनसिका र्द:ुि-कष्ट 

रइपछन (इसाई र ग र-इसाई र्दबु लाई)। इसाईहरूको पीडा र र्द:ुि-कष्ट येिू ख्रीष्टको र्दोस्रो रगिििा अन्त हुिेछ (प्रकाि 

२१:४-५)। नविेर्गरी तोनडएको अर्वा र्दुु पयोग गररएको पररवारहरूबाट रएका िानिसहरूलाई परिेश् वर नपता हुिुहुन्छ 

भिी भरोसा गिन गाह्रो हुन्छ, दकिभिे कनहलेकािँह नतिीहरूका िािवीय नपताहरूले नतिीहरूलाई र्दुु पयोग गरेका हुन्छिर 

अर्वा कनहल ेनतिीहरूका नपता सध ैँ अिुपनस्र्त भएका हुन्छिर। 

बाइबलिा, परिशे् वर नपता सांसाररक नपताहरूभन्र्दा निक  फरक हुिुहुन्छ। एजसले तरेा सब  पापहरू क्षिा गिुनहुन् छ, र तरेा सब  

रोगहरू निको पािुनहुन् छ, जसले तेरो जीविलाई ितृ-लोकबाट िुि गिुनहुन् छ, र तैँलाई कु णा र कृपाको िुकुट लगाइदर्दिुहुन् छ, 

जसले, तेरा इ् छाहरू उत्ति कुराले तृप् त गिुनहुन् छ, तादक तरेो जवािी चीलको जस् त  फेरर ियाैँ होसर । नर्चोनिचोिा परेकाहरू 

सब का निनत त परिप्रभुले धार्मिकता र न् यायको काि गिुनहुन् छ। उहाैँले िोिालाई रफ् िा िागन, र इस्राएलीहरूलाई रफ् िा 

काि प्रकट गिुनभयो। परिप्रभु रटठाल ु र अिुग्रही क्रोध गिनिा दढला, र अनत कु णािय हुिुहुन् छ। उहाैँले सध ैँ र्दोर् 

लगाइरहिुहुन् ि, उहाैँले सध ैँभरर क्रोध पनि नलइरा् िुहुन् ि। उहाैँले हािीसैँग हाम्रा पापअिुसारको  यवहार गिुनहुन् ि, अनि हाम्रा 

अधिनअिुसार हािीलाई र्दण् ड दर्दिुहुन् ि। दकिदक पृ् वीबाट स् वगन जनत्त अग् लो छ, उहाैँका भय िान् िेहरूिानर् उहाैँको कु णा 

त् यनत्तक  िहािर  छ। पनश् चिबाट पूवन जनत्त टाढा छ, उहाैँले हाम्रा अपराधहरू हािीबाट त् यनत्तक  टाढा हटाइदर्दिुभएको छ। 

जसरी बाबुले रफ् िा छोराछोरीहरूलाई रटठ्याउैँछिर , त् यसरी ि  उहाैँका भय िान् िेहरूलाई परिप्रभुले रटठ्याउिुहुन् छ। 

दकिभि ेउहाैँ जान् िुहुन् छ, हाम्रो सृनर ट कसरी भएको हो, हािी धूलो िात्र हौं भिी उहाैँ सत झिुहुन् छए (भजि १०३:८-१४)। 

दकिदक परिप्रभु नतिीहरूका परिेश् वर ि  ईश् वरहरूका परिशे् वर र प्रभुहरूका परिप्रभु, िहािर  परिेश् वर, िनििाली र 

भययोग् य हुिुहुन् छ। उहाैँले कस को पक्षपात गिुनहुन् ि, र उहाैँले कनहल् य  घूस नलिुहुन् ि। उहाैँले अिार् र नवधवाहरूलाई सिर्नि 

गिुनहुन् छ, र प्रवासीहरूलाई प्रिे गिुनहुन् छ र उिीहरूलाई भोजि र वस् त्र दर्दिुहुन् छ। (व्यवस्र्ा १०:१७-१८)। परिेश् वरल े

अिार्हरूको सिर्नि गिुनहुन्छ भन् िे कुरालाई ध्याि दर्दिुहोसर। परिेश् वरले नवगतिा तपाईंको निनतत गिुनभएको सुन्र्दर कुराहरू 

र तपाईंको निनतत उहाैँका प्रनतञाकाहरू स्िरण गिुनहोसर र अब के होला भन् िे डरलाई हटाउिुहोसर। एिलाई यो र्दढृ नवश् वास छ, 

जसले नतिीहरूिा एउटा असल काि सुु  गिुनभयो, उहाैँले ि  यिेू ख्रीर टको दर्दििा त् यो पूरा गिुनहुिेछए (दफनलप्पी १:६)। 

२. परिशे् वरबाट नचन् ह िाग् ि ु

(१) गलत धारणा 

ि ले परिेश् वरबाट नचन्ह प्राप् त गरेैँ, त्यसकारण यो परिेश् वरको इ्छा हो भिी ि जान्र्दछु। 

(२) सधुार 

न्यायकतान ६:११-२२ िा परिशे् वरले पनहले नगर्दोिलाई काि दर्दिुभयो: उसले पनहले इस्राएललाई बाल र्देबतालाई पुज्िबाट 

छुटाउिुप्यो र त्यसनछ निद्यािीहरूबाट स्वतन्त्र गिुनप्यो। 
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नगर्दोिलाई यो काि दर्दइएपनछ, उसको कािलाई पक् का गिन उसल े परिशे् वरसैँग नचन्ह िाग्यो!  स्वगनर्दतूद्वारा परिेश् वरल े

उसलाई िनििाली तररकाल े नचन्ह दर्दिुभयो: चट्टािबाट रगो निनस्कयो र उसको बनलर्दिालाई भस्ि पाररदर्दयो। तसर्न, 

नचन्ह िानिसल े िििािी ढङ्खगिा िाग् ि े होइि, तर परिेश् वरल े दर्दिुभएको नविेर् कािलाई पक् का गिुन हो! इसाईहरूल े

परिेश् वरसैँग नचन्ह िाग् िुभन्र्दा पनहले परिेश् वरल ेनतिीहरूलाई दर्दिुहुि ेनविेर् कािको प्रनतक्षा गिुनपर्दनछ। 

न्यायकतान ६:३६-४० िा नगर्दोिल ेरफ्िो अनघल्लो कािहरूलाई पक् का गिन र्दइुपटक नचन्हहरू िाग:े पनहलो वररपररको 

जनिि सु्िा हुर्दाैँ भेडाको ऊि नितले नभज् िपुिे नर्यो। त्यसपनछ वररपररको जनिि नितले नभज्र्दा भेडाको ऊि सु्िा 

रहिुपि ेनर्यो। 

 पनहले परिेश् वरल ेकाि दर्दिुभयो। 

 त्यसपनछ रफूले दर्दएको कािलाई पक् का गराउिे परिेश् वरल ेनचन्ह दर्दि ेनिणनय गिुनभयो। 

 अन्तिा, सािो नवश् वास भएकोले गर्दान, नगर्दोिल ेपरिशे् वरले दर्दिुएको कािलाई पक् का गिन र्दोस्रोपटक नचन्ह िाग्यो र 

परिेश् वरले त्यसलाई परूा गररदर्दिुभयो 

यी तीि नचन्हहरू परिेश् वरको िुनिको इनतहासिा रफ्िो जि इस्राएलीहरूप्रनत परिेश् वरको अनद्वतीय अलछदकक कािहरू 

नर्ए र इसाईहरूले रफ्िो व्यनिगत जीवििा परिेश् वरसैँग िििा लागेको नचन्ह िाग् ि ेरनत्िक नसिान्त होइि! 

उत्पनत्त २४:१२-१४ िा अ्रहाहािको िोकरले इिहाकको पत् िी हुि योग्य केटीको नितत नचन्ह दर्दिुहोसर बिी परिेश् वरसैँग 

प्रार्निा ग् यो। यो घटिािा उि िोकरल े ि  नचन्हको ढाैँचा निधानरण ग् यो। उि केटील े उसलाई पानि नपउि दर्दिेछ र 

त्यसपनछ उसको ऊैँ टहरूलाई पनि पािी दर्दिेछ। तर यहाैँ ध्याि दर्दिुहोसर, दक उि िोकरले िागकेो नचन्हलाई परिेश् वरल ेिात्र 

पक् का गिुनभएि, दकिभिे केटीको नपता (५०-५१ पर्द) र पनछ स्वयिर केटील े(५७-५८ पर्द) नववाहको प्रस्तावलाई स्वीकार 

गिन िञ् जुर गरे! 

यदर्द इसाईहरूल ेअनहले परिेश् वरको अगुवाइलाई रफूलाई व्यनिगतरूपिा ििलागेको नचन्ह िाग् िे कुरािा सीनित पाछनिर 

भिे, नचन्हहरू िाग् ि े कुरा चलाकीसार् रफ्ि  फाइर्दा उठाउिे छलपूणन कायन हुिजान्छ। त्यसपनछ परिेश् वरको बुनि पत्ता 

लगाउि इसाईहरूले परिेश् वरको वचि (बाइबल) अध्ययििा भन्र्दा रफूले चाहकेो पररनस्र्नतहरूद्वारा परिशे् वरसैँग नचन्ह 

िाग् ि बढी सिय नबताउिेछिर। 

३. परिशे् वरबाट रउि ेबोलावटको प्रनतक्षा गिुन 

(१) गलत धारणा 

ि ले परिेश् वरको सेवा गिुनभन्र्दा पनहल ेउहाैँले दर्दिुहुिे नविेर् बोलावको प्रनतक्षा गिैपछन। 

(२) सधुार 

सांसाररक काििा (निक्षकको काििा) परिशे् वरको सेवा गिन चाहि े इसाईहरूभन्र्दा परिशे् वरको पूणनकानलि सेवािा जािे 

(निसेिरी बन् ि)े इसाईहरूलाई बढी िात्रािा नविेर् दकनसिको बोलावटको रवश्यिा पर्दैि। 

बाइबलले भन्र्दछ, एनतम्रा रैँिाले र्देिेका कुराहरू र नतम्रो हृर्दयका कुराहरूलाई पछ्याऊ। तर यो यार्द रािर  दक परिशे् वरल े

यी सब  कुराको लेिा नलिुहुन् छए (उपर्देिक ११:९)। ए अब सब  कुरा सुनिएका छिर - कुराको निर कर्न यही हो। परिेश् वरको भय 

राि र उहाैँका रञाकाहरू पालि गर। दकिभि े िानिसले गिुनपिे सारा कतन य यही ि  होए (उपर्देिक १२:१३)। एकुरा वा 

काििा जे-जे गछौ, सब  कुरा उहाैँद्वारा ि  परिेश् वर नपतालाई धन् यवार्द चढाउैँ र्द  प्रभु येिूको िाउैँिा गरए (कलस्सी ३:१७)। 

एनतिीहरू जे गछौ दर्दलोज् यािल ेगिे गर, िानिसको होइि, तर प्रभुको सेवा गरेजस् त ए (कलस्सी ३:२३)। 

हािीले रफूलाई परिशे् वर र उहाैँको वचिप्रनत सिर्मपत गर्दनछछ ैँ भि ेहाम्रो अनभु नचहरू, िाैँचोहरू, अिुभवहरू र तानलिल े

हािीलाई सुहाउैँ र्दो काि अर्वा पेिानतर डो् याउैँछ अर्वा बोलावट दर्दन्छ। इसाई सेवा अर्वा पूणनकानलि सेवक बन् ि उत्कट 

चाहिा गिे व्यनिहरू (१ नतिोर्ी ३:१) र बाइबलीय योग्यताहरू भएका व्यनिहरूले (१ नतिोर्ी ३:२-७; तीतस १:५-९) 

सेवकाइ सुु  गिुनभन्र्दा पनहले िोिाले जस्तो (प्रस्र्ाि ३:१-१२) अर्वा चेलाहरूले जस्तो (ित्ती ४:१७) बोलावटको प्रनतक्षा 

गिुनपर्दिै (ती घटिाहरू नविेर् र अपवार्दहरू हुिर)। परिशे् वरले अिुिनत दर्दिुहुन्छ भिे नतिीहरूले उत्साहसार् त्यो गनतलाई 

पछ्याउिुपछन। यदर्द परिेश् वरसैँग अकै योजिाहरू छिर भिे पक् क  उहाैँले नतिीहरूलाई फरक बाटोिा जाि दर्दिुहुन्छ (प्रेररत 

१५:३६-४१ लाई प्रेररत १६:१-३ सैँग तुलिा गिुनहोसर)! 
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यदर्द तपाईं िण्डलीिा अगुवा हुि चाहिुहुन्छ भि,े पनहल े िण्डलील े तपाईंलाई बोलावट दर्दि पछन। कुि  व्यनिल ेरफूलाई 

िण्डलीको अगुवाको रूपिा रफ  नियुि गिन सक्र्द ि। बोलावटिा तीि वटा तत्वहरू हुन्छिर: 

 परिेश् वरको वचि, 

 तपाईंको हृर्दयिा पनवत्र रत्िाको अगुवाइ, 

 र िण्डलीको तफन बाट नििन्त्रणा (बोलावट)। 

हाम्रो बोलावटभन्र्दा परिेश् वरसैँगको हाम्रो व्यनिगत सतबन्धलाई (हाम्रो बोलावट होइि) िहसुस गिुन िहत्वपूणन छ। यसो गिुन 

ि  जीविको पूणनताको साैँचो स्रोत र उदे्दश्य हो। परिशे् वरलाई िोज्िे कुराभन्र्दा अलग रहन्छछ ैँ भिे उत्ति पेिा (बोलावट) पनि 

व्यर्न हुन्छ। 

४. रफ्िो हृर्दयिा िानन्त िहससु गिुन 

(१) गलत धारणा 

यो कुराल ेिलाई िानन्त िहसुस गराउैँछ, त्यस ल ेयो परिेश् वरको इ्छा हो भिी ि जान्र्दछु। 

(२) सधुार 

हाम्रो भाविाहरूिा हुि ेिानन्त भिेको हाम्रो कािहरू सही छिर भन् िे चेतिा हो। तर हाम्रो हृर्दयिा हुि ेिानन्तको भाविाहरू 

सध ैँ परिेश् वरको अगुवाइको राम्रो सङ्खकेत होइि। यदर्द हािील ेिानन्त भिेको रफूले कुि  निणनय गररसकेपनछ त्यो डर अर्वा 

सन्र्देह अर्वा द्वन्द्वबाट स्वतन्त्र भएको भाविाहरू हुिर भिी बुझ्र्दछछ ैँ भिे, त्यस दकनसिको िानन्त सध ैँ परिेश् वरको अगुवाइको 

सङ्खकेत हुैँर्द ि! परिशे् वरल े दर्दिहुुि े िानन्तलाई हाम्रो िािवीय िान्त भाविाहरू अर्वा हाम्रो कािहरू सही छिर भन् ि े

चेतािाको स्तरिा तल झािन सदकर्द ि। 

परिेश् वरसैँगको हाम्रो सतबन्धिा हुिे िानन्तचािँह परिेश् वरको िजरिा जे सही छ, सो गरेपनछ रउिे िान्त रत्िनवश् वासको 

िानन्त हो। रनत्िकरूपिा साैँचो ठहररएका निणनयहरूल े पनि ठूलो नचन्ता-दफक्री ल्याउि सक्छ; जस्त : भ्रष्टाचार अर्वा 

अन्यायको नवु ििा िडा हुैँर्दा त्यसपनछ रउिे पररणािहरूबारेको नवचारले रातिा नि्ा रउैँर्द ि। 

बाइबलिा हिेे हो भिे िानन्त भिेको प्राय: सध ैँजसो परिेश् वरको सैँगको हाम्रो सतबन्धसैँग जोनडएको हुन्छ। 

 परिशे् वरसैँग हाम्रो सतबन्धिा हुि ेिानन्त 

एयस कारण नवश् वासद्वारा धिी ठहररएर हाम्रा प्रभु येि ूख्रीर टद्वारा परिशे् वरसैँग हाम्रो निलाप भएको छए (रोिी ५:१)। यिेू 

ख्रीष्टल ेहाम्रो स्र्ाििा पूरा गिुनभएको िुनिको कायनको नवश् वासले ि  परिेश् वरसैँगको हाम्रो सतबन्धिा िानन्त ल्याउि सक्छ। 

यहाैँ 'िानन्त' भिेको सर्दाको लानग परिेश् वरको सन्ताि भएकोिा प्राप् त हुि ेगनहरो निश् चयता र नवश्राि हो। 

 परिशे् वरको वचिसैँगको सतबन्धिा हुि ेिानन्त 

एधार्मिकताको फल िानन् त हुिछे, र धार्मिकताको फलको ितीजाचािँह सर्दाको निनत त िानन् त र भरोसा हुिछेए (यि या 

३२:१७)। एिानन्तए भिेको परिेश् वरिा, परिशे् वरको वचििा र वचिद्वारा परिेश् वरको अगुवाइिा पणून भरोस गिुन हो। 

परिेश् वरल े तपाईंल े के काि गिन लगाउिुहुि े हो, अर्वा िानिहरूको नवरोध, अर्वा तपाईंको पररनस्र्नतहरूिा रउि े

करठिाइहरूको कारणल ेगर्दान हुिे अनिश् चयता अर्वा भाविात्िक उर्लपरु्ल एिानन्तए होइि। िेरो भाविाहरूिा िानन्त हुि े

होइि, तर परिशे् वरसैँगको िरेो सतबन्धिा हुिे िानन्त ि  परिेश् वरको अगुवाइको राम्रो सङ्खकेत हो। 

 पररनस्र्नतहरूसैँगको सतबन्धिा हुि ेिानन्त 

एजसको िि तपाईंिा अऩाएको छ, त् यसलाई तपाईंले परूा िानन् तिा रा् िुहुन् छ, दकिभि ेत् यसले तपाईंिानर् भरोसा रा् छ। 

सर्दासवनर्दा परिप्रभुिा भरोसा राि, दकिभिे परिप्रभु, परिप्रभु ि  सिातिका चट्टाि हुिुहुन् छए (यि या २६:३-४)। एहािी 

जान् र्दछछ ैँ, उहाैँलाई प्रेि गिेहरू र उहाैँका अनभप्रायअिुसार बोलाइएकाहरूका निनत त हरेक कुरािा परिेश् वरल े भलाइ ि  

गिुनहुन् छए (रोिी ८:२८)। यहाैँ एिानन्तए भिेको परिेश् वरको साि्यन र भलाइिा गररिे पणून भरोसा हो, र यसद्वारा तपाईंको 

जीविको सब  पररनस्र्नतहरूिा सब  निलेर परिेश् वरको उत्ति योजिाको निनतत काि गरेको र्दे् िु हो। िानन्त भिेको पनवत्र 

रत्िाको फल हो (गलाती ५:२२)। 
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५. बाइबल पर्द प्राप् त गिुन 

(१) गलत धारणा 

परिेश् वरले िलाई बाइबलको पर्द दर्दिुभयो, त्यसकारण यो परिेश् वरको इ्छा हो भिी ि जान्र्दछु। 

(२) सधुार 

परिेश् वरले कनहलेकािँह हाम्रो अवस्र्ासैँग ठ्यक् क  निल् ि े नविेर् बाइबल पर्दको प्रभावद्वारा हािीलाई अगुवाइ गिुनहुन्छ। 

अर्वा परिशे् वरल ेकनहलकेािँह अको तररकािा उहाैँल ेपनहल ेि  दर्दिभुएको बाइबल पर्दद्वारा हािीलाई उहाैँको अगवुाइ पक् का 

गरारिुहुन्छ। तर हािील ेयस दकनसिको अगुवाइिा नवर्यगत तत्वलाई नचन् ि पछन। 

बाइबल पर्दद्वारा परिशे् वरको अगुवाइिा हुि ेनवर्यगत तत्व 

हािीले रफूलाई यसरी सोध् ि पछन: 

 के यो परिशे् वर बोनलरहिुभएको हो अर्वा ि ल ेसुन् ि चाहकेो कुराहरू बाइबललाई बोल्ि लगाउैँ र्द छु? 

 के परिेश् वरको इ्छा56 पत्ता लगाउिे हरू नसिान्तहरूले िरेो नवचारहरूलाई पक् का गर्दनछ अर्वा नतिीहरूल ेत्यसको 

पररिुितािानर् सङ्खका उब्जाउैँछ? 

 ि रफ्िो चाहिाहरूलाई पक् का गिन उप्ररे िनतर रउि े बाइबल पर्दहरू िात्र हरे्दैछु अर्वा ि बाइबलको सतपणून 

निक्षाहरूलाई ध्याि दर्दर्द छु? 

 ि रानिफलको रूपिा, र तुु न्त  परिशे् वरको इ्छा पत्ता लगाउिे सनजलो तररकाको रूपिा बाइबललाई र्दुु पयोग गछुन, 

अर्वा ि होनसयारी सार् बाइबललाई व्या्या गछुन र ि ल े के जािेको, के नवश् वास गरेको, के भएको र के गरेको 

परिेिर  वर चाहिुहुन्छ भिी निधानरण गछुन? 

कनहलेकािँह िानिसहरूल ेबाइबलिा भेट्टाएको प्रनतञाकाहरूलाई रफ्िो भनवरयको नविेर् निश् चयताको रूपिा अर्न लगाउैँछिर। 

अनि पनछ नतिीहरूले अपके्षा गरेजस्तो िभए पनछ, नतिीहरू भ्रि र नद्वनवधािा पिन र्ाल्छिर र बाइबलको 

नवश् वासयोग्यतािानर् सङ्खका गिन र्ाल्छिर, र सायर्द रफ्िो प्रनतञाका गिुनभएि भिी परिशे् वरलाई पनि ररोप लगाउैँछिर। 

परिेश् वरले भन् िुभएको कुरालाई रफूले गलत दकनसिले अिवुार गरेको र नविेर् बाइबल पर्दिा उल्लेनित परिेश् वरको 

प्रनतञाकालाई गलत दकनसिले घोर्णा गरेको कुरालाई िहसुस गिन नतिीहरू असफल हुन्छिर। 

बाइबल पर्दद्वारा परिशे् वरको अगुवाइिा हुि ेवस्तगुत तत्व 

धिनिास् त्रलाई (अगिवाणीहरू, प्रनतञाकाहरू, धतकीहरू, रञाकाहरू रदर्दलाइ) सही दकनसिले व्या्या गिन र्दईु वटा उपयोगी 

प्रश् िहरू छिर: 

 परिेश् वरले लनक्षत गिुनभएको श्रोता को हो? बाइबलको यस नविेर् सत्यता ए... 

