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जाओ र चलेाहरू बिाओ 
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डोटाद्वारा निर्मित 

 

सिूहको अगुवाहरूका निनतत 

निर्दनेिका पुस्तक १ 

 

 

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 कारणले गर्दान 

संसारको हरेक र्देिका िानिसहरूल े उहाैँलाई पछ्याउैँछिर। उहाैँले नतिीहरूको जीवि पणूनरूपिा पररवतनि 

गररदर्दिुभयो। र उहाैँल ेहाम्रो जीवि पनि पणूनरूपिा 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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तानलि कायनक्रि - २ 

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 व्यनिहरू रा् िुहोस। 

कायनक्रिको ढाैँचा 

०९:०० - ०९:३० रराधिा (सिूहगत रूपिा) 

०९:३० - ११:०० निक्षा (सिूहिा) 

   नवश्राि 

११:३० - १३:०० बाइबल अध्ययि (सिूहिा) 

   नवश्राि 

१६:०० - १७:०० निक्षा वा बाइबल अध्ययि गिे र प्रश् िहरूको उत्तरहरू पूरा गि े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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पनहलो दर्दि (पाठ १ र २) 

प्रार्निा 

रराधिा (परिेश् वर अर्ाह/अगाध हुिुहुन्छ) 

निक्षा (परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय । ििपि ेसत्य पत्ता 

लगाउि ेतररका) 

बाइबल अध्ययि (परिशे् वरको वचिप्रनत ि कसरी प्रनतदक्रया 

जिाउैँ छु? लूका ८:४-१५ 

पर्द कण्ठ (िुनिको निश् चयता - यूहन् िा १०:२८ 

बाइबल वाचि (ित्ती १ र्देनि ७ अध्याहहरू) 

परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय (र्दईु-र्दईु जिा बसेर - ित्ती 

३:१०१२) 

बुझेको कुरा बाैँड्िे र प्रार्निा गिे 

र्दोस्रो दर्दि (पाठ ३ र ४) 

प्रार्निा 

रराधिा (परिेश् वर िहािर हुिहुुन्छ) 

निक्षा (सुसिाचारको सन्र्देि। अवधारणाहरू) 

बाइबल अध्ययि (ि कहाैँबाट रएको हुैँ? उत्पनत्त १:१-२:४क) 

पर्द कण्ठ (प्रार्निाको उत्तरको निश् चयता - यूहन् िा १६:२४) 

बाइबल वाचि (ित्ती ८ र्देनि १४ अध्यायहरू) 

परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय (र्दईु-र्दईु जिा बसेर - ित्ती 

१०:१६-३३) 

बुझेको कुरा बाैँड्िे र प्रार्निा गिे 

तसे्रो दर्दि (पाठ ५ र ६) 

प्रार्निा 

रराधिा (परिेश् वर व्यनि हुिहुुन्छ) 

निक्षा (बाइबल । बाइबल प्रयोग गि ेसात वटा तररकाहरू) 

बाइबल अध्ययि (ि को हुैँ? एदफसी २:१-२२) 

पर्द कण्ठ (नवजयको निश् चयता - १ कोररन्र्ी १०:१३) 

बाइबल वाचि (ित्ती १५ र्देनि २१ अध्यायहरू) 

परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय (र्दईु-र्दईु जिा बसेर - ित्ती 

१५:१-२०) 

बुझेको कुरा बाैँड्िे र प्रार्निा गिे 

चौर्ो दर्दि (पाठ ७ र ८) 

प्रार्निा 

रराधिा (परिेश् वर पनवत्र हुिहुुन्छ) 

निक्षा (प्रार्निा । प्रार्निा भिेको परिशे् वरको वचिप्रनत 

प्रनतदक्रया जिाउिु हो) 

बाइबल अध्ययि (दकि ि यहाैँ छु? एदफसी ४:१७-५:१७) 

पर्द कण्ठ (क्षिार्दािको निश् चयता - १ यूहन् िा १:९) 

बाइबल वाचि (ित्ती २२ र्देनि २८ अध्यायहरू) 

परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय (र्दईु-र्दईु जिा बसेर - ित्ती 

२५:१४-३०) 

बुझेको कुरा बाैँड्िे र प्रार्निा गिे 

पाैँचौ दर्दि (पाठ ९ र १०) 

प्रार्निा 

रराधिा (परिेश् वर प्रेि हुिुहुन्छ) 

निक्षा (रञाकाकाररता । वृनिको अध्ययि) 

बाइबल अध्ययि (ि कहाैँ गइरहछुे? प्रकाि २१:१-२२:६) 

पर्द कण्ठ (परिशे् वरको अगुवाइको निश् चयता - नहतोपर्देि 

३:५-६) 

बाइबल वाचि (यूहन् िा १ र्देनि ७ अध्यायहरू) 

परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय (र्दईु-र्दईु जिा बसेर । यूहन् िा 

५:१६-३०) 

बुझेको कुरा बाैँड्िे र प्रार्निा गिे 

छ ठौ ैँ दर्दि (पाठ ११ र १२) 

प्रार्निा 

रराधिा (परिेश् वर िेरो सहयोगी हुिुहुन्छ) 

निक्षा (सङ्खगनत । एक-अकानप्रनत हाम्रो नजतिेवारीहरू) 

बाइबल अध्ययि (कसरी ि फल फलाउैँ छु? यूहन् िा १५:१-

१७) 

पर्द कण्ठ (इसाई निश् चयताहरूबारे पर्दहरूको पुिरवलोकि) 

बाइबल वाचि (यूहन् िा ८ र्देनि १४ अध्यायहरू) 

परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय (र्दईु-र्दईु जिा बसेर - यूहन् िा 

१४:१-३१) 

बुझेको कुरा बाैँड्िे र प्रार्निा गिे 

 

सतभानवत अनतररि निक्षाहरू :  

पररचय  येिू ख्रीष्टको सेवकाइ 

पररचय  सािो सिूह कसरी सुु  गिे? 

पररनिष्ट २ बाइबल वाचि कायनक्रि 

पररनिष्ट ३ बाइबल नचन्ह लगाउि ेनवनध 

पररनिष्ट ५ बाइबल ििि गिे र पर्द कण्ठ गि ेनवनध 

पररनिष्ट ६  सािो सिूह कसरी व्यवनस्र्त गिे? 

पररनिष्ट ७ घरेलु सङ्खगनतको कायनक्रि 
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यिेू ख्रीष्टको सवेकाइ 

येिूको सेवकाइको नविेर्ताहरू के-के नर्ए? हाम्रो सेवकाइको नविेर्ताहरू के-के हुिुपछन? 

 

क. ियाैँ करारिा यिे ूर उहाैँका चलेाहरूको सवेकाइ 

१. यिे ूर उहाैँका चलेाहरूको सवेकाइ राज्यको सेवाकाइ हो 

यो िण्डली सतप्रर्दायहरू स्र्ापिा गिे सेवकाइ होइि। 

क. परिशे् वरको राज्य 

परिेश् वरको राज्य यो संसारको र्दशृ्य िण्डली, ख्रीष्टको िरीर वा इसाईहरूल ेप्रर्दिनि गि ेनवश् वव्यापी सिुर्दायभन्र्दा अझ ठूलो 

कुरा हो। 

भजिसङ्खग्रह २४:१ हिेुनहोसर। सािान्यरूपिा परिशे् वरको राज्य भिेको सब  िानिसहरूिानर् र सब  र्ोकिानर् स्वगनिा हुिुहुि े

परिेश् वरले अिन्तर्देनि अिन्तसति गिुनहुि े राजत्व अर्वा सवोच् च िासि अर्वा रनधपत्य हो (भजिसङ्खग्रह १४५:१३; 

१४६:१०; यर्मिया १०:१०; १ नतिोर्ी ६:१६)। 

ित्ती २८:१८ हिेुनहोसर। नविेर्रूपिा परिेश् वरको राज्य भिकेो येि ू ख्रीष्टद्वारा परिशे् वरल े यस पृ्वीिा गिुनहुि े सवोच् च 

िासि अर्वा रनधपत्य हो (यूहन् िा १३:३; एदफसी १:२०-२२; दफनलप् पी २:९-११; कलस् सी १:१५-२०; प्रकाि १:५; 

१७:१४; १९:१६)। 

प्रकाि १:५-६ हिेुनहोसर। परिेश् वरको राज्य येिू ख्रीष्टले रफ्िो पनहलो रगिििा परूा गिुनभएको िुनिको काििा रधाररत 

छ (ित्ती २१:३९, ४२-४३; २८:१८; प्रररत २:३६) र सार्  अनहले त्यो पनवत्र रत्िाद्वारा नवश् वासीहरूको जीवििा लाग ू

हुिे कुरािा पनि रधाररत छ (रोिी १४:१७)। 

लूका १७:२०-२१ हिेुनहोसर। परिेश् वरको राज्य येिू ख्रीष्टको यस्तो सवोच् च िासि अर्वा रनधपत्य हो, जुि नवश् वासीहरूको 

हृर्दयिा वास गरेको हुन्छ र त्यसले नतिीहरूको जीवििा काि गरेको हुन्छ (ित्ती ६:१०, ३३; २५:३४-४०)। 

ि. परिशे् वरको राज्यको पररणाि र्देनिि ेचार वटा क्षते्रहरू 

िकूनस १०:२५-२६ पढ्िुहोसर। 

परिेश् वरको राजत्व (The kingship of God) नवश् वासीको िुनििा सुु र्देनि अन्तसति यसरी प्रकट हुन्छ: अिन्तिा उसको 

छिौट (एदफसी १:४-५), ियाैँ जन्ि हुिे सिय (यूहन् िा ३:३-८), उसको जीविको रूपान्तरण (१ कोररन्र्ी ६:९-११) र 

ख्रीष्टको र्दोस्रो रगिििा उसको िरीरको पिुु त्र्ाि (१ कोररन्र्ी १५:२४-२६)। परिेश् वरल े दर्दिुहुि े िुनििा िानिसको 

प्राण र िरीरको लानग चानहि ेसब  रनत्िक र भौनतक रनिर्हरू सिावेि भएको हुन्छ, जुि कुरा परिेश् वरको सवोच् च 

राजत्वलाई जािेर त्यसप्रनत रञाकाकारी भएपनछ प्राप् त हुन्छ (एदफसी १:३)। 

 ित्ती १६:१८-१९ पढ्िुहोसर। 

परिेश् वरको राजत्व पृ्वीिा रहकेो परिशे् वरको एउट  िण्डली, जुि सब  नवश् वासीहरूको नसङ्खगो बिावट हो, त्यसिा प्रकट 

हुन्छ (एदफसी १:२०-२३; १ पतु्रस २:४-५, ९-१०)। िण्डली भिेको िानिसहरूको सिुर्दाय हो र परिेश् वरको सवोच् च 

राजत्व नतिीहरूको हृर्दय र जीवििा रही त्यसप्रनत रञाकाकारी भएको हुन्छ। 

 ित्ती २५:३४-४० पढ्िुहोसर। 

परिेश् वरको राजत्व िािव सिाजको हरेक पक्षिा नवश् वासीहरूले गिे असल कािहरूिा प्रकट भएको हुन्छ (नतिीहरूको 

प्रभाव बौनिक, िारीररक, भाविात्िक, सािानजक कुराहरूका सार्  निक्षा, न्याय, र्दया र प्रेिजस्ता रनत्िक क्षेत्रहरूिा 

परेको हुन्छ) (रोिी १४:१७)। 
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 १ कोररन्र्ी १:२४-२६ पढ्िुहोसर। 

र अन्तिा, परिेश् वरको राजत्व परिेश् वरले गिुनहुिे सारा संसारको (ब्रह्माण्डको) छुटकारािा प्रकट भएको हुन्छ, जुि 

भनवष्यिा सब  िनहिासनहत ियाैँ स्वगन र ियाैँ पृ्वीिा पररवतनि हुिछे। त्यो कुरा उहाैँल ेबोलाउिुभएको िानिसहरूिा 

परिेश् वरको िुनिको काि अनन्ति अिुभूनत हुिछे (ित्ती २५:३४; २ पतु्रस १:११; प्रकाि ११:१५)। 

ग. परिशे् वरको राज्यको पाैँच नविरे्ताहरू 

ित्ती १२:२८ पढ्िुहोसर। 

परिेश् वरको राज्य नविेर्गरी यिेू ख्रीष्टको पनहलो रगिििा स्र्ानपत भएको नर्यो (ित्ती २१:४३)। 

 यूहन् िा १८:३६ पढ्िुहोसर। 

परिेश् वरको राज्य वतनिाि संसारिा छ तर यो वतनिाि संसारको होइि (लूका १७:२१)। 

 ित्ती १३:११-१७ पढ्िुहोसर। 

परिेश् वरको राज्य नवश् वासीहरूका लानग प्रकाि हो तर अनवश् वासीहरूको लानग भि ेरहस्य हो। 

 ित्ती १३:२४-२६, ३६-४३ पढ्िुहोसर। 

परिेश् वरको राज्यको यस संसारिा वतनिाि स्वरूपिा छ र ियाैँ पृ्वीिा त्यो नभवष्यको स्वरूपिा हुिछे। 

 ित्ती १३:३१-३३ पढ्िुहोसर। 

परिेश् वरको राज्य सािो अवस्र्ाबाट सुु  हुन्छ, त्यो बढ्र्द जान्छ र अन्तिा सब नतर फ नलिेछ (र्दानिएल २:३४-३५, ४-४५)। 

२. यिे ूर उहाैँका चलेाहरूको सवेकाइ घरहरूिा गि ेसवेकाइ हो 

नविेर् दकनसिको िण्डली भविहरूिा सेवकाइ गिुन रवश्यक छ ि। 

 िकूनस २:१-५ पढ्िुहोसर। 

येिूले िानिसहरूको सािान्य घरहरूिा प्रचार गिुनभयो, नसकाउिुभयो र चङ्खगाइको काि गिुनभयो (िकून स ३:२०, ३२-३५)। 

प्रेररतहरू घर-घरिा जान्र्े अनि नसकाउिे र प्रचार गिे काि नतिीहरूले कनहल्य  बन्र्द गरेििर (प्रेररत ५:४२; २०:२०-२१)। 

नतिीहरूल ेरफ्िा घरवररपररका िातेर्दारहरू र नित्रहरूलाई िुभ िबर प्रचार गरे (प्रेररत १०:२४-२७; २८:३०-३१)। 

 िकूनस २:१५-१६ पढ्िुहोसर। 

येिूले साधारण िानिसहरूसैँग सङ्खगनत गिुनभयो र घरहरूिा बसेर नतिीहरूसैँग िािा िािुभयो। इसाईहरूले घरिा सैँग  

बसेर रोटी भाैँच्र् े(प्रेररत २:४२; २०:७-९)। 

 प्रेररत १२:१२ पढ्िुहोसर। 

इसाईहरू घरिा बसेर एकसार् प्रार्निा गि ेगर्े। 

 प्रेररत १६:३१-३३ पढ्िुहोसर। 

िानिसहरू घरहरूिा ि  पररवतनि भई बनप् तस्िा नलए (प्रेररत ९:१७-१८; १८:७-११; २२:१६)। 

 १ कोररन्र्ी १६:१९ पढ्िुहोसर। 

इसाई िण्डलीहरू घरहरूिा एकसार् भेला हुन्र्े (रोिी १६:५; कलस्सी ४:१५; दफलेिोि १:२)। 

३. यिे ूर उहाैँका चलेाहरूको सवेकाइ िानिसहरूलाई ससुनित पाि े(तानलि दर्दि)े सवेकाइ हो 

सेवकाइ हप् तािा एकपटक हुिे धार्मिक कायनक्रिजस्तो हुिु रवश्यक छ ि। 

सुसनित पािे र तानलि दर्दिे काि िािवीय सतबन्धहरू र चेलापििा रधाररत भएको नर्यो। सुसनित पािेबारे केही िु् य 

िब्र्दहरू यी हुिर: 

- सत्य नसकाउिु 

- कुसलतासार् तानलि दर्दि ु
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- हरेक कुरािा उर्दाहरण भएर सञ् चार गिुन, र 

- तानलि नलएकाहरूलाई बानहर पठाउिु 

क. यिेलू ेचलेाहरू (पररपक् व इसाईहरू) नििानण गिुनभयो 

यूहन् िा १:३९ पढ्िुहोसर। 

येिूले रफ्िा अिुयायीहरूलाई नसकाउिुभयो र नतिीहरूको लानग उर्दाहरण भई सञ् चार गिुनभयो। एरएर हरे।ए उहाैँल े

िानिसहरूलाई रफ्िो जीवििा सङ्खलग् ि गराउिुभयो अनि उहाैँ नतिीहरूको जीवििा सङ्खलग् ि हुिुभयो। 

 िकूनस ३:१४ पढ्िुहोसर। 

अनि उहाैँल े'रफूसैँग रहि' र 'पछ्याउि' नतिीहरूलाई बोलाउिुभयो तादक नतिीहरूले िानिसहरूको िछुवा कसरीहुि ेभन् ि े

कुरा नसकर   ि सकूिर (ित्ती ४:१९)। नतिीहरूले उहाैँको निक्षा व्यवहाररकरूपिा अभ्यास गिन सक् िे गरी तानलि दर्दिुभयो (ित्ती 

७:२४-२७)। 

 ित्ती ४:२३ पढ्िुहोसर। 

येिू र उहाैँका अिुयायीहरू नवनभन् ि इलाकाहरूिा जािुभई िानिसहरूलाई निक्षा दर्दि,े प्राचार गि ेर रोगी नबरािीहरूलाई 

निको पािे काि गिुनभयो। उहाैँहरूको सेवकाइ सतपूणनताको सेवकाइ (Holistic Ministry) नर्यो। उहाैँहरूले नसकाउिे र प्रचार 

गि ेकाि िात्र गिुनभएि तर िाैँचोिा परेका िानिसहरूप्रनत र्दया र्देिाएर नतिीहरूलाई सेवा र सहायता गिुनभयो। 

ि. यिेलू ेकािर्दारहरूलाई तानलि दर्दिभुयो (ससुनित पािुनभयो) 

ित्ती ९:१०-१३ पढ्िुहोसर। 

नतिीहरूल ेर्दया र धार्मिकता रवश्यक परेका िानिसहरूकहाैँ जाि नसके (ित्ती:११:१९; लूका १९:१०)। 

 ित्ती ९:१७ पढ्िुहोसर। 

नतिीहरूल ेियाैँ जीविको सन्र्दिे ियाैँ ढाैँचा र बिावटहरूिा िन्याउिुपरेको नर्यो (ित्ती १५:१-९ सैँग तुलिा गिुनहोसर)। 

 ित्ती १०:५-८ पढ्िुहोसर। 

नतिीहरूल ेप्रचार गिन, चङ्खगाइ गिन र रफूले प्राप् त गरेका कुराहरू नसत्त िा दर्दि अभ्यास गरे (१ कोररन्र्ी ९:१८-२७)। 

ग. यिेलू ेअगवुाहरूलाई पठाउिभुयो 

यूहन् िा २०:२१ पढ्िुहोसर। 

अन्तिा, रफूल ेजे गिुनभयो, त्यही काि गिनको निनतत येिलूे चेलाहरूलाई पठाउिुभयो। 

 ित्ती २८:१८-२० पढ्िुहोसर। 

नतिीहरू संसारको सब  र्देििा गई िानिसहरूलाई सुसिाचार प्रचार गिुन, नवश् वासीहरूलाई बनप् तस्िा दर्दिु र उहाैँल े

नतिीहरूलाई रञाका गिुनभएका सब  कुरा रञाकापालि गिन नसकाएर येि ूख्रीष्टको चेलाहरू बिाउि जािुपर्दन् यो। 

४. यिे ूर उहाैँका चलेाहरूको सवेकाइ गणुािात्िकरूपिा वनृि हुि ेसवेकाइ हो 

यो सेवकाइ परतपरागतरूपिा पनहलेको अवस्र्ालाई कायि रा् िे सेवकाइ होइि। 

क. तीि िु् य सिहूहरू यी हुिर: 

ठूलो सिहू : सिाजिा भएका भीडहरू 

चलेाहरूको सािो सिहू : घरेल ुसङ्खगनत अर्वा घर-घरिा नियनितरूपिा भेटघाट गि ेसािो सिूहको िण्डली 

एकल व्यनि : एउटा व्यनिले अको एउटा व्यनिलाई नविेर् उदे्दश्यहरूको लानग भेट गिुन (पराििन / निक्षा / तानलि)। 

ि. तीि वटा फरक कुराहरूिा जोर दर्दि ु
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ठूलो सिूहिा हािी नविेर्गरी निक्षािा (र प्रचारिा) जोर दर्दन्छौ ैँ; जस्त : ञाकाि, बुझाइ र असल काि गि ेप्ररेणा (प्रेररत 

१०:३८; २०:१८-२०)। 

सािो सिूहिा हािी तानलििा जोर दर्दन्छौ ैँ; जस्त : अध्ययि, अन्तरदक्रया, सतभानवत प्रयोग (लागू), एकल ेअकानलाई प्रेि गिे 

रग्रह र असल कािहरू (नहबू्र १०:२४-२५)। 

एकल व्यनिलाई हािी उर्दाहरण बिरे नसकाउिे कुरािा जोर दर्दन्छौ ैँ; जस्त : व्यनिगतरूपिा जीवििा लाग ूगराउिु, बािी-

व्यहोरा र रचरणिा पररवतनि गराउि ु(कलस्सी १:२८-२९; २ नतिोर्ी ३:१०-११, १६), साैँच् च  असल काि गिन लगाउिु 

(प्रेररत २०:३४-३५), नविेर् कािहरूिा सुसनित पािुन र परिशे् वरको राज्यिा सैँग  सेवकाइ गिन लगाउि ु(एदफसी ४:१२; ३ 

नतिोर्ी ३:१७)। 

ग. ठूलो सिहू, सािो सिहू र एकल व्यनि (नतिोर्ी) को िहत्वबारे बाइबलीय उर्दाहरणहरू 

 (ठूलो सिूह) िानिसहरूको भीडहरू (ित्ती ९:३६) 

यिे ू   (सािो सिूह) १२ जिा चेलाहरू (ित्ती १०:१-२) 

   (एकल व्यनि) पतु्रस (यूहन् िा १:४२; ित्ती १६:१८) 

   भीडहरू (५००० िानिसहरू, प्रेररत ४:४) 

पत्रसु   प्रेररतहरूको झुण्ड (प्रेररत २:१४) 

   बारिाबास (प्रेररत ४:३६-३७) 

   िानिसहरूको ठूलो सिूह (प्ररेरत ११:२४) 

बारिाबास   

   पावल (प्रेररत ११:२५-२६) 

   सब  िण्डलीहरू (२ कोररन्र्ी ११:२८) 

पावल   उसको सहकिीहरूको झुण्ड (प्रेररत १६:६, नसलास, नतिोर्ी, तीतस, लूका) 