- एसंसारको सब  िानिसहरूप्रनतए लनक्षत छ? (िकून स १:१५ सैँग तुलिा गिुनहोसर) अर्वा एउि िण्डिा उल्लेनित सब  

िानिसहरूका लानग िात्र हो?ए (प्रेररत १७:७ सैँग तलुिा गिुनहोसर) (११-१४ पर्दहरूलाई िकून स १०:२१ सैँग 

र्दाैँज्िुहोसर), 

- नविेर् सिूहनतर लनक्षत छ दक? (यि या ६:८-१०; ित्ती ८:११-१२ सैँग तलुिा गिुनहोसर), 

- नविेर् सिय अवनधप्रनत लनक्षत छ दक? (उत्पनत्त १७:९-१४; गलाती ६:१२-१५; नह्ूरह ९:६-१०; नह्ूरह १०:१-४ सैँग 

र्दाैँज्िुहोसर), 

- नविेर् अवस्र्ाप्रनत लनक्षत छ दक? (यर्मिया १८:१-१७; इजदकएल ३३:११-२०; प्रकाि २:७ सैँग र्दाैँज्िुहोसर) 

 

 यो िण्डिा के कुरालाई जोड दर्दइएको छ? 

- के यसले हािील ेनवश् वास गिैपिे नसिान्त नसकाउैँ र्द  छ? (यूहन् िा १४:६ सैँग र्दाैँज्िुहोसर), 

- अर्वा यसल ेहािील ेपालिा गिैपिे कायनलाई रञाका दर्दर्द छ दक? (यूहन् िा १३:३४-३५ सैँग र्दाैँज्िुहोसर), 

                                                           
56

 तनदेसशिा ४, पाठ ४३ साँत तुलाना गनुणहोस।् 
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- अर्वा हािील ेपछ्याउि ुपि ेइनतहासको कुि  घटिालाई बताउैँ र्द छ दक? (प्रेररत १७:११ सैँग र्दाैँज्िुहोसर)। इनतहासिा 

उल्लेनित िराब उर्दाहरणलाई पछ्याउिु हुैँर्द ि। इनतहासको असल उर्दाहरणलाई पछ्याउि सदकन्छ, तर अरूहरूलाइ 

त्यसको निनतत जबरजस्ती गिुन हुैँर्द ि। 

६. परिशे् वरबाट सपिा अर्वा र्दिनि पाउि ु

(१) गलत धारणा 

ि ले सपिा अर्वा र्दिनि रे्दिेैँ, त्यसकारण यो परिेश् वरको इ्छा हो भिी ि जान्र्दछु। 

(२) सधुार 

परिेश् वरले तपाईंलाई अगुवाइ गिुनहुि ेकुरा तपाईंल ेहोइि परिेश् वरल ेि  निधानरण गिुनहुन्छ। 

परिेश् वरले कनहलेकािँह रश् चयनपूणन अर्वा भव्य (सािर्दार) तररकाहरूद्वारा अगुवाइ गिन सक् िुहुन्छ (गिुनहुन्छ)। 

 उहाैँले रगो अर्वा बार्दलको िाैँबोद्वारा इस्राएलीहरूलाई डो् याउिुभयो (प्रस्र्ाि १३:२१)। 

 उहाैँले गधालाई बोल् ि लगाएर अगिविालाई डो् याउिुभयो (गन्ती २२:२१-३३)। 

 उहाैँले तारको चालद्वारा ज्योनतनर्हरूलाई डो् याउिुभयो (ित्ती २:१-११)। 

 उहाैँले स्वगनर्दतूलाई भेट्ि पठाउिुभएर िररयिलाई डो् याउिुभयो (लूका १:२६-३८)। 

 उहाैँले सपिाद्वारा योसेफलाई डो् याउिुभयो (ित्ती १:२०-२१; २:१३-१४)। 

 उहाैँले र्दिनिहरूद्वारा पतु्रस र किेनलयसलाई डो् याउिुभयो (प्रेररत १०:१-६,९-१६)। 

त पनि, िानर् उल्लेनित कुि  पनि व्यनिले परिेश् वरसैँग नचन्ह िागेि! परिशे् वरले नतिीहरूिध्ये प्रत्येकलाई रफूलाई जे रठक 

लाग्यो, त्यसरी ि  डो् याउिुभयो। यदर्द परिेश् वरले रफ्िो बुनििा तपाईंलाई यस्तो रश् चयनजिक अर्वा सािर्दार अगुवाइको 

िाैँचो छ भिी जान् िुभयो भिे, अवश्य उहाैँल ेतपाईंलाई त्यो दर्दिुहुिेछ। तर यदर्द तपाईंल ेनिरन्तर परिशे् वरको अगुवाइको 

निनतत त्यस्ता सािर्दार अर्वा िाटकीय तररकाहरू िोज् िुहुन्छ भि े उहाैँल े सािान्यरूपिा रफ्िो इ्छा सञ् चार गिुनहुि े

तररकालाई तपाईंल ेगुिाउिुहुन्छ, जुि वास्तविा बाइबलिा उल्लेनित उहाैँको वचिद्वारा हो। 

तपाईंल े रफूलाई कुि  त्यस्ता भव्य तररकाद्वारा डो् याएको िहसुस गिुनहुन्छ भि े तपाईंल े त्यसलाई जाैँ्ि पछन। 

तपाईंले कुि  सपिा अर्वा र्दिनि प्राप् त गिुनहुन्छ भिे त्यसलाई बाइबलको स्पष्ट वस्तगुत रञाकाहरू, निर्धेाञाकाहरू र 

निक्षाहरूद्वारा जाैँच गिैपछन। परिेश् वरल ेसपिा अर्वा र्दिनिद्वारा जे प्रकट गिुनहुन्छ, त्यो कनहल पनि बाइबलको प्रकािसैँग 

िनिल्िे अर्वा नवरोधाभासपूणन हुैँर्द ि। यदर्द त्यस्ता कुराहरू बाइबलले बताउिे कुरासैँग नवरोधाभासपूणन हुन्छ भिे, त्यस्ता 

सपिा अर्वा र्दिनि परिेश् वरबाट रएको हुैँर्द ि (यर्मिया २३:१६,१८,२१-२२,२५-२९ सैँग र्दाैँज्िुहोसर)। 

७. परिशे् वरबाट र्दण्ड पाउि ु

(१) गलत धारणा 

िेरो जीवििा सब  दकनसिका िराब कुराहरू रइपरेको हुिाले, पक् क  ि ल े गलत निणनय अर्वा केही गलत काि गरको 

हुि पछन। त्यसकारण, ि यो निरकर्न निकाल्छु, दक ि ले परिशे् वरको इ्छा पछ्याइरहकेो छ ि र परिशे् वरले िलाई र्दण्ड 

दर्दर्द हुिुहुन्छ। 

(२) सधुार 

असल िानिसहरूलाई दकि िराब कुराहरू रइपछनिर? 

िानिसहरूले परिेश् वरको अगुवाइलाई िपछ्याउैँर्दा, नतिीहरूल ेके गिन सक्छिर? 

कनहलेकािँह इसाईहरूले  रफ्िा पापहरूको पररणािस्वरूप र्द:ुि-कष्ट भोग्छिर। 

हाम्रो कािहरू अर्वा ििोवृनत्तहरू बाइबलिा प्रकट गररएको परिेश् वरको इ्छासैँग िेल ििाैँर्दा, हािील े अनप्रय 

पररनस्र्नतहरू अिुभव गिनसक्छछ ैँ। रफ्ि  इ्छािा गररएका पापहरूल ेस्वीकार गरेर पश् चाताप गिानल ेपरिशे् वरसैँगको हाम्रो 

सङ्खगनत पिुर्ाननपत हुन्छ (१ यहून् िा १:९)। तर्ानप, हाम्रो गलत निणनय अर्वा अिाञाकाकाररताको सब  पररणािहरू हटाइि ु

जु री छ ि (२ ििूएल ११ अध्यायिा र्दाऊर्दल ेबतिेबासैँग पाप गछन, २ ििूएल १२:१-१३ िा उसको पश् चाताप र क्षिाको 

कुरा उल्लेि गररएको छ; र त पनि उसको उि पापको िाटकीय ढङ्खगको पररणािहरू २ ििूएल १२:१४-४३ र २ ििूएल 

१३ अध्यायिा हािी र्दे्  ि सक्छछ ैँ)। 
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जेजस्तो भए तापनि, यदर्द हािी परिेश् वरसैँगको घनिष्ठ सङ्खगनतिा िँहनडरहकेा छछ ैँ र बाइबलप्रनत रञाकाकारी हुि रफूलाई 

सिर्मपत गरेका छछ ैँ भिे, कनहलकेािँह हािी नवश् वासनतर िबढेर परिशे् वरको इ्छा िपछ्याउिु अनत कठोर कुरा हो। 

प्राय: असल िानिसहरू अनि इसाईहरूिानर् िराब कुराहरू परररउैँछिर। 

हािी तोनडएका िानिसहरूल े भररएको पनतत संसारिा बस्र्दछछ ैँ। यहाैँ इसाई र ग र-इसाई र्दवु को जीवििा करठिाइहरू, 

सिस्याहरू, अत्याचार अनि सतावट, पीडा र र्द:ुि-कष्ट रउैँछिर (उत्पनत्त ३:१६-१९)। इसाईहरू पनि नबरािी हुन्छिर (२ 

कोररन्र्ी १२:७-१०; २ नतिोर्ी ४:२०) अर्वा नतिीहरूल े काि-व्यवसाय गुिाउिुपि े हुन्छ। रफ्िो पररवारको सर्दस्य 

परिेश् वरबाट तकेर जाैँर्दा, इसाईहरूले पीडाको िहसुस गछनिर (ित्ती २३:३७ सैँग र्दाैँज् िुहोसर)। इसाईहरूले जाैँज र 

परीक्षाहरूिा र्द:ुि भोग्छिर (याकूब १:२-४) र त्यस गरी नतिीहरू अत्याचार र सतावटिा पनि पछनिर (ित्ती ५:११-१२; २ 

नतिोर्ी ३:१२)। 

परिेश् वरका जिहरूले र्द:ुि-कष्ट भोग्छिर भन् िे पाठ अय् यबूको पुस्तकले नसकाउैँछ। एपरिशे् वरको भय रा् िेहरूलाई उहाैँल े

रनिर्र दर्दिुहुन्छ अनि भनिहीिलाई र्दण्ड दर्दिुहुन्छए भन् िे धारणा अय्यूबसैँग सुु िा नर्यो। तर अन्तिा परिेश् वरप्रनत रफ्िो 

धारण गलत रहछे भिी उसल े िहसुस ग् यो र उसको र्द:ुि-कष्टको सन्र्दभनिा परिेश् वरको तररकाहरू र उदे्दश्यहरू उसल े

पूणनरूपिा पक्रि सकेि। अय्यूबले नबस्तार  यो कुरा िहसुस गिन र्ाल्यो, दक परिशे् वर पूणनरूपिा सावनभछि हुिुहुन्छ र उहाैँल े

केही कुराहरू गिुनहुन्छ अर्वा केही कुरा हुि दर्दिुहुन्छ दकिदक उहाैँ परिशे् वर हुिुहुन्छ। िानिसहरूको र्द:ुि-कष्टको सतबन्धिा 

अनि यद्यनप उहाैँका अिुयायीहरूको र्द:ुि-कष्टको सतबन्धिा परिेश् वरको सावनभछि उदे्दश्यहरू नसि छ; चाह े नतिीहरूको 

यसको कुि  कारण र्देिूिर अर्वा िर्देिूि। यस नवर्यिा अय्यूबले यसरी घोर्णा गरे, एतपाईं सब  कुरा गिन सक् िुहुन् छ भिी ि 

जान् र्दछु, तपाईंका कुि  योजिा पनि नबफल गिन सदकर्द िए (अय्यूब ४२:२)। पनछ स्वगनिा पगुपेनछ िात्र हािीले घटेका हरेक 

कुराको के कारण नर्यो भिी स्पष्टसैँग जान् िेछछ ैँ। 

तर परिेश् वर िात्र सावनभछिसतपन् ि हुिुहुन्छ। उहाैँ पनवत्र, धार्मिक, र्दयालु र प्रेनिलो हुिुहुन्छ। उहाैँसैँग व्यनिगत सतबन्ध 

कायि रा् िेहरूको लानग सब  र्ोक निलरे भलाइ हुन्छ भिी उहाैँले प्रनतञाका गिुनभयो (रोिी ८:२८)। 

रफूल ेरफ लाई जाैँ्िु िहत्वपणून छ, तर हाम्रो वररपररका पररनस्र्नतहरू ित्ति हुैँर्दा, हािी व्याकुल भएर ि ल ेपरिेश् वरको 

इ्छालाई पछ्याएको छ ि भिी नवचार गिुनपर्दिै। त्यसो गिुनको साटोिा हािीले रफूलाई परिेश् वरको इ्छािा सिर्मपत गरी 

यसो भन् ि सक्छछ ैँ, एिेरो इ्छा होइि प्रभु, तपाईंको इ्छा परूा होसरए (ित्ती २६:३९)। अनि त्यसपनछ परिशे् वरले रफ्िो 

नसि इ्छाअिुसार गिुनहुिछे! पररनस्र्नत जस्तोसुक  भए तापनि निरन्तर परिशे् वर र िानिसहरूलाई प्रेि गर्दै हािी रफ्िो 

हृर्दयलाई परिशे् वरको उपनस्र्नतिा नवश्राि गराउैँछछ ैँ। हाम्रो हृर्दय र सोच-नवचारभन्र्दा परिेश् वर िहािर हुिुहुन्छ र उहाैँ हरेक 

र्ोक जान् िुहुन्छ। उहाैँल े हरेक पररनस्र्नतको 'दकि' र 'कनहलेसति' भन् िे कुरा जान् िहुुन्छ (१ यूहन् िा ३:१८-२०)! 

 

  



© 2009 DOTA                                        निर्दनेिका पुस्तक ४, 'बृहत चेलापि'                                   पृष्ठ सङ्ख्या : 180 

 

 चलेापि  -      पररनिष्ट १९   

[अगवुापि] 

िण्डली इनतहासिा अगवुापिको नवकास 

 

अनहले इसाई सतप्रर्दायहरूको फरक-फरक दकनसिका अगुवापिको संरचिाहरू (ढाैँचाहरू) छिर। 

यस्तो नवकास कसरी हुि पुग्यो त? यो अध्ययिको अनभप्राय तपाईंको इसाई सङ्खगनतको अगवुापिको संरचिालाई पररवतनि 

गिुन होइि। यसले त केवल ियाैँ करारको प्रकािको पूणनतापनछ नवश् वव्यापी िण्डलीिा र्देिा परेका केही अगुवापिको 

संरचिाहरूको नवकासलाई छोटकरीिा व्या्या गिुन िात्र हो। 

क. एल्डरहरूको नियुनि 

(बाइबलीय निक्षा) (इ.स.ं ३०-९७) 

१. ियाैँ करारल ेएल्डरहरूको सिहूको नियनुिको बारेिा िात्र नसकाउैँछ। 

(१) यिे ूख्रीष्टल ेरफ्िो रत्िाद्वारा अगवुाइ गिुनहुन्छ। 

ियाैँ करारल ेकुि  दकनसिको तहगत (श्रेणीगत) अगुवापिको संरचिालाई नसकाउैँ र्द ि! त्यनतबेला स्वतन्त्र िण्डलीहरूिानर् कुि  

छाता सङ्खगठि नर्एि। पुिु त्र्ाि, स्वगानरोहण र स्वगनिा नवराजिाि हुिुभएपनछ यिेू ख्रीष्टले पृ्वीिा सुु  गिुनभएको 

कािलाई निरन्तरता दर्दिुभयो (प्रेररत १:१; यूहन् िा ७:३७-३९) र उहाैँल ेरफ्िो रत्िा चेलाहरूिानर् िन्याउिुभयो (प्रेररत 

२ अध्याय, इ.सं. ३०)। पनवत्र रत्िा येि ूख्रीष्टको रत्िा हुिहुुन्छ, र उहाैँ हरेक इसाई एसैँगए अनि हरेक इसाई एिाए हुि र 

पृ्वीिा येिू ख्रीष्टको प्रनतनिनधत्व गिन रउिुभएको छ (यूहन् िा १४:१६-१८; यूहन् िा १६:१३-१५; रोिी ८:९-१०)। स्वतन्त्र 

िण्डलीहरू ख्रीष्टको रत्िाद्वारा (प्रेररत ९:३१) र ख्रीष्टको वचिद्वारा (यूहन् िा ८:३१; यूहन् िा १४:२१) नतिीहरूको निर येि ू

ख्रीष्टबाट िासि गररएका छिर। 

(२) रत्िाल ेप्ररेरतहरू र एल्डरहरूको सिहूद्वारा अगवुाइ गिुनहुन्छ। 

यरूिलेिका यहूर्दीहरूका िाझिा (प्रेररत २:४१-४२, इ.सं. ३०) र सारा यहूदर्दयािा, गानललिा र सािररयाका अधन-

यहूर्दीहरूका िाझिा (प्रेररत ८:१,४; प्रेररत ९:३१, इ.सं. ३०-४०) र नसजररयाका ग र-यहूर्दीहरूका (अन्यजानतहरूका) 

िाझिा (प्रेररत १० र ११ अध्याय, इ.सं. ४०) अनि एनन्टयोकका अन्यजानतहरूका िाझिा (प्रेररत ११:१९-२४, इ.सं. ४४) 

प्रर्ि िण्डलीहरू स्र्ापिा गिनको निनतत पनवत्र रत्िाले (ख्रीष्टको रत्िाले) एघार चेलाहरूलाई प्रयोग गिुनभयो। येिू ख्रीष्टका 

ती प्रेररतहरू अनद्वतीय नर्ए, नतिीहरू िण्डलीहरू स्र्ापिा गिे अगुवाहरू नर्ए र नतिीहरूसैँग अनद्वतीय, तर अस्र्ायी 

अनधकार नर्यो। 

पावलको जीवि पररवतनिपनछ (प्रेररत ९:१-३०, इ.सं. ३४ नतर) पनवत्र रत्िाले नतिलाई टकसको दकनलदकयािा (गलाती 

१:२१-२३, इ.सं. ३६-४४) र नसररयािा (प्रेररत ११:२५-२६, इ.सं. ४४-४६) िण्डलीहरू स्र्ापिा गिन प्रयोग गिुनभयो। 

एनन्टयोकको िण्डलीले यरूिलिेको िण्डलीका एल्डरहरूलाई उपहारहरू पठायो (प्रेररत ११:३०)। पनछ गएर परिशे् वरको 

बोलावटअिुसार पनवत्र रत्िाले पावल र बारिाबासलाई निसेिरी यात्राहरूको लानग अलग गिुनभयो (प्रेररत १३:१-४)। 

पनहलो निसेिरी यात्रािा (इ.सं. ४७-४८) नतिीहरूल ेरफूहरू गएको हरेक ठाउैँिा िण्डलीहरू स्र्ापिा गरे। नतिीहरूल े

साइप्रस (प्रेररत १३:४-५) र नविेर् गरी टकसको क्षेत्रहरूिा िण्डलीहरू स्र्ापिा गरे (प्रेररत १३-१४ अध्यायहरू) अनि 

नतिीहरूल े हरेक िण्डलीिा एल्डरहरूको पररर्र्दर नियुि गरे (प्रेररत १४:२१-२३)। इ.सं. ५० नतर एनन्टयोक िण्डली र 

यरूिलेि िण्डली (यरूिलेििा बस् िे एल्डरहरू र प्रेररतहरू) निलेर यरूिलेििा पररर्र्दर  रयोजिा गरे र उि पररर्र्दर िा 

प्रेररत पत्रस, यूहन् िा र याकूबल ेप्रेररत पावलद्वारा गररएको परिेश् वरको सेबकाइलाई स्वीकार गरे (प्रेररत १५:१-३५; गलाती 

२:१-१०)। 

र्दोस्रो निसेिरी यात्रािा (इ.सं. ५०-५२) पावल र नतिका सहकिीहरूल ेटकस, िाकेडोनिया र ग्रीसका सहरहरूिा िण्डलीहरू 

स्र्ापिा गरे (प्रेररत १५:३६-१८:२२)। 
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तेस्रो निसेिरी यात्रािा (इ.सं. ५२-५७) नतिीहरूले टकस र ग्रीसिा सेवकाइ गरे (प्रेररत १८:२३-२१:१६)। त्यस क्रििा 

नतिीहरू कोररन्र्िा डेढ वर्न (प्रेररत १८:११) र एदफससिा तीि वर्न बसे (प्रेररत १९:८-१०)। निलेटसिा पावलल े

एल्डरहरूको सिूह िण्डलीको एर्देिरेि गिएे र एगोठालाहरूए हुिुपछन भिी पनवत्र रत्िाले नियुि गिुनहुन्छ भिी एदफससको 

िण्डलीको एल्डरहरूलाई बताउिुभयो (प्रेररत २०:१७,२८, इ.सं. ५७)। 

रोििा पनहलोपटक क र्दिा हुैँर्दा (इ.सं. ६०-६१) पावलले एदफसस र दफनलप्पीको िण्डलीहरूलाई पत्रहरू ले्र्दा त्यहाैँ 

र्देिरेि गिेहरू र नडकिहरू नर्ए भिी चचान गरेका छिर (१ नतिोर्ी ३:१,१२; दफनलप्पी १:१)। 

चछर्ो निसेिरी यात्रिा (इ.सं. ६१-६४) पनवत्र रत्िाले प्रेररत पावललाई नतिोर्ी र तीतसलाई पत्रहरू ले् िे प्ररेणा दर्दिुभयो 

(२ नतिोर्ी ३:१६)। त्यनतबेला नतिले प्रत्येक िण्डलीलाई कसरी अगुवाइ गररिुपछन भिी निक्षा दर्दिुभयो (१ नतिोर्ी 

३:१४-१५) र त्यो एल्डरहरूको सिूहद्वारा गररिुपछन भिी बताए (१ नतिोर्ी ४:१४)। उि पत्रहरूिा एल्डरहरूको योग्यता 

अनि रवश्यिाहरू, कािहरू र अनधकारहरूको बारेिा बताए (१ नतिोर्ी ३:१-७; १ नतिोर्ी ५:१७-२२; तीतस १:५-९)। 

पतु्रसलाई पनि पनवत्र रत्िाले टकस प्रान्तका िण्डलीहरूलाई (१ पतु्रस १:१) पत्रहरू ले् ि ेप्ररेणा दर्दिुभयो (इ.सं. ६३-६५, 

२ पतु्रस १:२०-२१ र २ पतु्रस ३:१-१६ सैँग र्दाैँज् िुहोसर)। नतिले पनि रफ्िो पत्रद्वारा कसरी एल्डरहरूल ेप्रत्येक िण्डलीलाई 

अगुवाइ गररिपुछन भिी निक्षा दर्दएका छिर। त्यहाैँ नतिल ेएल्डरहरूको योग्यताहरू, कािहरू र अनधकारहरूको बारेिा निक्षा 

दर्दएका छिर (१ पतु्रस ५:१-७)। 

तसर्न, ियाैँ करारको अवनधिा प्रेररतहरू र नतिीहरूका सहकिीहरूल ेियाैँ िण्डलीहरू स्र्ापिा गरे अनि प्रत्येक िण्डलीिा 

एल्डरहरूको सिूह नियिु गरे (प्रेररत १४:२३; तीतस १:५)। उि एल्डरहरूको सिूहलाई 'प्रसेबेटेररयोि' (presbyterion), 

पररर्र्दर अर्वा एल्डरहरूको सनिनत भनिन््यो (१ नतिोर्ी ४:१४)। 

अगुवापिको कायानभार भएको व्यनिलाई एएल्डरए57 (प्रेररत २०:१७; १ पतु्रस ५:१) अनि कनहलेकािँह एर्देिरेि गिेए 

(नबिप)58 (तीतस १:७, ५ पर्दसैँग तलुिा गिुनहोसर) अर्वा एगोठालोए59 (प्रेररत २०:१७,२८; दफनलप्पी १:१; १ नतिोर्ी 

३:१,२) भनिन््यो। िण्डलीको अगुवाहरूको निनतत प्रयोग भएका अरू िब्र्दहरूचािँह यस्ता नर्ए: एअगुवाहरूए60 (प्रेररत 

१५:२२: नह्ूरह १३:१७,२४), अगुवाहरू (िानब्र्दक अर्न: िानर् िडा हुि े व्यनिहरू)61 (िासकहरू, निर्देिकहरू, 

व्यवस्र्ापकहरू) (रोिी १२:८; १ र्ेसलोनिके ५:१२; १ नतिोर्ी ५:१७) र एघरेलु भण्डारेए (िानब्र्दक अर्न: अर्निास् त्रीहरू, 

व्यवस्र्ापकहरू, NIV ले नतिीहरूलाई परिशे् वरको काि सुनतपएको छ)62 (तीतस १:७)। 

ियाैँ करारको सियावनधिा (इ.सं. ३०-९७) प्रयोग गररएका िब्र्दहरू; जस्त : एएल्डरए63, एर्दिेरेि गिएे64, एगोठालोए65 र 

एअगानड िडा हुिे अगुवाहरूए66 (१ र्ेसलोनिके ५:१२) अर्वा एप्रिुिहरूए67 (१ नतिोर्ी ५:१७)- यी सब ले कुि  भेर्दभाव 

िगररकि एउट  व्यनिलाई बुझाउैँछ (प्रेररत २०:१७,२८; १ पतु्रस ५:१-२), दकिभिे ियाैँ करारल ेएल्डरहरूको नियुनिको 

बारेिा िात्र बताउैँछ र ती एल्डरहरूभन्र्दा िानर् रहिे अरू कुि  दकनसिको अगुवाहरूको बारेिा बताउैँ र्द ि! 

िण्डलीलाई एल्डरहरूको सिूहले (एल्डरहरूको सनिनतले अर्वा पररर्ध्यले)68 अगुवाइ गररन््यो (१ नतिोर्ी ४:१४)। सब  

एल्डरहरू बराबर हुन्र्,े यद्यनप केही एल्डरहरूको काि प्रचार गिे र निक्षा दर्दिे हुन््यो (१ नतिोर्ी ५:१७)। ती एल्डरहरूल े

ईश् वरिास् त्रीय सेनििारी अर्वा बाइबल कलेजबाट कुि  तानलि प्राप् त गरेका नर्एििर। नतिीहरू िण्डलीका नवश् वासीहरूिा 
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पररपक् व हुन्र् ेर अगुवापिको लानग बाइबलीय योग्यताहरू र बाइबलीय कािहरूको रधारिा नतिीहरू िण्डलीिा अगुवाइ 

गिनको निनतत चुनिन्र्े। 

हरेक स्र्ािीय िण्डली संस्र्ागतरूपिा अरू स्र्ािीय िण्डलहरूबाट स्वतन्त्र रहन््यो (डोटा निर्देनिका ३, पररनिष्ट १२, 

बाइबलिा 'िण्डली'69 भन् िे िब्र्दको अर्नलाई हिेुनहोसर)। 

२. ियाैँ करारल ेकुि  छाता सङ्खगठिको (धिनसभा अर्वा पररर्ध्य को) नियनुिको बारेिा नसकाउैँर्द ि। 

यरूिलेिका इसाईहरूिा ठूलो सतावट रएपनछ (प्रेररत ८:१-४) (इ.सं. ३३ नतर), त्यहाैँका नवश् वासीहरू नवनभन् ि िलुुकिा 

छरपस्ट भए र ती ठाउैँ हरूिा नतिीहरूले सुसिाचार प्रचार गरे। नसररयाको एनन्टयोकिा ठूलो सङ्ख्याका िानिसहरूले येिू 

ख्रीष्टिा नवश् वास गरे (इ.सं. ४४ भन्र्दा पनहले)। नतिीहरूलाई सहायता गिनको निनतत यरूिलेिको िण्डलीले बारिाबासलाई 

त्यहाैँ पठायो। नतिले रफूलाई सहायता गिनको निनतत टकसको टासनसबाट पावललाई एनन्टयोकिा ल्याए (प्रेररत ११:२५-२७) 

(इ.सं. ४४-४६)। यस दकनसिको निसेिरी कािको पररणािस्वरूप ि  एनन्टयोकको िण्डली स्र्ापिा भएको नर्यो। 

केही सियपनछ यरूिलेिबाट केही यहूर्दी इसाईहरू एनन्टयोकिा गई त्यहाैँका अन्यजानत इसाईहरूलाई भि,े दक इसाई हुिको 

निनतत नतिीहरूल ेपनहल ेितिा गरी यहूर्दी बन् िुपिछे! िरीररक ितिानबिा नतिीहरू बचाइि सक्र्द ि भिी नतिीहरूल ेभि े

(प्रेररत १५:१)। यो सिस्या सिाधाि गिनको निनतत एनन्टयोक िण्डलीले बारिाबास र पावललाई यरूिलेि िण्डलीका 

प्रनतनिनधहरूसैँग भेट गिन पठाए। ती र्दईु स्र्ािीय िण्डलीहरूबीचको सल्लाह र पराििन सब  िण्डलीहरूको धिनसभा अर्वा 

पररर्र्दर नर्एि, दकिभि ेउि क्षते्रका अर्वा संसारका सब  िण्डलीहरूले त्यहाैँ प्रनतनिनधत्व गरेका नर्एििर! 

अको कुरा के हो भि,े प्रेररत १५ अध्यायल ेिण्डली इनतहासको सिस्यालाई कसरी सिाधिा गररयो भिरे िात्र बताउैँछ, तर 

त्यसले सिस्यालाई कसरी सिाधाि गररिुपछन भिी नसकाउैँ र्द ि। रपसी सिस्या सिाधाि गिन कसरी र्दईु वटा स्र्ािीय इसाई 

िण्डलीहरू भेटघाट गिन सक्छिर भन् िे यो राम्रो उर्दाहरण  हो, तर कुि  िलुुक अर्वा संसारका सब  स्र्ािीय िण्डलीहरूिानर् 

िासि गिनको निनतत परिशे् वरले धिनसभा अर्वा पररर्र्दर नियुि गिुनभयो भिी बाइबलले नसकाउैँ र्द ि! सब  स्र्ािीय 

िण्डलीहरू स्वतन्त्र नर्ए! 

ि. नबिपहरूको ऐनतहानसक नवकास 

(तहगत अगुपिको व्यवस्र्ा) (इ.स.ं ९७ - ३२३) 

१. ऐनतहानसक नविरे्ताहरू 

िण्डली इनतहासको यो सियलाई इसाई िण्डलीनभत्रको र्ुप्र  सङ्खघर्नहरूले नचनिन्छ। यहूर्दी धिनको र अन्यजानतहरूको 

सांसाररक धिनहरूको रन्तररक प्रभावको कारणले अनि रोिी साम्राज्य र त्यसको सांसाररक र्दिनििास् त्रहरूको बानहरी 

प्रभावको कारणले त्यसो भएको नर्यो। अन्तिा गएर 'नवश् व-व्यापी' इसाई िण्डली नवजयी भएको नर्यो। 'नवश् व-व्यापी' 

(Greek: katholikos) भन् िे िब्र्दको अर्न 'साधारण' अनि 'संसार' भन् िे हुन्छ, जुि एउटा िण्डलीभन्र्दा नवपरीत हो। 

२. तहगत अगवुापि व्यवस्र्ा नििानण गिन बाइबलीय िब्र्दहरूको पररवतनि 

इ.सं. र्दोस्रो िताब्र्दीिा एइस्राएल राष्ट्रको औपचाररक व्यवस्र्ाअिुसार पुरािो करारको अगुवापिए (जसिा 'प्रधाि पूजाहारी', 

'पूजाहारीहरू' र लेवीहरू नर्ए) पररवतनि भएर तहगत अगुवापिको व्यवस्र्ा नििानण भयो र त्यसलाई ियाैँ करारको 

िण्डलीको अगुवापििा उनचत प्रिाणनबिा ि  जबरजस्ती लादर्दयो। 

(१) परतपरागत 'नबिपहरूको' सुु वात 

उि सियिा 'इनपस्कोपस' (episkopos) भन् िे ग्रीक िब्र्दले (अब यसलाई र्देिरेि गि ेभिरे अिुवार्द गररएि, तर नबिप भिरे 

अिुवार्द गररयो) एल्डरको एउटा कािलाई व्या्या गरेि, तर सब  स्र्ािीय िण्डलीहरूको एल्डरहरूिानर् िासि गि ेियाैँ 

अगुवापिको पर्द भिी व्या्या गिन र्ाल्यो। कुि  बाइबलीय पुनष्टनबिा ि  'नबिप' भन् िे िब्र्द एउटा व्यनिको लानग सुरनक्षत हुि 

पुग्यो, जसले गर्दान ऊ एक दकनसिले नवश् वव्यापी िण्डलीिा ियाैँ करारको पूजाहारी बन् ि पुग्यो। ऊ स्र्ािीय िण्डलीको 
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र्देिरेि गिे व्यनि हुिुको सट्टािा 'नबिप' अर्वा नवश् वव्यापी िण्डलीिा क्षेत्रगत अगुवा बन्यो, जुि नवश् वव्यापी िण्डलीिा 

सब भन्र्दा िानर्को कायनभार हो। 

येिू ख्रीष्टका प्रेररतहरू एनबिपहरू येि ूख्रीष्टको प्रेररतहरू हुिरए भन् िे नवर्यिा कुि  बाइबलीय पुनष्ट अर्वा प्रिाण िदर्दइकि ि  

िरे! 

नबस्तार  नबिपहरूल े िात्र बनप् तस्िा, प्रभु-भोज, नववाहको करार र अनन्ति संस्कारजस्ता इसाई िण्डलीको औपचाररक 

सेवकाइहरू गिन र्ाले र नतिीहरूले ि  िण्डलीका अन्य कायनभारहरूलाई अनभर्ेक गिन र्ाले। यस दकनसिले नबिपहरूल े

रफूलाई िण्डलीिा अपररहायन अगुवा बिाए! र्दोस्रो र तसे्रो िताब्र्दीका नबिपहरूले रफूलाई कुि  बाइबलीय अनधकार र 

पुष्टनबिाि  िण्डलीको प्रिुि अगुवाहरू बिाए! नबिपले स्र्ािीय िण्डलीहरू भएको सतपणून इलाकालाई अगुवाइ ग्यो। 

त्यनतबेलाको सियिा नविपहरूलाई अरू कुि  व्यनिले र्देिरेि गर्दिै्यो (त्यनतबेला रकन नबिप नर्एि)। 

(२) परतपरागत एपजूाहारीहरूकोए (पास्टरहरूको) सुु वात 

उि सिय अवनधिा 'प्रेस्बुटेरोसर' (presbuteros) भन् ि ेग्रीक िब्र्दल े(जसलाई अनहल े'एल्डर' भिरे अिुवार्द गररर्द ि तर त्यस 

िब्र्दलाई 'पूजाहारी' भिरे अिवुार्द गररन्छ) इसाई िण्डलीको एकिात्र अगुवापिको कायनभार, जसलाई एल्डरहरूको सिूहिा 

भएका अरू एल्डरहरूिा बाैँनडन््यो, त्यसलाई व्या्या गररर्द ि (प्रेररत १४:२३; प्रेररत २०:१७,२८; १ पतु्रस ५:२-४)। कुि  

बाइबलीय पुनष्टनबिा ि  'पूजाहारी' भन् िे िब्र्द एकजिा व्यनिको निनतत सुरनक्षत रानियो, जो ियाैँ करारिा स्र्ािीय 

िण्डलीिा एक दकनसिको पूजाहारी भयो। उि व्यनि एल्डरहरूको पररर्ध्य को एल्डरहरूिध्ये एकजिा हुिुको सट्टािा 

पूजाहारी स्र्ािीय िण्डलीको अर्वा िण्डली क्षेत्रको70 एकिात्र अगुवा, गोठालो अर्वा पास्टर भयो। 

नबस्तार  पूजाहरील े(अर्वा पास्टरल)े िात्र स्र्ािीय िण्डलीिा प्रचार गि ेऔपचाररक सेवकाइ गिनर्ाल्यो र पनछ गएर उसल े

िण्डलीको पनवत्र नवनधहरू गिन र्ाल्यो। कुि  क्षेत्रको िण्डलीहरू र सब  पूजाहारीहरूलाई नबिपद्वारा र्देिरेि गररन््यो। 

(३) परतपरागत एनडकिहरूकोए सुु वात 

उि सिय अवनधिा 'डाइकोिोस' (diakonos) भन् िे ग्रीक िब्र्दलाई (अनहले त्यसलाई कुि  भार्ाहरूिा 'नडकि' भिरे अिुवार्द 

गररएको छ ि) स्र्ािीय िण्डलीिा सुु को सेवाको कायनभारको रूपिा व्या्या गररर्द ि, जुि सेवा अरू नडकिहरूसैँग 

बाैँनडन््यो (प्रेररत ६:३; दफनलप्पी १:१)। कुि  बाइबलीय पुनष्टनबिा ि  'नडकि' भन् ि े िब्र्द स्र्ािीय िण्डलीिा एक जिा 

व्यनिको लानग ियाैँ करारको लेवीको रूपि प्रयोग हुि र्ाल्यो। त्यनतबेला नडकि भिेको एक दकनसिले स्र्ािीय िण्डलीको 

पूजाहारीको सहयोगी अर्वा सेवक नर्यो। नडकिलाई पूजाहारीले (पास्टरले) रेिर्देि ग्यो। 

(४) तर त्यस्ता परतपरागत कायनभारहरूको कुि  बाइबलीय रधार अर्वा अनधकार छ ि। 

यसरी ियाैँ करारको अवनधपनछ, इ.सं. र्दोस्रो र तसे्रो िताब्र्दीहरूिा, िण्डलीको अगवुापिको त्यस्तो अवधारणाको 

ऐनतहानसक नवकासले स्र्ाि पायो। तर्ानप, यस्तो ऐनतहानसक नवकासको कुि  बाइबलीय रधार अर्वा अनधकार छ ि! 

इग् िेनसयस (इ.सं. ११०) एकिात्र यस्तो प्रेररतीय नपता हुिर, जसल े एक जिा नबिपल े िासि गिे (monarchical 

episcopacy) प्रणालीलाई जोड दर्दए। तर नतिले यो ईश् वरीय संस्र्ा हो भिी कनहले पनि बताएििर। यो उिको व्यनिगत 

नवचारधारा नर्यो। जेरोि (इ.सं. ३८४) भन् िे व्यनिल े तीतस १:५ को रटप्पणी गर्दान भिकेा छिर, दक नबिप एक्ल को 

सवो् चता भिेको प्रभुल ेगिुनभएको नियुनिभन्र्दा िानिसहरूको प्रचलिद्वारा सुु  भएको हो र त्यो प्रचलि इसाई िण्डलीिा 

हुि सक् िे फूट, ितभेर्द र नवभाजिलाई बचाउ गिनको लानग हो। तर्ानप, यो िण्डलीिा भएका हरेकलाई नियन्त्र गिे र िासि 

गि ेव्यवस्र्ा बन्यो। 

जे जस्तो भए तापनि, इसाई िण्डलीिा कायनभारहरूको श्रणेी अर्वा तह ि पुरािो करारल े नसकाउैँछ ि त ियाैँ करारल े

नसकाउैँछ! अनि िण्डली इनतहासले हािीलाई नसकाउैँछ, दक िण्डलीिा ियाैँ कायनभार दर्दि नबिपहरूको नियुनिल े फूट, 

ितभेर्द र नबभाजिलाई रोक् ि सकेि! यर्ार्निा, िण्डलीिा उ् च स्र्ाि पाउिको लानग नबिपहरूिा हुि ेसङ्खघर्नल े (ित्ती 

२०:२५-२८ को उल्लङ्खघिले) िण्डलीलाई तहगत अगुवापिनतर र फूट, ितभेर्द र नवभाजिनतर डो् यायो! 
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 Greek: paroikia, English: parish 
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३. नबिपहरू र नबिपहरूको कायनभार 

रोिी साम्राज्यको हरेक ठाउैँिा अनि त्योभन्र्दा पनि बानहर ियाैँ इसाई िण्डलीहरू अनस्तत्विा रउि र्ाले। इसाईहरूको 

रिा एउटा िात्र छ भिी बाइबलल े नसकाउैँछ (जसलाई स्वगीय यरूिलेि भनिन्छ, गलाती ४:२६)। तर रिा िण्डली 

भिाउैँ र्दा िण्डलीहरूका र्पु्र  पजूाहारीहरूले (पास्टरहरूल)े रफूले स्र्ापिा गरेका छोरी िण्डलीहरूलाई स्वतन्त्र भएर जाि 

दर्दएििर! त्यस ल ेइसाई िण्डलीिा नबिपहरूको71 ियाैँ कायनभार (ओहोर्दा) नसजनिा भयो। त्यसपनछ स्वतन्त्र िण्डलीिा रेिर्देि 

गिुनपिे एल्डरको काि ियाैँ कायनभार अर्वा ओहोर्दािा पररवतनि भयो, जसलाई 'नबिप' भनियो र नबिपल ेसब  स्र्ािीय 

िण्डलीहरूको सब  एल्डरहरूिानर् रहरे काि गिनर्ाल्यो। नबिपले रिा िण्डलीको सार्  छोरी िण्डलीहरूको पनि रेिर्दिे 

गिन र्ाल्यो। यसरी नबिपहरूको सार्िा रिा िण्डलीले रफ्िो िनि गुिाउि चाहिे। उसले अरू िण्डलीहरूलाई िासि गिन 

र नियन्त्रणिा रा् ि चाहन््यो!। 

ियाैँ करारको अवनधिा एनबिपए भन् िे िब्र्दल ेएल्डरको कायनभारको कािलाई िात्र व्या्या गर्दन् यो। तर र्दोस्रो िताब्र्दीनतत 

पुगेपनछ एनबिपए भन् िे िब्र्दले िण्डलीिा ियाैँ कायनभार अर्वा ओहोर्दालाई व्या्या गिन र्ाल्यो। 

ियाैँ करारको अवनधिा एल्डरहरूको72 सिूहल ेस्वतन्त्र िण्डलीलाई रेिर्देि73 गि ेकाि ग्यो। तर र्दोस्रो सताब्र्दीिा पुगेपनछ 

चािँह नबिप कुि  नविेर् क्षेत्रिा भएका सब  छोरी िण्डलीहरूिानर् त्यहाैँका पूजाहारीसैँग रहरे रेिर्देि अर्वा सुपररवेक्षण गि े

व्यनि भयो! 

ियाैँ करारको िण्डलीिा केवल प्रेस्बेटेररयल (presbyterial)74 ढाैँचाको अगुवापि नर्यो, जसको ितलब हरेक स्र्ािीय िण्डली 

स्वतन्त्र नर्यो र त्यसलाई प्रेस्बटेरस अर्वा एल्डरहरूको सिूहले अगुवाइ ग्यो (जनहले पनि एल्डरहरू भन् िे िब्र्द बहुवचििा 

हुन्छ)। तर र्दोस्रो र तेस्रो िताब्र्दीिा पुगेपनछ इसाई िण्डलीलाई इनपस्कोपल (episcopal)75 ढाैँचािा नवकास गररयो, जसको 

ितलब कुि  क्षेत्रिा पनहलेका सब  स्वतन्त्र स्र्ािीय िण्डलीहरूलाई रनश्रत िण्डलीहरू बिाइए र ती िण्डलीहरूलाई 

नबिपको िुनि रानियो (नबिप भन् िे िब्र्द एकवचि हो)। िण्डलीिा प्रसे्बेटेररयल अगवुापिको ढाैँचाबाट इनपस्कोपल 

अगुवापि ढाैँचािा पररवतनि भएको ऐनतहानसक नवकास वास्तविा त्यनत स्पष्ट छ ि। कुि  क्षेत्रको सब  रनश्रत स्र्ािीय 

िण्डलीहरूलाई नबिपले अगुवाइ गिे दकनसिले नबिनप्रक (bishopric)76 बिाइयो। 

ियाैँ करारको सियिा स्वतन्त्र सिूह अर्वा एल्डरहरूको पररर्र्दर (council of elders)77 िात्र नर्यो, जुि कुि  स्वतन्त्र 

िण्डलीलाई अगुवाइ गिनको निनतत चुनिएको हुन््यो। तर र्दोस्रो र तेस्रो िताब्र्दीिा उि सतपूणन क्षेत्र भएका रनश्रत 

िण्डलीहरूलाई अगुवाइ गिे नबिप78 हुन््यो। उि नबिप अरू नबिपहरूबाट स्वतन्त्र हुन््यो। इसाई िण्डलीलाई तहगत 

अगुवापिको ढाैँचािा ल जािे पनहलो कर्दि यही नर्यो। 

यस्तो ऐनतहानसक नवकासको कुि  बाइबलीय पुनष्ट छ ि! िण्डलीिा तहगत अगुवापि ढाैँचा हुिुपछन भन् िे ियाैँ करारिा कुि  

रञाका, निक्षा अर्वा त्यसको सतबन्ध पनि छ ि! 