   नतिोर्ी (दफनलप्पी २:१९-२३; २ नतिोर्ी ३:१०-११) 

नतिोर्ी   एदफसीको िण्डली (१ नतिोर्ी १:३; २ नतिोर्ी ४:१-५) 

   एल्डरहरू, नडकिहरू, नवधवाहरू, बुढा-पाकाहरू, जवािहरू, र्दासहरू, िानलकहरू र धिीहरू रदर्द 

   उसले नसकेका कुराहरू नवश् वासयोग्य र नसकाउि सक् िे व्यनिहरूलाई सुनतपिु (२ नतिोर्ी २:२) 

नवश् वासयोग्य   अरूहरू (२ नतिोर्ी २:२); जस्त : अरू िण्डलीहरू अगुवाइ गि े

नसकाउि सक् ि ेव्यनि  नवश् वासयोग्य र नसकाउि सक् िे िानिसहरूको अको सािो सिूहिा तानलि दर्दि ु

    अको नवश् वासयोग्य र नसकाउि सक् िे िानिससािु उर्दाहरण भई निक्षा र तानलि दर्दि ु

 

तपाईं र ि  यस दकनसिले अनहल ेबाैँनचरहकेा हािीहरूले नतिोर्ीले झ ैँ सािो सिूहिा तानलि पाएका छौ ैँ। 

तपाईंको पालो रएपनछ सािो सिूह र रफ्िो नतिोर्ी छान् िुहोसर  र नतिीहरूलाई सुसनित पािे काििा 

ध्याि दर्दिुहोसर। 

 

 

ि. यिे ूर उहाैँका चलेाहरूको सवेकाइ अनहल ेनिरन्तर चनलरहछे 

१. सािो सिहू : घरेल ुसङ्खगनत 

घरेलु सङ्खगनत भिेको साप् तानहकरूपिा भेटघाट गि ेनवश् वासीहरूको सािो सिूह हो। त्यस्तो सभाहरू िानिसहरू बस् ि े

ठाउैँिा प र्दल हहडेर वा सावनजनिक यातायात प्रयोग गरेर जाि सदकिे स्र्ाििा हुिुपछन। 
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क. यिेलू ेरफ्िो सवेकाइ निरन्तर गिुनहुन्छ 

अनहले, येिलूे साधारण नवश् वासीहरूद्वारा भएर रफ्िो सेवकाइ निरन्तर गिुनहुन्छ। 

- सिाजिा भएका िानिसहरूको ठूलो सिुर्दायिा सेवा गरेर, 

- सािो सिूहहरूिा (घरेल ुसङ्खगनतहरूिा) नवश् वासीहरूलाई तानलि दर्दएर, र 

- रफूल ेतयार पार्दगैरेको नतिोर्ीको निनतत पराििनर्दाता वा प्रनिक्षक बिेर 

नवश् वासीहरूले रफ्िो सिुर्दायिा केही असल काि गिन कोनसस गछनिर। नवश् वासीहरू सािो सिूहहरूिा हरेक हप् ता कुि  

नवश् वासीको घरिा यी कारणहरूल ेगर्दान भेला हुिे गछनिर; जस्त : येि ूख्रीष्टद्वारा परिशे् वरको रराधिा गिन, येि ूख्रीष्टको 

ञाकाििा बढ्ि र उहाैँप्रनत रञाकाकारी हुि र ियाैँ चेलाहरू बिाउि। पररपक् क नवश् वासीहरू रफ्िो नतिोर्ीलाई सुसनित पािन 

अर्वा ियाैँ सिूहको अगुवाहरू तयार पािन नतिीहरूलाई व्यनिगतरूपिा भेट्ि ेगछनिर। 

ि. सािो सिहूिा नसकाइि ेचलेापिसतबन्धी सात वटा निक्षाहरू 

यो पाठ्यक्रिद्वारा ियाैँ नवश् वासीहरूलाई नियनितरूपिा चेलापिसतबन्धी सात वटा निक्षाहरू नसकाइिे गररन्छ; जस्त : 

रराधिा, परिेश् वरसैँग नबताएको व्यनिगत सिय (र जीवि) बारे एउटा कुरा सिूहिा बाैँड्ि,ु चेलापिको कुि  िीर्नकबारे 

नसकाउिु, बाइबल िण्ड ििि र कण्ठ गिुन, बाइबल अध्ययि, प्रार्निा र गृहकायनको तयारी गिुन रदर्द। 

ग. सािो सिहूिा चलेापिको पाठ्यक्रि र घरेल ुिण्डलीको सवेा 

यस दकनसिको सािो सिूहिा कुि  घरिा र्दइुर्देनि १५ जिा नवश् वासीहरू हरेक हप् ता भेट्िे गछनिर। 

 केवल चलेापिको लानग िात्र: 

चेलापि (क)  : िनहिाको पनहलो र तेस्रो हप् ता अनि चेलापि (ि) : र्दोस्रो र चौर्ो हप् ता। 

एक हप् ताभरर नविेर्गरी नतिीहरू रराधिा र निक्षालाई अभ्यास गछनिर भि ेअको हप् ताभररचाहह नविेर्गरी नतिीहरूले पर्द 

कण्ठ गि ेर बाइबल अध्ययिलाई अभ्यास गि ेगछनिर। 

 अर्वा चलेापि र सवेा 

लगातार तीि हप् ताहरूिा चेलापि (क र ि) अनि सेवा (ग) 

िनहिाको पनहलो हप् तािा नविेर्गरी रराधिा र निक्षा, र्दोस्रो हप् तािा नविेर्गरी पर्द कण्ठ र बाइबल अध्ययि र तेस्रो 

हप् तािा नविेर्गरी भजि-गीत गाउिे, प्रचार गिे, प्रार्निा र प्रभु-भोज अर्वा बनप् तस्िाको कायनक्रि गि ेगररन्छ। 

 

  चलेापि (क) 

- रराधिा (एउटा भजि) (२० नििेट) 

- िान्त सियबारे बाैँड्िु (२० नििेट) 

- निक्षा (७० नििेट) 

- सहािुभूनतपूणन प्रार्निा (८ नििेट) 

- गृहकायनको तयारी (२ नििेट) 

   चलेापि (ि) 

- पर्द कण्ठ (२० नििेट) 

- िान्त सियबारे बाैँड्िु (२० नििेट) 

- बाइबल अध्ययि (७० नििेट) 

- अन्तरनबन्ती प्रार्निा (८ नििेट) 

- गृहकायनको तयारी (२ नििेट) 

   चलेापि (ग) 

- भजि गाउि े(४५ नििेट) 

- प्रचार (१५ नििेट) 

- प्रार्निा (३० नििेट) 

- प्रभु-भोज, बनप् तस्िा वा िाजा  

  (रवश्यक छ भिे) (३० नििटे) 

 

२. व्यनिगतरूपिा : तपाईंको नतिोर्ीलाई तानलि दर्दिहुोसर 

२ नतिोर्ी २:२ िा रधाररत हुैँर्द  हरेक घरेलु सङ्खगनत अर्वा सािो सिूहबाट किसे कि एक व्यनि (िनहला वा पुु र्) 

छान् िुहोसर। त्यस्तो व्यनि निश् चयतायोग्य वा नवश् वासयोग्य अनि सक्षि वा अरूहरूलाई नसकाउि सक् िे हुिुपछन। उि 

व्यनिलाई सुसनित पािन (तानलि दर्दि) हप् तािा एकपटक नियनितरूपिा भेटेर उत्साह दर्दिे गिुनहोसर। उसको निनतत 



© 2009 DOTA                                                निर्दनेिका पुस्तक १, 'चेलापि'                                              पृष्ठ िं. : 13 
 

व्यनिगतरूपिा उर्दाहरण बन् िहुोसर। नविेर्गरी उर्दाहरण हुि यी कुरािा जोर दर्दिुहोसर; जस्त : नसकेका कुराहरूको व्यनिगत 

प्रयोग र रचरण अनि बािी-व्यहोराको पररवतनि। उि व्यनिलाई सिूहको अगुवा हुिको निनतत सुसनित पािुनहोसर। उि 

व्यनिले सािो सिूहको अगुवाइ गर्दान र उसको नतिोर्ीलाई तानलि दर्दर्दा तपाईंले उसलाई परििन र सहायता दर्दि ेगिुनहोसर। 

३. प्रणाली (पिनत) : सिहूको अगवुाहरूका निनतत निर्दनेिका पनुस्तकाहरू 

क. DOTA द्वारा नििानण गररएको 'जाओ र चलेाहरू बिाओ' भन् ि ेनिर्देनिका पनुस्तकाहरू १ - ४ प्रयोग गिुनहोसर 

यसको उदे्दश्य चेलाहरू र सिूहका अगुवाहरूलाई तानलि दर्दि ुहो। 

निर्देनिका पुनस्तका १ र २ ले रधारभूत चेलापि नवकास गछन। 

निर्देनिका पुनस्तका ३ र ४ ले उच् च स्तरको चेलापि नवकास गछन। 

ती पुनस्तकाहरूले बाइबल अध्ययिको पाैँच चरणहरू भएको तररका र सार्  इसाई जीविको िु् य क्षेत्रहरूबारे नसकाउैँछ। 

प्रत्येक निर्देनिका पुस्तकिा बाह्र पाठहरू रानिएका छिर र प्रत्यके पाठ नसकाउि कररब र्दईु घण्टा लाग् छ। 

ि. त्यसपनछ DOTA द्वारा तयार पाररएको एजाओ र ख्रीष्टको िण्डली नििानण गरए भन् ि ेनिर्देनिका पनुस्तका ५ -८ 

प्रयोग गिुनहोसर। 

यसको उदे्दश्य इसाई िण्डलीहरू नििानण गिुन हो। 

निर्देनिका पुनस्तका ५ र ६ ले िण्डलीिा गिुनपि ेसेवाहरूलाई नवकास गछन। 

निर्देनिका पुनस्तका ७ र ८ ले िण्डलील ेगिुनपि ेसेवकाइहरूलाई नवकास गछन। 

ती पुनस्तकाहरूले यूहन् िाको सुसिचारबाट नसकाउैँछ। 

प्रत्येक निर्देनिका पुनस्तकािा बाह्र पाठहरू रानिएका छिर र प्रत्येक पाठ नसकाउि कररब र्दईु घण्टा लाग् छ। 

ग. अन्तिा, DOTA द्वारा तयार पाररएको एजाओ र परिशे् वरको राज्य प्रचार गरए भन् ि ेनिर्देनिका पनुस्तका  

९ - १२ प्रयोग गिुनहोसर। 

यसको उदे्दश्य िण्डलीिा अगुवाहरू नवकास गिुन र इसाई सेवकाइहरू नवकास गिुन हो। 

यी पुनस्तकाहरूल ेनविेर्गरी िण्डलीका अगुवाहरू र सिूहका अगुवाहरूलाई येिलूे दर्दिुभएका र्दषृ्टान्तहरू र रोिीको पत्रको 

बारेिा प्रचार गिन वा त्यसबारे निक्षा दर्दि े कुराहरू नसकाउैँछिर। योसतबन्धी रेनडयो कायनक्रिहरूल े पनि बाइबलको हरेक 

पुस्तकको पररचयबारे नसकाउैँछ। 

प्रत्यके निर्देनिका पुनस्तकािा बाह्र पाठहरू रानिएका छिर र प्रत्येक पाठ नसकाउि कररब र्दईु घण्टा लाग् छ। 

घ. DOTA द्वारा नििानण गररएका रेनडयो कायनक्रि, टेनलनभजि कायनक्रि, नस.डी., इन्टरिटे प्रयोग गिुनहोसर। 

यी सािग्रीहरू प्रयोग गर्दगैर्दान बाइबलीय सत्यताहरूलाई पक्रिहुोसर, इसाई निक्षाहरू (अिुिासिहरू) अभ्यास गिुनहोसर र 

इसाई सेवकाइ गिनको निनतत व्यवहाररक सीपहरू हानसल गिुनहोसर। 

४. र्दिनि : गणुिात्िकरूपिा वनृि हुैँर्द जाि ेसवेकाइको िक्सा (रूपरेिा) बिाउि ु

क. वनृि हुैँर्द जाि ेसवेकाइको साैँचो भिकेा सिहूका अगवुाहरू हुिर, जसल ेघरेल ुसङ्खगनत अर्वा प्रत्यके सािो   

सिहूिा तानलि दर्दि ेकाि गछनिर। 

यदर्द हरेक तानलिप्राप् त घरेलु सङ्खगनतल ेहरेक वर्न एउटा ियाैँ घरेलु सङ्खगनत सुु  गछन भिे र्दि वर्निा २५६ वटा घरेल ु

सङ्खगनतहरू सुु  भएका हुिछेिर। 
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ि. वनृि हुैँर्द जाि ेसिहूका अगवुाहरूको साैँचो भिकेो हरेक सहरिा भएका सिहूका अगवुाहरूलाई नसकाउि 

प्रनिक्षक हो। 

तपाईंको र्देििा धरे  सिूहका अगुवाहरूलाई तानलि दर्दिको निनतत एक पुु र् र एक िनहलालाई उि काििा नियिु गिन सुु  

गिुनहोसर। 

केही सियपनछ हरेक िण्डलीले प्रत्येक सहरिा एक पुु र् र एक िनहला नियिु गिछेिर र उहाैँहरूल े अझ धेर  सिूहका 

अगुवाहरूलाई तानलि दर्दिुहुिछे। 

ग. परिशे् वरको रञाका र प्रनतञाका 

उत्पनत्त १:२८ िा भएको परिेश् वरको साैँस्कृनतक रञाकाल े यसो भन्छ- परिशे् वरका स्वरूपका िानिसहरूद्वारा 'पृ्वीिा 

भररर्द जाओ'। 

अनि ित्ती २८:१९ येिूको िहािर रर्देिले यसो भन्छ: एजाओ र सब  र्देिका िानिसहरूलाई चेला बिाओ।ए 

परिेश् वरको योजिा कनहल ेपनि असफल हुैँर्द ि । परिेश् वर भन् िुहुन्छ : एजो योजिा ि ल ेबिाएको छु, त् यो निश् चय ि  परूा 

हुिेछए (यि या १४:२४, २७; भजिसङ्खग्रह १३८:८)। 

अन्तिा, त्यहाैँ कस ले गन् ि िसक् िे धेर  ठूलो भीड हुिछेिर; हरेक राषृ्ट, जानत, कुल र भार्ाका िानिसहरू येिू ख्रीष्टको सािुन् ि े

िडा हुिछेिर (प्रकाि ७:९)। 
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सािो सिूह कसरी सुु  गिे? 

क. लक्ष्य निधानरण गिुनहोसर 

१. सिहूका अगवुाहरूल ेचलेाहरू बिाउि ेचार वटा निर्दनेिका पनुस्तकाहरूको लक्ष्यहरू यसप्रकारका छिर: 

क. तपाईंलाई साैँचो इसाईको रूपिा वृनि हुि सहायता गिुन 

ि. हुकन र्द  गरेका अरू इसाईहरूलाई पररपक् वतानतर बढ्र्द जाि सहायता गिुन 

ग. इसाई सिूहका अगुवाहरू, कािर्दारहरू र िण्डलीका अगुवाहरूलाई नविेर्गरी चेलाहरू बिाउिे सेवकाइको लानग 

सुसनित पािुन र तानलि दर्दि ु

सावधाि : - यी अगुवपिको निर्देनिका पुनस्तकाहरूिा भएका नवर्यवस्तुहरूल ेकुि  व्यनिलाई ख्रीष्टको चेला बिाउैँ र्द ि! 

कुि  व्यनिले सत्यलाई नवश् वास गरेर उि सत्यलाई उसले रफ्िो र्द निक जीवििा लागू गिन र्ालेपनछ िात्र ऊ रनत्िकरूपिा 

वृनि हुैँर्द जान्छ! 

एपरिशे् वरल ेञाकाि बढाउिको लानग िात्र हािीलाई बाइबल दर्दिुभएको होइि, तर हाम्रो जीवि पररवतनि गिनको निनतत 

दर्दिुभएको हो!ए 

२. यसल चलेापि पाठ्यक्रिको नविरे्ताहरू यस प्रकारका छिर : 

क. यो सहभानगिलूक कायनक्रि हो 

यस पाठ्यक्रििा सिूहका सब  जिा सहभागी हुन्छिर! 

ि. यो पाठ्यक्रि त्यनत िहैँगो छ ि 

नवद्यार्ीहरूलाई बाइबल, कापी र कलि िात्र रवश्यक पछन। सिूहको अगुवाल ेिात्र निर्देनिका पुनस्तका प्रयोग गछन। 

ग. यो अिकूुलिीय छ 

सिूहको अगुवाल ेउसको उदे्दश्य र नवद्यार्ीहरूको िाैँचोअिुसार यो पाठ्यक्रिलाई अिुकूल बिाउि (पररवतनि गिन) सक् िछे 

(तर यस पाठ्यक्रिको सािग्रीलाई पररवतनि गिे होइि)। 

घ. यो रचािात्िक (सजृिात्िक) छ 

नवद्यार्ीहरूलाई सोच-नवचार गिन, रफ्िो सुनिनश् चत धारणा नवकास गिन, ियाैँ कुरा पत्ता लगाउि र रफ्िा सीप अनि 

कलाहरू प्रयोग गिन यो पाठ्यक्रिले उत्साग प्रर्दाि गछन। 

ङ. यो व्यवहाररक (प्रयोगात्िक) छ 

यी निर्देनिका पुनस्तकाहरूले व्यवहाररक तररकाहरू नसकाउैँछ र त्यस गरी नवद्यार्ीहरूलाई रफूले नसकेका कुराहरू जीवििा 

लाग ूगिन नसकाउैँछ। 

च. यो हस्तान्तरणयोग्य छ 

एउटा निर्देनिका पुनस्तकाको अध्ययि परूा गररसकेका नवद्यार्ीहरूल ेत्यो पाठ्यक्रि अरूहरूलाई तानलि दर्दिको निनतत प्रयोग 

गिन सक् िेछिर। 
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ि. योजिा बिाउिहुोसर 

१. परिशे् वर 

तपाईंलाई परिशे् वरल ेके गिुनपछन भिी बताउिुहुन्छ? तपाईंलाई डोर् याउिको निनतत बाइबल र प्रार्निािा पनवत्र रत्िालाई 

अिुिनत दर्दिुहोसर। 

२. िाैँचोहरू 

तपाईंल ेतानलि दर्दि चाहिुभएका िानिसहरूका िाैँचोहरू के-के हुिर? नतिीहरूका जीविलाई अवलोकि (निरक्षण) गिुनहोसर 

र नतिीहरूल ेके भन्छिर, त्यो सुन् िुहोसर। 

३. अवसरहरू 

तानलिको निनतत अवसरहरू, क्षिताहरू, स्रोत-साधिहरू र करठिाइहरू के-के हुिर? 

४. सािाञ् जस्यताहरू (व्यवस्र्ापिहरू वा तालिलेहरू) 

तपाईंको योजिािा तपाईंले कुि कुरािा तालिलेहरू निलाउिु पछन? तपाईंले तानलि दर्दि चाहकेा िानिसहरूको सङ्ख्या 

कनत छ? प्रत्येक नवद्यार्ीको पररपक् वता र क्षिता के-कनत छ? तानलि नलिको निनतत ती नवद्यार्ीहरूसैँग कनत सिय 

उपलब्ध छ? 

५. स्र्ाि 

तानलि दर्दिको लानग सब जिा भेला हुिसक् ि ेउपयिु स्र्ाि छान् िुहोसर। के सब  नवद्यार्ीहरू उि स्र्ाििा भेला हुि सक्छिर? 

के त्यो स्र्ाििा कुि  वाधा-अवरोध दर्दिे कुराहरू छिर दक? 