ग. धिनसभाहरू र पररर्र्दर हरूको ऐनतहानसक नवकास 

(तहगत छाताको संरचिा)  (इ.स.ं १९५ र्दनेि १८७० सति) 
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 Greek: episkops; English: bishop 
72

 Greek: presbuterion; English: presbytery, derived from the word "presbyter" which means "elder". 
73

 Greek: episkopeo 
74

 The word "presbyteria"l is derived from the word "presbyter" which is the Greek word for "an elder" 
75

 The word "episcopal" is derived from the words "epi" and "skopeo" which are the Greek words fro "to over + see". 
76

 A "bishopric" is a "see" or " a unit committed to a bishop or later an achbishop" 
77

 Greek: presbuterion 
78

 Greek: episkopos 
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इसाई िण्डलीका अगुवाहरूल े रफूलाई अगुवापिको उ् च स्र्ाििा पु् याउि कसरी चालबाजी गरे भन् ि े कुर िण्डली 

इनतहासले र्देिाउैँछ! 

१. चचनहरूको धिनसभाहरू (भलेाहरू)79 

प्रेररत १५ अध्यायिा ितिासतबन्धी सिस्या सिाधाि गिे बारेिा सर-सल्लाह गिन र्दईु वटा चचनहरू एकसार् भेला भए 

(एनन्टयोक चचन र यरूिलेि चचन)। तर उि भेला कुि  नविेर् क्षेत्रको सब  स्र्ािीय चचनहरूको प्रनतनिनधत्व गिे भेला नर्एि! 

र्दोस्रो िताब्र्दीिा रएर एनसयाको प्रान्तिा (रधुनिक टकसिा) इसाई चचनको प्रनतनित्व गिे प्रर्ि भेलाहरूको बारेिा हािी 

पढ्र्दछछ ैँ। नबिपको नियुनि अर्वा िारेज गि ेबेलािा (!) भाग नलिको निनतत नछिेकी चचनहरूबाट प्रनतनिनधहरू बोलाउि 

नििित्रणा दर्दइन््यो अनि चचनबाट बनहरकार गररएका सर्दस्यहरूले र्दोस्रो िताब्र्दीिा निकालेको झूटा नसिान्तलाई 

िोण्टानिजिर (Doctrine of Montanism) भनिन्छ। 

इ.सं. १९५ िा पनि गाउलिा (रधुनिक फ्रान्सिा) त्यस्त  इसाई चचनको भेला रयोजिा गररएको नर्यो र त्यहाको नबिप 

इरेनियुस (Irenaeus) भन् िे िानिस नर्ए। उि भेलाको प्रनतनिनधहरू नवनभन् ि चचनहरूबाट रएका एल्डरहरू, नडकिहरू र 

चचनका सर्दस्यहरू नर्ए। 

२.. नबिपहरूको धिनसभाहरू (पररर्र्दर हरू) 

तेस्रो र चछर्ो िताब्र्दीिा एक जिा नबिपले र्ुप्र  स्र्ािीय चचनहरूलाई िासि गिे प्रचलि (the monistic episcopate) 

नवकास हुैँर्द गयो। उि सियिा नवनभन् ि स्र्ािीय चचनहरूबाट रएका प्रनतनिनधहरूको भेला नितान्त नबिपहरूको धिनसभा 

अर्वा पररर्र्दर हरूिा पररवतनि भयो। 

रोिको धिनसभा (इ.सं. २५४), एनन्टयोकको धिनसभा (इ.सं. २६४, २६९) र एनल्भराको धिनसभा (इ.सं. ३०५) िा रएका 

प्रनतनिनधहरू नबिपहरूका सार्िा एल्डरहरू, नडकिहरू र नवनभन् ि चचनहरूको सर्दस्यहरू पनि नर्ए। तर अलके्जेनण्िया र 

रइकोनियिको र्दोस्रो पररर्र्दर को प्रनतनिनधहरू नबिपहरू िात्र (इ.सं. २३५)। िाइनसयाको धिनसभािा (इ.सं. ३२५) 

नडकिहरूले सहभानगता जिाए तापनि निणनयचािँह नबिपहरूले िात्र गरे (!), र त्यनतबेला नबिपहरू िात्र नवनभन् ि 

चचनहरूका80 रनधकाररक प्रनतनिनधहरू नर्ए! त्यही कारणले गर्दान इ.सं. ३२५ िा िाइनसयाको पररर्ध्यलाई रोिि क्यानलक 

चचनल े एपनहलो पररर्र्दरए बिायो! यद्यनप सुु िा नबिपहरूलाई चचनका सर्दस्यहरूल े चुन् ि े भए तापनि, चछर्ो िताब्र्दीनतर 

रयोजिा गररिे धिनसभाहरूिा (पररर्र्दर हरूिा) चचनका सर्दस्यहरूलाई बनहरकार गररयो र निणनय गिे काि केवल 

नबिपहरूको नविेर् अनधकार हुि पुग्यो! 

३. प्रान्तीय धिनसभाहरू (िहा िगरपानलकाको अगवुापिको िनुि) 

चछर्ो िताब्र्दीनतर रइपुगपेनछ सािा सहर अनि िगरका नबिपहरूभन्र्दा ठूलो सहरको (िहािगरको) नबिप धरे  िहत्वपणून 

हुिर्ाल्यो। त्यस गरी ती ठूलो सहरहरूिा रयोजिा गररि े धिनसभाहरू (पररर्र्दर हरू) प्रान्तीय धिनसभाहरू (पररर्ध्यहरू) 

हुिर्ाले। सुु सुु िा ठूलो सहरको (िहािगरको) नबिपल ेअवसरको रूपिा ती प्रान्तीय धिनसभाहरूिा अध्यक्षको भूनिका 

निभाउैँ ्यो, तर चाैँड  ि  त्यो उसको व धानिक हकिा पररवतनि भयो! यसप्रकार िहािगरको नबिप उि प्रान्तको सब  

नबिपहरूभन्र्दा प्रिुि हुिर्ाल्यो। 

उर्दाहरणको रूपिा हिे े हो भिे पनश् चिी जगतिा रोि िहािगरको नबिप इटालीको सब  नबिपहरूको निर भयो; 

अलेक्जेनण्िया िहािगरको नबिप इनजप् ट, नलनबया र पणे्टापोनलस क्षेत्रहरूको सब  नबिपहरूको निर भयो; कार्ेज 

िहािगरको नबिप पनश् चिी अदफ्रकाको सब  नबिपहरूको निर भयो; र नलयोि िहािगरको नबिप गाउलको (फ्रान्सको) सब  

नबिपहरूको निर भयो। त्यस गरी पूवीय जगतिा हिेे हो भि ेयरूिलेि िहािगरको नबिप प्यालेस्टाइिको सब  नबिपहरूको 

निर भयो; एनन्टयोक िहािगरको नबिप नसररयाको सब  नबिपहरूको निर भयो; र कोररन्र् िहािगरको नबिप ग्रीसको सब  

नबिपहरूको निर भयो। 
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 Greek: "sunodos" means fellow traveller and is figurative for people travelling the same road of love (Ignatius to the 
Ephesians 9:1-2) 
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 Christelijke Encyclopaedie, Kok, Kampen 1929 
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ती ठूला प्रान्तीय धिनसभाहरू िहािगरको नबिपको अनधििा वर्निा र्दईुपटक भेटघाट गिुनपछन भिी िाइनसयाको पररर्र्दर िा 

निणनय गररयो (इ.सं. ३२५) र ती भेलाहरूिा भोट हाल्ि ेहक नबिपहरूको िात्र हुन््यो! 

४. नवश् वव्यापी पररर्ध्य हरू (धिनसभाहरू) 

(१) ८ वटा पवूीय र १३ वटा पनश् चिी पररर्ध्यहरू 

नबिपहरूको बढ्र्द गएको िनिले सब  पररर्ध्यहरूिा अनधकार जिाउि र्ाल्यो। नवश् वव्यापी पररर्ध्यहरू र प्रान्तीय 

धिनसभाहरू सिािान्तरूपिा नवकास हुैँर्द गयो। एक् काइसछ ैँ िताब्र्दीसति रइपुग्र्दा ८ वटा पवूीय पररर्ध्यहरू अनि १३ वटा 

पनश् चिी पररर्ध्यहरू रयोजिा भएका छिर; र यसरी र्दबु  गरी जतिा २१ वटा पररर्ध्यहरू81 हुि रउैँछ। नित िनलनित पनहलो 

८ वटा पूवीय पररर्ध्यहरू रोिको राजि नतक सम्राटद्वारा बोलाइएको नर्यो : (१) िाइनसया प्रर्ि (इ.सं. ३२५), (२) 

कन्स्टानण्टिोपल प्रर्ि (इ.सं. ३८१), (३) एदफसस (इ.सं. ४३१), (४) काल्सेर्दोि (इ.सं. ४५१), (५) कन्स्टानण्टिोपल नद्वतीय 

(इ.सं. ५५३), (६) कन्स्टानण्टिोपल तृतीय (इ.सं. ६८०-६८१), (७) िाइनसया नद्वतीय (इ.सं. ७८७), र (८) कन्स्टानण्टिोपल 

चछर्ो (इ.सं. ८६९-८७०)। 

(२) ३ वटा सधुाररएको पररर्ध्यहरू 

पूवीय िण्डली र पनश् चिी िण्डली नवभाजि िभएसति नवश् वव्यापी पररर्ध्यहरूिा पोपको प्रभाव बढ्र्द गयो र इ.सं. १२०४ 

िा पनश् चिी धिनयोिाहरूल े (western crusaders) कन्स्टानण्टिोपलिा लुट ि् चाएपनछ त्यो अन्त भयो। सुधाररएको 

पररर्ध्यहरू भिरे यी पररर्ध्यहरूलाई नचनिन्छ : (१) नपसाको १६औैँ पररर्र्दर (इ.सं. १४०७), (२) कन्स्टान्जको १७औैँ पररर्र्दर 

(इ.सं. १४१४-१४१८)82, र (३) बानसलको १८औैँ पररर्र्दर (इ.सं. १४३१-१४४३)। ती सुधाररएका पररर्ध्यहरूले पोपको 

(रोिको नबिपको) िनिलाई तोडेर नबिपहरूको पररर्ध्यलाई पोपभन्र्दा िानर् रा् िे कोनसस ग् यो। इसाई चचनको लानग 

र्दभुानग्यको कुरा के भयो भि े तहगत अगुवापिको नसिान्त नवजयी भयो र रोिको नबिपलाई (पोपलाई) अरू सब  

नबिपहरूभन्र्दा िानर् रानियो! 

(३) रेोसण्टको सधुार-नवरोधी पररर्र्दर र भ्यारटकिको पनहलो पररर्र्दर 

इ.सं. १५१७ िा िार्टटि लरु्र इसाई जगतिा सुु  गरेको सुधारवार्दको अनभयािल ेप्रोटेस्टेण्ट चचनको जन्ि भयो। (१) रेोसण्ट 

भन् िे ठाउैँिा पनश् चिी चचनले (रोिि क्यानलक चचनल)े रयोजिा गरेको २१औैँ पररर्र्दर (इ.सं. १५४५-१५६३) सुधार-नवरोधी 

पररर्र्दर नर्यो। (२) २२औैँ पररर्ध्यचािँह रोिको भ्यारटकि सहरिा रयोजिा गररएको नर्यो (इ.सं. १८६९-१८७०)। 

जेसुइटसर (Jesuits) व्यवस्र्ाको ठूलो प्रभावल े गर्दान, उि पररर्ध्यल े इ.सं. १८७९, जुलाइ १८ ताररिको दर्दि एपोपको 

अचुकताए (the infallibility of the pope) भन् िे नसिान्तलाई पाररत गररयो र सब  रोिि क्यानलकहरूले त्यसलाई नवश् वास 

गिुनपिे भयो! त्यसपनछ भनवरयका पररर्ध्यहरूल ेगिे सब  निणनयहरू पोपद्वारा सिर्नि र िञ् जुरी गररिुपि ेभयो! 

घ. धिानध्यक्षहरू, प्राचीिहरू र पोपहरूको ऐनतहानसक नवकास 

(तहगत उ् चता- िीर्न स्र्ाि) (इ.सं. ३२५- ६००) 

पररर्ध्यहरूिा नबिपहरूको बीचिा हुि ेिनि सङ्खघर्न भिकेो नबिपहरूिध्य ेसब भन्र्दा ठूलो र िहत्वपणून नबिप को हो भन् िे 

बारेिा हुन््यो। यसरी संसारिा नसजरहरूको बीचिा हुिे अिानत्िक िनि सङ्खघर्न झ ैँ चचनिा नबिपहरूको बीचिा हुि े

अिानत्िक िनि सङ्खघर्न हुि र्ाल्यो! 

 

 

                                                           
81

 See www.catholicism.org/the ecuminical councils of the Roman Catholic Church. It also contains a summary of all 
the dogma's that had been formulated and the (so-called) false teachings which had been condemned at these 
councils. 
82

 Counsel of Constanz. Read what happened at this council (e.g. in "Christelijke Encylopaedie", Kok Kampen, 1925). 

http://www.catholicism.org/the%20ecuminical%20councils%20of%20the%20Roman%20Catholic%20Church
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१. ऐनतहानसक नविरे्ताहरू 

सुु का र्दईु िताब्र्दीहरूिा इसाईहरूल ेरोिी नसजरहरूद्वारा सतावट पाए। तर इसाई धिन वृनि हुैँर्द  गएको र सांसाररक धिनहरू 

किजोर हुैँर्द  गएकोले नसजर कन्स्टानण्टिल ेइसाईहरूलाई सुरक्षा दर्दि ेप्रनतञाका गरे। उसले रफ्िा सहकिीहरूसैँग निलेर इ.सं. 

३१३ िा निलाििा यस्तो रर्दिे जारी गरे, दक रोिी साम्राज्यभरर इसाई धिन र अरू धिनहरूको स्र्ाि बराबर हुिेछ। इ.सं. 

३०६ र ३२३ को बीचिा र्दईु जिा अगसु्टा िरे अनि अरू तीि अगुस्टा (Maxentius, Maximinus and Lucinius) परानजत 

भए। रफ्िो नवजयको निनतत कन्स्टानण्टिल ेइसाईहरूको परिेश् वरलाई श्रय दर्दए र इ.सं. ३२३ िा नतिी इसाई बिे। तर्ानप, 

नतिी कनहले पनि चचनको सेवािा गएििर र उसको नसक् काको र्दईु भागिा ख्रीष्ट र अपराजेय सूयन-र्देवताको नचत्रलाई रािे। 

इ.सं. ३२३ र्देनि इसाई धिन रानष्ट्रय धिन बन्यो र कन्स्टानण्टिले रफूलाई चचनको बानहरी िानिलाहरूिा नबिप घोर्णा ग् यो। 

इ.सं. ३२६ िा नतिल ेनबजानन्टयिलाई इसाई जगतको साम्राज्यको राजधािी बिाए र पनछ त्यसको िाउैँ  कन्स्टानण्टिोपल 

भिी पररवतनि गरे (पनछ त्यही ठाउैँ  स्तािबुल भयो)। इ.सं. ३३० िा नतिल ेपनश् चिको रोििा अवनस्र्त रफ्िो राजि नतक 

केन््लाई पूवनको कन्स्टानण्टिोपलिा सारे। सायर्द रोिको सांसाररक (heathen) पररवारहरूको र्दवावको कारण नतिले त्यसो 

गरेको हुिसक्छ। 

संसार चचननतर बदढरहकेो तेस्रो र चछर्ो िताब्र्दीको उि सियिा साधारण िानिसहरू नगजानघरको पार्दरीहरूको बीचिा 

नभक्षु अर्वा साधु बन् िे व्यवस्र्ाको जन्ि भयो। तत्कालीि साधारण इसाईहरूल े परिशे् वरको ि नतक नियिहरू पालि 

गिुनप्यो भि ेती नभक्षु अर्वा साधुहरूले चािँह रफ्िो स्वे्छाले उपवास र ्रह्चयनलाई पालि गरी त्यसिा बाैँनधिुप्यो। 

इ.सं. ४५० नतर पनश् चिका र्ोर  िानिसहरूल ेग्रीक पढ्ि सक्र्े भिे इ.सं. ६०० तरर पूवनका र्ोर  िानिसहरूले ल्यारट भार्ा 

बोल्र्े। तत्कालीि राजि नतक रङ्खगिञ् चलाई हिे ेहो भिे र्दईु वटा िनििाली साम्राज्यहरू उत्पन् ि भए : पूवीय रोिी साम्राज्य, 

जसको राजधािी कन्स्टानण्टिोपल नर्यो (इ.सं. १४५३ सति) र पनश् चिी रोिी साम्राज्य, जसको राजधािी रोि नर्यो (इ.सं. 

४७६ सति)। ती िताब्र्दीहरूिा पूवनको ग्रीक भार्ा बोल्ि ेचचन र पनश् चिको ल्यारटि भार्ा बोल्िे चचन उदे्दश्यनबिा ि  एक-

रपसबाट अलग भएका नर्ए। 

इ.सं. ३२५ र्देनि ६०० सतिको अवनधिा इसाई चचनिा तीि वटा नवकासहरूले स्र्ाि पाए : 

 निक्षािा, इसाई नसिान्तको नवकास 

 रराधिा सेवािा, इसाई सिारोहहरूको बानहरी प्रकरटकरण 

 अगुवापििा, इसाई तहगत ितेतृ्वको नवकास 

२. धिानध्यक्षहरू 

ठूला सहरहरूका नबिपहरूलाई एधिानध्यक्ष्यहरूए (metropolitans) भनिन््यो। येिू ख्रीष्टका प्रेररतहरूले स्र्ापिा गरेका 

िण्डलीहरूिा ती धिानध्यक्षहरूले उहाैँहरूभन्र्दा अझ  उ् च प्रनतष्ठा प्राप् त गरे। ती धिानध्यक्षहरू यी सहरहरूिा नर्ए : (१) 

प्यालेस्टाइिको यरूिलेि, (२) नसररयाको एनण्टयोक, (३) टकसको एदफसस, (४) ग्रीसको कोररन्त, (५) इटालीको रोि, र (६) 

इनजप् टको अलेक्जेनण्िया सहर। 

३. प्रचीिहरू 

िाइनसयाको पररर्ध्यल े (इ.सं. ३२५) (१) पनश् चिको रोिको धिानध्यक्ष, (२) र्दनक्षणको अलेक्जेनण्ियाको धिानध्या, र (३) 

पूवनको एनण्टयोकको धिानध्यक्षलाई अरू धिानध्यक्षहरूभन्र्दा िानर् रािी एप्राचीिहरूए (patriachs) भन् िे उपानध दर्दयो। 

कन्स्टानण्टिोपलको प्रर्ि पररर्ध्यल े(इ.सं. ३८१) कन्स्टानण्टिोपलको धिानध्यक्षलाई प्राचीिहरूको सूनचिा र्प् िे काि ग् यो 

भिे, त्यस गरी एदफससको पररर्ध्यल े (इ.सं. ४३१) यरूिलेिको धिानध्यक्षलाई प्राचीिहरूको सूनचिा र्प्यो। यसरी 

प्राचीिहरूको जतिा सङ्ख्या पाैँच हुि पुग्यो : रोिको प्राचीि, अलेक्जेनण्ियाको प्राचीि, एनण्टयोकको प्राचीि, 

कन्स्टानण्टिोपलको प्राचीि र यरूिलेिको प्राचीि। त्यनतबेला यो ि  चचनिा सब भन्र्दा िानर्को कायनभार नर्यो। 
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४. पोपहरू 

(१) पोप 

नबस्तार  िाि र ्यानतको निनतत पनश् चिको रोिको प्राचीि र पूवनको कन्स्टानण्टिोपलको प्राचीिको बीचिा प्रनतस्पधान 

हुिर्ाल्यो। इ.सं. ४७६ िा पनश् चिी रोिी साम्राज्यको पति भएपनछ रोिको नबिपहरू एप्राचीिए भन् िे पर्दसैँग त्यनत सन्तुष्ट 

भएििर। नतिीहरूले नित िनलनित तीि वटा तकन हरूद्वारा इसाई चचनिा सब भन्र्दा उ् च स्र्ाि र ठूलो िहत्वको कायनभारको 

निनतत रवाज उठाए : 

 नतिीहरूल ेरफ्िो अनपलिा ित्ती १६:१८-१९ लाई यसरी व्या्या गरे, दक यिेूल ेरफ्िा प्रेररतहरूिध्ये पतु्रसलाई 

सब भन्र्दा उ् च स्र्ाि दर्दएका हुिर। 

 नतिीहरूले ऐनतहानसक त्यअिुसार अनपल गरे, दक प्रेररत पतु्रस र प्रेररत पावल र्दवु जिा रोििा बसेका नर्ए अनि त्यहाैँ 

काि गरेका नर्ए। 

 र नतिीहरूल ेिण्डली परतपरालाई अनपल गरे, दक प्रेररत पतु्रस रोिको पनहलो नबिप नर्ए। 

कन्स्टानण्टिोपलिा प्राचीिहरू उि पर्दिा नियुनि र रोिी नसजरहरूको िेलछिाभन्र्दा बढी केही नर्एििर। नतिीहरू केवल 

राजि नतक अगुवाहरूको औजारहरू नर्ए। यसरी, रोिल ेप्राचीिहरूको पाैँच वटा स्र्ािहरूिा अनत रर्दरणीय स्र्ाि (Latin: 

primatus honoris) िात्र प्राप् त गरेि, तर अन्ति त्यसल ेप्राचीिहरूको िाझिा पणूनरूपिा सब भन्र्दा उ् च स्र्ाि (Latin: 

primatus ordinis) पनि प्राप् त ग् यो। नतिीहरूल ेत्यसलाई ईश् वरीय हक ठाि े दकिभि ेनतिीहरूल ेित्ती १६:१८-१९ लाई 

उल्लेि गरे। यसरी राजिीनत र धिनबीचको उि िनि सङ्खघर्निा नसजरल े पूवनिा नजत्यो, तर पनश् चििा चािँह प्राचीिल े

नजत्यो! 

(२) राजतन्त्रीय अगवुापि (The monarchical episcopate) 

पोप इन् िोसेन्ट (इ.सं. ४०१-४१७) भन् िे रोिको नबिपले अहकंारसार् संसारको अरू सब  नबिपहरूभन्र्दा रफूसैँग ठूलो 

अनधकार छ भिी र्दाबी गरे। यसरी पनश् चिी रोिी साम्राज्यको चचन (रोिि क्यार्ोनलक चचन) राजतन्त्रीय अगुवापि भएको 

चचन हुिपुग्यो - त्यो संसारभररका नबिपहरूको सिूहको एउटा निर बन्यो, जसिा रोिको नबिपसैँग चचनको सब भन्र्दा ठूलो 

अनधकार हुन््यो र पनछ त्यही व्यनि (धिानध्यक्ष, प्राचीि) पोप बन्यो। 

रोिको नबिपहरू रफूले रफ लाई एपापाए (पोप) भन् िे पर्द दर्दए, जसको अर्न नपता हुन्छ (तर यिेूल े ित्ती २३:९ िा के 

भन् िुहुन्छ ध्याि दर्दिुहोसर)। सुु िा सब  नबिपहरूलाई एपापाए भिेर सतबोधि गररन््यो, तर अब यो पर्द अन्तिा रएर केबल 

पोपको निनतत सुरनक्षत बिाइएको छ। 

(३) पोपतन्त्र (सब भन्र्दा ठूलो पजूाहारी र सब भन्र्दा ठूलो िासक) 

 पोपसैँग रनत्िक र सांसाररक र्दबु  क्षेत्रिा सब  भन्र्दा ठूलो अनधकार छ भिी रोिि क्यार्ोनलक चचनले र्दाबी गछन।  

पोप ग्रेगरी प्रर्िलाई (इ.सं. ५९०-६१५) पोपतन्त्रको सांसाररक िनिको संस्र्ापक भनिन्छ। पोपलाई रनत्िक कुरािा 

िात्र ठूलो िनि भएको व्यनि िािँिर्द ि, तर सांसाररक कुरािा पनि ठूलो िनि भएको व्यनि ठानिन्छ! यसरी पोपल े

येिू ख्रीष्टसैँग िात्र भएको स्र्ाि नलयो! 

जे जस्तो भए तापनि, त्यस दकनसिको र्दाबी येिू ख्रीष्टले िात्र गिुनहुन्छ! यसबारेिा बाइबलले यसरी बताउैँछ, ए जो उहाैँल े

ख्रीर टिा पूरा गिुनभयो, जब उहाैँले ख्रीर टलाई िरेकाहरूबाट जीनवत पािुनभयो, अनि स् वगीय स् र्ािहरूिा रफ् ि  र्दानहि े

बाहुलीपरट्ट बसाल् िुभयो। सब  िासि, र अनधकार, र िनि र राज् यिानर्, र यस यगुका िात्र होइि, तर रउिे यगुका पनि 

जनत िाउैँ  छिर , ती सब िानर् उहाैँलाई रा् िुभयो, र परिशे् वरले सब  कुरा उहाैँका पाउिुनि रानिदर्दिुभयो, र िण् डलीको 

निनत त उहाैँलाई ि  सब  कुराको  निर बिाइदर्दिुभयो (Greek: kephalen huper panta)ए (एदफसी १:२०-२२)! 
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 पोप सतपूणन इसाई चचनको नवश् वव्यापी नबिप हो भिी रोिि क्यार्ोनलक चचनल े र्दाबी गछन। 

भ्यारटकिको पनहलो पररर्ध्य र्देनि िात्र (इ.सं. १८७०) रोिको नबिपलाई (पोपलाई) एसतपूणन इसाई चचनको नवश् वव्यापी 

नबिपए िान् ि र्ानलयो। यो र्दाबी सुधारवार्दपनछ स्र्ापिा भएका िण्डलीहरूको नवु ििा ररतभ भएको नर्यो! यसरी 

पोपले पनि नबिपको रूपिा यिेू ख्रीष्टको स्र्ाि नलयो। बाइबलल ेभन्र्दछ, एदकिभिे नतिीहरू भे़ााहरूझ ैँ बरानलरहकेा 

नर्यछ, तर अब नतिीहरूका रत् िाको गोठाला र संरक्षककहाैँ (Greek: episkopos, English: Bishop) फर्दकरएका छछए (१ 

पतु्रस २:२५)। 

 पोप सतपूणन इसाई चचनको गोठालो हो भिी रोिि क्यार्ोनलक चचनल े र्दाबी गछन। 

पोपलाई सारा इसाई चचनको गोठालो हो भिरे पनि ठानिन्छ। यसरी पोपल ेिु्य गोठालोको रूपिा येि ूख्रीष्टको स्र्ाि 

नलयो। बाइबलल े भन्र्दछ, एजब िूल गोठालो (Greek: archi-poimenos) प्रकट हुिुहुिछे, तब नतिीहरूल े िनहिाको 

िओइलाउिे िुकुट प्राप् त गिछेछए (१ पतु्रस ५:४) (यूहन् िा १०:१६; नह्ूरह १३:२०; १ पतु्रस २:२५ हिेुनहोसर)! 

 पोप पृ्वीिा ख्रीष्टको प्रनतनिनध हो भिी रोिि क्यार्ोनलक चचनले र्दाबी गछन। 

पोपलाई पृ्वीिा ख्रीष्टको प्रनतनिनध हो भिेर पनि ठानिन्छ। यसरी पोपल ेपृ्वीिा येि ूख्रीष्टको प्रनतनिनधको (Greek: 

parakletos) रूपिा पनवत्र रत्िाको स्र्ाि नलयो। येिूल ेभन् िुहुन्छ, ए र ि नपतासैँग नबन् ती गिछुे, र उहाैँल ेनतिीहरूलाई 

अको सल् लाहकार दर्दिुहुिछे, र उहाैँ नतिीहरूसैँग सर्दासवनर्दा रहिुहुिेछ। नयिी सत् यका रत् िा हुिुहुन् छ, जसलाई संसारल े

ग्रहण गिन सक् र्द ि, दकिभिे संसारले उहाैँलाई ि त र्दे्  छ ि नचन् छ। नतिीहरू उहाैँलाई नचन् छछ, दकिभि े उहाैँ 

नतिीहरूसैँग वास गिुनहुन् छ, र उहाैँ नतिीहरूिा रहिुहुिेछ ... तर सल् लाहकार, अर्ानतर  पनवत्र रत् िा, जसलाई नपताल े

िेरो िाउैँिा पठाउिुहुिछे, उहाैँले नतिीहरूलाई सब  कुरा नसकाउिुहुिेछ, र ि ल े नतिीहरूलाई भिेका सब  कुरा 

नतिीहरूलाई यार्द दर्दलाउिुहुिेछए (यूहन् िा १४:१६-१७,२६) (रोिी ८:९-१० सैँग र्दाैँज्िुहोसर)! ए तर गएैँ भिे ि 

उहाैँलाई नतिीहरूकहाैँ पठाइदर्दिेछु ... सत् यका रत् िा रउिुहुिछे, तब उहाैँल े नतिीहरूलाई सब  सत् यतािा 

डो् याउिुहुिेछ ... उहाैँल े िेरो िनहिा गिुनहुिछे (पोपजस्तो िानिसले होइि), दकिभिे जे िरेो हो, त् यो िबाट नलएर 

नतिीहरूलाई सो घोर्णा गररदर्दिुहुिेछ। जे-जनत नपतासैँग छिर , ती िेरा हुिर । यस कारण ि ल ेभिेैँ, जे िेरो हो त् यो िबाट 

नलएर रत् िाल ेनतिीहरूलाई घोर्णा गररदर्दिुहुिछेए (यूहन् िा १६:७-१५)। 

 एरोिि क्यार्ोनलक चचनभन्र्दा बानहर िुनि छ िए भिी रोिि क्यार्ोनलक चचनल े र्दाबी गछन। 

िानर्का र्दाबीहरूको रधारिा रोिि क्यार्ोनलक चचनले र्दाबी गछन, दक उिीहरूको चचनभन्र्दा बानहर रहरे िुनि पाउि 

सतभव छ ि। यसरी रोिि क्यार्ोनलक चचनल े एक िात्र िुनिर्दाताको रूपिा पनि येि ू ख्रीष्टको स्र्ाि नलयो। यिेूल 

भन् िुहुन्छ, एबाटो, सत्य र जीवि ि ि  हुैँ; िद्वारा बाहके अरू कोहीद्वारा नपताकहाैँ रउि सक्र्द िए (यूहन् िा १४:६)। अनि 

प्रेररतहरूले भि,े ए अरू कस िा िुनि छ ि, दकिदक हािीले िुनि पाउिलाई स् वगनिुनि िानिसहरूिा अको कुि  िाउैँ  

दर्दइएको छ िए (प्रेररत ४:१२)! ए परिेश् वर ि  ख्रीर ट येिूिा नतिीहरूका जीविको स्रोत हुिहुुन् छ, ख्रीर टलाई ि  उहाैँल े

हाम्रा बुनि, हाम्रा धार्मिकता र पनवत्रता र हाम्रा उिार बिाउिुभयोए (१ कोररन्र्ी १:३०)। रोिि क्यार्ोनलक चचन येि ू

ख्रीष्ट, प्रेररतहरू र बाइबलप्रनत अिाञाकाकारी रहुन्जेल उि चचनल े संसारका अरू इसाई चचनहरूलाई कनहल े पनि 

औपचाररकरूपिा स्वीकार गिन सक्र्द ि!  

सब  साैँचो इसाई चचनहरूल ेयी कुराहरूलाई स्वीकार गर्दनछिर: 

- येि ूख्रीष्ट पृ्वीको सतपूणन इसाई चचनको प्रभु हुिुहुन्छ (१ कोररन्र्ी १२:३), िुनिर्दाता हुिुहुन्छ (ित्ती १:२१; लूका २:११), 

गोठालो हुिुहुन्छ अनि नबिप हुिुहुन्छ (१ पतु्रस २:२५), प्रेररत हुिुहुन्छ र प्रधाि पूजाहारी हुिहुुन्छ (नह्ूरह ३:१)। येि ूख्रीष्ट 

बाहके अरू कोहीिा िुनि छ ि। पनवत्र रत्िा पृ्वीिा येिू ख्रीष्टको प्रनतनिनध हुिुहुन्छ! 

ङ. इसाई सतप्रर्दायहरूको ऐनतहानसक नवकास 

(पूवीय अर्ोडक्स चचन र पनश् चिी रोिि क्यार्ोनलक चचनबीचको नबभाजि) (इ.सं. ६००-१५१७) 

१. पवूीय र पनश् चिी चचनबीचको िििटुाउ 

िध्यकानलि यगु इ.सं. ६०० र्देनि १५१७ सति रह्यो। यो अवनधको पनहलो िताब्र्दीनतरको सियिा पनश् चिी ल्यारटि चचन र 

पूवीय ग्रीक चचनको बीचिा िििुटाउ उत्पन् ि भयो। उि िििुटाउले अन्तिा इ.सं. १२०४ िा नतिीहरूलाई स्र्ायीरूपिा 

नवभाजिनतर डो् यायो। 
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(१) रोििा प्ररेरतीय कायनक्षते्र 

पनहलो िताब्र्दीिा येि ूख्रीष्टका प्रेररतहरूल ेर्पु्र  स्वतन्त्र चचनहरू स्र्ापिा गरेका नर्ए (ती चचनहरू रफ  प्रचार गिे (self-

propagating), रफ लाई सहायता गि े(self-supporting) र रफ ल ेिासि (self-governing) गि ेदकनसिका नर्ए)। 

त पनि, र्दोस्रो िताब्र्दीर्देनि चछर्ो िताब्र्दीसति चचनल े नबिपहरू र नबिपहरूको पररर्ध्यहरू भएको तहगत अगुवापिको 

संरचिा नवकास ग् यो। पूवीय रोिी साम्राज्यको नबिपहरूको िाझिा सिािताको बनलयो भाविा नर्यो, तर पनश् चिी रोिी 

साम्राज्यिा चािँह एउटा नबिपले ि  सब लाई िासि गिन चाहन््यो। सुु -सुु का पररर्ध्यहरूिा पूवीय नबिपहरू पनश् चिी 

नबिपहरूभन्र्दा बढी सदक्रय नर्ए। जे भए तापनि पनश् चिी चचनले नवश् वव्यापी पररर्ध्यहरूको निणनयहरूलाई स्वीकार गर्े। 

पूवीय नबिपहरू बढी िात्रािा सािुनहक िहानवद्यालयजस्ता नर्ए भि ेरोिको नबिपल ेचािँह राजतन्त्रीय ढङ्खगिा काि गर्े। 

पनश् चिी रोिी साम्राज्यको पोपले रफूलाई सब  नबिपहरूको पनि नबिप हुैँ भिी र्दाबी गिन र्ाले (जसको ितलब रकन नबिप 

अर्वा पनहलो नबिप हो)। यसरी रोि एरकन नबिपए अर्वा एसब भन्र्दा ठूलो नबिपकोए83 स्र्ाि छ भन् िे ठानिि र्ाल्यो, 

दकिभिे पतु्रस र पावलजस्ता प्ररेरतहरूले त्यहाैँ पररश्रि गरेका नर्ए। 

(२) पवूनिा सम्राटको राजतन्त्र 

पृ्वीिा नबजानन्टयि (कन्स्टानण्टिोपल अर्वा स्तािबुल) भन् िे ठाउैँको रोिी सम्राटको राजतन्त्रलाई स्वगनिा परिशे् वरको 

राजतन्त्रको प्रनतिा (ग्रीक िब्र्द एस्वरूपए) ठानियो। पूवीय रोिी साम्राज्यको सम्राटलाई पृ्वीिा परिेश् वरको प्रनतनिनध 

ठानियो। पूवीय चचनका िानिसहरूल ेचचनहरूिा ख्रीष्टको (स्वगनको राजाको) प्रनतिारूपी नचत्रको सािु लतपसार परेर र्दण्डवतर 

गर् ेभि ेसम्राटको र्दरबारिा चािँह सम्राटको (पृ्वीिा राजाको) जीनवत प्रनतिाको सािु लतपसार परेर नतिलाई र्दण्डवतर 

गर्े। 

पूवनिा त्यनतबेला पूवीय चचन र रोिी राज्यको बीचिा नतिीहरूलाई अलग गि ेकुि  कडा रेिा नर्एि। चचन र राज्य र्दबु लाई 

एउट  जीव ठानिन््यो। पूवीय चचनले (नबिपहरू अर्वा प्राचीिहरूद्वारा) िानिसहरूका प्राणको (रत्िाको) वास्ता ग्यो भि े

नबजानन्टयिको रोिी सम्राटले (पृ्वीिा परिशे् वरको प्रनतनिनध भएर) िानिसहरू िरीरको वास्ता गर्े। रोिी सम्राटले 

पररर्ध्यहरू डाक््यो, नबिपहरूले चािँह िानिसहरूले के नवश् वास गिुनप्यो भिी साैँचो नवश् वासलाई निणनय गर् ेअनि रोिी 

साम्राज्यले पररर्ध्यहरूको निणनयहरूलाई पूरा ग्यो! 

(३) पनश् चििा पोपको तािािाही कायनहरू 

पनश् चििा भएका बबनरतापूणन रक्रिणहरूल ेपनश् चिी रोिी साम्राज्यलाई पतिनतर डो् यायो र त्यसले केबल पनश् चिी चचनको 

तािािाही संरचिालाई बनलयो तुल्याउि सहायता ग् यो। सम्राटले रोिबाट िासि िगरेकोले गर्दान रोिको पोपल ेरनत्िक 

तर्ा राजि नतक क्षेत्रिा अनधकार जिाउि र्ाल्यो। 

िध्य यगुको सियिा र्ुप्र  युरेपलेी जानतहरू (Germanic Tribes) पनश् चिी चचनिा नर्नपए। 

 एकातफन , तत्कानलि जिसिुर्दायले राज्य चचनको चाहिा ग्यो - जसको ितलब एउटा राज्यिा एउटा चचन हो। 

 अकोतफन , पोपहरूल ेचािँह चचन राज्यको चाहिा गर् े- जसको ितलब संसारको कुि  एउटा राज्यिा रोिको एउटा चचनल े

िासि गिुनपि ेनर्यो। 

पोपहरूल े चचन र राज्य र्दवु  क्षेत्रिा िासि गिन चाहन्र्े। तर पनश् चििा पोपलाई अझ  पृ् वीिा परिेश् वरको प्रनतनिनध 

िानिएको नर्एि! त्यस ले गर्दान एकातफन  पनश् चिी राजि नतक िासकहरू र एकानतफन  पनश् चिी िण्डलीका पोपहरूको बीचिा 

निरन्तर सङ्खघर्न चनलरह्यो। 

(४) पनश् चििा पार्दरीहरू अनि साधारण नवश् वासीहरू 
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पूवनिा र्ुप्र  साधारण इसाईहरू निनक्षत िानिसहरू नर्ए र नतिीहरू सािान्य िालका ईश् वरिास् त्रीहरू नर्ए। नतिीहरूल े

ईश् वरिास् त्र पढ्र्,े ले् र्े र नसकाउैँर्े। तर पनश् चििा भएको बबनरतापूणन रक्रिणको िनतजास्वरूप त्यहाैँका प्रायजसो 

साधारण िानिसहरूले लेिपढ गिन पनि सक्र्द िर्े। त्यही कारणल ेगर्दान नतिीहरूल ेईश् वरिास् त्रीय नवर्यहरू बुझ् ि सकेििर। 

पनश् चििा निक्षा र ईश् वरिास् त्र पनश् चिी चचनको पूजाहरीहरूको लानग िात्र सुरनक्षत रानिएको नर्यो। यसप्रकार पनश् चिी 

चचनिा निनक्षत पार्दरीहरू र अनिनक्षत साधारण िानिसहरूबीचको नवभाजि नवकास भयो। 

(५) पवून र पनश् चि जगतिा ईश् वरिास् त्रीय नवकास 

पूवीय ग्रीक चचन बढी िात्रािा नवचारिील हुिर्ाल्यो भि ेपनश् चिी ल्यारटि चचन बढी िात्रािा व्यवहाररक हुि र्ल्यो। पूवीय 

ग्रीक चचनल ेईश् वरिास् त्रलाई रराधिा र धार्मिक नवनधको रूपिा बुझ्यो भि ेपनश् चिी ल्यारटि चचनचािँह रोिी व्यवस्र्ाबाट 

सुु  भएको व धानिक अवधारणाबाट प्रभानवत भएको नर्यो। 

नत्रएकको बारेिा नवचार गर्दान, पूवीय ग्रीक चचनले ईश् वरीय प्राणी अर्वा ईश् वरीय स्वावको84 तीि भागबाट सुु  ग् यो भिे 

पनश् चिी रोिी चचनले ईश् वरत्वको एकताबाट सुु  ग् यो। 

कू्रसको बारेिा नवचार गर्दान, पवूीय ग्रीक चचनले प्रार्निकरूपिा ख्रीष्टलाई नवजयी (पिुु त्र्ाि भएको) सो्यो भिे पनश् चिी 

रोिी चचनल ेप्रार्निक पीनडत (प्रायनश् चतको बनलर्दािस्वरूप कू्रसिा चढाइएको) सो्यो। 

पूवीय ग्रीक चचनल ेबढी िात्रािा ईश् वरत्वको रूपिा (ख्रीष्टलाई सवनिनििाि परिशे् वरको रूपिा) (Greek: pantakrator) 

कुरा ग् यो भिे पनश् चिी रोिी चचनले बढी िात्रािा छुटकाराको बारेिा (ख्रीष्ट िुनिर्दाता हुिुहुन्छ) कुरा ग् यो। 

नसिान्त र जीविको सन्र्दभनिा पूवीय चचनले सब  नबिपहरूको पररर्ध्यहरूले पाररत गरेको स िानन्र्दक निणनयहरू स्वीकार गर् े

भिे पनश् चिी चचनले नतिीहरूको पोपहरूको अचुकपिालाई ि  रफ्िो नविेर् अनधकार बिाए। 

(६) पनश् चिी पोपको नवश् वव्यापी िनिको र्दाबी 

पनश् चिी चचनको केन््ीदकत र राजतनन्त्रक संरचिाल ेपनहले पोपलाई पनश् चििा रफ्िो पणून िनिको र्दाबी गिेनतर डो् यायो। 

तर जब पनश् चिका पोपहरूल ेपवूनिा पनि रफ्िो पूणन िनिको र्दाबी गिन र्ाल्यो, तब सिस्या िडा हुि वाध्य भयो। 

(७) पनश् चिी पोपहरूका केही र्दाबीहरू 

 पोप इन् िोसेन्ट प्रर्िल े (Pope Innocent I, 401-417 AD) रफूसैँग संसारको अरू सब  नबिपहरूको भन्र्दा उ् च 

अनधकार छ भिी र्दाबी गरे अनि नतिले रफ्िो पर्द एपापए बिाए (जुि पोप हो, जसको अर्न नपता हो) (तर ित्ती २३:९ 

सैँग तलुिा गिुनहोसर)। 

 पोप ग्रगोरी प्रर्िले (Pope Gregory I, 590-615 AD) र्दाबी गरे, दक पोपसैँग रनत्िक कुराहरूको िात्र उ् च अनधकार 

हुिे होइि, तर उसैँग सांसाररक कुराहरूको पनि उ् च अनधकार छ (तर ित्ती २८:१८ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। 

 पोप निकोलस प्रर्िल े (Pope Nicolas I, 858-867 AD) रोिको प्राचीिको िनिलाई यनत िानर् पु् यायो, दक त्यो 

चचननभत्र अरू चार प्राचीिहरू र अरू सब  धिानध्यक्षहरूभन्र्दा (रकन नबिपहरूभन्र्दा) िानर् अनि चचनबानहर सब  

नसजरहरूको िनिभन्र्दा िानर् नर्यो। 

 पोप िोकोलस नद्वतीयल े(Pope Nicolas II, 1059 AD) ियाैँ पोप चुन् ि ेअनधकार एकार्मडिलहरूलाईए सुनतपए, जसिा 

रोि सहरिा बस् िे ६ जिा नबिपहरू, ५० जिा पूजाहारीहरू र १४ जिा नडकिहरू नर्ए। 

 पोप ग्रगोरी सातछ ैँल े(Pope Gregory VII, 1073-1085) चचनलाई संसारबाट अलग गिे प्रचलि कायि गरे: नतिले साध ु

अर्वा सन्यासीवार्दको रर्दिनलाई चचनिा लाग ु गरे; चचनको सब  कायनभारहरूिा नबिपहरू र उ् च पर्दहरूका 

व्यनिहरूल े ्रह्चयन पालि गिुनपिे नियि लाग ु गरे; नववानहत पूजाहारीहरूलाई सेवाबाट निकानलयो। राजि नतक 

व्यनिहरू अर्वा संसाररक िानिसहरूले पूजाहारीहरू नियिु गिन िपाउिे भयो। नतिले चचन-राज्यद्वारा नवश् वव्यापी 

ईश् वरतन्त्र स्र्ानपत गिे कोनसस गरे, जसिा पोपले (सूयनको प्रतीकको रूपिा) पृ्वीिा ख्रीष्टको स्र्ाि नलएर सब  

राजाहरूिानर् (चन््िाको प्रतीक) िासि ग्यो। 
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 पोप इन् िोसेन्ट तृतीयले (Pope Innocent III, 1215 AD) पोपले रफ्िो पनवत्र ससहासिबाट घोर्णा गरेको कुराहरूलाई 

नविेर् अनधकारस्वरूप अचुक ियाैँ नसिान्त हो भिी व्या्या गरे। एएक नवश् वव्यापी चचन नवश् वासयोग्य छ र त्योभन्र्दा 

बानहर कोही पनि बचाइैँर्द िए भन् िे भिाइलाई नतिल ेसिर्नि गरे। 

 पोप इन् िोसेन्ट चछर्ोल े(Pope Innocent IV, 1243-1254) रोिी कार्मडिलहरूलाई संसारको अरू सब  नबिपहरूभन्र्दा 

िानर् रािे। त्यसको सतिािपूणन नचन्हस्वरूप नतिीहरूल ेरातो टोपी लगाउैँर्े। 

 पोप बोनिफेस रठछ ैँल े (Pope Boniface VII, 1294-1303 AD) एउिि स्याङ्खटिए (Unam Sanctam, 1302) भन् ि े

रर्देि जारी गरे, जसअिुसार सांसाररक तरवार र सांसाररक िनि रनत्िक तरवार र रनत्िक िनिको अनधििा 

हुिुपछन। नतिल ेयो पनि घोर्णा गरे, दक िुनिको लानग पोपको पूणन िनििानर्को नवश् वास रवश्यक पछन! 