 

ग. सिर्मपत िािनसहरूलाई भिान गिुनहोसर 

१. नवद्यार्ीहरूलाई भिान गिुनहोसर 

क. रवश्यिाहरू 

प्रार्निासार् नवद्यार्ीहरूलाई हिेुनहोसर र को-को साैँच् च  नसक् ि चाहन्छिर र नवश् वासयोग्य छिर भिी हिेुनहोसर (२ नतिोर्ी २:२)। 

ि. जािकारी दर्दिहुोसर 

चेलापि कायनक्रििा सहभागी हुिको निनतत नतिीहरूलाई नििन्त्रणा दर्दिुहोसर। उि चेलापि कायनक्रिको बारेिा 

नतिीहरूलाई राम्रोसैँग जािकारी दर्दिुहोसर। 

२. नवद्यार्ीहरूलाई नित िनलनित पाैँच िापर्दण्डहरूप्रनत सिर्मपत हुि अिरुोध गिुनहोसर 

क. नवश् वासयोग्य हुि ु

एि यस तानलिको हरेक सािो सिूहको भेलािा रउिछुे (उपनस्र्त हुिछुे)।ए 

ि. तयारी हुि ु

एयस सािो सिूहको भेलािा रउिुभन्र्दा अनघ ि  ि सब  गृहकायनहरू परूा गिछुे।ए 

ग. नसक् िलायक हुि ु

एि नसक् ि अनि नसकेका कुराहरू जीवििा लागू गिन इच्छुक छु।ए 

घ. प्रनेिलो हुि ु

एि सिूहका अरू सर्दस्यहरूलाई प्रेि गरी नतिीहरूलाई वृनि हुि सहयाता गिेछु।ए 
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ङ. उत्तरर्दायी हुि ु

एि िेरो प्रगनत र करठिाइहरू (सङ्खघर्नहरू) रफ्िो सािो सिूहिा बाैँड्ि इच्छुक छु।ए 

यी कुराहरूप्रनत नवद्यार्ीहरूलाई प्रार्निा गिन लगाउिुहोसर तादक परिेश् वरको सहायतािा नतिीहरू रफ ले गिुनपिे कािहरू 

निणनय गिन सकूिर। 

 

घ. सािग्रीहरूको प्रयोग गिुनहोसर 

१. बाइबल 

नसकाउि र तानलि दर्दि ेकािको लानग बाइबल तपाईंको अनत िहत्वपूणन स्रोत हो। तपाईंल ेतानलि दर्दर्दा सध ैँ बाइबल प्रयोग 

गि ेगिुनहोसर। 

२. निर्देनिका पनुस्तकाहरू 

तपाईंल ेनसकाउैँ र्द  र तानलि दर्दर्द  गर्दान चार वटा निर्देनिका पुनस्तकाहरूलाई पाठ्यक्रिको रूपिा प्रयोग गिुनहोसर। 

३. सतेो-पाटी 

तानलििा नसकाउैँ र्दा सेतो-पाटी, रङ्खगीि कलिहरू र िेट्ि ेवस्तुको प्रयोग गिुनहोसर। 

४. िोट (रटप्पणी) 

तानलि हलर्द गरेका नवद्यार्ीहरूलाई सकेसति धरे  पढाइएका कुराहरूको िोट ले् ि उत्साह दर्दिुहोसर। 

५. इन्टरिटे, रेनडयो र रटनलनभजि 

सिूहका अगुवाहरू र नवद्यार्ीहरूल ेसञ् चारका यी साधिहरूको प्रयोग गरेिा फाइर्दा नलि सक् िेछिर; जस्त : रेनडयो 

कायनक्रिहरू, टेनलनभजि कायनक्रिहरू, नस.डी. र इन्टरिेिा उपलब्ध वेबसाइटहरू रदर्द। 

 

ङ. सािो सिहूहरूलाई वनृि गिुनहोसर 

१. नवद्यार्ीहरूलाई रफ्ि  सािो सिहू सुु  गिन लगाउिहुोसर। 

तपाईंले सािो सिूहिा दर्दिे तानलि पूरा भएपनछ नवद्यार्ीहरूलाई रफ्ि  सािो सिूह सुु  गिन र यी चार वटा निर्देनिका 

पुनस्तकाहरूको प्रयोग गिन उत्साह र चुिौनत दर्दिुहोसर। अर्वा, ियाैँ सािो सिूह सुु  गिनको निनतत नवद्यार्ीहरूलाई र्दईु-र्दईु 

जिाको सिूह बिाइदर्दिुहोसर (लूका १०:१-२)। 

२. निर्देनिका पनुस्तकाहरू केवल सिहूको अगवुाहरूको लानग िात्र हो। 

एउटा निर्देनिका पुनस्तकाबाट नसकेपनछ, नवद्यार्ीहरूले अको सािो सिूहका िानिसहरूलाई नसकाउिेछिर, र नतिीहरूले उि 

निर्देनिका पुनस्तकाको एक-एक प्रनत प्राप् त गिन सक् िछेिर। 

३. ियाैँ सिहूका अगवुाहरूलाई नियनितरूपिा भटे्ि ेगिुनहोसर। 

चेलापिको लानग ियाैँ सिूह बिाएर नसकाइरहकेा सिूहका अगुवाहरूलाई नियनित भेट्िे गिुनहोसर। त्यस्तो भेटघाटिा 

नतिीहरूलाई रफूल े गरेका कािहरूबारे बताउिे िौका दर्दिुहोसर, नतिीहरूका प्रश् िहरू र सिस्याहरूबारे छलफल गिन 

दर्दिुहोसर, नतिीहरूलाई रफ्िो सिूह र भनवष्यको तानलिको निनतत प्रार्निा गिन दर्दिुहोसर। ियाैँ सिूह सुु  गि े सब  

अगुवाहरूलाई सर-सल्लाह दर्दि ेपराििनर्दाता र प्रनिक्षकको िाैँचो परररहन्छ। 

 



© 2009 DOTA                                                निर्दनेिका पुस्तक १, 'चेलापि'                                              पृष्ठ िं. : 18 
 

पाठ १ 
 

१ प्रार्निा 
 

 

सिहूको अगवुा - प्रार्निा गिुनहोसर र तपाईंको सिूह र चेलालाहरू बिाउि ेयो कायनक्रिलाई प्रभुिा सुतपिुहोसर। 

२ रराधिा  (२० नििेट)   

परिेश् वर अर्ाह हुिहुुन्छ 
 

 

नसकाउिहुोसर - 'रराधिा' भिकेो के हो ? 'रराधिा'को पररभार्ा यस्तो छ: 

रराधिा भिेको परिेश् वरप्रनतको श्रिा, भनि, नविम्रता, र सिपनणताको ििोवृनत्त हो। नवनभन् ि प्रकारका प्रार्निाहरू र 

हािीले हरेक दर्दि नजउि ेतररकाद्वारा हाम्रो रराधिा प्रकट हुन्छ। 

परिेश् वरको रराधिा गिन उहाैँ को हुिुहुन्छ भिी हािीले जान् ि ुपछन। रराधिा गि ेहरेक सिय हािीले परिेश् वरको एउटा 

नविेर्ता नसक्छौ ैँ। 

सिहूको अगवुा - 'परिेश् वर अर्ाह हुिुहुन्छ' भन् िे बारेको निक्षालाई पढ्िुहोसर। 

नवर्य - परिशे् वर अर्ाह हुिहुुन्छ 

१. परिशे् वरका सीिाहरू अर्ाह छिर। त पनि िानिसल ेपरिशे् वरलाई जान् ि सक्छ 

अय्यूब ११७-८ पढ्िुहोसर। 

नसकाउिहुोसर -  सवनिनििािर परिेश् वरको सीिालाई कस ले जाैँच्ि सक्र्द ि। परिशे् वरको नवर्यिा सब  र्ोक कस ले पनि जान् ि 

वा बुझ्ि सक्र्द ि। कुि  कुराको पररभार्ा दर्दिु भिेको त्यसको सीिाहरूलाई वणनि गिुन हो। परिेश् वरको पररभार्ा दर्दिु भिेको 

उहाैँको सीिाहरूलाई वणनि गिुन हो। यदर्द कस ले परिेश् वर कस्तो हुिुहुन्छ भिेर उहाैँको पररभार्ा दर्दन्छ भि,े त्यसल े

परिेश् वरको सीिाहरूलाई बुझेको हुन्छ र त्यो परिशे् वरभन्र्दा िहािर हुन्छ।  

परिेश् वरल े हािी िानिसहरूलाई सीिाहरू रािेर सृनष्ट गिुनभयो भिी बाइबलले बताउैँछ। उहाैँल े हाम्रो सीिाहरूलाई 

पररभानर्त गिुन हुन्छ र हाम्रोबारेिा हरेक कुरा जान् िु हुन्छ। यो त्यले उहाैँको सृनष्टिा हाम्रो स्र्ाि कहाैँ छ भिी िहसुस 

गराउैँछ। यसले हािीलाई परिशे् वरको उपनस्र्नतिा अझ बढी िम्र बिाउैँछ। 

तर यदर्द कस ल े परिशे् वरको सीिालाई जाैँच्ि सक्र्द ि अर्वा परिेश् वरको रहस्यको गनहराइलाई बुझ्ि सक्र्द ि भिे, के 

परिेश् वरको बारेिा सब  ञाकाि पाउि असतभव छ त? के हािीले परिशे् वरको बारेिा कुि  कुरा जान् ि सक्छौ ैँ? हो, हािील े 

परिेश् वरको ञाकाि प्राप् त गिन सक्छौ ैँ, तर केवल त्यनत िात्र जनत उहाैँले रफूलाई हाम्रोिाझ प्रकट गिुनहुन्छ। “प्रकट िभएका 

कुराहरू परिप्रभु हाम्रा परिेश् वरका हुिर, तर हािील े यस व्यवस्र्ाका सतपूणन वचि पालि गिनलाई प्रकट भएका कुराहरू 

हाम्रा र हाम्रा सन्तािका लानग सर्दाको निनतत हुिर” (व्यवस्र्ा २९:२९)। 

२.परिेश् वर अर्दशृ्य हुिहुुन्छ। त पनि परिशे् वरल ेरफूलाई िानिसहरूसाि ुप्रकट गिुनहुन्छ। 

कलस्सी १:१५ पढ्िुहोसर। 

नसकाउिहुोसर - परिेश् वर रत्िा हुिुहुन्छ (यूहन् िा ४:२४), त्यस ले िािवीय िजरिा उहाैँ अर्दशृ्य हुिुहुन्छ। कुि  िानिसल े

परिेश् वरलाई र्देिको छ ि र कुि  िानिसले परिशे् वरलाई र्दे् ि सक्र्द ि। स्वयिर परिशे् वरल ेरफ्िो अनस्तत्व र व्यनित्वको केही 

पक्षहरूलाई प्रकट िगराउिु भएसति कस ले पनि उहाैँको अनस्तत्व अर्वा व्यनित्वको वणनि गिन सक्र्द ि। 
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के हािी िानिसहरूल ेपरिेश् वरलाई र्दे्  ि सक्छौ ैँ? सक्छौ ैँ, दकिभिे येि ूख्रीष्ट अर्दशृ्य परिशे् वरको र्दशृ्य प्रनतरूप हुिुहुन्छ। 

अर्दशृ्य सवनिनििािको रत्िा ख्रीष्टद्वारा र्दशृ्य िािव स्वभाविा रउिुभएर िानिसहरूको बीचिा वास गिुनभयो तादक 

िानिसहरूल ेउहाैँलाई र्दे् ि सकूिर। येिूल ेभन् िुभयो, “जसले िलाई र्देिेको छ, त्यसले नपतालाई र्देिेको छ” (यूहन् िा १४:९)। 

हजारौ ैँ िानिसहरूल े येि ू ख्रीष्टको िािव-रूप र जीविलाई र्देिे। नतिीहरूले बाइबलिा जे जनत कुराको अनभलेि रािे, 

त्यसद्वारा अनहले येिू ख्रीष्टलाई र्दे् ि र जान् ि हािीलाई सहायता निल्छ। यिेू ख्रीष्टद्वारा हािी अर्दशृ्य परिशे् वरलाई रे्द्छौ ैँ र 

जान्छौ ैँ। येिू ख्रीष्टिा हािीले परिेश् वरको प्रेि र र्दया, परिेश् वरको पनवत्रता र धार्मिकता, परिेश् वरको सावनभौि र िम्रता 

अनि परिेश् वरको सत्यता र ञाकाि रे्द् ि सक्छौ ैँ, जसलाई संक्षेपिा परिेश् वरको िनहिा भन् ि सदकन्छ। सारंििा भन् िे हो भि े

परिेश् वरको गुणहरू (नविेर्ताहरू) अर्वा नसिताहरू (पूणनताहरू) र उहाैँको उपनस्र्नत ि  परिेश् वरको िनहिा हो। यिू ख्रीष्ट 

परिेश् वरको िनहिाको प्रनतनबतब अनि परिेश् वरक  स्वभावको वास्तनवक प्रनतरूप हुिुहुन्छ (नहबू्र १:३)। स्वगनिा हुिुहुिे अर्दशृ्य 

परिेश् वर पृ्वीिा र्दशृ्य येिू ख्रीष्टिा अनि येिू ख्रीष्टद्वारा प्रकट हुिभुयो। येिू ख्रीष्टिा ि  ईश् वरत्वको सब  पररपूणनता िरीरिा 

वास गर्दनछ (कलस्सी २:९)। 

३. परिशे् वर अप्राप्य (पगु् ि िसदकि,े पहुैँचभन्र्दा बानहरको) हुि ुहुन्छ। त पनि परिशे् वर हाम्रो पहुैँचिा हुिहुुन्छ 

१ नतिोर्ी ६:१६ पढ्िुहोसर।  

परिेश् वर अप्राप्य ज्योनतिा वास गिुनहुन्छ। परिेश् वरको पहुैँचिा कोही पनि जाि सक्र्द ि। परिेश् वरलाई हिेन वा भेट्ि कोही 

स्वगनिा उनक्लजाि सक्र्द ि। परिेश् वर अर्दशृ्य िात्र हुिुहुन् ि, उहाैँ िािवीय प्रयासद्वारा अप्राप्य पनि हुिुहुन्छ। बाइबलद्वारा 

रफूलाई प्रकट गराउिुहुि ेजीनवत परिशे् वरकहाैँ पुग् िको निनतत यो संसारको कुि  पनि धिनल ेहािीलाई सहाता गिन सक्र्द ि! 

के हािी परिेश् वरकहाैँ पुग् ि सक्छौ ैँ? हािी परिेश् वरकहाैँ पगु् िे होइि, तर परिेश् वर हािीकहाैँ रउिुहुन्छ भिी बाइबलल े

नसकाउैँछ! रफूलाई हाम्रोिाझ प्रकट गिन परिेश् वर पृ्वीिा ओर्मलरउिुभयो। परिशे् वरल े हाम्रो किजोर िािव स्वभाव 

धारण गरी हाम्रो िाझिा वास गिन रउिुभयो (यूहन् िा १:१, १४; दफनलप्पी २:६-८)। हािीले उहाैँलाई जान् ि सकौ ैँ, ग्रहण 

गिन सकौ ैँ र व्यनिगतरूपिा उहाैँसैँग सतबन्ध रा् ि सकौ ैँ भन् िे हतेुल ेपरिशे् वर हािीकहाैँ रउिुहुन्छ। यो संसारको हरेक धिन 

जीनवत परिेश् वरकहाैँ पुग् ि पूणनरूपिा अप्राप्य छ। तर येि ूख्रीष्टिा जीनवत परिेश् वर नवगत इनतहासिा हािीकहाैँ रउिुभयो 

र रज पनि उहाैँ हािीकहाैँ रउिुहुन्छ। केवल येि ूख्रीष्टिा िात्र परिेश् वरकहाैँ पुग् ि सदकन्छ! 

सिहूको अगवुा - परिशे् वरको अप्राप्य नविेर्ताको निनतत उहाैँको रराधिा गिुनहोसर। तीि-तीि जिाको सािो सिूहहरूिा 

उहाैँको रराधिा गिुनहोसर। 

 

३ निक्षा  (७० नििेट)   

परिेश् वरसैँग व्यिगत सिय 

ििपिे सत्य पत्ता लगाउिे तररका 

 

क. प्ररेणा 

येिू ख्रीष्टसैँग र्द निक सङ्खगनत गिे सिय दकि िहत्वपूणन छ? 

१. एक सार् िािा िाि ेिििुा :  

दकि िानिसहरू एक सार् िािा िाि ु चाउैँछिर? 

प्रकाि ३:२० पढ्िुहोसर। 
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रटप्पणी - िानिसहरू एक सार् िािा िाि ु चाउैँछिर दकिभिे त्यसरी ि  नतिीहरू एक-अकानसैँग सङ्खगनत गिे गछनिर! 

बाइबलिा, 'एक सार् िािा िािु' सङ्खगनतको एक ििुिा हो। येिू ख्रीष्ट िण्डलीको सभाहरूको बानहर िडा हुि चाहिुहुन् ि, 

तर उहाैँ िानिसहरूसैँग सङ्खगनत गिन िानिसहरूको िाझिा रउि चाहिुहुन्छ। त्यस गरी, येिू ख्रीष्टलाई तपाईंल ेरफ्िो हृर्दय 

र जीवििा ग्रहण गिुनभएपनछ, सब भन्र्दा पनहले येिू तपाईंसैँग सङ्खगनत गिन चाहिुहुन्छ। जसले येिू ख्रीष्टलाई ग्रहण गछन, 

त्यसले परिेश् वरलाई ग्रहण गछन (ित्ती १०:४०; कलस्सी १:१५) र जसले यिेू ख्रीष्टसैँग सङ्खगनत गछन, त्यसले पनवत्र 

रत्िाद्वारा भएर परिेश् वरसैँग सङगनत गछन (यूहन् िा १६:१३-१५)। 

२. यिे ूख्रीष्टसैँग सङ्खगनत गि ेउपायहरू : 

िानिसहरूको सार्िा िािा िाैँर्दा तपाईं के गिुनहुन्छ? 

रटप्पणी - तपाईंल ेअरू िानिसहरूको सार्िा िािा िाैँर्दा, तपाईंल ेिािेकुरा रफ्िो िरीरनभत्र पठाउिुहुन्छ र एक रपसिा 

बातनचत गिुनहुन्छ। रनत्िकरूपिा, तपाईंहरूले एकसार् िािा िाैँर्दा अर्वा येि ूख्रीष्टसैँग सङ्खगनत गर्दान, तपाईंल ेरनत्िक 

भोजिलाई रफ्िो सिझ र हृर्दयनभत्र लािु हुन्छ र प्रार्निाद्वारा येिू ख्रीष्टसैँग बातनचत गिुनहुन्छ। 

के कुरालाई यिेलू ेरनत्िक भोजि भन् िहुुन्छ? 

ित्ती ४:४; यूहन् िा ४:३४; १ पतु्रस २:२ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - परिशे् वरको वचि ि  वास्तनवक रनत्िक भोजि हो, जुि परिेश् वरले बाइबलिा (पनवत्र पुस्तक अर्वा पनवत्र 

धिनिास् त्रिा) प्रकट गिुनभएको छ। कुि  व्यनिले बाइबलिा लेनिएअिुसार गिन र्ालेपनछ उसले नजउि सुु  गछन। येिू ख्रीष्टसैँग 

सङ्खगनत गिनको लानग (जुि परिेश् वरसैँग सङ्खगनत गिुन हो), तपाईंले परिेश् वरको वचिबाट रफूलाई िुवाउि नसक् ि  पछन। 

बाइबलिा परिेश् वरल ेभन् िुभएअिुसार ि  तपाईंल े'िाि', 'पचाउि' र 'नजउि' नसक् ि ुपछन। 

 कसरी तपाईंल ेपरिशे् वरसैँग कुराकािी गिुन हुन्छ? 

 भजिसङ्खग्रह ६२:८; लूका ११:१-४ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - तपाईंल े प्रार्निाद्वारा परिशे् वरसैँग कुराकािी गिुनहुन्छ। परिेश् वरसैँग सङ्खगनत गिनको लानग तपाईंले प्रार्निा गिन 

नसक् ि  पछन। प्रार्निा भिेको धार्मिक दक्रयाकलापको अभ्यास होइि। यो तोदकएको धार्मिक िब्र्दहरू बोल्िु र तोदकएको 

रसिहरूिा बस् ि ु पनि होइि। प्रार्निा भिेको एक िात्र साैँचो अनि जीनवत परिशे् वरसैँग स्वेच्छासैँग र रिनन्र्दतरूपिा 

सङ्खगनत गिे रनत्िक सिय हो। प्रार्निािा परिेश् वर तपाईंसैँग व्यनिगतरूपिा बोल् िुहुन्छ अनि उहाैँल े भन् िुहुि े कुरािा 

तपाईंले प्रनतदक्रया जिाउिुहुन्छ। अर्वा प्रार्निािा तपाईंल े रफ्िो हृर्दय परिेश् वरनतर पोिाउिुहुन्छ र उहाैँल े रफ्िो 

सियिा तपाईंलाई उहाैँको तररकाअिुसार त्यसको जवाफ दर्दिुहुन्छ। परिेश् वरले रफ्िो वचिद्वारा तपाईंसैँग बोल् िुहुि े

कुराप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि नसक् िुहोसर। रफ्िो हृर्दय िोल्ि नसक् िुहोसर र तपाईंको हृर्दयिा भएका सब  कुरा परिेश् वरको 

सािु ल जािुहोसर। 

३. यिे ूख्रीष्टसैँग सङ्खगनत गि ेनजतिवेारी  

नसकाउिहुोसर - प्रकाि ३:२० ले पनहले यिेू तपाईंसैँग िािुहुन्छ अनि तपाईंल ेयेिूसैँग िािुहुन्छ भिी बताउैँछ। 

यस घटिािा भोजको रयोजिा गि ेको-को हुिर? 

भोजको रयोजिा गिे नवश् वासीहरूको नजतिेवारीहरू के-के हुिर? 

रटप्पणी - येिूल ेतपाईंसैँग िािहुुैँर्दा, तपाईं भोजको रयोजक अनि येिूचाहह तपाईंको पाहुिा हुिुहुन्छ। 

येिू ख्रीष्टप्रनत तपाईंको नजतिेवारीहरू के-के हुिर? 
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ि ले भोजको रयोजिा गर्दान, रफूसैँग भएको कुराहरू यिेू ख्रीष्टलाई दर्दि ुिेरो नजतिेवारी हो। नविेर्गरी िेरो हृर्दय, िरेो 

सिय र उहाैँसैँग सङ्खगनत गि ेिेरो उत्सुकता उहाैँलाई दर्दिपुछन, र त्यस गरी िरेा पापहरू, करठिाइहरू र डरहरू पनि यस िा 

पछनिर। 

येिू भोजको रयोजक हुैँर्दा उहाैँको नजतिेवारीहरू के-के हुि? 

रटप्पणी - तपाईंल ेयेिूसैँग भोज िािुहुैँर्दा, भोजको रयोजक यिेू हुिुहुन्छ र तपाईंचाहह पाहुिा हुिुहुन्छ। 

तपाईंप्रनत उहाैँको नजतिेवारीहरू के-के हुिर? 

येिूले भोजको रयोजिा गिुनहुैँर्दा, ि ले उहाैँिा धरे  कुराको अपेक्षा गिन सक् छु! पाहुिाको ह नसयतले उहाैँसैँग सङ्खगनत गि े

सियिा परिेश् वर िसैँग व्यनिगतरूपिा बोल् िुहुिेछ भिी ि अपेक्षा गिन सक्छु। परिेश् वरल ेउि दर्दि िेरा सब  वास्तनवक 

िाैँचोहरू पूरा गररदर्दिुहुिेछ भिेर पनि अपेक्षा गिन सक्छु (नहबू्र ४:१५-१६)। 

४. यिे ूख्रीष्टसैँगको सङ्खगनतको निरन्तरता (बारतबारता)  

 साधरणतया तपाईं दर्दििा कनतपटक िािुहुन्छ? 

रटप्पणी - नियनितरूपिा िािु दकि िहत्वपूणन हुन्छ? परिशे् वरसैँगको हाम्रो सङ्खगनतिा प्रकाि ३:२० को तात्पयन के हो? 

प्रायजसो िानिसहरूले दर्दििा र्दईु वा तीिपटक िान्छिर। रफूलाई स्वस्र् रा् ि र काि गि ेिनि रजनि गिन हािीले असल 

िािेकुरा िािे िात्र होइि, त्यसलाई नियनितरूपिा िािु पनि रवश्यक हुन्छ। प्रकाि ३:२० िा भएको ििुिाअिुसार हरेक 

दर्दि हािीले परिेश् वरसैँग सङ्खगनत गिे सिय निलाउिु उनचत हुन्छ। 

 यिे ूख्रीष्ट िािव र्देहधारण गरी रउिहुुैँर्दा, उहाैँको नियनित बािी कस्तो नर्यो? 

 यि या ५०:४-५; िकून स १:३५ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - पुरािो करारिा येि ूख्रीष्टलाई 'परिप्रभुको सेवक' भनिएको छ। यि या ५० अध्याय येिू ख्रीष्टको बारेिा गररएको 

अगिवाणी पृ्वीिा उहाैँको पनहलो रगििभन्र्दा ७०० वर्नपनहले लेनिएको नर्यो। येिूल ेहरेक नबहाि नपता परिेश् वरको 

निक्षा सुन् िुहुन््यो र परिेिर  वरसैँग प्रार्निा गिुनहुन््यो। तसर्न, येि ू ख्रीष्ट यो संसारिा हुिुहुैँर्दा, उहाैँल े नपता परिशे् वरसैँग 

नबहाि नियनित सङ्खगनत गिुनहुन््यो। 

 राजा र्दाऊर्दको नियनित बािी के नर्यो? 