(८) पोपको िनिलाई सीनित पािन पररर्ध्यहरू असफल भए 

पनश् चिी चचनको पोपको प्रभाव पूवीय र पनश् चिी चचन नवभाजि िभएसति झिर झिर ठूलो हुैँर्द  गयो। सिर १२०४ िा पूवेली 

धिनयोिाहरूले कन्स्टानन्टिोपलिानर् लुटपाट ि् चाएपनछ त्यसको अन्त भयो। 

 नलयोन्स नद्वतीयको १४औैँ पररर्र्दर (इ.सं. १२७४) - त्यनतबेला पनश् चिी पररर्ध्यहरू नवश् वव्यापी रहिेिर दकिभि े

नलयोन्स नद्वतीयको १४औैँ पररर्ध्यपनछ पनश् चिी रोिि क्यार्ोनलक चचन पूवेली अर्ोडक्स चचनहरूलाई पररर्ध्यहरूिा 

सहभागी गराउि असफल भए! 

 सुधाररएको (परररकृनत) पररर्ध्यहरू - यी पररर्ध्यहरूलाई सुधाररएको भनिन्छ: िनचनिएको नपसाको पररर्र्दर (इ.सं. 

१४०९), कन्स्टान्जको (नभयिाको) १६औैँ पररर्र्दर (इ.सं. १४१४-१४१८) र फ्लोरन्सको (बानसलको) १७औैँ पररर्र्दर 

(इ.सं. १४३१-१४४३)। ती सुधाररएका पररर्ध्यहरूल ेपोपको िनिलाई तोडेर नबिपहरूलाई उभन्र्दा िानर् रा् िे 

कोनसस ग् यो। र्दभुानग्यवि त्यो प्रयास असफल भयो अगुवापििा तहगत नसिान्तको हात िानर् प् यो। 

(९) पोपको पणून िनि 

इ.सं. १५१७ िा जिनिीको िार्टटि लुर्रल े सुु  गरेको सुधारवार्दको अनभयािद्वारा प्रोटेस्टेण्ट िण्डलीहरू सुु  भए। 

बाइबलको सही व्या्या अचुक छ भन् िे कुरालाई िात्र प्रोटेस्टण्टहरूल ेपक्रन्छिर। 

 रेोसण्टको १९औैँ पररर्र्दर (इ.सं. १५४५-१५४९) - यो पररर्र्दर सुधारवार्द नवरोधी पररर्र्दर नर्यो। यसले लरु्र, 

क्यानल्भि र अरूहरूको निक्षा-नसिान्तलाई झूटा हुिर भिी र्दोर् लगायो। यसले युिाररस्ट, The Holy Sacrifice of 

the Mass, बनप् तस्िा र प्रभुभोजजस्ता पनवत्र धार्मिक नवनधहरू अनि नववाह, पुगानटरी, पाप क्षिा र प्रनतिाहरूको 

प्रयोगसतबन्धी िापर्दण्डहरू तोक्यो। 

 रोिको भ्यारटकि प्रर्िको २०औैँ पररर्र्दर (इ.सं. १८६९-१८७०) - सिर १८७० जुलाइ १८ ताररिको दर्दि जुनसइट 

अडनरको अनधििा रही यो पररर्ध्यले एपोपको अचुकपिालाईए घोर्णा ग् यो, र सब  पररर्ध्यहरूको निणनयहरूलाई 

पोपल ेिञ् जुरी गिुनपि ेभयो! पोपको अचुकपिालाई यस्तो नसिान्त बिाइयो, दक रोिि क्यार्ोनलक चचनको सब  

सर्दस्यहरूल ेत्यसलाई नवश् वास गिैपर्दन् यो! पूवीय चचनको प्राचीिहरूल े(उ् च स्तरको नबिपहरूल)े त्यो कुराहरूलाई 

नतिीहरूको नवश् वासको सार (इसाई नसिान्त र जीवि) बिाए, दक अनन्ति निणनय इसाई िण्डलीको सब  

नबिपहरूको प्रनतनिनधत्व गिे पररर्र्दर िा निनहत हुन््यो। 

भ्यारटकिको पनहलो पररर्ध्य र्दनेि ि  रोिि क्यार्ोनलक चचनको सर्दस्यहरूल े पोपलाई एसतपूणन इसाई चचनको गोठालो र 

नवश् वव्यापी नबिपए ठान्र्दछ। यो घोर्णा प्रेररत पतु्रसल ेबाइबलिा नसकाउिुभएको निक्षाको नवु ििा छ। नतिल ेभिेका छिर 

दक येिू ख्रीष्ट ि  चचनको गोठालो (पास्टर) र र्देिरेि गिे (नबिप) हुिुहुन्छ (१ पतु्रस २:२५; १ पतु्रस ५:४)! यसरी बाइबलको 

उलङ्खघि गर्द ैपोपले चचनको गोठालो र नबिपको रूपिा येि ूख्रीष्टको स्र्ाि नलयो! 

रोिि क्यार्ोनलक चचनल ेरफूलाई पृ्वीिा ख्रीष्टको प्रनतनिनध पनि ठान्र्दछ। पनवत्र रत्िाको बारेिा येिू स्वयिर ख्रीष्टल े

भन् िुहुि े कुरालाई यस भिाइल े उल्लङ्खघि गर्दनछ। उहाैँल े भन् िुहुन्छ, एि नतिीहरूलाई टुहुरो छो्िछे ि; ि नतिीहरूकहाैँ 

रउिेछु।ए यो अको सल्लाकार (प्रनतनिनध) सध ैँ नतिीहरूसैँग हुिुहुिेछ र नतिीहरूिा ि  हुिुहुिेछ। ि ले भिेका हरेक र्ोक 

उहाैँले नतिीहरूलाई स्िरण गराउिुहुिेछ (यूहन् िा १४:१६-१७,२६)। ि यो सल्लाहकार नतिीहरूकहाैँ पठाउिेछु। उहाैँल े

नतिीहरूलाई सब  सत्यतानतर डो् याउिुहुिेछ। उहाैँल े िेरो िनहिा गिुनहुिेछ। िसैँग भएका कुराहरू उहाैँले ल जािुहुिछे र 
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नतिीहरूलाई त्यो कुरा जान् ि दर्दिुहुिेछ (यूहन् िा १४:१६-१७,२६; यूहन् िा १६:७-१५)! यसरी बाइबलको उल्लङ्खघि गर्द ै

पोपले पनवत्र रत्िाको स्र्ाि नलयो। 

यी कारणहरूले गर्दान, रोिि क्यार्ोनलक चचनभन्र्दा बानहर िुनि पाउि सतभव छ ि भिी नतिीहरूले नसकाउैँछिर। यसरी 

बाइबलको उल्लङ्खघि गर्द ैरोिि क्यार्ोनलक चचनल ेएक िात्र िुनिर्दाताको रूपिा येि ूख्रीष्टको स्र्ाि नलयो। यो भिाइ येिलू े

भन् िुहुि ेकुराको नवु ि छ, एि बाटो हुैँ। िद्वाराबाहके अरू कोहीद्वारा नपताकहाैँ रउि सक्र्द िए (यूहन् िा १४:६)। उि भिाइ 

येिू ख्रीष्टका प्रेररतहरूले भिेका कुराहरूको पनि नवु ििा छ, एअरू कस िा िुनि छ ि, दकिदक हािील े िुनि पाउिलाई 

स् वगनिुनि िानिसहरूिा अको कुि  िाउैँ  दर्दइएको छ िए (प्रेररत ४:१२)। 

त्यही कराणल ेगर्दान रोिि क्यार्ोनलक चचनल ेसंसारिा भएका अरू इसाई चचनहरूलाई औपचाररक रूपिा कनहल्य  स्वीकार 

गिन सक्र्द ि! तर्ानप, नतिीहरूल ेसब  इसाई चचनहरूलाई फेरर रोिि क्यार्ोनलक चचनको िुनि रा् ि निक  कोनसस गछन। 

(१०) ित्ती १६:१८-१९ 

 येिूले कनहल्य  प्रेररत पत्रसलाई एसब भन्र्दा उ् च पर्दए दर्दिुभएि। 

त्यो कुरा येि ूख्रीष्टल ेित्ती २०:२५-२८ भन् िुभएको वचिको नवु ि हुिजान्छ, एनतिीहरूका बीचिा यस् तो हुिछे ि, तर जो 

नतिीहरूिा ठूलो हुि े इ् छा गर्दनछ, त् यो नतिीहरूको सेवक हुिुपछन। जो नतिीहरूिध् य े पनहलो हुिे इ् छा गर्दनछ, त् यो 

नतिीहरूको किारो हुिुपछन!ए 

 र यिे ूख्रीष्टका प्रेररतहरूको कुि  उत्तरानधकारीहरू छ ि। 

 यहूर्दीहरूका िाझिा पनहलो ऐनतहानसक िण्डली स्र्ापिा गिन (प्रेररत २:१४-४२), अधन-यहूर्दीहरूका 

(सािरीहरूका) िाझिा पनहलो ऐनतहानसक िण्डली स्र्ापिा गिन (प्रेररत ८:४-१७) र अयहूर्दीहरूका 

(अन्यजानतहरूका) िाझिा पनहलो ऐनतहानसक िण्डली स्र्ापिा गिन येिूल ेप्रेररत पतु्रसलाई प्रयोग गिुनभयो। यसरी 

उहाैँले ित्ती १६:१८-१९ को भिाइलाई पूरा गिुनभयो। 

 चचनको ऐनतहानसक जगको रूपिा प्रेररतहरू 

ित्ती १६:१८-१९ ल ेपतु्रस पनहलो पोप हो भिी कनहल ेपनि बताउैँ र्द ि, तर एदफसी २:२० र प्रकाि २१:१४ अिुसार यिे ू

ख्रीष्टका प्रेररतहरू इसाई िण्डलीको ऐनतहानसक जग हुिर भिी बताउैँछ। ऐनतहानसक जगको उत्तरानधकारीहरू हुि सक्र्द ि। 

येिू ख्रीष्टका प्रेररतहरूको कुि  उत्तरानधकारीहरू नर्एििर, दकिभिे िािव इनतहासिा येिू ख्रीष्टको प्रेररत हुिको निनतत एउटा 

व्यनि पनि योग्य हुि सक्र्द ि्यो! बाइबलअिुसार यिेू ख्रीष्टको प्रेररत हुि ेव्यनि येि ूख्रीष्टको जीविको र नविेर् गरी उहाैँको 

िृत्यु र पुिु त्र्ािलाई रैँिाले र्दे् िे र कािले सुन् िे गवाही हुिपुर्दनछ (प्रेररत १:२१-२२) र सार्  त्यस्तो व्यनिलाई येिू ख्रीष्टल े

ि  व्यनिगतरूपिा चुिेको, बोलाएको, तानलि दर्दएको र पठाएको हुिुपर्दनछ (िकून स ३:१३-१४; लूका ६:१३; यूहन् िा २०:२१; 

प्रेररत २६:१५-१८; १ कोररन्र्ी ९:१)! 

(११) साैँचो इसाई चचनल ेयिे ूख्रीष्टलाई नवश् वव्यापी चचनको निर हो भिी स्वीकार गछन। 

सब  साैँचो इसाई चचनहरूले यिेू ख्रीष्टलाई पृ्वीिा सतपूणन इसाई चचनको गोठालो अर्वा पास्टर85 अनि रेिर्देि गिन अर्वा 

नबिपको86 रूपिा स्वीकार गर्दनछ (यूहन् िा १०:१६; नह्ूरह १३:२०; १ पतु्रस २:२५; १ पतु्रस ५:४)। त्यस गरी नतिीहरूले 

पनवत्र रत्िालाई पृ्वीिा येि ूख्रीष्टको प्रनतनिनध87 भिी स्वीकार गर्दनछिर (यूहन् िा १४:१६-१७,२६; यूहन् िा १६:७-१५)! 

कुि  पोप अर्वा इसाई अगुवाहरूल े र्दाबी गरेका पर्दहरूल े (जस्त : प्रेररत, अगिविा, नबिप, पूजाहारी, पास्टर, रेभरेण्ड 

रदर्द) यिेू ख्रीष्टको यो स्र्ाि नलि सक्र्द ि! 

२. दफनलयोकको िदु्दा (The issue of the Filioque) 

िाइनसया-कन्स्टानण्टिोपलको नवश् वासको सारलाई (इ.सं. ३२५ र ३८१) सुु िा यसरी पदढन््यो, एि नवश् वास गछुन ... पनवत्र 

रत्िािानर्, प्रभुिानर्, जो जीवि दर्दिे हुिुहुन्छ, जो नपताबाट अनघ बढ्िुहुन्छ, जसलाई नपतासैँग  रराधिा र िनहिा 
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 Greek: poimen 
86

 Greek: episkopos 
87

 Greek: parakletos 
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गररन्छ।ए रररयनिजिर को नवु ििा सुरक्षा यसलाई स् पेििा सुु  गररएको जस्तो र्देनिन्छ (रररयुसले ख्रीष्टको ईश् वरीय 

स्वभावलाई रक्रिण ग् यो)। (रोिी ८:९-१०; १ पतु्रस १:११ सैँग र्दाैँज्िुहोसर)। 

पनश् चिी ल्यारटि चचनल ेस्पेिको टोलडेो पररर्ध्य िा (इ.सं. ५८९) उि नवश् वासको सारिा एर पुत्रबाटए (in Latin: filioque) 

भन् िे िब्र्दहरू र्प्यो। अब त्यसलाई यसरी पदढयो, ए ि नवश् वास गछुन ... पनवत्र रत्िािानर्, प्रभुिानर्, जसले जीवि 

दर्दिुहुन्छ, जो नपता र पुत्रबाट अनघ बढ्िुहुन्छ, जसलाई नपता र पुत्रसैँग  रराधिा र िनहिा गररन्छ।ए यसरी र्नपएको कुरा 

फ्रान्स र जिनिीिा फ नलयो र त्यसलाई चालेििेद्वारा (Charlemagne) स्वागत गररयो अनि रूदढवार्दलाई इन्कार गि े

फ्रान्कफटनको पररर्र्दर िा (इ.सं. ७९४) स्वीकार गररयो। लािो सियर्दनेि िडा भएका केही अवधारणाहरूलाई यस पररर्ध्य िा 

रद्द गररयो। चालेििेको अर्दालतको लेिकहरूले दफनलयोकको नवर्यलाई नवरोधाभासको िुद्दा बिाए र पूवीय ग्रीक चचनलाई 

त्यसको निनतत झूटो भिी ररोप लगाए। 

सिर १०५४ िा पनश् चिी कार्मडिल हिबटनल े(Humbert) कन्स्टानण्टिोपलको हानगया नसदफयाको वेर्दीलाई (The altar of the 

Hagia Sophia) वनहरकार गिे रर्देि दर्दए (पोपको िोहर लागेको पत्र िोल)े, तर पूवीय अर्ोडक्स चचनल े त्यसलाई 

नतरस्कार ग् यो। उि घटिा ि  पूवीय चचन (ग्रीक अर्ोडक्स चचन) र पनश् चिी चचन (रोिि क्यार्ोनलक ल्यारटि चचन) को 

बीचिा नवभाजिको सुु वात नर्यो। 

सिर ११०९ िा कन्स्टानण्टिपलको पूवीय प्राचीि सेरनगयुसले पनश् चिी पोप सेरनगयुस चछर्ोको िाि एनडनप् टकए भनिि े

िाउैँ हरू लेनिि ेपाटीबाट हटाइदर्दए, जहाैँ नजउैँर्दा र िरेका सब  प्राचीिहरूको िाउैँ  रानिन््यो र नतिीहरू एअर्ोडक्सए भिरे 

नचनिन्र्े। त्यो िाउैँ हरूको सूची काठको र्दईु फल्याकहरूको नभत्री भागिा भएको ि ििा लनेिन््यो र त्यसलाई पयाएर 

वेर्दीिा रानिन््यो। प्रत्येक प्राचीिले त्यस्तो िाउैँ हरू भएको सूची रा्र्े। व्यवहाररकरूपिा पूवीय चचन र पनश् चिी चचन 

सतपकनभन्र्दा बानहर नर्ए। 

३. धिनयिुहरू (The Crusades). 

सिर १०९६-१२७० िा एपनवत्र युिहरूए भनिि ेधिनयुिहरू ... 

 एकातफन  इस्लानिक फारटनिडहरू र सेलजुकहरूल े(Islamic Fatimids and Seljuks) इसाईहरू र प्यालेस्टाइिको 

पनवत्र भूनििार्को र्दिि र सतावटको प्रनतदक्रया नर्यो। 

 अकोतफन  यरूिलेिलाई स्वतन्त्र पािनको निनतत नपयाचेन्जा र क्लेरिण्ट (Piacenza and Clermont, 1095 AD) 

भन् िे सहरहरूिा भएको सभािा पोप अबनि नद्वतीयल े (Pope Urban II) रर्देिको अनत ि  ग र-इसाई प्रनतदक्रया 

नर्यो। 

येिू ख्रीष्ट अनि बाइबलले एपनवत्र युिहरूलाईए पूणनरूपिा निर्धे गछन भन् िे कुरा इसाईहरूले यार्द गिपैछन (ित्ती ५:३८-४८)! 

धिनयुिहरूको ररे्दि दर्दिे र त्यसलाई कायानन्वयि गिे राजि नतक र स निक व्यनिहरूल ेरफू इसाई हछ ैँ भिी झूटा र्दाबी गरे, 

तर नतिीहरू कनहल्य  साैँचो इसाईहरू भएििर! साैँचो इसाईहरूल े धिनयुिहरूलाई अबाइबलीय र अइसाई गनतनवनधको 

रूपिा सध ैँ इन्कार गर्दनछिर! 

पनश् चिी ल्यारटि चचनबाट रएका धिनयोिाहरूले सिर १०९८ िा तुर्दकसहरूको हातिा रहकेो एनन्टयोकिानर् कब्जा जिाए, 

सिर १०९९ िा यरूिलेििानर् कब्जा जिाए अनि ती स्र्ािहरूिा पनश् चिी ल्यारटि प्राचीिहरू नियिु गरे। सिर ११८७ 

नतर यरूिलेििा पूवीय ग्रीक प्राचीि नर्ए भिे रकर (Acre) भन् िे ठाउैँिा पनश् चिी ल्यारटि प्राचीि नर्ए। ती र्दईु प्रनतद्वन्द्वी 

नबिपहरूले उही ससहासिको र्दाबी गर्े र नतिीहरूले घणृा र तीतोपिको रत्िाले पूवेली र पनश् चिी इसाई सिुर्दायहरूको 

पररचय दर्दन्र्े। 

 पूवेली नबजेण्टाइिका बानसन्र्दाहरूल ेसिर ११८२ िा कन्स्टानण्टिोपलका र्पु्र  ल्यारटि बानसन्र्दाहरूको नििनितापूवनक 

िरसंहार गरे। 

 त्यसको प्रनतदक्रयास्वरूप पनश् चिी धिनयोिाहरूल ेसिर १२०४ िा कन्स्टानण्टिोपलिानर् लुटपाट ि् चाए। 

यसले पूवेली अर्ोडक्स चचन र पनश् चिी रोिि क्यार्ोनलक चचनको फूट र नवभाजिलाई निनश् चत तलु्यायो। 
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४. पवूलेी र पनश् चिी इसाई सिरु्दायहरू 

(१) प्राचीिहरू 

रोि र कन्स्टानण्टिोपलका प्राचीिहरूको प्रनतद्वन्द्वले अन्तिा इसाई चचनको पनहलो िहािर नवश् वव्यापी88 नवभाजिनतर 

डो् यायो। पूवनको इसाई चचन र्पु्र  स्वतन्त्र अर्ोडक्स चचनहरूले (सतप्रर्दायहरूल)े बिेको नर्यो र त्यहाैँको प्रत्येक चचनिा रफ्ि  

प्राचीि नर्यो। पनश् चिको इसाई चचन, जसलाई रोिि क्यार्ोनलक चचन (सतप्रर्दाय) भनिन््यो, त्यसको निरिा रोिको नबिप 

(पोप) नर्यो। पूवनका नबिपहरू र पनश् चिको पोपल ेअब नतिीहरूिुनि भएका सब  नबिपहरूिानर् प्रभुत्व जिाउैँ र्द  िासि 

गिनर्ाले। 

(२) रकन नबिपहरू 

पनछ गएर पनश् चििा र्ुप्र  नबिपहरू भएको हुिाल े पोप र नबिपहरूको बीचिा अको तहको अगुवाहरू नििानण गररए, 

जसलाई एरकन नबिपहरूए भनिन्छ। नतिीहरू पनहलो तहका नबिपहरू हुिर। रकन नबिपला रफ्िो प्रान्तको (िुलुकको) सब  

नबिपहरूिानर् अध्यक्षताको भूनिका निभाउैँछ। यसरी पूवन र पनश् चिको िण्डलीहरूको तहगत अगुवापिको व्यवस्र्ा अन्तिा 

गएर वतनिाि अवस्र्ािा रइपगु्यो। 

(३) पापिय िण्डली इनतहास 

इसाईहरूल ेयो कुरा यार्द गिैपछन, दक यस दकनसिको ऐनतहानसक नवकास भिेको िण्डलीका अिानत्िक अगुवाहरूल ेनििानण 

गरेको एपापिय िण्डली इनतहासए हो र त्यसको कुि  बाइबलीय अनधकार र पुनष्ट छ ि! बाइबलिा लेनिएका कुराभन्र्दा बानहर 

िजािे इसाईहरूल े (१ कोररन्र्ी ४:६) यस दकसिका पनश् चिी रोिि क्यार्ोनलक चचन अनि पूवेली अर्ोडक्स चचनहरूको 

अगुवापिको ऐनतहानसक नवकासलाई इन्कार गर्दनछिर। 

च. सतप्रर्दायहरूको नवकासको निरन्तरता 

(प्रोटेस्टेण्ट सुधार अनभयाि) (इ.स.ं १५१७) 

१. सधुार अनभयािको पवुनजहरू (अग्रर्दतूहरू) 

(१) जोि उइनक्लफ (John Wycliffe, 1324-1384 AD) 

उिी बेलायतको अक्सफोडन र लुटरवर्न भन् िे ठाउैँ हरूिा बस्र्े। उिी ईश् वरिास् त्रिा डाक्टर उपानध पाएको नवद्वािर नर्ए। 

नतिल े पोपको िनिको र्दुु पयोगलाई िुल्लारूपिा नवरोध गरे, सिर १३८१ िा ल्यारटि भुल्गेट बाइबललाई अङ्खग्रेजीिा 

अिुवार्द गरे अनि नतिले िािव अविेर्, प्रनतिाहरू, पापक्षिा दर्दिे पत्रहरू (letters of indulgence), येिूको 

अनन्तिभोजको उत्सव (the Mass), प्रभुभोजको रोटी र कचछरा साैँ् च  येिूको िरीर र रगतिा रूपान्तरण हुि े नसिान्त 

(the doctrine of transubstantiation), पापस्वरीकार, पूजाहारीपि, सन्यासी जीवि र रोिि क्यार्ोनलक चचनको 

तहगत अगुवापिजस्ता कुराहरूको प्रयोगको नवु ििा सङ्खघर्न गरे। कन्स्टान्जको पररर्र्दर िा (the council of Constanz, 

1415 AD), र्दोर्ी ठहररिुभन्र्दा पनहले ि  नतिको िृत्यु भयो। सिर १४१७ िा नतिलाई गानडएको ठाउैँबाट हाडहरू निकालरे 

जलाइयो (दकिभि ेझूटा निक्षकहरूलाई त्यनतबेला जलाइन््यो)! 

(२) जोहािसे हस (Johannes Hus, 1369-1415AD) 
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नतिी Bohemia (Poland) भन् िे र्देििा बस्र्े र रोिि क्यार्ोनलक चचनको नवरोधिा John Wicliffe ले लेिेको िोधपत्रबाट 

नतिी प्रभानव भएका नर्ए। रोिि क्यार्ोनलक चचननभत्र हुि ेर्दुु पयोगको नवु ििा नतिल ेसङ्खघर्न गरे। नतिको िोधपत्रलाई 

Prague िा र्दोर् लगाइयो र सिर १४१५ िा भएको कन्टान्जको पररर्र्दर िा नतिलाई र्दोर्ी ठह् याएर नजउैँर्द  जलाएर िाररयो। 

२. इसाई िण्डलीिा र्दोस्रो ठूलो नवभाजि 

(१) सधुारवार्दको अनभयाि (The Reformation) 

सोह्रछ ैँ िताब्र्दीनतर रोिि क्यार्ोनलक चचननभत्रका केही अगुवाहरूको र्दुु पयोगहरू यनत बढेर गयो, दक र्ुप्र  व्यनिहरूले रोिि 

क्यार्ोनलक चचननभत्र सुधारको अनभयाि सुु  गरे। लरु्र (३१ अक्टोबर १५१७), जुइङ्खली (सिर १५२२), क्यानल्भि (सिर 

१५३६), िक्स र अरू व्यनिहु ल े रोिि क्यार्ोनलक चचनलाई नभत्रबाट  सुधार गिन चाहन्र्े, तर त्यनतबेलाका रोिि 

क्यार्ोनलक िण्डलीका अगुवाहरूल ेउि सुधार अनभयािको नवरोध गरी रफ्िो िनिलाई कायि रािे। 

रेोसण्टिा रयोजिा गररएको १९औैँ पररर्ध्य िा (सिर १५४५-१५४९) लरु्र, क्यानल्भि र अरूहरूलाई झूटा निक्षा भिी र्दोर् 

लगाइयो र उिीहरूलाई रोिि क्यार्ोनलक चचनबाट बनहरकार गररयो। तर नतिीहरूलाई रोिि क्यार्ोनलक चचनबाट 

बनहरकार गररए तापनि त्यसले नतिीहरूलाई ख्रीष्टको नवश् वव्यापी एउट  िरीरबाट बनहरकार गिन सक्र्द ि (१ कोररन्र्ी 

१२:१३)! जे जस्तो भए तापनि सिर १५१७ िा त्यसल े उि नवश् वव्यापी िण्डलीअन्तगनतका रोिि क्यार्ोलोक चचन र 

सुधारवार्दी चचनको बीचि ठूलो नवभाजि ल्यायो। 

(२) सधुार अनभयािल ेदर्दएको जोड 

सुधारवार्दी चचन पनहलो िताब्र्दीिा भएको ियाैँ करारको िण्डलीको अवस्र्ािा फकनि चाहन््यो। रोिि क्यार्ोनलक चचनल े

बानहरी कुराहरूिा रफ्िो पनहचाि र िनि िोजी ग् यो र ती कुराहरूलाई भेट्टायो भिे सुधारवार्दी चचनल े रन्तररक 

रूपान्तरणको निनतत िानिसहरूलाई बोलावट दर्दयो। रोिि क्यार्ोनलक चचनल ेपूजाहारी, नबिप, रकन नबिप र पोपजस्ता 

व्यनिहरूको िनििा, धार्मिक नवनधहरूिा र असल कािहरूिा जोड दर्दयो। सुधारवार्दी चचनले बाइबलिा लेनिएको 

परिेश् वरको वचििा, नवश् वासद्वारा धिी ठहररिे कुरािा र सुनिकरणिा (रूपान्तररत जीवििा) जोड दर्दयो। 

३. इसाई चचन र्पु्र  सतप्रर्दायहरूिा निरन्तर नवभाजि भइरह्यो 

(१) ससुिाचारीय अनभयाि 

सोह्रछ ैँ िताब्र्दीिा युरोप, बेलायत र अिेररकािा केही सुसिाचारीय अनभयािहरू सुु  भए। त्यनतबेला पनश् चििा बढ्र्द गएको 

स्वतन्त्रवार्दले र्ुप्र  िण्डली सतप्रर्दायहरू सुु  हुि र्ाले। ती िण्डली सतप्रर्दायहरू िािवीय संस्र्ाहरू भएकोले, नतिीहरू घरी-

घरी अरू िण्डली सतप्रर्दायहरूिा टुदक्रर्द गए। त्यसरी सुु  भएका प्रत्येक िण्डली सतप्रर्दायल ेरफ्ि  दकनसिको अगुवापिको 

ढाैँचा नवकास गरे। 

(२) पापिय िण्डली इनतहास 

इसाईहरूल े यो कुरा यार्द गिपैछन, दक उि ऐनतहानसक नवकास अिानत्िक अगुवाहरूल े नििानण गरेको एपापिय इसाई 

इनतहासए नर्यो, जसिा कुि  बाइबलीय अनधकार अर्वा पनुष्ट नर्एि! बाइबलिा लेनिएका कुराहरूभन्र्दा बानहर िजाि े

इसाईहरूले (१ कोररन्र्ी ४:६) त्यस्ता रफ्ि  दकनसिको अगुवापिको ढाैँचा अैँगालेर नवभाजि भइरहिे सतप्रर्दायहरूको 

ऐनतहानसक नवकासलाई इन्कार गछन। त्यसरी नवनभन् ि सतप्रर्दायहरूिा टुदक्ररहि ेिण्डलीलाई परिेश् वरले सांसाररक भन् िुहुन्छ। 

त्यस दकनसिको बेिेल र अिकेताको साैँचो कारण भिेको अपररक् वपि हो: इसाईहरू नवश् वासिा एबालक अवस्र्ािाए 

भएकोले एक-रपसिा झगडा गरी नवनभन् ि सतप्रर्दायहरूिा टुदक्रए अनि नतिीहरू संसारका अइसाईहरूझ ैँ अपररवर्मतत 

अवस्र्ािा ि  बनसरह े(१ कोररन्र्ी ३:१-४ पढ्िुहोसर)! 

रवश्यक परेको घडी भिकेो चलेापि हो : इसाईहरूलाई पररपक् व हुि सहायता गिुन अनि ख्रीष्टलाई पछ्याउि े 

काि गिुन र त्यसिा र्दढृ रहिु (ित्ती २८:१८-२०)! 
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छ. िु्य सतप्रर्दायहरू 

(रधुनिक सिय) 

१. इनपस्कोपल (धिानध्यक्ष भएका) चचनहरू (The episcopal churches) 

इनपस्कोपल चचनहरूल ेसाधारणरूपिा एकिात्र साैँचो चचनिा नवश् वास गछनिर र त्यो एक्यार्ोनलकए (नवश् वभरर फ नलएको) चचन 

हो। यस्तो व्यवस्र्ािा स्र्ािीय िण्डलीहरू स्वतन्त्र रहि सक्र्द ििर। िण्डली र्दशृ्यरूपिा ि  संसारको एक जिा अगुवाको िुनि 

रहि पछन। यस्तो र्दशृ्य एकनत्रत चचन भिेको पछरानणक रोिी साम्राज्यको प्रनतनबतब हो। 

यसिा नबिपको कायनभारलाई जोड दर्दइन्छ, जसल ेअरू सब  चचनका पर्दानधकारीहरूलाई अैँगालोिा बाैँध्छ। 

नबिपहरूको पररर्ध्य को िाध्यिेद्वारा ख्रीष्टले नवश् वव्यापी चचनलाई िासि गिुनहुन्छ भिी नतिीहरूले ठान्र्दछिर। रोिि 

क्यार्ोनलक चचनिा रोिको नबिपद्वारा (पोपद्वारा) र स्र्ािीय िण्डलीहरूलाई चािँह त्यहाैँको नबिपले िासि गिुनपछन भिी 

नतिीहरू भन्र्दछिर। 

२. कङ्खग्रीगसेिल (सािरु्दानयक) चचनहरू (The congregational churches) 

कङ्खग्रीगेसिल चचनहरूले साधारणरूपिा यो नवश् वास गछनिर, दक हरेक स्र्ािीय िण्डली पणूनरूपिा चचन हो र त्यो पणूनरूपल े

स्वतन्त्र रहन्छ। त्यस्ता स्वतन्त्र िण्डलीहरू ञाकािवार्द र स्वतन्त्रतावार्द युगका स्वतन्त्र िानिसहरूका प्रनतनबतबहरू हुिर। 

जहाैँ-जहाैँ सुसिाचार प्रचार गररन्छ, िानिसहरू नवश् वासिा रउैँछिर। नवश् वासीहरू िण्डलीनभत्र जतिा हुन्छिर, जुि ख्रीष्टको 

उपनस्र्नत हुिे स्वतन्त्र स्र्ािीय िण्डली हो (ित्ती १८:२०)। त्यहाैँ बाइबलीय बोलावटलाई पूरा गिन सर्दस्यहरूल ेस्वतन्त्रसार् 

रफूलाई बाैँध्छिर। प्रत्येक नवश् वासीको कािलाई जोड दर्दिको निनतत सोची सिनझकि ि  िण्डलीहरूलाई सािो रानिन्छ। 

पुरािा स्वतन्त्र िण्डलीहरूबाट ियाैँ स्वतन्त्र िण्डलीहरू टुदक्रन्छिर (जनन्िन्छिर)। कनहलेकािँह केही स्वतन्त्र िण्डलीहरू निलरे 

िुकुलो दकनसिको सङ्खगठि बिाउैँछिर, जहाैँ प्रत्येक िण्डली पणूनरूपिा स्वतन्त्र रहन्छ। 

त्यहाैँ नवश् वासीको काििा जोड दर्दइन्छ, जो पररनचत व्यनिहरूको िाझिा पूजाहारी, अगिविा र राजा हो। 

नवश् वासीहरूको हरेक स्वतन्त्र िण्डलीिा ख्रीष्टले पनवत्र रत्िाद्वारा, बाइबलद्वारा र िण्डलीको साधारण सभाद्वारा ख्रीष्टल े

िासि गिुनहुन्छ भिी नतिीहरूले ठान्र्दछिर। साधारण सभािा नवश् वासीहरूले प्रजातानन्त्रक नसिान्तअिुसार सब  िहत्वपूणन 

निणनयहरू गर्दनछिर। रधुनिक स्वतन्त्रवार्द र प्रजातन्त्रको प्रभाविा परी स्र्ािीय िण्डलीको साधारण सभाल ेिण्डलीको सिनत 

चुन्र्दछ अनि िण्डलीको साधारण सभािा पाररत भएका निणनयहरूलाई त्यही सनिनतल े कायानन्वयि गर्दनछ। त्यस्तो 

िण्डलीहरूिा नवश् वासीहरूको साधारण सभा ि  सब भन्र्दा रनधकाररक निकाय हो। 

३. नसिोनडकल चचनहरू (The synodical churches) 

नसिोनडकल चचनहरूले साधरणतया यो नवश् वास गछन, दक हरेक स्र्ािीय िण्डली पूणनरूपिा ख्रीष्टको िण्डली हो, तर त्यो अरू 

स्र्ािीय िण्डलीहरूबाट पणूनरूपिा स्वतन्त्र हुैँर्द ि र कुि  राष्ट्र अर्वा प्रान्तनभत्रको छाता सङ्खगठिको िुनि नतिीहरू सङ्खगरठत 

हुिुपर्दनछ। उि छाता सङ्खगठिलाई नसिोड भनिन्छ (जसको िानब्र्दक अर्न प्रनतनिनधहरूको भेला हो)। नसिोड (धिनसभा) 

भिेको एल्डरहरूको भेला हो, जसलाई सतपूणन िण्डलीको प्रनतनिनधत्व गिन चुनिएको हुन्छ। नसिोनडकल चचनहरू भिेको राष्ट्र 

अर्वा राज्यको रानष्ट्रयताको प्रनतनबतब हो। 

यसिा चुनिएको अनि नियिु गररएको एल्डरहरूको कायनभारिानर् जोड दर्दइन्छ। एल्डरहरूलाई बाइबलीय निक्षाहरूको 

रधारिा स्र्ािीय तहिा चुनिि पछन र उिीहरूले रानष्ट्रय स्तरिा नसिोडको प्रनतनिनधत्व गिपैछन। 
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ख्रीष्टले रानष्ट्रय अर्वा प्रान्तीय चचनलाई स्र्ािीय तहिा पनवत्र रत्िाद्वारा, बाइबलद्वारा र पास्टर, एल्डर र नडकिजस्ता 

चचनिा नियुि गररएका अगुवाहरूद्वारा िासि गिुनहुन्छ भिी नतिीहरू ठान्र्दछिर। रानष्ट्रय स्तरिा चािँह क्षेत्रीय नसिोडहरू 

(धिानध्यक्षहरू) एक जिा रानष्ट्रय नसिोडद्वारा ख्रीष्टल ेिासि गिुनहुन्छ भिी नतिीहरू ठान्र्दछिर। 

 

४. स्वतन्त्र चचनहरू (The Independent Churches) 

स्वतन्त्र चचनहरूल ेयो नवश् वास गर्दनछिर, दक हरेक स्र्ािीय िण्डली जानत, सैँस्कृनत र संस्र्ाको सन्र्दभनिा अरू चचनहरूभन्र्दा 

पूणनरूपल े स्वतन्त्र हुि पछन। कनहलेकािँह नतिीहरूल ेरफ्िो सिूहिा रफू िात्र साैँचो चचन (सतप्रर्दाय) हछ ैँ भिी नवचार गि े

गछनिर। स्वतन्त्र चचनहरू कुि  सैँस्कृनतनभत्रको जानत र स्वतन्त्र सिूहको प्रनतनबतब हुिर। स्वतन्त्र चचनहरूल ेप्राय: क्याररस्तयारटक 

अर्वा अनधकारवार्दी अगुवाल े डो् याउि े गछन, जो प्राय: उि स्वतन्त्र िण्डलीको संस्र्ापक अर्वा स्र्ापक हुन्छ। यस्ता 

अगुवाहरूले रफूलाई एअगिविाए, एप्रेररतए, एपूजाहारीए अर्वा एपास्टरए भन् िे उ् च पर्दहरूको र्दाबी गर्दनछिर। स्वतन्त्र 

चचनहरूका सर्दस्यहरूले कनहलकेािँह रफूलाई अरू चचनहरूबाट छुट्याउिको लानग नविेर् दकनसिको पोिाक लगाउैँछिर। 

रफूलाई फरक र्देिाउिको लानग नतिीहरूल ेधार्मिक नवनधहरू (liturgies) पनि अिुसरण गछनिर। 

एकातफन  सिूहको भार्ा, सैँस्कृनत र फरक दकनसिको नसिान्तहरूिा जोड दर्दइन्छ भि े अको तफन  क्यारेस्तयारटक अनि 

अनधकारवार्दी अगुवािा जोड दर्दइन्छ, जसले रफूलाई रफ्िो िण्डली सतप्रार्दायनभत्र पूजाहारी, अगिविा, राजा, प्रेररत 

अर्वा नबिपको रूपिा प्रस्तुत गर्दनछ। 

ख्रीष्टले स्वतन्त्र चचनलाई क्यारेस्िारटक अनि अनधकारवार्दी अगुवाद्वारा डो् याउिुहुन्छ भिी नतिीहरूले नवश् वास गछनिर। यदर्द 

उि िण्डलीिा चचन पररर्र्दर अर्वा सनिनत छ भि ेप्राय: नतिीहरूल ेअनधकारवार्दी अगुवाको निणनयहरूलाई सिर्नि गर्दनछिर। 

यस दकनसिले केही क्यारेस्िारटक अगुवाहरूल ेरफूलाई िानिसहरू र परिशे् वरबीच एिध्यस्र्कतानएको स्र्ाििा रा्छिर। 

५. प्रसे्बटेेररयल चचनहरू (The presbyterial churches) 

प्रेस्बेटेररय चचनहरूल8े9 यी कुराहरूिा नवश् वास गछनिर: 

 हरेक िण्डली येि ूख्रीष्टको चचनको पूणन र र्दशृ्य प्रकाि हो (१ कोररन्र्ी १२:२७)। 

 हरेक िण्डली संस्र्ाको सन्र्दभनिा पूणनरूपल ेस्वतन्त्र हुन्छ। 

 तर हरेक िण्डलील ेपराििन र सहकायनको सन्र्दभनिा अरू स्र्ािीय िण्डलीहरूसैँग एक-रपसिा निभनर हुन्छ। 

प्रेस्बेटेररयल चचनहरू बाइबलको निक्षाको प्रनतनबतब हुिर। यसिा साम्राज्यवार्द, स्वतन्त्रवार्द (व्यनिवार्द), राष्ट्रवार्द र 

जानतवार्दजस्ता कुराहरूको कुि  प्रभाव हुैँर्द ि! 