 भजिसङ्खग्रह १४३:८,१०; १:१-२; ५:३ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - नबहाि  राजा र्दाऊर्दल ेरफ्िो निनतत परिेश् वरबाट प्रेिको िब्र्दहरू सुन् ि ेअपेक्षा गिुनहुन््यो। अनि रफू हहड्िपुि े

बाटो परिेश् वरले र्देिाइदर्दिुहुन्छ भिी उहाैँले अपेक्षा गिुनहुन््यो। उहाैँले परिशे् वरको वचिहरू ििि गर्दैगर्दान त्यस्तो हुिेग्यो। 

प्रार्निाहरूद्वारा नतिले रफ्िा निवेर्दिहरू परिेश् वरको सािु रा्र्े। त्यसपनछ परिशे् वरले गिन गइरहिुभएको कुरा नतिल े

रिावार्दी भएर प्रनतक्षा गर्े। यस प्रकार राजा र्दाऊर्दसैँग पनि नबहाि परिशे् वरसैँग सङ्खगनत गि ेनियनित सिय नर्यो। 

सारंि - र्द निकरूपिा परिशे् वरसैँग नबताउिलुाई हािी 'िान्त सिय' (quite time) अर्वा 'भनििय सिय' (devotional 

time) भन्र्दछौ ैँ। तपाईंले पनि परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउिे बािी बसाल्िुहोसर। तपाईंले परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउैँ र्दा, बाइबलबाट परिेश् वरका बचिहरू 'िािुहोसर' र प्रार्निाद्वारा परिेश् वरसैँग 'कुराकािी' गिुनहोसर। 
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ि. नवनध 

परिेश् वरसैँग र्द निकरूपिा कसरी व्यनिगत सिय नबताउिे? 

नसकाउिहुोसर - परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउिे पिनतलाई ििपिे सत्यता पत्ता लगाउिे नवनध भनिन्छ। 

यो नवनधिा ५ वटा चरणहरू छिर। परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउिे नवनध (ििपिे सत्यता पत्ता लगाउिे तररका) र 

बाइबल अध्ययि गिन तररका (पाैँच चरणहरू भएको नवनध) बीचको नभन् ितालाई ध्याि दर्दिुहोसर। 

घरेलु सङ्खगनतको अन्तिा सिूहको अगुवाले हरेक व्यनिलाई बाइबलको ७ वटा िण्डहरू तोदकदर्दिेछ र उि सािो सिूहका 

िानिसहरूले त्यो हप् ताभरर ती बाइबल िण्डहरूबाट परिेश् वरसैँग सङ्खगनत गरेर व्यनिगत सिय नबताउिेछिर। 

चरण : १ - प्रार्निा गिुनहोसर। 

सचेत हुैँर्द  परिशे् वरको उपनस्र्नतिा प्रवेि गरी उहाैँसैँग रफ्िो व्यनिगत सिय सुु  गिुनहोसर। बाइबलिा भएका वचिहरू र 

उहाैँको रत्िाद्वारा परिेश् वर तपाईंसैँग व्यनिगतरूपिा बोल्िुभएको होसर भिी उहाैँलाई निवेर्दि गिुनहोसर। बाइबलका 

वचिहरूद्वारा तपाईंको जीविलाई िवीकरण गिन अर्वा बनलयो पािनको निनतत परिशे् वसैँग निवेर्दि गिुनहोसर। उर्दाहरणको 

लानग तपाईंल ेयसरी प्रार्निा गिन सक् िुहुन्छ, एप्रभु, िरेा रैँिा िोनलदर्दिुहोसर , र ि तपाईंको वचििा उर्देकका कुराहरू र्दे् ि 

सकूैँ ए (भजिसङ्खग्रह ११९:१८)। 

चरण : २ - पढ्िुहोसर। 

हरेक दर्दि रफूलाई दर्दइएको बाइबलका सात िण्डहरूिध्ये एउटा िण्ड पढ्िुहोसर। 

चरण : ३ - उि िण्डबाट रफूलाई ििपिे सत्यता छान् िुहोसर। 

तपाईंको 'ििपि ेसत्यता' भिेको तपाईंले पढेको बाइबल िण्डको एउटा पर्द वा केही पर्दहरू वा नविेर्गरी एउटा सत्यता हुि 

सक्छ। त्यो यस्तो नवचार वा सत्यता हो, जसल े तपाईंको नवचारलाई उते्तनजत पारेर अर्वा तपाईंको हृर्दयलाई छोएर 

परिेश् वर बोल्िुहुन्छ। 

चरण : ४ - तपाईंको ििपिे सत्यतालाई ििि गिुनहोसर। 

तपाईंल ेपरिशे् वरको वचिलाई ििि गिुनहुन्छ दकिभि ेतपाईंल ेत्यसको सत्यतालाई बुझ्ि चाहिुहुन्छ, त्यसबाट िवीकरण हुि 

वा िनि प्राप् त गिन चाहिुहुन्छ र त्यसलाई जीवििा प्रयोग वा लागू गिन चाहिुहुन्छ। इसाईहरूल ेगिे ििििा चार वटा 

भागहरू हुन्छिर। 

 तपाईंको ििपिे सत्यतानभत्र भएका फरक-फरक िब्र्दहरूको अर्न नवचार गिुनहोसर। रफ लाई यस्ता प्रश् िहरू 

सोध् िुहोसर; जस्त : को?, के?, कहाैँ?, कनहले?, दकि?, कसरी? रदर्द। 

 तपाईंल ेनवचार गर्दान परिेश् वरसैँग प्रार्निा गिुनहोसर। ती िब्र्दहरूको अर्न िोनलदर्दिुहोसर अर्वा त्यसबाट तपाईंले के 

कुरा जािेको, नवश् वास गरेको अर्वा के हुि र गिन परिशे् वर चाहिुहुन्छ, सो प्रकट गररदर्दिुहोसर भिी रफ्िो दर्दिाग 

र हृर्दयबाट परिशे् वरसैँग सोध् िहुोसर। अनि परिशे् वरले तपाईंलाई भनिरहिुभएको कुराप्रनत प्रनतदक्रया जिाउिुहोसर। 

 तपाईंले पत्ता लगाउिुभएको ििपिे सत्यतासैँग रफ्िो व्यनिगत जीवि अर्वा रफू नजइरहकेो संसारलाई तुलगा 

गरेर हिेुनहोसर। रफ लाई यस्ता प्रश् िहरू सोध् िुहोसर : एयो सत्यताको ज्योनतिा िेरो िाैँचो के हो?', एकसरी यो 

सत्यताले िलाई िवीकरण गछन अर्वा बनलयो पाछन?ए, एयस िण्डबाट परिशे् वर ि ल े के कुरा जािेको, नवश् वास 

गरेको, के भएको अर्वा के गरेको चाहिुहुन्छ?ए 

 परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा ििि गरेको वचिबाट प्राप् त गरेको नवचारहरूिध्ये सब भन्र्दा िहत्वपूणन 

नवचारलाई कापीिा ले्  िुहोसर। 

चरण : ५ - रफ्िो ििपिे सत्यताको लानग प्रार्निा गिुनहोसर। 

रफ्िो ििपि ेसत्यता (वचि ििि गर्दान प्राप् त भएको नवचार) लाई परिेश् वरसैँग प्रार्निा गिुनहोसर। चार दकनसिका फरक 

िानिसहरूका लानग छोटकरीिा प्रार्निा गिुनहोसर: 
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 रफ्िो निनतत तपाईंको ििपिे सत्यता लाग ूहोसर भिी प्रार्निा गिुनहोसर। 

 रफ्िो पररवारको कुि  सर्दस्यको जीवििा उि सत्यता लाग ूहोसर भिी प्रार्निा गिुनहोसर। 

 रफ्िो िनजक बस् िे व्यनि, कुि  नछिेकी, िण्डलीको सर्दस्य वा रफ्िो सहकिीको जीवििा त्यो सत्यता लाग ूहोस 

भिेर प्रार्निा गिुनहोसर। 

 रफूबाट टाढा बस् िे, जस्त : अको सहर वा अको र्देििा बस् िे कुि  िानिसको जीवििा त्यो सत्यता लागू होसर भिरे 

प्रार्निा गिुनहोसर। 

 

 

ग. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउि ेसझुावहरू 

 

१. र्द निकरूपिा परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउि ु: 

 नसकाउिहुोसर - परिशे् वरसैँग र्द निक व्यनिगत सिय नबताउिुहोसर। 

हरेक दर्दि तपाईं एक्ल  अर्वा अरू िानिसहरूका सार्िा परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउिुहोसर। 

तपाईंल ेनबहाि, दर्दउैँसो, साैँझ वा रातको सियिा परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउि सक् िु हुन्छ। 

ििपिे सत्यताको नवनधलाई प्रयोगिा ल्याउिुहोसर। 

बाइबल पढ्ि ेयोजिालाई प्रयोगिा ल्याउिुहोसर (निर्देनिका पसु्तक १ र पररनिष्ट २ हिेुनहोसर)। 

बाइबलिा नचिो लगाउिे नवनधलाई प्रयोगिा ल्याउिुहोसर (निर्देनिका पुस्तक १ र पररनिष्ट ३ हिेुनहोसर)। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सियको लानग छुट्ट  िोटबकु : 

 नसकाउिहुोसर - परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउिे बेलािा ले् िको निनतत छुट्ट  कापी (िोटबुक) नलिुहोसर। 

यी कुराहरू ले् िे बािी बसाल्िहुोसर। 

 निनत र सिय 

 परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा तपाईंल ेपढेको बाइबल िण्ड 

 तपाईंल ेििपिे सत्यता पत्ता लगाएको बाइबल िण्ड 

 सब  िहत्वपूणन सत्यताहरू, जुि तपाईंल ेयार्द गरेको वा अरूलाई बाैँडेको परिेश् वर चाहिुहुन्छ 

परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा ले् िुभएको तपाईंको कापीले रफूल े नसकेका कुराहरू अरू िानिसहरूका िाझिा 

बाैँड्ि सहायता गिेछ। परिेश् वरल ेनवगतिा तपाईंलाई के भन् िुभएको नर्यो भिी स्िरण गिन यसल ेसहायता गिछे। तपाईंल े

तपाईंल ेती कुराहरू पनछ पढ्िहुुैँर्दा, कसरी परिेश् वरल ेतपाईंलाई डोर् याउैँ र्द  ल्याउिुभएको रहछे भन् िे ढाैँचा र्दे्  ि सक् िु हुन्छ। 

३. सिहूिा रहरे परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउि ु: 

  नसकाउिहुोसर - सिूहिा रहरे परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउिुहोसर। 

परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउि चाहिे िानिहरूको सािो सिूह बिाउिुहोसर। उि सािो सिूहिा पररवारका 

सर्दस्यहरू, नित्रहरू अर्वा नछिेकिा बस् िे नवश् वासीहरूलाई रा् ि सदकन्छ। सब लाई उपयुि हुि ेसियिा भेला हुि ेगिुनहोसर। 

केही इसाईहरू काििा जािुभन्र्दा अगानड नबहाि  परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउि र प्रार्निा गिन एकसार् भेला हुि े

गछनिर। 
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 िान्त सिय - उि सािो सिूहका िानिसहरूलाई र्दईु-र्दईु जिािा नबभाजि गिुनहोसर। ती र्दईु-र्दईु जिाको सिूहलाई 

ििपि ेसत्यता पत्ता लगाउि े नवनध प्रयोग गरी परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउि लगाउिुहोसर। यदर्द व्यवहाररक हुन्छ 

भिे िान्त सियको निनतत तीि वा चार व्यनिहरूलाई एक सार् रा् िुहोसर। 

 ििपि ेसत्यता बाैँड्ि ेसिय - अन्तिा, सब जिा एक  ठाउैँिा भेला हुिुहोसर र प्रत्येक व्यनिल ेरफूसैँग भएको ििपि े

सत्यता छोटकरीिा बाैँड्िुहोसर र त्यसको सार्  त्यस िण्डबाट रफूल े नसकेको िहत्वपूणन कुराहरू पनि एक-रपसिा 

बाैँड्िुहोसर। 

 प्रार्निा गि ेसिय - अन्तिा, रफूले प्राप् त गरेका कुराहरूको बारेिा पाल पालो छोटकरीिा प्रार्निा गिुनहोसर। 

४. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सियको बारेिा बाैँड्िु : 

 नसकाउिहुोसर - हरेक हप् ता परिेिर  वसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा पाएका कुराहरू बाैँड्िुहोसर। 

यदर्द तपाईंको सिूहका िानिसहरू हप् तािा एकपटक िात्र भेट्िे गछनिर भि ेउि सियको एक भागलाई 'बाैँड्ि ेसिय' को 

रूपिा प्रयोग गिुनहोसर। 

(सिूहका अगुवाहरूको लानग बािाइएको निर्देनिका १ िा भएको कायनक्रि सिय तानलका हिेुनहोसर)। 

उि सिूहको प्रत्येक व्यनिल ेगत हप् ताभरर परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा प्राप् त गरेका कुराहरूिध्ये एउटा कुरा 

िात्र बाैँड्ि लगाउिुहोसर। 

अन्तिा, रफूल ेप्राप् त गरेका कुराहरूको बारेिा पाल पालो छोटकरीिा प्रार्निा गिुनहोसर। 

 

 

घ. व्यवहाररक अभ्यास 

१. र्द निकरूपिा परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउि ु: 

ििपि े सत्यता पत्ता लगाउि े तररका र तोदकएको बाइबल िण्डहरू (अर्वा बाइबल पढ्ि े योजिा) को प्रयोग गर्द ै

परिेश् वरसैँग र्द निक सङ्खगनत गिन सुु  गिुनहोसर। प्रत्यके दर्दि परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँर्दा रफ्िो कापीिा ले्  िे 

गिुनहोसर। परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउिे काि तपाईं एक्ल  अर्वा सिूहिा रहरे गिन सक् िुहुन्छ। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँर्दा पाएको कुरा सिहूिा भलेा हुैँर्दा बाैँड्ि ु: 

तपाईं सिूहिा र्द निक अर्वा साप् तानहकरूपिा भेला हुैँर्दा प्रत्यके व्यनिल ेपरिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा पाएको 

कुराहरूिध्ये एउटा कुरा बाैँड्िहुोसर (िोटबुक हरेेर)। 

४ अभ्यास  (२० नििेट)   

परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय - ििपिे सत्यता पत्ता लगाउिे तररका 

 

बाइबलबाट एउटा िण्ड छान् िुहोसर, उर्दाहरणको लानग भजिसङ्खग्रह २३:१-६ छान् िुहोसर। तपाईंको सिूहलाई र्दईु-र्दईु जिािा 

नबभाजि गिुनहोसर। अनि ििपिे सत्यता पत्ता लगाउि े नवनध प्रयोग गर्द ै र्दईु-र्दईु जिा बसेर परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउिुहोसर। 

५ प्रार्निा  (८ नििेट)   

परिेश् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रयात्िक प्रार्निा 
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रज तपाईंल ेनसक् िुभएको कुराको निनतत परिशे् वरलाई जवाफ दर्दि सिूहका व्यनिहरूल ेपाल पालो छोटकरीिा प्रार्निा 

गिुनहोसर। अर्वा सिूहलाई र्दईु वा तीि जिाको सिूहिा नबभाजि गिुनहोसर र रज नसकेको कुराको निनतत परिशे् वरलाई 

जवाफ दर्दि प्रार्निा गिुनहोसर। 

६ गहृकायनको निनतत तयारी (२ नििेट)   

अको पाठको लानग 

 

सिहूको अगवुा - सिूहका सर्दस्यहरूलाई घरिा गिुनपिे गृहकायनको तयारी कसरी गिे भिी लनेिएको कागज दर्दिुहोसर अर्वा 

नतिीहरूलाई ती कुराहरू कापीिा ले् ि लगाउिुहोसर। 

१. प्रनतविता - सिूहका िानिसहरूलाई नियनितरूपिा परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय (िान्त सिय) नबताउिु पछन 

भिी प्रनतविता गराउिुहोसर। यो काि गिन तपाईंल ेरफूलाई उपयुि हुिे सिय छान् िुहोसर। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - ित्ती १:१-७:२९ सतिको िण्डलाई प्रत्येक दर्दि एक अध्याय अध्ययि गरी 

परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउिुहोसर। ििपि ेसत्यता पत्ता लगाउिे नवनधलाई प्रयोग गिुनहोसर र रफूले पत्ता 

लगाएका कुराहरूको रटप्पणी ले् िुहोसर। 

३. बाइबल अध्ययि - पनहलो बाइबल अध्ययि लूका ८:४-१५ बाट घरि  तयार गिुनहोसर। नवर्य: परिशे् वरको 

वचिप्रनत कसरी ि ले प्रनतदक्रया जिाउैँ छु? 

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

हिेुनहोसर (भजिसङ्खग्र ५:३)। 

५. चलेाहरू बिाउि ेतपाईंको िोटबकुलाई अद्यावनधक बिाउिुहोसर। त्यसिा रराधिाको रटप्पणी, निक्षाको रटप्पणी र 

गृहकायनको लानग तयारी गि ेयी कुराहरू ले्  िुहोसर। 
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पाठ २ 

१ प्रार्निा  

 सिहूको अगवुा - प्रार्निा गिुनहोसर र तपाईंको सिूह र चेलालाहरू बिाउि ेयो कायनक्रिलाई प्रभुिा सुतपिुहोसर। 

 

२ नसकेको कुरा बाैँड्ि ु(२० नििटे)     

                                                       ित्ती 
 

तपाईंलाई तोदकएको बाइबल िण्ड (ित्ती १:१-७:२९) बाट परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा नसक् िुभएको 

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

िोटबुकबाट पढ्िुहोसर)। 

नसकेको कुरा बाैँड्ि ेव्यनिल ेबोलेको सुन् िुहोसर, उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई स्वीकार गिुनहोस। उसल े

बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

 

३  बाइबल पर्द कण्ठ (२० नििेट) 

िनुिको निश् चयता : यहून्ना १०:२८ 

 

क. बाइबल पर्द कण्ठको निनतत प्ररेणा 

पढ्िहुोसर: एदफसी ६:११,१७; ित्ती ४:२-४ (व्यवस्र्ा ८:३) 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर: बाइबलका पर्दहरू (िण्डहरू वा अध्यायहरू) कण्ठ गिुन दकि िहत्वपुणन छ? 

रटप्पणीहरू: कण्ठ गररएका बाइबल पर्दहरूले र्दषु्टका िनिहरूिानर् नवजय  पाउि तपाईंलाई िद्दत गर्दनछ। 

 

 

ि.  ििि / ध्याि 

पर्दहरू कण्ठ गि े पनहलो िृंिलाचाहह 'निश् चयता'को बारेिा हो। कण्ठ गि े पाैँच पर्दहरूको निर्नकहरू यी हुिर : िुनिको 

निश् चयता, प्रार्निाको उत्तरको निश् चयता, नवजयको निश् चयता, क्षिार्दािको निश् चयता र परिशे् वरको अगुवाइको निश् चयता। 

कण्ठ गिुनपि ेपर्द : िुनिको निश् चयता: यूहन् िा १०:२८ नतिीहरूलाई ि अिन्त जीवि दर्दन्छु, र नतिीहरू कनहल्य  िष्ट हुि े

छ ििर, र कस ले नतिीहरूलाई िरेो हातबाट िोसी  ल जािछे ि। 

१. अिन्त जीविको अर्न 

अिन्त जीवि भिेको के हो? अिन्त जीवि भिेको जीविको एउटा ियाैँ प्रकार हो। यो अनत राम्रो जीवि, अर्नपणून जीवि, 

चुिौनतपूणन जीवि, उते्तनजत जीवि र सन्तोर्प्रर्द जीवि हो। यो एउटा यस्तो जीवि हो, जसको अन्त कनहल्य  हुैँर्द ि। यो यिे ू

ख्रीष्टिा भएर जीनवत परिशे् वरसैँगको सब  र्ोकभन्र्दा िानर्को एउटा सतबन्ध हो। यो एक िात्र सत्य परिशे् वर र यिे ू

ख्रीष्टलाई नचन् िे व्यनिगत र गनहरो ञाकाि हो (यूहन् िा १७:३)।  
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२. अिन्त जीवि कसरी प्राप् त गि?े 

यो एउटा कृपापूणन उपहार हो! परिेश् वरल े िानिसहरूलाई एउटा व्यनिद्वारा भएर िात्र अिन्त जीवि दर्दिुहुन्छ भन् ि े

इनतहासिा पाउैँछौ ैँ, जुि येिू ख्रीष्टद्वारा भएर हो। अिन्त जीविलाई किाउि सक्र्द िौ ैँ तर हो नसत्त िा प्राप् त गिन सदकिे एउटा 

उपहार हो। जब तपाईंले रफ्िो हृर्दय र जीवििा येि ूख्रीष्टलाई ग्रहण गिुनहुन्छ, तपाईंले यो अिन्त जीवि पनि ग्रहण गिुन 

हुन्छ। यदर्द कस ले यिेू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्दैि भि ेउसले अिन्त जीवि पनि प्राप् त गर्दिै।  

३. नवनवश् वासीहरूको निनतत तीि निश् चयताहरू 

उसले अिन्त जीवि पनहल्य  पाइसकेको छ र यसको अन्त कनहल्य  हुिछे ि।  

अनन्ति न्यायको दर्दििा उसलाई र्दोर्ी ठहर् याइि ेछ ि। िरकल ेउसलाई िष्ट गिे छ ि।  

येिू ख्रीष्टको हातर्देनि उसलाई कुि  पनि  र्ोकले र कस ले पनि िोसेर ल िाि सक् ि ेछ ि (रोिी ८:३८-३९)। 

 

ग.  बाइबल पर्द कण्ठ गिुन 

१. ले्  िहुोसर 

एउटा सार्दा काडन अर्वा तपाईंको िोटबुकको एउटा पािािा बाइबलको पर्दलाई नित िािुसार ले् िुहोसर : पनहलो लाइििा 

नवर्य अर्वा निर्नक ले् िुहोसर। त्यो पर्दको र्दोस्रो लाइिबाट बाइबल िण्डलाई ले् िुहोसर। एउटा धको कोिुनहोसर र बाइबलको 

त्यस पर्दको सन्र्दभनलाई त्यस धकानको िुनि लाइि-लाइि गरेर ले् िुहोसर। त्यो पर्दको बाइबलीय सहायक पर्दलाई पािाको 

सब भन्र्दा िुनन्तर र काडनको पछानडपरट्ट ले् िुहोसर। 

 

उर्दाहरण 
िुनिको निश् चयता 

यूहन् िा १०:२८  

यूहन् िा १०:२८  नतिीहरूलाई ि अिन्त जीवि दर्दन्छु, र नतिीहरू 

कनहल्य  िष्ट हुिे छ ििर, र कस ले नतिीहरूलाई िेरो 

हातबाट िोसी ल जािेछ ििर। 

यूहन् िा १०:२८ 

 

२.  कण्ठ गिुनहोसर 

बाइबलको त्यस पर्दलाई ठीक तररकाले कण्ठ गिुनहोसर। 

सध ैँ निर्नक, बाइबल िण्ड र बाइबलको पर्दको पनहलो हरफबाट सुु  गिुनहोसर। 

जब कुि  गनल्तनविा ि  तपाईंल े यसलाई भन् ि सक् िुहुन्छ, तब त्यस पर्दको र्दोस्रो हरफलाई पनि जोड्िुहोसर र सुु र्देनि ि  

त्यसलाई फेरर र्दोहोर् याउिुहोसर, जुि नवर्य, बाइबल िण्ड र त्यस पर्दको र्दईु हरफहरू हुिर। 

जब कुि  गनल्तनबिा ि  तपाईंले यसलाई पनि भन् ि सक् िुहुन्छ, तब बाइबलको त्यस पर्दको तेस्रो हरफलाई जोड्िुहोसर र 

सुु र्देनि फेरर र्दोहोर् याउिुहोसर, जुि निर्नक, बाइबल िण्ड र त्यस पर्दको नतिवट  हरफहरू हुिर। 

अलग-अलग नहस्सा गरेर बाइबलको पर्दलाई कण्ठ िगिुनहोसर, दकिभिे त्यसो गिानले ती नहस्साहरूको बीचिा भएका 

सतबन्धहरूलाई तपाईंले कण्ठ गिन सक् ि ुहुन् ि। सध ैँ पर्दको सुु र्देनि सुु  गिुनहोसर, हरेक पर्दलाई तपाईंल ेर्दोहोर् याउिुहोसर। 

बाइबलको िण्डलाई फेरर एकपटक र्दोहोर् याएर िात्र  अन्त गिुनहोसर, दकिभि ेसतझिा गिनको लानग सब भन्र्दा करठि भाग ि  

बाइबलको पर्द हो। 
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यसकारण, बाइबल कण्ठस्र् गिनका निनतत उनचत अिुक्रि यी हुिर : निर्नक, बाइबलको िण्ड, बाइबल पर्द र फेरर बाइबल 

िण्ड।  

 

४ 
बाइबल अध्ययि (७० नििेट)  

परिशे् वरको वचििानर् ि ल ेकसरी प्रनतदक्रया जिाउि?े       (लकूा ८:४-१५) 

एउटा सिूहको रूपिा सैँगसैँग  बाइबल अध्ययि गिुनको उर्देश्य येि ूख्रीष्टसैँगको सतबन्धिा तर्ा एक-अकानसैँगको सतबन्धिा 

सैँगसैँग  बढ्िु हो। यो कायन ञाकाि रजनि गिन, बाइबललाई बुझ्ि तर्ा यसको सत्यतालाई अभ्यास गिनिा एकल ेअकोलाई िद्दत 

गिनको लानग हो। 

यस हतेुको निनतत सिूहका सर्दस्यहरूले बाइबल अध्ययिको छलफलिा सहभागी हुि एकले अकोलाई प्रोत्साहि दर्दि ु

िहत्वपूणन हुन्छ। सिूहको प्रत्यके सर्दस्यको र्देि िहत्वपूणन हुन्छ। यदर्द कस ल े बोलेको कुरा पूणनरूपल े ठीक (ईश् वरिास् त्रीय 

रूपिा) िभए तापनि उसलाई कस ल े अलग गि ेछ ि। सिूहको अगुवाले बाइबलबाट सत्यताहरू पत्ता लगाउैँ र्द  र त्यसिा 

छलफल गराउैँ र्द  सिूहका सर्दस्यहरूल ेसैँगसैँग  नसक् िको लानग बु  प्रोत्साहि दर्दि ुपिे हुन्छ। प्रत्येक सिूहको सर्दस्यले बोल्र्दा 

रफूल ेबोलेका कुराहरू अरू सिूहका सर्दस्यहरूल ेसुन्छिर, ती कुराहरू गतभीरतापूवनक नलन्छिर र त्यसलाई स्वीकाछनिर भन् ि े

कुरा उसले िहसुस गरेको हुिु पछन। सिूहका सर्दस्यहरू बाइबलको ञाकाििा एक अकानसैँग प्रनतस्पधान गरेको हुि ुहुन् ि, तर सो 

ञाकाििा बढ्ि एकले अकानलाई प्रोत्साहि दर्दर्द  र रत्िनवश् वासका सार् त्यसलाई बाैँड्ि एकले अकानलाई प्रेि गिुनपछन। 

जब सिूहको अगुवाल ेबाइबल अध्ययिको लानग तयारी गछन अर्वा जब सिूहका सर्दस्यहरूल ेकरठि प्रश् िहरूिा छलफल 

गछनिर, तब नतिीहरूलाई सहायता गिन सो अगुवालाई िद्दत पगुोसर भिेर बाइबल अध्ययिको उर्दाहरणको केही रूपरेिा तल 

र्दइएको छ। तपाईंको बाइबल अध्ययिको छलफलिा सिूहका सर्दस्यहरूले पत्ता लगाउिे कुराहरू तर्ा ती सर्दस्यहरूल ेसोध् ि 

नभन् ि प्रश् िहरू र फरक-फरक कुराहरू हुि सक्छिर। 

लूका ८:४-१५ लाई सैँगसैँग  अध्ययि गिन बाइबल अध्ययि गिे पाैँच चरणको नवनधलाई प्रयोग गिुनहोसर। 

 

चरण १ : पढ्िहुोसर                             परिशे् वरको वचि 

पढ्िहुोसर : लूका ८:४-१५ लाई हानि सब ले एक सार् पढौ ैँ। 

पढ्ि िानसध्याएसति पाल पालो गरेर एकजिाल ेएउटा पर्दलाई पढौं।  

 

 

चरण २ : पत्ता लगाउिहुोसर                        अवलोकि  

नवचार गिुनहोसर : यो िण्डको कुि सत्यता तपाईंको निनतत िहत्वपूणन छ? 

अर्वा यो िण्डको कुि सत्यताले तपाईंको िि अर्वा हृर्दयलाई छुन्छ? 

ले्  िहुोसर : तपाईंल े बुझ्िसके्न एउटा वा र्दइुटा सत्यताहरू पत्ता लगाउिुहोसर। नतिीहरूको बारेिा नवचार गिुनहोसर र 

तपाईको नवचारहरूलाई रफ्िो िोटबुकिा ले् िुहोसर। 

बाैँडिहुोसर : (सिूहका सर्दस्यहरूल े नवचार गिनिा र ले्  ििा कररब २ नििेट नलई सकेपछी, त्यसलाई बाैँड्ि पालो 

निलाउिुहोसर। 

हािीहरूिध्ये प्रत्येकल ेजुि कुरा पत्ता लगाएका छौ ैँ, त्यसलाई एक अकानसैँग पाल पालो गरेर बाैँडौ ैँ। 

(यी उर्दाहरणहरू ती िानिसहरूका हुिर, जसल ेरफूले पत्ता लगाएका कुराहरू बाैँड्िेछिर : यार्द गिुनहोसर, प्रत्येक सािा 

सिूहिा, सिूहका सर्दस्यहरूले फरक-फरक कुराहरू बाैँड्िेछिर, तर यी कुराहरू ि  हुिुपछन भन् ि ेछ ि।)  
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िोज १ : त्यहाैँ तीिजिा व्यनिहरू छिर जसल ेिरेो हृर्दयिा रोनपएको परिशे् वरको वचिसैँग  केही गिन चाहन्छ  

पनहलो, त्यहाैँ येि ूहुिुहुन्छ, जसले रफ्िो वचिलाई िरेो हृर्दयिा रोप् िु हुन्छ। उहाैँको वचिल ेिेरो जीवििा फल फलाएको 

उहाैँ चाहिुहुन्छ। र्दोस्रो, त्यहाैँ ि ताि छ जसले िरेो हृर्दयबाट परिशे् वरको वचिलाई िोस् ि प्रयत् ि गछन। िरेो जीवििा त्यो 

वचिले कुि  पनि प्रभाव पारेको त्यसले चाहैँर्द ि। तेस्रो, त्यहाैँ ि पनि छु। परिेश् वरको त्यो वचि, जुि यिेू ख्रीष्टले िेरो हृर्दयिा 

रोप् िुभएको छ, त्यसअिुसार केही कुरा गिे िेरो उत्तरर्दानयत्व छ। यदर्द ि ले यसलाई सुिेैँ र असल अनि उच् च गरी हृर्दयिा 

यसलाई रािेैँ भि,े र्दढृतापूवनक ि फसल उत्पार्दि गिन सक्छु। तर, यदर्द येि ूख्रीष्टको वचिअिुसार ि ल ेकेही गररिैँ भि,े ि ल े

यसलाई पूणनरूपले गुिाउिे छु। बाइबलको यो िण्डिा िरेो निनतत एउटा धेर  िहत्वपूणन सत्यता ि  परिेश् वरको वचििा रहरे 

केही कुरा गिुन िेरो उत्तरर्दानयत्व हो। बाइबलको वचिहरू हरेक सिय ि सुन्र्दछु र ती वचिहरूलाई व्यवहारिा उतािुन िेरो 

उत्तरर्दानयत्व हो। 

 

लकूा ८:१२  

िोज २ : ि तािल ेिरेो हृर्दयर्दनेि परिशे् वरको वचिलाई चोरेर ल जाि ेकाि िात्र गर्दिै 

१४ पर्दल ेपरिशे् वरको वचिको अरू सब  सतु्रहरूको बारेिा बणनि गछन। यो पर्दल ेभन्र्दछ, दक जीविका नचन्ता दफदक्रहरू, 

सतपनत रजनि गि े चाहिा तर्ा भोग-नवलासको जीवि नजउिाल े परिशे् वरको वचि निस्सानसन्छ। ि बानहरको पापपणून 

संसारको सार्  िनभत्रको पापपूणन स्वभाव ि  ख्रीष्ट अको ठूला सतु्रहरू हुिर। ख्रीष्टको वचिल ेिेरो जीवििा फल फलाएको 

नतिीहरूल े ु चाउैँ र्द ििर। त्यसकारण परिेिर  वरको वचिलाई िािनको निनतत नतिीहरूले सास र्ुनिदर्दन्छिर। बाइबलको यो 

िण्डिा िेरो निनतत एउटा धेर  िहत्वपूणन सत्यता यो छ दक िनभत्रको परिेश् वरको वचिलाई िािन िदर्दि चिािो भ  बस् ि ेर 

नचन्ता दफक्रीहरू, सतपनत्त अर्वा भोग-नवलासलाई अिुिनत िदर्दिे िरेो उत्तरर्दानयत्व हो। 

 

 

चरण ३ : प्रश् ि गिुनहोसर                   ब्या्याहरू 

नबचार गिुनहोसर : यो िण्डनभत्र भएको कुि  पनि कुराको बारेिा कुि प्रश् ि तपाईंले यस सिूहलाई सोध् ि चाहिुहुन्छ? 

रउिुहोसर, लूका ८:४-१५ नभत्रको सब  सत्यताहरूलाई हािी बुझ्िे कोनसस गरौ ैँ र ती कुराहरूको बारेिा सोधौ ैँ, जसलाई 

अनहलेसति पनि हािीले बुझ्र्द िौ ैँ। 

ले्  िहुोसर : तपाईंको प्रश् िलाई सकेसति स्पष्टसैँग व्यि गिुनहोसर। त्यसपनछ तपाईंको प्रश् िलाई िोटबुकिा ले् िुहोसर। 

बाैँडिहुोसर : (सिूहका सर्दस्यहरूल े नवचार गिन र ले् ि कररब र्दईु नििेट नबताई सकेपनछ, पनहला प्रत्येक व्यनिलाई 

रफ्िो प्रश् िको बारेिा बाैँड्ि दर्दिुहोसर।) 

छलफल गिुनहोसर : (तब, ती प्रश् िहरूबाट केही प्रश् िहरूको छिौट गिुनहोसर र ती प्रश् िहरूिानर् तपाईंको सिूहिा छलफल 

गरेर नतिीहरूको उत्तर दर्दिे कोनसस गिुनहोसर।)  

(नित ि उर्दाहरणहरू ती प्रश् िहरूका हुिर जुि नवद्यार्ीहरूले सोध् ि सक्छिर र ती प्रश् िहरूिानर् छलफलको बारेिा केही 

रटप्पणीहरूका हुिर।) 

लकूा ८:५  

प्रश् ि १ : ‘नबउ’ ल ेकुि कुराको प्रनतनिनधत्व गछन? 

रटप्पणी : त्यो नबउले परिेश् वरको वचिलाई प्रनतनिनधत्व गर्दनछ (लूका ८:११), नविेर् गरेर राज्यको बारेिा िबर (ित्ती 

१३:१९) जुि सुसािाचारबाट सुु  हुन्छ (िकून स १:१४-१५; प्रेररत २०:२४-२५; २८:२३)। 

परिेश् वरको राज्य भिेक  नविरे् गरेर उहाैँका जिहरूको हृर्दय तर्ा जीवििानर् येि ू ख्रीष्टिा परिेश् वरको राजत्व अर्वा 

रनधपत्य हो (लूका १७:२०-२१)। 
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यसले सुु र्देनि अन्तसति ि  नतिीहरूको पणून िुनि (िकून स १०:२५–२६), पृ्वीिा एउटा िण्डलीजस्तो नतिीहरूको बिावट 

(ित्ती १६:१८–१९), िािव  सिाजको प्रत्येक पक्षिा नतिीहरूका असल कािहरू (ित्ती २५:३४-३६; रोिी १४:१७) र 

अन्तिा ियाैँ स्वगन र ियाैँ पृ्वीको स्र्ापिा (१ कोररन्र्ी १५:२४-२६; प्रकाि ११:१५) को पररणाि ल्याउैँ र्दछ।  

 

 

लकूा ८:५-८  

प्रश् ि २ : चार नभन् ि प्रकारका िाटोहरूिा प्रत्यकेल ेकेको प्रनतनिनधत्व गछन?  

रटप्पणी : येिकूा दर्दिहरूिा, दकसािहरूसैँग नबउ छिनको लानग नतनिहरूसैँग कुि  पनि िेनििहरू नर्एििर। जस  नतिीहरू 

हहड्र्,े नतिीहरूका र्दाैँया र बाैँया नबउहरू छिनका लानग नतिीहरूल ेरफ्िो हातहरूको प्रयोग गर्े। यसर्न, कुि  नबउहरू ती 

दकसािहरू हहनडरहकेो बाटोिा पर् ेर कुि  नबउहरू िराब बाटोहरूिा पर् ेजहाैँको िाटोको िुनि पत्र्रहरू हुन्र्े। कुि  नबउहरू 

त्यस्तो बाटोिा पर्े जहाैँ काैँडाहरू उनम्ररहकेा नर्ए। र कुि  नबउहरू असल र सफा िाटोिा पर्े। 

ती चार प्रकारका िाटोहरूल ेहाम्रो हृर्दयको चार नभन् ि अवस्र्ा तर्ा ििोवृनत्तको प्रनतनिनधत्व गर्दनछिर (लूका ८:१२; ित्ती 

१३:१९) तर संसारिा भएका चार प्रकारका िानिसहरू भिे होइििर। 

 

लकूा ८:१० 

प्रश् ि ३ : दकि चलेाहरूलाई िात्र परिशे् वरको राज्यको गोप्य कुराहरूको ञाकाि दर्दइएको छ? 

रटप्पणी : यो हरे्दानिेरर पक्षपाती जस्तो लाग्र्दछ, तर त्यसो होइि! ‘परिशे् वरको राज्यको गुप् त कुराहरू’चाहह सतपूणन ियाैँ 

करारको सन्र्देि हो। येिू ख्रीष्टको पनहलो रगििपश् चातर, यो उजागर िगररएको गोप्य कुरा रहिे तर प्रकट गररएको सत्यता 

भएको छ।  

जेहोस, येिू ख्रीष्टल े सब  व्यनिहरूलाई यो सत्यता प्रकट गिुन हुन् ि। यद्यनप, धरे  िनिसहरूले सुसिाचार र ियाैँ करारको 

निक्षाहरू सुन्छिर, तर वास्तवि  नतिीहरूल े ध्याि दर्दएर सुन्र्द ििर र परिेश् वरतफन  फकन र्द ििर। दकिभिे नतिीहरूल े रफ्िो 

हृर्दयलाई कठोर बिाएका हुन्छिर। येिू ख्रीष्टल ेयो वचिलाई अगिवाणीको पुस्तक यि याबाट उद्धृत गिुन हुन्छ। 

परुािो करारिा 

यि या १:२-१५ िा हािी पढ्छौ ैँ, दक इस्राएलका छोराछोरीहरू परिशे् वरको नवु ि नवद्रोह गरे अनि अटेरी बिे। यि या ६:९-

१० िा परिेश् वरल ेनतिीहरूको न्याय गिुनहुन्छ र भन् िुहुन्छ, ‘यी िानिसहरूको हृर्दयलाई कठोर बिाऊ, नतिीहरूका कािहरू 

िसनु् िे पार, नतिीहरूका रैँिाहरू बन्र्द पाररर्दऊे। ित्रता नतिीहरूका रैँिाले र्दे् लािर, नतिीहरूका कािल े सुन्लािर, 

नतिीहरूका हृर्दयल े बुझ्लािर र फेरर फकेर नतिीहरू निको होलािर।’ इस्राएलीहरूल े धेरे रश् चयनकिनहरू र्देिेका नर्ए र 

अगिविाहरूबाट  सुसिाचार पनि सुिेका नर्ए, र अझ  पनि, नतिीहरूको रफ्ि   छिौटिा, परिेश् वरको नवु ििा 

नतिीहरूले रफ्िा हृर्दयलाई कठोर बिाएका नर्ए। यसर्न, नतिीहरू जस्तो हुि चाहकेा नर्ए, परिेश् वरले नतिीहरूलाई त्यस्त  

हुि दर्दिुभयो। परिेश् वरले नतिीहरूको रफ्ि  छिौटहरूको पररणािहरूतफन  उन्िुि हुि दर्दिु भयो। नतिीहरूले रफ्िा 

रैँिाहरू र कािहरू बन्र्द गरेका नर्ए। यसकारण अनहल ेपरिेश् वरल ेनतिीहरूका रैँिाहरू र कािहरूलाई झिर बढ्ता गरेर 

कनस्सिे गरी बन्र्द गररदर्दिु भयो। नतिीहरूल ेत्यही कुराको कटािी गरे जुि नतिीहरूल ेछरेका नर्ए (गलती ६:७-८)। 
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ियाैँ करारिा 

ित्ती १२ अध्यायिा हािीले पढ्छौ ैँ, दक फररसीहरू तर्ा अरू धेर  यहूर्दीहरूले येि ूख्रीष्टको नवु ििा नबद्रोह गरे र नतिीहरू 

भ्रष्ट भए। नतिीहरूल ेयेिू ख्रीष्टको रलोचिा गरे (ित्ती १२:२), निष्कपट िानिसहरूको निन्र्दा गरे (ित्ती १२:७), ि तािको 

िनिले भूतहरूको लानग जाल र छल तय गरे (ित्ती १२:२४)। ित्ती १३:१०-१५ (लूका ८:१०) िा, येिू ख्रीष्टले परुािो 

करारको जस्त  न्यायका सार् नतिीहरूको न्याय गिुन हुिछे। येिू ख्रीष्टको रश् चयनकिनहरू नतिीहरूले र्देिेका नर्ए र उहौको धेर  

निक्षाहरू पनि सुिेका नर्ए। तर अझ  नतिीहरूले पनि येि ूख्रीष्टिा नवश् वास गिन इन्कार गरेका नर्ए। यसकारण, नतिीहरूलाई 

उस्त  प्रकारल े न्याय गररयो। यिेू ख्रीष्टको नवु ििा नतिीहरूले रफ लाई कठोर बिाए। यसर्न अब यिेू ख्रीष्टल े नतिीहरूको 

रफ्ि  छिौटको पररणाि नतिीहरूलाई भोग् ि दर्दि ुहुन्छ। नतिीहरू जस्तो हुि चाहन्छिर, येिू ख्रीष्टले नतिीहरूलाई त्यस्त  हुि 

दर्दिु हुन्छ। अझ  पनि नतिीहरूले सुसिाचार तर्ा बाइबलका सन्र्देस सुन् ि सक्छिर, तर नतिीहरूले लािो सियको लानग अरू 

बढ्ता बुझ्ि र पश् चाताप गिन योग्यका हुिे छ ििर। 

रज पनि त्यस्त  अवस्र्ा छ 

बाइबलिा भिेझ ैँ परिेश् वरको वचिअिुसार चल्ि ुप्रत्येक व्यनिको उत्तरर्दानयत्व हुि जान्छ। यदर्द तपाईंहरूको व्यवहार गि े

तररका पनि फररसीहरूको जस्त  छ र येि ूख्रीष्टलाई तपाईंल ेएकिासले रलोचिा िात्र गिुन हुन्छ भिे तपाईंको हृर्दय पनि 

कठोर हुिछे र तपाईंहरू परिशे् वरको राज्यिा प्रवेि गिन योग्यको हुिहुुि ेछ ि। 

जेहोसर, इिान्र्दारीपवूनक परिेश् वरको वचिलाई जसल ेपालिा गछन त्यो प्रत्येक व्यनिले कुि  कुराको भय िान् ि ुरवश्यक छ ि। 

असल र सफा हरेक हृर्दयले परिेश् वरको वचिअिुसार नहड्िेछ र त्यसले फल फलाउिेछ। 

सारांिि भन् ि ेहो भि,े प्रत्येक व्यनि, जसल ेबाइबलको परिेश् वर तर्ा बाइबलिा लेनिएको परिशे् वरको वचिको नवु ि 

रफ्िो हृर्दयलाई कठोर बिाउैँछ, ऊ यनत धेर  कठोर हुि जािछे दक परिेश् वरको वचिलाई उसले अरू बढ्ता सनु् ि सक् िे छ ि। 

तर प्रत्येक व्यनि, जसल ेइिान्र्दारीपूवनक परिेश् वर तर्ा उहाैँको वचिप्रनत रफ्िो प्रनतदक्रया जिाउैँछ, उसल ेयसलाई बुझ्िछे, 

बढ्िेछ र फल फलाउिछे। इिान्र्दारीपूवनक येिू ख्रीष्टलाई िोजी गि ेव्यनि कनहल्य  पनि त्यानगि ेछ ििर (यूहन् िा ६:३७)।  

 

लकूा ८:१२  

प्रश् ि ४ : बाटो जनतक  साह्रो िाटोल ेके कुराको प्रनतनिनधत्व गछन? 