यसिा एल्डरहरूको90 कायनभारिानर् जोड दर्दइन्छ र ती एल्डरहरू बाइबलको निक्षाहरूको रधारिा चुनिि पछन। स्र्ािीय 

िण्डलीलाई एल्डरहरूको91 सिूहले अर्वा पररर्र्दल े िासि गर्दनछ। यसिा हरेक नवश् वासीको कायनभारिानर् पनि जोड 

दर्दइन्छ। हरेक नवश् वासी रफ्िो सिुर्दायको पररनचत िानिसहरूको िाझिा पूजाहारी, अगिविा र राजा हुि पछन। 

नतिीहरूल े येि ू ख्रीष्टलाई िण्डलीको एकिात्र अनत उ् च अगुवा ठान्र्दछ (एदफसी १:२०-२३) र उहाैँल े रफ्िो पनवत्र 

रत्िाद्वारा (यूहन् िा १६:१-१५), बाइबलद्वारा (एदफसी ६:१७) र स्र्ािीय िण्डलीको एल्डरहरूको सिूहद्वारा (१ नतिोर्ी 

३:१-७,१४-१५) हरेक स्र्ािीय िण्डलीिानर् िासि गिुनहुन्छ। हरेक स्र्ािीय िण्डलीले बाइबलको निक्षालाई िात्र रधार 

बिाएर एल्डरहरूको सिूह चुन्र्दछ र त्यो काि सतपूणन िण्डलीको भेला बोलाएर गररन्छ। यसरी एल्डरहरूको सिूह र सतपूणन 

िण्डलीको साधारण सभाद्वारा निरन्तर एकले अकोलाई पक्रि ेर जाैँ् िे काि हुैँर्दछ। त्यसको निनतत बाइबलिा भएको ख्रीष्टक 

निक्षाहरूलाई सब भन्र्दा उ् च अनधकार ठानिन्छ। यी सब  कुराहरूभन्र्दा िानर् िण्डलीको केन््िा ख्रीष्ट र बाइबलको रठक 

निक्षाहरू निरन्तर िडा भएको छ दक छ ि भिी एल्डरहरूको सिूहले हिेैपछन। र्दोस्रो स्र्ाििा रएर िण्डलीको साधारण 
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 The term "presbyterial" must not be confused with the name Presbyterian Church (a denomination), just as the 
term "catholic" must not be confused with the name Roman Catholic Church (a denomination). 
90

 Geek: presbuteros 
91

 Geek: presbuterion 
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सभाको उदे्दश्यहरूलाई उि एल्डरहरूको सिूहल ेपूरा गर्दनछ। उि एल्डरहरूको सिूहले ख्रीष्टको िरीरिा भएका एल्डरहरूको 

अरू सिूहरूसैँग सतपूणन हृर्दयले सल्लाह-पराििन र सहकायन गर्दनछ। 

 

ज. ियाैँ करारको निक्षा 

(एल्डरहरूको कायनभार) 

१. एल्डरहरूको सिहू 

स्र्ािीय िण्डलीलाई कुि  व्यनिल े होइि तर एएल्डरहरूको सिूहएल े अगुवाइ गिुनपछन भिी ियाैँ करारल े नसकाउैँछ (१ 

नतिोर्ी ४:१४)। 

 सब  एल्डरहरूलाई (प्रेररत २०:१७) उिीहरूका कािहरूअिुसार (प्रेररत २०:२८) नबिपहरू (रेिर्देि गिेहरू) अनि 

पास्टरहरू (गोठालोहरू) भनिन्छ! 

 सब  एल्डरहरूलाई (तीतस १:५) उिीहरूका कािहरूअिुसार (तीतस १:७) नबिपहरू (रेिर्देि गिेहरू) भनिन्छ। 

 सब  एल्डरहरूलाई (१ पतु्रस ५:१) उिीहरूका कािहरूअिसुार पास्टरहरू (गोठालोहरू) र नबिपहरू (रेिर्देि 

गिेहरू) भनिन्छ (१ पतु्रस ५:२) र उिीहरूल ेिु्य पास्टर येि ूख्रीष्टको िुनि रहरे काि गछनिर। 

यसले यो कुरा स्पष्टसैँग र्देिाउैँछ दक लूका, पावल र पतु्रसले एएल्डरए, एरेिर्देि गिेए (नबिप) र एगोठालोए (पास्टर)- यी तीि 

िब्र्दहरूलाई एक-अकानको ठाउैँिा प्रयोग गिन सदकि ेदकनसिल ेचलाए! िण्डली इनतहासिा यी िब्र्दहरूल ेजस्तो अर्न दर्दएको 

भए तापनि अनहल ेनवनभन् ि सतप्रार्दायहरूिा त्यसल ेत्यस्त  अर्न दर्दि सक्छ, दकिभि ेियाैँ करारले एएल्डरए, एरेिर्देि गिएे र 

एनबिपए भन् ि ेिब्र्दहरूलाई कुि  नभन् िता गरेको छ ि! पुरािो करार अर्वा ियाैँ करारको चचनका अगुवाहरूिा कुि  तहगत 

प्रणाली नर्एि! िण्डलीिा कनहले पनि एउटा अगुवाल ेअनधकार चलाएको नर्एि। 

हरेक स्र्ािीय िण्डलीको निनतत एएल्डरहरूको92 पररर्र्दरए नियुि गररएका हुन्र्े (प्रेररत १४:२३; तीतस १:५)। उि 

पररर्ध्य िा सध ैँ एकभन्र्दा बढी एल्डरहरू हुन्र्े (१ नतिोर्ी ४:१४)। सब  एल्डरहरूले स्र्ािीय स्वतन्त्र िण्डलीिा अगुवापिको 

नजतिेवारीहरूलाई एक-रपसिा बाैँडचुैँड गर्े। 

बाइबलको अगुवापि सध ैँ एबाैँ्चुैँड गि ेअगुवापिए र ए सेवक अगुवापिए हुन्छ (ित्ती २०:२५-२८; १ पतु्रस ५:२-४)! 

२. यी फरक-फरक िब्र्दहरूको अर्न 

एल्डरहरू, गोठालोहरू र रेिर्दिे गिेहरू - यी तीि िब्र्दहरूले चचनको तीि फरक कायनभारहरू अर्वा चचनको तीि फरक 

ओहोर्दाहरू हुिर भिी व्या्या गर्दैििर। यी तीि  वटा िब्र्दहरूले चचनको एउट  कायनभारलाई बुझाउैँछ, जुि एल्डरको कायनभार 

हो। िण्डलीका अगुवाहरूको एक सिूहलाई नतिीहरूल े र्दईु अवधारणाहरूिा व्या्या गछनिर: नतिीहरूको कायनभार र 

नतिीहरूल ेगिे कािहरूको नववरण: 

 एल्डर93 भन् िे िब्र्दले अगुवाको रनत्िक पररपक् वता, अिुभव र अगुवाको रञाकाप्रनतको ठूलो रर्दरलाई व्यि गर्दनछ। 

 गोठालो94 र रेिर्देि गि9े5 भन् िे िब्र्दहरूले एल्डरल े गिे कािहरूको स्वभावलाई व्या्या गर्दनछिर। एल्डरहरूले 

िानिसहरूलाई गोठालोहरूले झ ैँ अगुवाइ गर्दनछिर त नतिीहरूल े िण्डलीको सतपनत्तहरू र दक्रयाकलापहरूलाई 

रेिरे्दि गिेहरूले गरेझ ैँ व्यवस्र्ा निलाउैँछिर। त्यस गरी कािहरूको स्वभावअिुसार बाइबलल े प्रयोग गरेका अरू 

िब्र्दहरू यी हुिर: एअगुवा अर्वा डो् याउिे व्यनिए96 (नह्ूरह १३:७,१७,२४), एअगानड िडा हुिे व्यनिए (िासक, 
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 Geek: presbuterion 
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 Geek: presbuteros; English: priest 
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 Geek: poimen, Latin and English: pastor 
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 Geek: episkopos; English: bishop (meaning: overseer) 
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 Geek: hegoumenos 
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निर्देिक, व्यवस्र्ापक)97 (रोिी १२:८; १ र्ेसलोनिके ५:१२; १ नतिोर्ी ५:१७) र एघरेलु भण्डारे अर्वा 

व्यवस्र्ापकए (काररन्र्दा)98 (तीतस १:७)। 

स्र्ािीय िण्डलीको सब  एल्डरहरूले उि िण्डलीिा गोठालोहरूको र र्देिरेि गिेहरूको काि गर्दनछिर भिी ियाैँ करारल े

नसकाउैँछ। स्र्ािीय िण्डलीको सब  एल्डरहरूल ेउि िण्डलीिा प्रचार गिे, नसकाउिे, पास्टरीय र व्यवस्र्ापिको कािहरू 

निलेर बाैँडचुैँड गर्द ैगर्दनछिर! 

३. अस्र्ायी अगवुापि सिहू 

ियाैँ िण्डलीहरू स्र्ापिा गररर्दा, त्यहाैँ निसेिरी हुन्छ, जसलाई िण्डली स्र्ापक अर्वा अको स्र्ािीय िण्डलीको एल्डर 

भन् ि सदकन्छ अनि उसैँग केही इसाईहरू हुन्छिर, जोसैँग ियाैँ िण्डली स्र्ापिा गिनको निनतत रवश्यक सीप र वरर्दािहरू 

हुन्छिर (पावल, बारिाबास, िकून स, नसलास, नतिोर्ी, लूका र तीतस; प्रेररत १५:३६-४१; प्रेररत १६:१-३; प्रेररत १६:६-

१०; २ कोररन्र्ी ८:२३)। यो सिूहलाई एिण्डली स्र्ापिा गिे सिूहए, एअगुवाहरूको सिूहए अर्वा साधारणरूपल ेएसिूहए 

भन् ि सदकन्छ। नतिीहरूलाई एनडकिहरूए भन् िु हुैँर्द ि दकिभिे िण्डलीिा एल्डरहरूको पररर्र्दर भइसकेपनछ िात्र 

नडकिहरूलाई नियिु गररिुपर्दनछ। 

उि अगुवापि सिूहका कािहरू यी हुिर: 

 सुसिाचार प्रचार, चेलापि, पास्टरीय वास्ता अनि नवनभन् ि दकनसिको सेवाहरूका निनतत नवश् वासीहरूलाई सुसनित 

गर्दै िण्डली नििानण गिुन। 

 भनवरयको एल्डरहरू नििानण गिनको निनतत केही िानिसहरूलाई सुसनित पार्दै िण्डलीिा अगुवापिलाई नवकास गिुन 

(प्रेररत १४:२१-२३ सैँग र्दाैँज् िहुोसर)। 

४. निरकर्न 

इसाई िण्डलीको अगुवापि लािो अनि गोलिाल र कोलाहालपूणन अवनधको नवकास भएर गएको छ। 

उि इनतहासको यो संनक्षप् त नववरणको उदे्दश्य तपाईंलाई रफ्िो िण्डलीको अगुवाहरूको नवु ििा िडा गराउि ुहोइि। 

तर यो अध्ययिले तपाईंको िण्डलीको अगुवापिलाई अझ बढी बाइबलीय तलु्याउि र अगुवाहरू ििोवृनत्तलाई 

बाइबलअिुसारको बिाउि हछसला दर्दिेछ, तादक उिीहरूल ेयेिू ख्रीष्टको भिाइलाई पछ्याउ सकूिर : एजो नतिीहरूिा ठूलो 

हुि ेइ् छा गर्दनछ, त् यो नतिीहरूको सेवक हुिुपछन। जो नतिीहरूिध् य ेपनहलो हुि ेइ् छा गर्दनछ, त् यो नतिीहरूको किारो हुिुपछनए 

(ित्ती २०:२५-२८)। 

  

                                                           
97

 Geek: prohistamenos 
98

 Greek: oikonomos 
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पररनिष्ट २०                                               

ियाैँ करारिा नडकिहरू 
 

यो अध्ययििा हािील ेलगातार 'डाइकोिोस' (diakonos) भन् िे ग्रीक एकवचि िब्र्द र 'डाइकोिोइ' (diakonoi) भन् िे ग्रीक 

बहुबचि िब्र्दलाई िपेालीिा 'नडकि' र 'नडकिहरू' भिरे अिुवार्द गर्दनछछ ैँ। नडकिहरू को हुिर त? 

हािी ियाैँ करारिा तीि वटा िण्डलीहरूिा िात्र नडकिहरू नर्ए भिी पढ्छछ ैँ र नतिीहरू तीि वट  सन्र्दभनहरूिा 

एल्डरहरूसैँग जोनडएका छिर। तापनि, स्र्ािीय िण्डलीलाई अगुवाइ गिन ती नडकिहरू चुनिएका र नियुि भएका नर्एििर, 

तर िण्डलीनभत्र केही नविेर् कािहरूिा अगुवाइ गिनको निनतत िात्र नतिीहरू चुनिएका र नियुि भएका नर्ए। 

१. नडकिहरूका सीिाहरू 

(१) नडकिहरू रफ्िा नियनुिको बारेिा सीनित नर्ए। 

बाइबलीय निक्षा - नडकिहरूको सन्र्दभनिा ियाैँ करारले केही सीनितपिाहरू छिर भिी नसकाउैँछ। िण्डलीिा एल्डरहरू 

नियुि गिुनपछन भिी बाइबलले नसकाउैँ र्द  गर्दान, त्यहाैँ नडकिहरूलाई नियिु गररिपुछन भिी बाइबलल ेनसकाउैँर्द ि। 

बाइबलीय इनतहास - यरूिलिेको िण्डलीलाई छोडेर (प्रेररत ६:१-७), अरू र्दईु िण्डलीहरूिा िात्र नडकिहरू नर्ए भिी 

बाइबलिा उल्लेि गररएको छ; र ती िण्डलीहरू दफनलप्पीको िण्डली (दफनलप्पी १:१) र एदफसीको िण्डली (१ नतिोर्ी 

३:८-११) हुिर। यसर्न, ियाैँ करारअिुसार हरेक िण्डलीिा नडकिहरू रा् ि रवश्यक नर्एि। यरूिलेि िण्डलीिा 

नडकिहरूलाई नविेर् कािको लानग र सीनित सियको लानग िात्र नियिु गररएको नर्यो। उर्दाहरणको लानग भन् ि ेहो भि े

दफनलपलाई सीनित अवनधको लानग िात्र नियिु गररएको नर्यो (प्रेररत ६:५; ८:४-५)। 

(२) नडकिहरू रफ्िा अगवुापिको बारेिा सीनित हुन्र्।े 

नडकिहरूले एल्डरहरूको स्र्ाि नलि ु हुैँर्द ि। नडकिहरूको कािहरू एल्डहरूको कािहरूभन्र्दा फरक हुन्छिर। नडकिको 

कायनभार कनहले पनि सतपणून िण्डलीको अगुवापिको कायनभार हुि सक्र्द ि! नडकिहरूको सनिनतले िण्डलीको अगुवापििा 

रहकेो एल्डरहरूको सिूहलाई (Greek: presbuterion, १ नतिोर्ी ४:१४) प्रनतस्र्ापि गिुन हुैँर्द ि। वास्तविा नडकिहरूको 

सनिनत िहुिु ि  राम्रो हो। नडकिहरूलाई एल्डरहरूको र्देिरेििा काि गिन दर्दिु पर्दनछ। नडकिहरूको काि सेवा गिुन हो, तर 

िण्डलीको िािलाहरूलाई नियन्त्रण र सञ् चालि गिुन होइि। 

एल्डरहरूले िण्डलीको नविरे् सेवाहरू अर्वा दक्रयाकलापहरूिा अगुवाइ गि े काि नडकिहरूलाई सुतपि सक्छिर। 

एल्डरहरूल े केही दक्रयाकलापहरू नडकिहरूलाई सुनतपए तापनि, ती एल्डरहरू िण्डलीको अगुवाहरूप्रनत र सब  सेवाहरू 

अर्वा दक्रयाकलापहरूप्रनत नजतिेवार रहन्छिर। 

(३) नडकिहरू रफ्िा कािहरूको बारेिा सीनित हुन्र्।े 

नडकिहरूको कािहरू िण्डलीको साधारण सर्दस्यहरूको कािहरूभन्र्दा पनि फरक हुन्छ। 'नडकि' िब्र्दको अर्न 'सेवक' हो। 

प्रेररत ६:१-७ अिुसार िण्डलीिा अनत नविेर् सेवाको निनतत नडकिहरू छानिएका नर्ए। त पनि, १ पतु्रस ४:१०-११ अिुसार 

िण्डलीको सब  सर्दस्यहरूले रफ्िो सीप, क्षिता र रनत्िक वरर्दािहरू प्रयोग गर्द ैिण्डलीिा सदक्रयरूपिा सेवा गिुनपर्दनछ। 

त्यसकारण, नडकिहरूले िण्डलीको अरू सर्दस्यहरूको सेवालाई प्रनतस्र्ापि गिुनहुैँर्द ि। 

२. नडकिहरूको बाइबलीय योग्यताहरू 

प्रेररत ६:३; १ नतिोर्ी ३:८-१३ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - नडकिहरूको बाइबलीय रवश्यिाहरू अर्वा योग्यताहरू के-के हुिर? 

रटप्पणी - नडकिहरूलाई सिुर्दायिा नतिीहरूको ओहोर्दा, िनि अर्वा सतपनत्तको कारणले कनहले पनि छान् िुहुैँर्द ि, तर 

नतिीहरूको व्यनिगत व्यवहार, पाररवाररक जीवि र सेवकाइको र्दक्षताको रधारिा छान् िुपर्दनछ। 
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३. नडकिहरूको कािहरू 

प्रेररत ६:१-२; याकूब १:२७; २:१५-१७; १ यूहन् िा ३:१६-१८; २ कोररन्र्ी ८ र ९ अध्यायहरू पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिुहोसर र छलफल गिुनहोसर - नडकिहरूको नविेर् कािहरू के-के हुिर? 

रटप्पणी - 

(१) नडकिहरूको कािहरू एल्डरहरूको कािहरू भन्र्दा फरक हुन्छिर। 

नडकिहरूले एल्डरहरूको स्र्ाि नलिुहुैँर्द ि। नडकिहरूको सनिनतल ेएल्डरहरूको सिूहलाई प्रनतस्र्ापि गिुनहुैँर्द ि। नडकिहरूको 

काि भिेको सेवा गिुन हो, िण्डलीको नवनभन् ि िािलाहरूलाई नियन्त्रण (अगुवाइ) गिुन होइि। 

(२) नडकिहरूको कािहरू िण्डलीको साधारण सर्दस्यहरूको कािहरूभन्र्दा पनि फरक हुन्छिर। 

नडकिहरूले साधारण इसाईहरूको स्र्ाि नलिुहुैँर्दि र नतिीहरूले िण्डलीिा गिुनपिे सब  कािहरू गिुनहुैँर्द ि। 

(३) नडकिहरूको नविरे् काि भिकेो वचि प्रचार र िण्डली वनृिको िनतजास्वरूपिा निस्कि े ियाैँ अवस्र्ाहरू 

(पररनस्र्नतहरू)को वास्ता गिुन हो। 

प्रेररत ६:१-७ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - यरूिलेिको पनहलो ऐनतहानसक िण्डलीिा अनत नविेर् कािको कारणले गर्दान नडकिहरू नियुि गररएका नर्ए। 

चेलाहरूको सङ्ख्या ५,००० भन्र्दा बढी भएपनछ त्यहाैँ नविेर् सिस्या िडा भयो - त्यनतबेला र्द निक भोजि नवतरण गररर्दा 

केही िानिसहरूलाई वास्ता गररएि। तसर्न, त्यो कािको निनतत प्रेररतहरूल ेउि िण्डलीका सर्दस्यहरूसैँग निलेर नतिीहरूक  

िाझबाट नविेर् सेवाको निनतत केही िानिसहरूलाई छािे। उि िण्डलीका एल्डरहरूले रफ्िा कािहरू गिुनपरेकोले गर्दान 

िाैँचोिा परेका सब  सर्दस्यहरूलाई वास्ता र सेवा गिन उिीहरूसैँग पयानप् त सिय र िनि िभएकोले गर्दान ती नडकिहरू 

छानिएका नर्ए। त्यसकारण, नडकिहरूलाई नविेर् सेवाहरूको निनतत सीनित पाररिुपर्दनछ, जसको निनतत नविेर् सीपहरू 

िाैँचो पर्दनछ अर्वा नवश् वासीहरूको सिूहले बेवास्ता गरेका कािहरू उिीहरूले गिुनपर्दनछ। त्यसकारण, नडकिहरू प्राय: 

एल्डरहरूको सिूहल ेतोदकदर्दएको नविेर् कािहरूको अगुवाहरू बन्र्दछिर। नडकिहरू िण्डलीनभत्रका नविेर् सिूहिा अगुवा 

अर्वा निक्षकहरू हुि सक्छिर: जस्त : जवािहरूको अगुवा, सुसिाचार प्रचार अनभयाि अर्वा र्दया र्देिाउि ेकायनक्रिहरूको 

संयोजक, रर्मर्क कुराहरूको प्रिासक रदर्द। एल्डरहरू अगुवापिको कािहरू कायानन्वयि गिे अगुवाहरू हुिर भि ेनडकिहरू 

सेवाको कािहरू कायानन्वयि गिे अगुवाहरू हुिर। 

(४) नडकिहरूको परतपरागत काि भिकेो िण्डलीिा िाैँचोिा परेका सर्दस्यहरूको वास्ता गिुन हो। 

प्रेररत ६:१-२; १ कोररन्र्ी १६:२-३; याकूब १:२७; २:१५-१७; १ यूहन् िा ३:१६-१८ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - ियाैँ करारिा एल्डरहरूल ेरफ्िा कािहरू गर्दान, िाैँचोिा परेकाहरूलाई वास्ता गिन नतिीहरूसैँग र्दक्षता, सिय 

अर्वा िनि िभएकोल े गर्दान नडकिकहरूलाई छानिएको नर्यो। नडकिहरूको एउटा नविेर् काि भिेको इसाईहरूल े

परिेश् वरलाई चढाएको भेटीहरू जतिा गिुन हो र त्यसपनछ नतिीहरूले त्यसलाई उनचत ढङ्खगिा उपहारस्वरूप रफ्ि  

िण्डलीका िाैँचोिा परेका िानिसहरूलाई बाैँनडदर्दिु हो। २ कोररन्र्ी ८ र ९ (८:४,२०; ९:१,१२,१३) अिुसार िाैँचोिा 

परेको अरू िण्डलीहरूलाई सहायता गिन पनि नतिीहरूले ती उपहारहरूलाई प्रयोग गिन सक्छिर। 

सारंि - यदर्द नडकिहरूलाई चुनिन्छिर भिे, नतिीहरूलाई िण्डली अगुवाइ गिन चुिँिर्द ि, तर िण्डलीिे नविेर् कािहरूद्वारा 

सेवा गिनको निनतत चुनिन्छिर। नतिीहरूल ेिण्डलीको अरू सर्दस्यहरूको सेवाहरूलाई प्रनतस्र्ापि गिुन हुैँर्द ि, तर नविेर् सीप 

रवश्यक पिे अर्वा िण्डलीका सर्दस्यहरूले बेवास्ता गरेका कािहरू गरेर सेवा गिुनपर्दनछ। नतिीहरूल े गिे काि र 

नतिीहरूको योग्यताहरू बाइबलल ेनिधानरण गर्दनछ। नतिीहरूको नविेर् काि परूा होउञ् जेल नतिीहरूल ेसेवा गर्दनछिर। 

 

 

 