रटप्पणी : त्यो बाटोचाहह कठोर पाररएको, अिनभञाक तर्ा प्रनतदक्रयािील िभएको हृर्दयको एउटा नचत्र हो। 

जब िेरो हृर्दयको अवस्र्ा र व्यवहार यस्तो हुन्छ, ि कुि  पनि हालतिा परिेश् वरको वचिअिुसार हहनड्र्दि। ि ल ेएकिासल े

यही नवचार गछुन, दक परिेश् वरको वचििा िेरो निनतत िहत्वपूणन कुरा केही छ ि। ि ल ेबाइबलको सन्र्देिलाई बुझ्ि ुकुि  पनि 

प्रयास गर्दर्दिैँ (ित्ती १३:१९) अर्वा परिेश् वरको वचििा प्रनतदक्रया जिाउि ि  छोनडदर्दन्छु। फलस्वरूप, िेरो हृर्दय चासो 

िर्देिाउिे र कठोर हुैँर्द  जान्छ। परिेश् वरको वचिको लुकेर बसेको िनिको बारेिा ि तािलाई र्ाहा छ र हािीले अस्वीकार 

गरेर छोनडएका कुराहरू िोसेर ल जािको लानग ऊ सध ैँ तयार भएर बस्छ। 

यसको िु्य निक्षा ि  परिेश् वरको वचि (बाइबलको सन्र्दिे) लाई जब ि सुन्छु, पढ्छु वा यसको अध्ययि गछुन, यसलाई बुझ्ि 

हर सतभव प्रयास गिे (ित्ती १३:२३) र त्यसपनछ यसलाई स्वीकार गिे (िकून स ४:२०) हो। ि ले तत्काल  तचु्छ प्रकारको, 

टािे, नवलतव गि ेतर्ा सतु्रता उत्पन् ि गराउि ेिेरो स्वभावलाई सतहाल्ि  पछन।     
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लकूा ८:१२  

प्रश् ि ५ : दकि ि तािल ेहाम्रो हृर्दयबाट परिशे् वरको वचिलाई िोसरे ल जाि चाहन्छ? 

रटप्पणी : ि तािल ेहाम्रो हृर्दयबाट परिेश् वरको वचिलाई िोसेर ल जाि चाहन्छ, दकिभि ेपरिेश् वरको वचि ि  हािीलाई 

सुरनक्षत रा् ि े र हािीलाई पररवतनि गिे एउटा िनििाली साधि हो। परिशे् वरको वचििा नवश् वास गि े प्रत्येक व्यनि 

बचाइिे छ (रोिी १०:१७)। यसको अर्न हो दक उसलाई ि ताि र ि तािको राज्यबाट िोसेर ल्याइिेछ। हाम्रा प्रभू येि ूख्रीष्टल े

बनलयो ि तािलाई त्यसको अनधि क्षेत्रबाट बानहर फाल्िुहुन्छ (ित्ती १२:२८-२९; यूहन् िा १२:३१-३२)। बाइबलले भन्र्दछ, 

“उहाैँल ेहािीलाई अन्धकारको राज्यर्देनि छुटाउिु भयो, र रफ्िा नप्रय पुत्रको राज्यनभत्र हािीलाई सािुन भएको छ (कलस्सी 

१:१३)।” दकिभिे परिेश् वरको वचि (बाइबल) ि  िानिसहरूलाई बचाउिे र पररवतनि गि े परिशे् वरको िाध्यि हो। 

िानिसहरूको हृर्दयबाट परिेश् वरको वचिलाई िोसेर ल जाि ि तािल ेहरेक युनिको प्रयोग गिेछ। सतकन  बस भिी येिलू े

हािीलाई चेताविी दर्दिुभएको छ। 

 

लकूा ८:१३ 

प्रश् ि ६ :  ढुङ्खगिेी िाटोल ेके कुराको प्रनतनिनधत्व गछन? 

रटप्पणी : ढुङ्खगेिी िाटो हल्का नवचार, जरा िगानडएको र रबेगिील हृर्दयको नचत्र हो। 

जुिबेला िरेो हृर्दयको अवस्र्ा र ििोवृनत्त यस्तो हुन्छ, सोच नवचार ि  िगरी परिशे् वरको वचिलाई ि पालि गछुन। िण्डली 

भेलाको सियावनधभर ि उते्तनजत हुन्छु र विाको सन्र्देि तर्ा व्यनिगत निवेर्दिद्वारा ि प्रभानवत हुन्छु। रवेगिा रएर 

येिलूाई स्वीकािन, सन्र्दिेलाई स्वीकािन अर्वा कुि  निणनय गिनलाई ि उफ्रन्छु। 

तर वचिको अर्नको बारेिा ि सोनच्र्दिैँ र परिशे् वरको वचिको पररणािहरूलाई ि नवचार गर्दर्दिैँ। बाइबलिा भएको 

सन्र्देिको कारणल ेजब संसारका िानिसहरूल ेिलाई धतकाउि अर्वा सताउि सुु  गछन, तब परिेश् वरको वचिप्रनतको ु नच 

ि गुिाउैँ छु, अनि यिेूलाई पछ्याउि छोड्छु र पछानड हट्छु। तब िसैँग ‘जराहरू छ ििर‘, त्योचाहह, सन्र्देिलाई ि स्वीकार त 

गछुन, तर नविा र्दढृ नवश् वासको। िनभत्रको र्दढृ नवश् वासबाट िेरो नवश् वासको स्वीकार प्रकट हुैँर्द ि। यसकारण परिेश् वरको 

वचिप्रनत ि र्दढृ रहन् िैँ र रफ्िो स्िृनतिा पनि रान्र्दिैँ। ि यो नवचार गिनिा असफल भएैँ दक साैँचो चेलापिले रत्ि-

सिपनण, रत्ि-िण्डि, बनलर्दाि, सेवा र कष्ट भोगाइलाई सङ्खकेत गछन। नवश् वासी हुिर अर्वा नवश् वासी भएर रहिुको 

िूल्यलाई ि ले िहत्वको ठानन्र्दिैँ। ि ले यो िहसुस गिन पनि असफल भएैँ, दक परिेश् वरतफनको बाटो कू्रसबाट भएर िात्र जान्छ। 

र कू्रसल ेर्दिु भोगाइलाई जिाउैँछ। यसकारण केही सियको लानग िात्र ि नस्र्र छु। 

यसको िु्य निक्षा ि  परिेश् वरको वचिलाई रफ्िो स्िृनतिा रा् ि ु(लूका ८:१५) र जस्तोसुक  पररनस्र्नतिा पनि त्यसलाई 

निरन्तररूपिा नवश् वास गिुन तर्ा पालि गिुन हो। जब परिेश् वरको वचि सुन्छु, केवल भाविात्िकरूपिा सतबन्ध रािेको 

हुिलाई िरेो प्रवृनत्तलाई ि ल ेतत्काल  सतहाल्ि  पछन। 

 

लकूा ८:१४  

प्रश् ि ७ : काैँडा भएको िाटोल ेके कुराको प्रनतनिनधत्व गछन? 

रटप्पणी : काैँडा भएको िाटोचाहह एउटा नवभानजत र अरू कुराले पनहले ि  भररएको हृर्दयको एउटा नचत्र हो। 

जब-जब िेरो हृर्दयको अवस्र्ा र ििोवृनत्त यस्तो हुन्छ, परिेश् वरको वचिबाट बानहर अरू कुराहरूलाई पछ्याउैँ छु। िेरो हृर्दय 

यो संसारका र्ोकहरू र परिशे् वरका कुराहरूको बीचिा नवभाजि भएको छ। िेरो र्द निक जीवि र र्द निक कािको बारेिा 

अर्वा कसरी ु प याैँ-प सा धेर  किाउिे भन् ि ेसपिा अनि योजिाको बारेिा अर्वा जीविको हरेक िुनसयालीहरूिा रिाउि े



© 2009 DOTA                                                निर्दनेिका पुस्तक १, 'चेलापि'                                              पृष्ठ िं. : 33 
 

बारेिा नचन्ता-दफक्री गिनका लानग िेरो हृर्दयनभत्र ि धरे  कोठाहरूको ढोका िोनलदर्दन्छु, दक परिशे् वरको वचिको निनतत 

वास्तवि  िेरो हृर्दयनभत्र कुि  कोठा िाली छ ि। तब निरन्तररूपले संसाररक कुराहरूद्वारा ि हिनचएको छु र ि ले गलत 

कुरालाई प्रार्निकता दर्दएको छु। तब संसारका र्ोकहरूल े यसरी िलाई पनहला ि  कब्जा गरेको छ। यसरी परिशे् वरको 

वचििा ध्याि लगाउि अर्वा परिशे् वरको वचिअिुसार चल्ि ि ल े कुि  सिय ि  दर्दन् िैँ। यसको िनतजा यो हो दक िेरो 

हृर्दयिा परिशे् वरको वचि निस्सानसएको छ। ि पररपक् वतातफन  बढ्ि सनक्र्दिैँ र परिशे् वरको निनतत ि कुि  फल पनि फलाउि 

सनक्र्दिैँ। 

यसको िु्य निक्षा ि  िेरो हृर्दयलाई सफा, इिान्र्दार तर्ा असल बिाई रा् ि ु हो (लूका ८:१५)। यसलाई ि ल ेजीविको 

नचन्ता-दफक्रीर्देनि स्वतन्त्र रा् िुपछन, सतपनतको छलर्देनि, संसारको रिन्र्द दर्दि े कुरार्देनि र गलत इच्छार्देनि स्वतन्त्र 

रा् िुपछन। ि ले रफ्िो नचन्ता-दफक्रीलाई, भौनतक कुराहरूबाट सतपन् ि हुिे िरेो झुकाउलाई र िेरो गलत इच्छा तर्ा 

प्रार्निकतालाई तत्काल  सतहाल्ि  पछन। 

 

लकूा ८:१५  

प्रश् ि ८: असल िाटोल ेके कुराको प्रनतनिनधत्व गछन? 

रटप्पणी : असल िाटो प्रनतदक्रयािील हृर्दय, रफ्िो स्िृनतिा रा् िे हृर्दय, राम्ररी तयार पाररएको हृर्दय र फलर्दायी हृर्दयको 

एउटा नचत्र हो। जनहले-जनहले िेरो हृर्दयको अवस्र्ा र ििोवृनत्त यस्तो हुन्छ, ि ल ेजस्तो गरोसर भन् िे येि ूख्रीष्ट चाहि ुहुन्छ, 

त्यसरी ि  परिशे् वरको वचिलाई ि ल ेपालिा गछुन। जब िेरो हृर्दयको अवस्र्ा र ििोवृनत्त यस्तो हुन्छ, तब िरेो हृर्दय पनहलो 

ती तीि हृर्दयहरूको अवस्र्ा र ििोवृनत्तको नवपररत हुन्छ। 

िु् य निक्षाहरू यी ि  हुिर : 

पनहलो िाटोको तलुिािा : जनहल-ेजनहले ि परिशे् वरको वचि सुन्छु, पढ्छु र अध्ययि गछुन, ि यसलाई ध्यािनसत सुन्छु, 

बुझ्छु र यसलाई स्वीकार गछुन (ित्ती १३:२३; िकून स ४:२०)। ि यसो गछुन, तादक परिशे् वरको वचिल ेिलाई रक्षा गरूिर र 

िलाई पररवतनि गरूिर (लूका ८:१२)। 

र्दोस्रो िाटोको तलुिािा : जनहल-ेजनहले ि परिेश् वरको वचिलाई सुन्छु, सब भन्र्दा पनहल ेि ती वचिहरूिा नवश् वास गर्दान र 

त्यसलाई पालि गर्दानिेररको त्यो िूल्यलाई नवचार गछुन। ि त्यो िूल्यलाई नहसाब गछुन, दकिभिे एउटा नवश् वासी भएर ि र्दढृ 

रहि चाहन्छु, यद्यनप ि ले करठिाइहरू र अत्याचारहरूको साििा ि  दकि गिन िपरोसर। परिशे् वरको वचिलाई िेरी हृर्दयको 

गनहराइिा जोगाएर रा्छु र सब  करठि पररनस्र्नतको िुनि यसलाई टाैँगरे रा्छु (लूका ८:१५)। 

तसे्रो िाटोको तलुिािा : ि िेरो हृर्दयलाई सफा र परिशे् वरको वचिलाई सास र्ुनिदर्दिे जे जस्ता कुराहरू भएपनि त्यसर्देनि 

स्वतन्त्र रा्छु (लूका ८:१५)। उर्दाहरणको लानग, ि यसलाई नचन्ता-दफक्री, ु प याैँ-प सा र संसाररक रिन्र्दर्देनि सफा रा्छु। 

परिेश् वरको वचिले िरेो हृर्दयिा तब िात्र  काि गिन सक्छ, जब ि ले परिेश् वरको वचिलाई पालिा गछुन, जब र्दढृ नवश् वासको 

सार्िा ि ल ेपरिेश् वरको वचिलाई स्िृनतिा रा्छु र जब ि ल ेरफ्िो हृर्दयलाई सफा रा्छु। यसरी, िेहित र र्दढृतासार् 

परिेश् वरको निनतत ि फल फलाउैँ छु (लूका ८:१५)। कनहलकेाैँही ि तीस गणुा बढी र कनहलेकाहह सय गुण बढी फल 

फलाउिेछु (ित्ती १३:२३; िकूनस ४:२०)। 

 

लकूा ८:१५  

प्रश् ि ९ : के यो परिेश् वरको वचिका प्रचारकहरूको निनतत एउटा निक्षा दर्दि ेसन्र्दिे हो अर्वा  परिशे् वरको वचि 

पाउिहेरूका निनतत एउटा सन्र्दिे हो? 
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रटप्पणी : यो निक्षा दर्दि ेकर्ा पनहलो स्र्ाििा छ, परिशे् वरको वचिको प्रचारकहरूको निनतत एउटा सन्र्देि होइि, तर 

परिेश् वरको वचि प्राप् त गिेहरूको निनतत एउटा सन्र्देि हो। निक्षा दर्दिे कर्ाल े साधारणरूपल े हािीलाई यो भन्र्द ि दक 

प्रचारकल ेसुसिाचारको सन्र्देिलाई चार नभन् ि प्रकारका प्रनतदक्रयाका सार्िा चार नभन् ि प्रकारका िानिसहरूको रिा गि ै

पछन। यो निक्षा दर्दि ेकर्ाल ेयोभन्र्दा बढ्ता गरेर बताउैँछ। 

यो निक्षा दर्दि ेकर्ाले हािीलाई नसकाउैँछ, दक प्रचारकहरू र संसारका सब  िानिसहरूले नतिीहरूको  जीवि कालिा फरक-

फरक सियिा परिशे् वरको वचितफन  चार  प्रकारका व्यवहारहरू धारण गिन सक्छिर  । श्रोताको व्यवहार र कुि  दर्दइएको 

अवनधिा उसको हृर्दयको अवस्र्ाल े त्यसको प्रभावलाई निधानरण गर्दनछ, दक उिानर् परिेश् वरको वचि हुिेछ। परिेश् वरको 

वचितफन  हाम्रो उत्तरर्दानयत्व हािीलाई िहसुस गराउिका लानग येिलू े हािीलाई निक्षा दर्दि े यो कर्ा भन् ि ु हुन्छ। 

परिेश् वरको वचितफन  हाम्रो उत्तरर्दानयत्व यो हो : 

यसलाई पालिा गिनका लानग, जुि यसलाई सुन् ि,ु यसलाई बुझ्िु  र यसलाई स्वीकार गिुन हो (ित्ती १३:१९; िकून स ४:२०)। 

‘स्वीकार गिुन’को अर्न यसलाई तु्ररटहीिजस्तो गरेर स्वीकािुन हो (प्रेरीत १६:२१), अिुकूलतापुवनक प्राप् त गिुन, जुिचाहह 

प्रेिनसत हो (नहबू्र १२:६)। 

र्दढृ नवश् वास र र्दढृतासार् गनतभर भएर यसलाई पालिा गिुन ि  यसलाई स्िृनतिा रा् ि ु(लूका ८:१५) हो। यसलाई ‘स्िृनतिा 

रा् िु’को अर्न कस को सतझिािा रा् िु (१ कोररन्र्ी १५:२), यसलाई कनहल्य  फुनस्कि िदर्दि ु(लूका ८:१५; १ र्ेसलोनिकी 

५:२१}, सुरक्षा दर्दिलाई तादक यो गुत ि ेछ ि (१ कोररन्र्ी ११:२)। 

यसलाई सफा र नवभानजत िभएको हृर्दयले प्रनतदक्रया जिाउि (लूका ८:१५)। 

र िेहित र र्दढृतासार् फल फलाएर यसिा प्रनतदक्रया जिाउि (लूका ८:१५)। 

प्रत्येक सिय बाइबलबाट ि सुन्छु, पढ्छु र अध्ययि  गछुन। िरेो जीवििानर् परिशे् वरको वचिको प्रभाव कस्तो हुिेछ भन् ि े

कुरा िेरो हृर्दयको अवस्र्ा र व्यवहारले निधानरण गछन। प्रत्यके सिय िेरो हृर्दय प्रनतदक्रयािील, गतभीर तर्ा राम्ररी तयार 

पाररएको हुन्छ, तब ि परिशे् वरको वचि सुन् ि र बुझ्िका लानग उत्सुक हुिछुे, करठि पररनस्र्नतिा पनि परिशे् वरको 

वचिलाई र्ानिरा् ि ेनिधो ि गिछुे, र बढ्ि तर्ा फल फलाउिलाई ि सिय निकाल्िेछु। 

सारािं : िेरो जीविको कुि  दर्दििा िेरो हृर्दयको अवस्र्ाल े िेरो जीवििा परिेश् वरको वचिको प्रभावलाई निधानरण गिेछ। 

त्यो व्यवहारल े यस कुराको निधानरण गछन दक ि बढ्िछुे दक बढ्िछे ि अनि ि ल े फल फलाउिेछु दक फलाउि े छ ि जुि 

व्यवहारको सार्िा ि बाइबलबाट सुन्छु, पढ्छु, र अध्ययि गछुन। 

 

प्रश् ि १० : यो निक्षा दर्दि ेकर्ाको सन्र्दिेको सार के हो? 

रटप्पणी : निक्षा दर्दिे यो कर्ाको सन्र्देिको सार यो हो, दक िेरो हृर्दयको अवस्र्ा अर्वा व्यवहारले परिेश् वरको वचिलाई 

ि ले दर्दि ेप्रनतदक्रयालाई निधानरण गछन। अनि परिशे् वरको वचिलाई दर्दिे िरेो  प्रनतदक्रयाल ेपरिेश् वरको निनतत ि ल ेकनत धेर  

फल फलाउिेछु भन् ि ेकुराको निधानरण गछन।  

जीवििा िेरो असल कायनहरू (प्रभाव) परिेश् वरको वचिप्रनतको िेरो रञाकाकारीता िानर् निभनर हुन्छ। अनि परिेश् वरको 

वचिप्रनतको िेरो रञाकाकाररता िेरो हृर्दयको अवस्र्ा र व्यवहारिानर् निभनर हुन्छ। 

ती िानिसहरूको निनतत यो एउटा चुिौनत हो, जसले परिशे् वरको वचिलाई पालिा गर्दैि। तर ती िानिसहरूको निनतत यो 

एउटा ठूलो उत्साह र रिा पनि हो, जसल ेरफ्िा हृर्दयको व्यवहारलाई पररवतनि गिन चाहन्छ। हरेक सिय ि बाइबलबाट 

सुन्छु, पढ्छु र अध्ययि गछुन। िेरो व्यवहारलाई ि तुु न्त  पररवतनि गिन सक्छु र सफा हृर्दयले सुन् ि, बुझ्ि, स्वीकार गिन, र 

स्िृनतिा रा् ि सक्छु, अनि र्दढृताको सार्िा फल फलाउि सक्छु। 
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लकूा ८:१५  

प्रश् ि ११ : अन् ि उत्पार्दि गिनलाई ि कसरी र्दढृ रहि सक्छु? 

रटप्पणी: िेरो वररपरर ि ताि छ, िबानहर भौनतकवार्द संसार छ र िनभत्र पापपूणन स्वभाव छ। दकिभि े ती सब ल े िरेो 

नवु िको लडाइैँ लड्छिर। ि ले त्यो लडाइैँ निरन्तर लड्िु ि  पछन। ि कसरी र्दढृ रहि?े 

- जब ि बाइबलिा परिशे् वरको वचिहरूलाई निरन्तररूपिा सुन्छु, पढ्छु, अध्ययि गछुन, यार्द गछुन, ििि गछुन र िेरो रफ्ि  

जीवििा लाग ूगछुन तर्ा जब ि ती वचिहरूलाई अरू िानिसहरूिा बाैँड्छु, त्यस सियिा ि र्दढृ हुिछुे। 

- जब िरेो हृर्दयको अवस्र्ा र व्यवहार ठीक हुन्छ तब ि र्दढृ हुिेछु र जब ि सैँग सफा र नवभानजत िभएको हृर्दय हुन्छ। 

- िेरो सोचाइ, अिुभव र वािी-व्यहोरालाई पररवतनि गिनका लानग परिशे् वरलाई जब ि अिुिनत दर्दन्छु, ि र्दढृ हुिछुे। 

- ि ले र्दढृतालाई ित्याग् िे निणनय गिैपछन। ि र्दढृ हुि पछन। ि र्दढृ हुि सक्छु दकिभि ेपरिशे् वरले िेरो सार्िा रहिे प्रनतञाका 

गिुनभएको छ। 

 

चरण ४ : लाग ूगिुन                                प्रयोगहरू  

सोच्िहुोसर : इसाईहरूको निनतत यो िण्डिा कुि सत्यताहरूको प्रयोग सतभव छिर? 

बाैँडिहुोसर र रटपोट बिाउिहुोसर : नवचारको बारेिा एक अकानसैँग छलफल गरौं र लूका ८:४-१५ बाट सतभानवत 

प्रयोगहरूको सूनचको रटपोट बिाऔं। 

सोच्िहुोसर : कुिचाहह सतभानवत प्रयोगलाई तपाईंले व्यनिगत प्रयोगिा बर्दल्ि ुभएको परिशे् वर चाहिुहुन्छ? 

रटपोट बिाउिहुोसर : तपाईंको िोटबुकिा यो व्यनिगत प्रयोगलाई ले् िुहोसर। तपाईंको व्यनिगत प्रयोगलाई बाैँडििा 

स्वतन्त्र िहसुस गिुनहोसर। 

(यार्द गिुनहोसर दक प्रत्येक सिूहका िानिसहरूल ेफरक-फरक सत्यताहरूको प्रयोग गिछेि अर्वा उही सत्यताको फरक-

फरक प्रयोग पनि गिन सके्नछि। सतभानवत प्रयोगहरूको सुची निम्न अिुसार छ : 

१.  लकूा ८:४-१५ बाट सतभानवत प्रयोगहरूका उर्दाहरणहरू : 

८:८ि-१० :  बाइबलको प्रचारलाई धेर  राम्रोसैँग सुन् िुहोसर। 

     बाइबलको सन्र्देिहरूलाई पारि गिुनहोसर र बुझ्िुहोसर (ित्ती १३:१९, २३: िकून स ४:१३)। 

८:११    बाइबललाई धेरे गतभीरतासार् नलि ेनिणनय गिुनहोसर र यसका सन्र्देिहरूलाई पालि गिुनहोसर। 

८:१२    सुरनक्षत हुिकालानग बाइबलका सन्र्देिहरूिानर् नवश् वास गिुनहोसर। 

८:१३    बाइबलका सन्र्देिहरूबाट व्यनिगत र्दढृ नवश् वासको नवकास गिुनहोसर। बाइबलको बारेिा साधारण  ञाकाि 

िात्र नलएर िब्ुहोसर।  

८:१५    तपाईंको जीवििा बाइबलका केही पर्दहरूलाई प्रनतधारण गिनलाई नतिीहरूिानर् ििि गिुनहोसर र  

नतिीहरूको सतझिा गिुनहोसर। 

८:१५    तपाईंले बाइबल पढ्िे वा अध्ययि गिे हरेक सियिा तपाईंको हृर्दय सफा र नवभानजत िभएको कुरािा 

निनित हुिुहोसर। 

८:१५    बाइबलका सन्र्देिहरूलाई नियनित रूपिा रफ्िो जीवििा लागू गरेर फल फलाउिुहोसर। 

२.  लकूा ८:४-१५ बाट व्यनिगत प्रयोगका उर्दाहरणहरू : 

हरेक सिय जब िा बाइबलबाट सुन्छु, त्यसलाई ि ल े बुझोसर भन् िे परिेश् वर चाहि ु हुन्छ, तादक िरेो हृर्दयबाट ि तािल े

त्यसलाई िोसेर ल जाि िसकोसर। यसकारण प्रत्येक हप् ता ि एउटा बाइबल अध्ययि गिन चाहन्छु। प्रत्येक हप् ता बाइबल 

अध्ययि गिानल ेपरिशे् वरको वचि अझ राम्ररी बुझ्ि िलाई िद्दत  निल्िछे। 

ि बढेको र फल फलाएको परिशे् वर चाहि ुहुन्छ। यसकारण, ि ले बाइबल पढ्िे र अध्ययि गि ेप्रत्येक सिय रफ ल ेरफ लाई 

यो प्रश् ि सोध् िेछु, “यो वचिल ेिलाई कसरी पररवतनि गछन अर्वा अरूहरूलाई प्रभाव पाछन?” र त्यसपनछ ि यसलाई अभ्यास 

गि ेकोनसस गिेछु। 
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चरण ५ : प्रार्निा गिुनहोसर                        प्रनतदक्रया 

लूका ८:४-१५ िा परिशे् वरले हािीलाई नसकाउिु भएको एउटा सत्यताको बारेिा प्रार्निा गिनको लानग पालो 

निलाउिुहोसर। 

(यो बाइबल अध्ययिको सियावनधभर तपाईंले जे नसक् िु भएको छ त्यसलाई तपाईंको प्रार्निािा प्रनतदक्रया जिाउिुहोसर। 

एक वा र्दईु वाक्यहरूिा िात्र प्रार्निा गिे अभ्यास गिुनहोसर। यार्द गिुनहोसर दक प्रत्येक सिूहका िानिसहरूले नभन् ि-नभन् ि 

नबर्यिा प्रार्नि गिछेिर।) 

 

५ प्रार्निा (८ नििेट) 

                                            अन्तरनबन्ती प्रार्निा  

र्दईु या तीि जिाको सिूहहरूको प्रार्निालाई निरन्तरता दर्दिुहोसर। एकल ेअकानको निनतत तर्ा नवश्वभररका िानिसहरूको 

निनतत प्रार्निा गिुनहोसर। 

 

६ गहृकायनको तयारी (२ नििेट)                      

अको पाठको निनतत 

(सिहूको अगवुा: सिूहका सर्दस्यहरूलाई यो तयारीको निनतत घरिा गएर ले्  ि वा यसलाई अकोिा सािे काि दर्दिुहोसर।) 

१. प्रनतविता : बाइबलिा परिेश् वरले तपाईंलाई जुि कुराहरू भन् िुहुन्छ त्यसिा प्रनतदक्रया जिाउिे प्रनतविता गिुनहोसर। 

नियनित रूपिा बाइबल अध्ययि गिनकालानग प्रनतविता गिुनहोसर। 

२. परिशे् वरनसतको व्यनिगत सिय : प्रत्येक दर्दि ित्ती ८:१ – ११:२४ को रधा अध्यायबाट परिेश् वरनसतको व्यनिगत 

सियलाई प्राप् त गिुनहोसर। ििपिे सत्यता नवनधलाई प्रयोगिा ल्याउिुहोसर। नसकेका कुराहरूको रटप्पणी बिाउिुहोसर। 

३.  सतझिा : बाइबलका ियाैँ पर्दहरूिा ििि गिुनहोसर र यार्द गिुनहोसर। िुनिको निियता: यहून् िा १०:२८ 

४.  प्रार्निा : कोही व्यनि वा यो हप् ता कुि  निनित कुराको निनतत प्रार्निा गिुनहोसर र हिेुनहोस परिशे् वरले के गर्दैहुिुहुन्छ (भ. 

सं. ५:३)। 

५. चेलाहरूको नििानण कायनिा तपाईंको िोटबुकलाई अद्यावनधक बिाउिुहोसर। परिेश् वरनसतको तपाईंको व्यनिगत सियिा 

सतझिाका रटप्पणीहरू, बाइबल अध्ययिका िोटहरू तर्ा यो तयारी जस्ता रटप्पणीहरूलाई सिावेि गिुनहोसर। 
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पाठ : ३ 
 

१ प्रार्निा 
 

 

सिहूको अगवुा - प्रार्निा गरेर प्रभुको चेला बिाउि ेतपाईंको सिूह र यो पाठ्यक्रिलाई प्रभुको हातिा सुतपिुहोसर। 

२ रराधिा (२० नििेट) 

परिेश् वर िहािर अनि िनििाली हुिुहुन्छ 
 

 

निक्षा दर्दिहुोसर - 'रराधिा' के हो? 'रराधिा'को पररभार्ा यस्तो छ : 

रराधिा भिेको परिेश् वरप्रनतको श्रिा, उपासिा, अनधिता र सिपनणताको ििोवृनत्त हो। रराधिालाई नवनभन् ि दकनसिको 

प्रार्ानिा र हाम्रो र्द निक जीवि नजउिे तररकाद्वारा व्यि गररन्छ। 

परिेश् वरको रराधिा गिनको निनतत उहाैँ को हुिुहुन्छ भिी हािीले जान् ि ुरवश्यक छ। रराधिा गिे हरेक सियिा हािी 

परिेश् वरको एउटा नविेर्ता नसक्छौ ैँ। 

(सिूहको अगुवा - 'परिेश् वर िहािर अनि िनििाली हुिुहुन्छ' भन् िे बारेको निक्षा पढ्िुहोसर।) 

नवर्य : परिेश् वर िहािर अनि िनििाली हुिहुुन्छ 

यी बाइबल िण्डहरू पढ्िुहोसर : - अय् यबू ३८:४-५ (पृ्वी), ३८:८-११ (सिुद्र), ३८:३१-३३ (तारािण्डल); यि या ४०:१२ 

(िाप् िु, जो् ि)ु, २५-२६ (तारापुञ् ज)। 

रफ्िो िहािता र िनिको बारेिा जाैँच गिन र बुझ् ि परिेश् वरल ेिानिसहरूलाई चुिौनत दर्दिुहुन्छ! परिेश् वरको िनिसैँग 

तुलिा गिनको निनतत यस पृ्वीिा कुि  र्ोक छ ि। नहिाल, पहाड र प्रिान्त िहासागर अनत ि  सािा छिर। सौयन पररवारिा 

त्यस्तो कुि  कुरा छ ि, जसलाई परिेश् वरको िहाितासैँग तलुिा गिन सदकयोसर। यद्यनप सूयन पनि निक  सािो छ। त्यसो हो भि े

िानिसहरूल े केसैँग परिेश् वरको िहािता र िनिको तुलिा गिन सक्छिर त? परिेश् वरसैँग तुलिा गिनलायक ठूलो कुराको 

बारेिा िानिसहरूलाई कुि  र्ोक र्ाहा छ ि। त्यसकारण सब  िानिसहरू यस कुरािा चुपचाप छिर। त्यसपनछ िानिसहरूलाई 

िानर् रकािका ताराहरू हिेन र नतिीहरूलाई कसल ेबिाएका हुिर भिी नवचार गिन लगाउिहुुन्छ। ताराहरूका बारेिा केही 

त्यहरू नवचार गिुनहोसर। 

१. ताराहरूको सङ्ख्या 1 : 

रकाि सफा भएको रातिा तपाईंको रैँिाले रटनलस्कपको सहायतानबिा ि  ६,००० ताराहरू र्दे् ि सक् िुहुन्छ। प्राय: ती 

ताराहरू हाम्र  रकािगगंाका हुिर, जसलाई निल्की वे रकािगगंा (Milky Way Galaxy) भनिन्छ। यस निल्की वे 

रकािगगंािा कररब १,००,००,००,००,००० ताराहरू छिर। 

िगोलनबद्हरूले सब भन्र्दा ठूलो र्दरूनबि प्रयोग गरी सारा ब्रह्माण्डिा भएका ताराहरू गन् िे प्रयास गरे। नतिीहरूले ब्रह्माण्डिा 

१०००००००००००००००००००००० ताराहरू र १००००००००००० रकािगगंाहरू हुि सक्छिर भिी अिुिाि 

लगाए। 

ताराहरूको सङ्ख्या यनत धेर  छ, दक कुि  िानिसल ेजीविभरर लगाएर पनि त्यसलाई गन् ि सक्र्द ि। 

२. ताराहरूबीचको र्दरूी : - 

                                                           
1
 British million is 6 zero's, billion is 12 zero's trillion is 18 zero's. American million is 6 zero's, billion is 9 zero's, trillion 

is 12 zero's. 



© 2009 DOTA                                                निर्दनेिका पुस्तक १, 'चेलापि'                                              पृष्ठ िं. : 38 
 

हाम्रो सौयन पररवारनभत्र रहकेो िनजक एउट  िात्र तारा सूयन हो। त्यो पृ्वीबाट १५,००,००,००० दकलोनिटर टाढा छ। यो 

कनत टाढा होला? यदर्द तपाईंले अनहलेको अत्याधुनिक हवाइजहाज प्रयोग गरी १,००० दकलोनिटर प्रनत घण्टाको गनतिा 

सूयननतर यात्रा गिुनभयो भिे तपाईंलाई त्यहाैँ पगु् ि १७ वर्न लाग् िछे। 

ब्रह्माण्डिा भएका ताराहरूका र्दरूी यनत नविाल छिर, दक नतिीहरूको र्दरूी िाप् िको लानग व ञाकानिकहरूले 'प्रकाि वर्न' भन् िे 

इकाइको प्रयोग गि ेगछनिर। अनहलेसति िानिसलाई र्ाहा भएको सब भन्र्दा द्रतू गनतिा यात्रा गिे कुरा प्रकाि ि  हो। प्रकाि 

प्रनत सेकेण्ड ३,००,००० दकलोनिटरको गनतिा यात्रा गछन। यो यनत नछटो हो, दक एक सेकेण्डिा प्रकािल ेपृ्वीलाई साढे 

सातपटक पररक्रिा गररसक्छ। एक प्रकाि वर्न भिेको प्रकािल े एक वर्नभररिा पार गररसक् िे र्दरूी हो र त्यसको लतबाइ 

९४,५४,००,००,००,००० दकलोनिटर हुन्छ। अनहलेको नछटो उड्ि े अत्याधुनिक हवाइजहाजलाई यनत र्दरूी पार गिन 

१०,००,००० वर्न लाग्छ! 

सब भन्र्दा िनजक रहकेो चन्द्रिा पृ्वीबाट एक-नतहाइ प्रकाि-सेकेण्ड टाढा छ। िङ्खगल ग्रह पाैँच प्रकाि-नििेट टाढा छ। 

सूयनचाहह रठ प्रकाि-नििेट टाढा छ र त्यस गरी प्लुटो ग्रह पाैँच प्रकाि-घण्टा टाढा छ। हाम्रो सौयन पररवारबाट सब भन्र्दा 

िनजको तारा (???) ४.३ प्रकाि-वर्न टाढा छ! तपाई अत्याधुनिक हवाइजहाजिा उडेर त्यहाैँ जाि चाहिुभयो भिे ४५ लाि 

वर्नभन्र्दा बढी सिय लागर  छ! 

निल्की वे िािको हाम्रो रकािगगंाको ब्यास १,२०,००० प्रकाि-वर्न छ। यो रकािगंगाको िनजकको अको रकािगंगाको 

िाि Spiral Nebula N-1 हो, यसिा पनि अरबौ ैँ-िरबौ ैँ ताराहरू छिर। हाम्रो रकािगगंाबाट त्यसको र्दरूी १० लाि 

प्रकाि-वर्नभन्र्दा टाढा छ! िगोलनबद्हरूल ेयस्तो अिुिाि लगाएका छिर, दक ब्रह्माण्डिा सब भन्र्दा टाढाको िाप् ि सदकि ेर्दरूी 

भिेको १७००००००००० प्रकाि-वर्न हो, यसिा र्दईु-तीि हजार प्रकार्-वर्न र्प्र्दा वा घटाउैँ र्दा केही फरक पर्दैि। यो अनत 

नविाल ब्रह्माण्डिानर् िानिसल ेकनहल्य  नवजय पाउिछे ि! 

३. ताराहरूका रकार :  

हाम्रो 'पृ्वी' ग्रहको ब्यास १२,७५६ दकलोनिटर छ। सूयनको ब्यास पृ्वीको भन्र्दा १०९ गणुा बढी छ। तर अरू यस्ता 

ताराहरू छिर, जसको ब्यास सूयनको ब्यासभन्र्दा १०० गुणा अनि १००० गुणा बढी छ! 

ती नविाल ताराहरूको रकार यनत ठूलो छ, दक हाम्रो सौयन पररवारको एक भाग; जस्त : सूयन, बुध, सुक्र, पृ्वी र िङ्खगल ग्रह 

सब  एउटा तारानभत्र सनजल  पररक्रिा गिन सक्छिर। 

यदर्द पृ्वीको व्यासलाई १ निनलनिटर िान् िे हो भि,े त्यसलाई सूयनको व्याससैँग तुलिा गिे हो भिे त्यो ११ सेनन्टनिटर 

हुिजान्छ र सब भन्र्दा ठूलो ताराको व्यासचाहह १०० निटर हुिजान्छ! 

ठूला-ठूला र्दरूबीिहरूको सहायताद्वारा हािी ब्रह्माण्डिा भएका ताराहरूको अध्ययि गिनसक्छौ ैँ। तर ब्रह्माण्डका ती नविाल 

ताराहरूलाई कसले सृनष्ट गर् यो? परिेश् वरल े ि  सब  ताराहरूको सृनष्ट गिुनभएको हो भिी बाइबलल े बताउैँछ, र उहाैँल े

नतिीहरूको चाल र गनतलाई नियन्त्रण गिुनहुन्छ, त्यनतिात्र होइि उहाैँल े प्रत्येक तारालाई िाउैँ  दर्दिुहुन्छ! यदर्द िानिसल े

ताराहरूको सङ्ख्या, र्दरूी र रकारलाई बुझ्िसक्र्द ि भि े कसरी उसल े ती ताराहरूका सृनष्टकतानलाई बुझ्ि सक्छ? ती 

अचतिका ताराहरूका अनस्तत्वले अनत िहािर अनि अचतिका परिेश् वरको अनस्तत्वलाई र्देिाउैँछ। 

सिहूको अगवुा - अनत िहािर र िनििाली नविेर्ता हुिुभएको परिेश् वरको रराधिा गिुनहोसर। तीि-तीि जिाको सािो 

सिूह बिाएर रराधिा गिुनहोसर। 

३ बझुकेो कुरा बाैँड्ि े(२० नििटे) 

ित्ती 
 

 

अध्ययि गिन दर्दइएको बाइबल िण्ड (ित्ती ८:१ - ११:२४) बाट तपाईंले परिेश् वरसैँग व्यिगत सिय नबताउैँ र्दा के 

नसक् िुभएको छ भिी छोटकरीिा पाल पालो बाैँड्िुहोसर (अर्वा रफूल ेलेिेको कापीबाट पढ्िुहोसर)। 
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४ निक्षा (७० नििेट) 

[सुसिाचार]       -      ससुिाचारको अवधारणाहरू (भाग-१) 

 

हािीले िानिसहरूलाई सुसिाचार सुिाउैँ र्दा, हािील ेप्रयोग गिे िब्र्दहरूका अर्न व्या्या गिपैछन। 'पाप', 'िृत्यु' र 'न्याय' अनि 

दकि येिू ख्रीष्ट नपता परिेश् वरकहाैँ जािे एउटा िात्र बाटो हुिहुुन्छ' र 'यिेू ख्रीष्टिा नवश् वास गिुन' भिेको के हो- यी सब को 

अवधारणाहरू बुझ्िको निनतत हािीले िानिसहरूलाई सहायता गिुनपछन। 
 

क. ससुिाचारको सन्र्दिे 

'सुसिाचार' भिेको िानिसको निनतत परिशे् वरको सब भन्र्दा ठूलो उपहारको बारेिा बताउिे असल िबर हो। सुसिाचारको 

सन्र्देिलाई नवनभन् ि तररकाहरूद्वारा प्रस्ततु गिन सदकन्छ; जस्त : घोर्िा गरेर, गीत-भजि गाएर, अनभियद्वारा, नचत्रहरूद्वारा 

र र्दषृ्टान्तहरूद्वारा (तल हिेुनहोसर)। 

तपाईंल ेकुि  िानिसलाई सुसिाचारको सन्र्देि व्या्या गर्दान तलको नचत्र कोिुनहोसर। 

सिहूको अगवुा - नवद्यार्ीहरूलाई यो गिनको निनतत नसक् ि सहायता गिुनहोसर। 

 

 

 

 

  

(५) गलाती ३: १०-११ 

      याकूब १:१० 

      व्यवस्र्ा 

(६) एदफसी २:८-९ 

      असल कािहरू 

(७) यूहन् िा १४:६ 

      धिन 
पति  

 

 

 

 

ययय 

 

 

सन् िु र नवश् वास 

गिुन (२ ितनहरू) 

(१२) 

यूहन् िा ५:२४ 

 

 अिन्त ितृ्य ु          X  (११) ित्ती ११:२८-३०          िानिस 
(४) रोिी ६:२३ क      नििन्त्रणा र व्यनिगतरूपिा छिौट गिुन                        (३) रोिी ३:२३ 

(परिेश् वरको क्रोधको िुनि, हराइएको)      तपाईंको हृर्दय र जीवििा ख्रीष्टलाई ग्रहण गिुन            पाप र िृत्युको व्यवस्र्ा िुनि 

िानिससैँग अिन्त जीवि छ        (१) उत्पनत्त १:२७ (परिेश् वरको िनिले िान्छेलाई उहाैँको स्वरूपिा सृनष्ट गर् यो)      परिेश् वर 

ऊ र्दोर्ी ठहररिेछ ि                              (८) रोिी ५:८ (परिेश् वरको प्रेिले येिूलाई िानिसको निनतत ििन दर्दिुभयो) 

र ऊ िृत्युबाट जीवििा प्रवेि गरेको छ।                     

(परिेश् वरको अिुग्रहिा बाैँचेको छ)             ३ िनतजाहरू 

  (९)    (१०) 

१ पत्रुस                येिू                 १ पत्रुस 

 २:२४               ३:१८ 

             िरेो पाप                                     (२) यि या ५९:१-२  

                                                                                                        (पापले िानिसलाई परिेश् वरबाट अलग गछन) 
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परिशे् वरद्वारा िानिसको सनृष्ट 

(१) उत्पनत्त १:२७ - सुु िा परिेश् वरले पनहलो पुु र् र िनहलालाई रफ्ि  स्वरूपििा सृनष्ट गिुनभयो। यसको अर्न के हो 

भिे नतिीहरूल े परिेश् वरलाई जान्र् े र उहाैँसैँग प्रेनिलो सतबन्ध रा् र्े। त्यनतबेला नतिीहरू पापरनहत नर्ए र 

नतिीहरूसैँग अिन्त जीवि नर्यो। परिेश् वरले नतिीहरूको रञाकाकाररताको जाैँच नलिुभयो (उत्पनत्त २:१५-१७), 

तर नतिीहरू रञाकाकारी हुि िसकेर जाैँचिा असफल भए। नतिीहरू पापिा पति भए। त्यस ले परिेश् वरल े

नतिीहरूलाई स्वगनलोकबाट (पृ्वीको अर्दिको बग ैँचाबाट) धपाइदर्दिुभयो र जीविको रूिनतर रउिबाट रोक् ि 

बार लगाउिुभयो (उत्पनत्त ३:२४)।  

िानिसको पापिा पति 

(२) यि या ५९:१-२ हिेुनहोसर। पापले िानिसलाई परिेश् वरबाट अलग गछन, र त्यस गरी त्यसल े पनवत्र परिेश् वरलाई 

पापपूणन िानिसबाट अलग गछन। त्यस कारणले गर्दान परिेश् वरले नतिीहरूको प्रार्निा सुन् िुहुन् ि अर्वा नतिीहरूलाई 

बचाउिुहुन् ि। रर्दि पति भएका सब  िािव जगतको प्रनतनिनध हुिर। रर्दिको सब  सन्तािहरूिा त्यो पापपूणन 

स्वभाव छ र त्यसको पररणािस्वरूपि िृत्यु भोग् िुपछन (रोिी ५:१२, १७-१९)। 

(३) रोिी ३:२३ हिेुनहोसर। सब  िानिसले पाप गरेका छिर र परिेश् वरको पनवत्र चररत्र अनि उपनस्र्नतबाट पति भएका 

छिर। 

(४) रोिी ६:२३क हिेुनहोसर। अब सब  स्वभानवक िानिसहरू पाप र िृत्युको व्यवस्र्ािुनि छिर (रोिी ८:२-३), 

परिेश् वरको क्रोधको िुनि छिर (रोिी १:८), नतिीहरू पूणनरूपिा हराएका छिर र अिन्त िृत्यको (िरकको) बाटोनतर 

गइरहकेा छिर। 

िानिसल ेरफूलाई बचाउिको निनतत गि ेप्रयास 

तर िानिसहरूल ेरफूलाई बचाउि सक्छौ ैँ भिी नवचार गछनिर। तलका तररकाहरू अपिाएर नतिीहरू परिेश् वरकहाैँ उक्लि 

सदकन्छ भिी नतिीहरूल ेनवश् वास गछनिर। 

(५) गलाती ३:१०-११ र याकूब २०:१० हिेुनहोसर। केही िािनसहरू यसरी नवश् वास गछनिर, दक व्यवस्र्ा पालि गिन 

कोनसस गर् यो भि ेपरिेश् वरल ेनतिीहरूलाई धिी ठहर् याउिुहुन्छ (बचाउि ुहुन्छ)। तर कस ल ेपनि व्यवस्र्ा ठीकसैँग 

पालि गिन सक्र्द ि र व्यवस्र्ा पालि गिन कुि  व्यि सक्षि छ ि भिी बाइबलल ेबताउैँछ (रोिी ८:७-८)। 

(६) एदफसी २:८-९ हिेुनहोसर। केही िानिसहरू नवश् वास गछनिर, दक नतिीहरूले असल कािहरू गरे भि े परिेश् वरल े

नतिीहरूलाई धिी ठहर् याउिुहुन्छ (बचाउिु हुन्छ)। तर कुि  िानिसले परिेश् वरको उपनस्र्नतिा घिण्ड गिन सक्र्द ि 

भिी बाइबलल ेबताउैँछ। परिेश् वरको अिगु्रह र नवश् वासद्वारा िात्र िानिसहरू बचाइि सदकन्छ। 

(७) यूहन् िा १४:६ हिेुनहोसर। अरू िानिसहरू नवश् वास गछनिर, दक धिनको अभ्यासद्वारा नतिीहरू धिी ठहररन्छिर। तर 

येिूले भन् िुभयो: एि बाटो हुैँ। िबाहके अरू कोहीद्वारा नपताकहाैँ रउि सक्र्द ि।ए कुि  धिनले पापको सिस्यासैँग 

सािि गिन सक्र्द ि। त्यसकारण, येिू ख्रीष्टद्वारा िबचाइएिा िािनसहरूलाई परिेश् वरको पनवत्रता र धार्मिकताल े

र्दण्ड दर्दि  पछन र िानिसहरूको र्दण्ड भिेको अिन्त िृत्यु ि  हो। 

िानिसलाई बचाउि ेपरिशे् वरको पहल 

(८) रोिी ५:८ हिेुनहोसर। परिशे् वरको प्रेिले िुनिको एकिात्र बाटोलाई सतभव तुल्याउैँछ। रफ्िो ईश् वरीय स्वाभाबलाई 

ित्यागीकि परिेश् वरल ेिािव स्वभाव धारण गिुनभयो र येि ूख्रीष्टिा उहाैँ िानिस बन् िुभयो। उहाैँ रफ्िो सृष्टिा र 

िािव इनतहासिा यस पृ्वीका हराएका िानिसहरूसैँग वास गिन िात्र यहाैँ रउिुभएि तर उहाैँ िानिसको पापको 

निनतत नतिीहरूको सट्टािा ििन रउिुभयो (यूहन् िा १:१, १४, १८; दफनलप् पी २:५-८)। उहाैँको प्रेिले रफ लाई 

कू्रसिा पापको निनतत प्रायनश् चतको नसि बनल तलु्याउिुभयो। 

(९) १ पतु्रस २:२४ हिेुनहोसर। कू्रसिा ििुनभएर येि ूख्रीष्टले परिेश् वरको हािीप्रनतको पनवत्र र धार्मिक रीसलाई हटाएर 

त्यो उहाैँले रफूिानर् रा् िुहुन्छ। 

(१०) १ पतु्रस ३:१८ हिेुनहोसर। कू्रसिा ििुनभएर येिू ख्रीष्टले हाम्रो पापको पररणािहरूलाई हटाउहुन्छ र 

हािीलाई परिशे् वरसैँग पुिर्मिलाप गराउिुहुन्छ। परिशे् वरकहाैँ जािे पुल अर्वा बाटो येिू ख्रीष्ट हुिुहुन्छ। 
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ख्रीष्टको नििन्त्रणा अनि िानिसल ेगिपैि ेछिौट 

(११) ित्ती ११:२८-३० हिेुनहोसर। येिूल े भन् िुहुन्छ: ह े सब  र्ाकेका र बोझले र्दनबएका होिकहाैँ रऊ, ि 

नतिीहरूलाई नवश्राि दर्दिेछु।ए उहाैँको यो नििन्त्रणाप्रनत कस्तो प्रनतदक्रया जिाउिे भन् िे िानिसको नजतिेवारी हो। 

सिस्या (पाप) र त्यसको पररणािहरू (अलग हुि)ु स्र्ाईरूपिा हटाइएको छिर। 

(१२) यूहन् िा ५:२४ ले यसो भन्छ: एसाैँच् च , ि नतिीहरूलाई भन् र्दछु, जसले िेरो वचि सुन् छ र िलाई 

पठाउिुहुिेिानर् नवश् वास गछन, त् यसनसत अिन् त जीवि छ। त् यो न् यायिा रउैँर्द ि, तर िृत् यरु्देनि त् यसले जीवििा 

प्रवेि गरेको छ।ए यहाैँ र्दईु ितनहरू छिर र तीि िनतजाहरू छिर। हरेक व्यनि जसले सुसिाचार सुन्छ, उसले व्यनिगत 

छिौट अर्वा निणनय गिपैछन: दक येिू ख्रीष्टद्वारा प्रकट हुिभुएको परिेश् वरिानर् नवश् वास गिुनपछन, होइि भि े

ख्रीष्टबाट स्वतन्त्र रही अिन्तको िृत्युलाई निरन्तरता दर्दिुपछन (२ र्ेसलोनिके १:८-९)। हरेक नवश् वास गिेहरूका 

लानग तीि वटा िनतजाहरू छिर: उसले तुु न्त  अिन्त जीवि धारण गछन; ऊ कहल्य  र्दोर्ी ठहररएर (र्दण्डाञाका पाएर) 

िरक जािुपर्दिै।; र ऊ पनहल े ि  अिन्त िृत्यको बाटोबाट अिन्त जीविको बाटोिा सररसकेको हुन्छ। उहाैँको 

हातबाट कस ले उसलाई िोसेर लािेछ ि भिी येिलूे प्रनतञाका गिुनहुन्छ (यूहन् िा १०:२८)। 

सारंिको सन्र्देि 

यूहन् िा ३:१६ हिेुनहोसर। बाइबलले यसरी निष्कर्न दर्दन्छ: एदकिभिे परिशे् वरले संसारलाई यस् तो प्रेि गिुनभयो, दक उहाैँले 

रफ् िा एकिात्र पुत्र दर्दिुभयो, तादक उहाैँिानर् नवश् वास गिे कोही पनि िाि िहोसर , तर त् यसले अिन् त जीवि पाओसर ।ए 

 

 

ि. बाइबलिा 'पाप' भन् ि ेिब्र्दको अर्न 

सुसिाचारले यसो भन्छ, ए सब ले पाप गरेका छिर र परिशे् वरको िनहिासति पुग् िबाट चुकेके छिरए (रोिी ३:२३)। 

निक्षा दर्दिुहोसर। सुु को भार्ािा हिेे हो भि ेभजिसङ्खग्र ५१:१-४ िा 'पाप'को निनतत तीि वटा िब्र्दहरू प्रयोग गररएका छिर: 

पाप (sin), अपराधहरू (transgressions), अधिन (iniquity)। 

१. 'पाप' भन् ि ेिब्र्दको अर्न: -  

 

पाप भिकेो तपाईंको जीविको निनतत परिशे् वरको लक्ष्य (निसािा) चकु् ि ुहो। 

बाइबलद्वारा हािीिा प्रकट हुिुहुिे परिेश् वरको लक्ष्य भिेको यस पृ्वीका सब  िानिसहरूले उहाैँसैँग ठीक (सही) सतबन्ध 

रािोसर भन् िे हो। त्यसको फलस्वरूप नतिीहरूल े अरू िानिसहरूसैँग पनि सही दकनसिकोक सतबन्ध कायि रा् छिर र 

परिेश् वरको िजरिा सही ठहररिे कािहरू गछनिर। 'पापी' चाहह यस्तो व्यनि हो, जसल े उसको जीवििा परिशे् वरल े

रा् िुभएको लक्ष्यबाट ऊ चुक्छ, र उसल ेपरिशे् वरसैँग सही सतबन्ध रा् र्द ि र फलस्वरूपि अरू िानिसहरूसैँग पनि सही 

सतबन्ध रा्र्द ि! 

 पापको अको अर्न भिकेो परिशे् वरको नसि िािर्दण्डसति पगु् िबाट चकु् ि ुहो। 

लक्ष्य वा निसािा 
िापर्दण्ड 

परिेश् वरको िापर्दण्डवा चुक् िु परिेश् वरको िापर्दण्डवा चुक् िु 
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सही जीवि नजउि र सही काि गिनको निनतत परिेश् वरको नसि िािर्दण्ड भिेको यिे ूख्रीष्ट र बाइबलिा भएका उहाैँका 

निक्षाहरू हुिर। तपाईंल ेजुिसुक  भार्ा बोले तापनि वा जुिसुक  धिन िािे तापनि कुि  ितलब छ ि, तपाईंको जीवि र तपाईंका 

कािहरू परिशे् वरको यस नसि िािर्दण्डको नवु ििा िानपन्छिर। 

तर यस संसारका सब  िानिसहरू परिशे् वरको उि नसि िापर्दण्डसति पुग् िबाट चुकेका हुिाले नतिीहरू हराएका छिर र 

नतिीहरूलाई िुनिर्दाताको िाैँचो छ। उर्दाहणीय जीवि नजएर जीवििा र्ुप्र  असल कािहरू गिे िानिसहरू पनि 

परिेश् वरको उि नसि िािर्दण्डसति पुग् िबाट चुकेका छिर (रोिी ३:१०-१२, २३)। त्यसको निनतत कोही पनि योग्य छ िर! 

रफूल े िानिरएको धिन, व्यवस्र्ा र नियि पालि अनि असल कािहरू गरेर कोही पनि बचाइिेछ ि। कोही पनि 

पयानप् तरूपिा असल छ ि! पापको अर्न साधारणरूपिा 'अपराध गिुन' वा 'केही िराब काि गिुन' िात्र होइि। यसको सही अर्न 

परिेश् वरको लक्ष्यबाट चुक् ि ुर परिेश् वरको नसि िािर्दण्डसति पुग् िबाट चकु् ि ुहो। 

२. 'अपराध' भन् ि ेिब्र्दको अर्न: - 

 

अपराध भिकेो परिशे् वरल ेतोक् िभुएको सीिा वा रेिा (पररधी) लाई िाघरे जाि ुहो। 

िािवीय नजयाइ र िािवीय रचरणको सीिाहरू र पररनधहरू बाइबलद्वारा रफूलाई प्रकट गिुनहुिे परिशे् वरको रञाकाहरू, 

निर्ेधहरू र निक्षाहरूिा प्रकट गररएको छ। कनहलेकाहह सब  िािनसहरूल ेपरिेश् वरले ििाही गिुनभएको कुराहरू गछनिर र 

कनहलेकाहह परिेश् वरको रञाकाहरूलाई वेवास्ता (लापरवाही) गछनिर, यस्त  कुराहरूलाई 'अपराधहरू' भनिन्छ। अपराध भिेको 

साधारणरूपिा धार्मिक निक्षकहरूल े दर्दएका व्यवस्र्ाहरू (नियिहरू)लाई ििान् िु होइि, तर बाइबलद्वारा रफूलाई प्रकट 

गराउिुहुि ेपरिेश् वरले दर्दिुभएको व्यवस्र्ाहरू र पररनधहरूलाई ििान् ि े(उलङ्खघि गिुन) अपराध हो। 

 अपराध भिकेो जािीजािी परिशे् वरको नवु ििा नवद्रोह गिुन पनि हो। 

पुरािो करारका सियका िानिसहरूल ेबाइबलको परिेश् वरको नवु ििा नवद्रोह गरेर रफ्िो र्दनृष्टिा जे ठीक लाग्यो त्यही 

काि गरे (न्यायकतान २१:२५)। अनहल ेिानिसहरूल ेबाइबलद्वारा रफूलाई प्रकट गराउिुहुि ेपरिेश् वरको बारेिा जािीजािी 

झूटा कुराहरू फ लाउि े गछनिर। नतिीहरूल े अटरी भएर बाइबलका परिेश् वरको सन्र्देिलाई इन्कार गछनिर। नतिीहरूल े

बाइबलद्वारा रफूलाई प्रकट गराउिुहुि े परिशे् वरल े दर्दिुभएको ि नतक िान्यताहरू, बुनि र चररत्रलाई लत्याउैँछिर। 

नतिीहरूले यस पृ्वीिा नवद्रोह भड्काउछिर र भ्रष्टाचार र नवकृनतलाई प्रोत्साहि दर्दन्छिर। नतिीहरूले बाइबलका परिेश् वरको 

नवु ििा रफूलाई कठोर तुल्याउैँछिर। यो नवद्रोह हो। अपराध र नवद्रोह र्देनििेिालका िराब कािहरू हुिर। 

३. 'अधिन' भन् ि ेिब्र्दको अर्न : 

 

सीिा, घेरा 

क. परिेश् वरले तोक् िुभएको घेरा, सीिाहरू िा ि ु क. परिेश् वरको नवु ििा नवद्रोह गिुन 

क. परिेश् वरको नवु ििा नवद्रोह गिुन 

वास्तनवक अवास्तनवक 

परिेश् वरको वास्तनवकता बर्दल्िु 
परिेश् वरको सत्यता बङ्खग्याउिु 

सत्यलाई झूट बिाइएको छ 

झूटलाई सत्य बिाइएको छ 
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 अधिन भिकेो परिशे् वरल ेहिेुनहुि ेवास्तनवकतालाई सकु्ष्िरूपिा पररवतनि गिुन हो। 

सब  िानिसहरूसैँग नवश् व-र्दनृष्टकोण हुन्छ। नतिीहरूका नवश् व-र्दनृष्टकोण नतिीहरूको वास्तनवकताको अनस्तत्वको र्दनृष्टकोण, 

नतिीहरूको नवचारधाराहरू र ििोवृनत्तहरू, नतिीहरूको नवश् वास र िूल्य-िान्यताहरू सार्  नतिीहरूको सैँस्कृनत र 

प्रर्ाहरूद्वारा अभव्यि भएका हुन्छिर। बाइबलका परिेश् वरले साैँचो नवश् व-र्दनृष्टकोणलाई येिू ख्रीष्ट र बाइबालद्वारा प्रकट 

गिुनभएको छ। यो नवश् व-र्दनृष्टकोणलाई 'परिशे् वरको राज्यको सृस्कृनत' भन् ि सदकन्छ! परिेश् वरको राज्यिा अनत धरे  

दकनसिका ढाैँचाहरू छिर, तर ती ढाैँचाहरूलाई ख्रीष्ट र बाइबलको र्दनृष्टकोणहरूद्वारा अनभव्यि गररिुपछन! परिेश् वरको 

राज्यको सैँस्कृनत सब  िानिहरूले जािूिर र नतिीहरूले यसलाई नवश् वास गरी त्यस अिुसार नजऊिर भिी बाइबलका परिशे् वर 

चाहिुहुन्छ। तर्ानप, जब िानिसहरूले रफ्ि  नवश् व-र्दनृष्टकोण बिाउैँछिर र रफ्ि  दकनसिका नवश् वास (रस्र्ा) र िलू्य-

िान्यताहरू नििानण गछनिर, तब नतिीहरूल ेपरिशे् वरले र्दे्  िुहुि ेवास्तनवकतालाई पररवतनि गरेका हुन्छिर। यो ि  अधिन हो। 

 अधिनको अको अर्न बाइबलिा परिशे् वरल ेप्रकट गररदर्दिभुएको परिशे् वरको सत्यलाई बङ्खग्याउि ुवा नवकृत 

तलु्याउि ुहो। 

परिेश् वरल े सत्यलाई बाइबलिा स्पष्टसैँग प्रकट गररदर्दिुभएको छ। त पनि, िानिसहरूल े जािीजािी बाइबलको सत्यलाई 

गलत दकनसिले व्या्या गछनिर (यि या ५:२०)। केही िानिसहरूले रफूलाई िि परेका कुराहरू बाइबललाई बोल्ि लगाउैँछिर 

(२ कोररन्र्ी २:१७; ४:२), जब दक अरू िानिसहरूल े चाहह नतिीहरूल े ध्याि दर्दिुपि े बाइबलका केही सत्यताहरूलाई 

वेवास्ता गिे गछनिर (ित्ती १५:६-९; प्रकाि २२:१८-१९)। त्यसको फलस्वरूप, धरे  झूटा अगिविाहरू निनस्करएका छिर र 

र्ुप्र  िानिसहरू ती झूटा अगिविाहरूद्वारा भ्रििा परी गलत बाटोिा हहनडरहकेा छिर (ित्ती २४:११)। यो अधिन हो। अधिन 

कनहलेकाहह अनत सुक्ष्ि हुन्छ र यसल ेगुप् तरूपिा गलत काि गछन। यसल ेगतल कािलाई लकूाउिे वा अकै रूप दर्दिे गछन । 

कनहलेकाहह यसले धिनको वेििा यस्तो काि गछन। 

४. सारंि - पापको 'जरा' र 'फल' : 

 

  

  ि. पापको फल- 

   - परिेश् वरले ििाही गिुनभएको कुरा गिुन 

   - परिेश् वरले रञाका गिुनभएको काि िगिुन 

क. पापको जरा- 

- परिेश् वरिा भर िपिुन, रफ िा केनन्द्रत र यर्ेष्ठ हुिु 

- बाइबलको परिेश् वरलाई पे्रि िगिुन 

- परिेश् वरसैँगको सतबन्ध तोनडएको 

- परिेश् वरको लक्ष्य गुिाउिु 

- परिेश् वरको घेरा िाघेर अपराध गिुन 

- परिेश् वरको नवु ििा नवद्रोह गिुन 

- परिेश् वरको वचिलाई बङ्खग्याउिु 
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ग. बाइबलिा भएको 'िृत्य'ु िब्र्दको अर्न 

सुसिाचारले यसो भन्छ, एपापको ज्याला िृत्यु होए (रोिी ३:२३)। 

निक्षा दर्दिुहोसर। बाइबलिा भएको 'िृत्यु' भन् िे िब्र्दको तीि वटा अर्नहरू छिर: रनत्िक अर्न, िाररररक अर्न र अिन्त अर्न। 

१. रनत्िक ितृ्य:ु   

रनत्िक िृत्युको अर्न के हो? 

यूहन् िा ८:२४ र एदफसी २:१-३ पढ् िुहोसर। उत्तर पत्त लगाउिहुोसर र त्यसबारे छलफल गिुनहोसर। 

िोट (रटप् पणी) : रनत्िि िृत्यु भिेको यस्तो अवस्र्ा हो, जहाैँ िानिसको रत्िा िरेको हुन्छ। रनत्िक िृत्यु भिेको बाइबलिा 

रफूलाई प्रकट गराउिुहुि ेएकिात्र साैँचो अनि जीनवत परिशे् वरको जीविबाट अलग हुि ुहो। हरेक िानिस 'जीनवत प्राणी' 

हो (उत्पनत्त २:७) र िानिसले रफूलाई र्दशृ्य िरीर र अर्दशृ्य रत्िािा अनभव्यि गछन। िािवीय रत्िाको एउटा काि भिेको 

एउट िात्र साैँचो अनि जीनवत परिेश् वरलाई जान् ि ुर उहाैँसैँग सङ्खगनत गिन सक्षि हुि ुहो। 

जबसति िानिसहरूले पनवत्र रत्िाद्वारा ियाैँ जन्ि पाउैँ र्द ििर, नतिीहरू रनत्िकरूपिा िरेका हुन्छिर। नतिीहरूल े

परिेश् वरको अनस्तत्व छ ि भिी नवचार गछनिर अर्वा यदर्द नतिीहरूले उहाैँको अनस्तत्वलाई नवश् वास गररहाल ेतापनि उहाैँ धेर  

िानर् र धेर  टाढा हुिुहुन्छ भिी ठान्छिर। नतिीहरूले परिेश् वरलाई व्यनिगत र घनिष्ठरूपिा जान्र्द ििर र सार्  नतिीहरूल े

परिेश् वरसैँग सङ्खगनत गिन सक्र्द ििर। 

तर जब नतिीहरूले सुसिाचार सुिेर नवश् वास गछनिर, जसको अर्न नतिीहरूले रफ्िो हृर्दय र जीविा येिू ख्रीष्टलाई िुनिर्दाता 

भिी ग्रहण गछनिर, तब पनवत्र रत्िा (परिेश् वरको रत्िा) रउिुहुन्छ र नतिीहरूका जीवििा वास गिुनहुन्छ (एदफसी १:१३; 

रोिी ८:९-१०)। त्यसपनछ पनवत्र रत्िाल े नतिीहरूको िािवीय रत्िालाई जीनवत पािुनहुन्छ तादक नतिीहरूल े

परिेश् वरलाई व्यनिगतरूपिा जान् ि र उहाैँसैँग सङ्खगनत गिन सक्षि हुन्छिर। 

२. िारीररक ितृ्य ु: 

िारीररक िृत्युको अर्न के हो? 

भजिसङ्खग्रह ४९:१०, १७ (उपर्देिक ९:५-६,१०; १२:७) पढ्िुहोसर। उत्तर पत्ता लगाउिुहोसर र त्यसबारे छलफल 

गिुनहोसर। 

िोट (रटप्पणी) : िारीररक िृत्य ुयस्तो अवस्र्ा, जुिबेला िानिसको भौनतक िरीर िछन। िारीररक िृत्यु हुैँर्दा िानिसको रत्िा 

उसको िरीरबाट अलग हुन्छ र त्यसबल ेउि व्यनि यस पृ्वीको (संसारको) जीविर्देि अलग हुन्छ। त्यस गरी त्यसबेला ऊ 

रफ्िो नप्रय पररवार र नित्रहरूबाट अलग हुन्छ सार्  रफ्िो धि-सतपनत्त र काला-कौिल अनि उपलब्धीहरूबाट पनि अलग 

हुन्छ। 

िानिसहरू िारीररकरूपिा िर्दान, नतिीहरूका िरीर नचहाििा कुनहएर धुलोिा (िाटोिा) निल्छ। त्यसपनछ नतिीहरू यो 

वतनिािर संसारिा कनहले पनि फकेर रउैँर्द ििर र कनहले पनि यो वतनिाि संसारिा भएका हुिे कुि  कुरािा फेरर भाग हलर्द ििर। 

३. अिन्त ितृ्य ु: 

अिन्त िृत्युको अर्न के हो? 

प्रकाि २१:८ (लूका १६:२२-२३; ित्ती १०:२८; २५:४६; प्रकाि २०:१४-१५; २ र्ेसलोनिके १:८-९) पढ्िुहोसर। 

उत्तर पत्ता लगाउिुहोसर र त्यसबारे छलफल गिुनहोसर। 

िोट (रटप्पणी) : अनन्ति न्यायभन्र्दा अनघ, अिन्त ितृ्य ुभिकेो िरकिा अनवश् वासीहरूका रत्िाल े(अर्वा प्राणल)े भोग् ि े

अिन्त र्द:ुि-कष्ट हो। अनन्ति न्यायको दर्दिपनछ, अिन्त िृत्यु भिेको िरकिा अनवश् वासीहरको रत्िा (वा प्राण) र िरीरल े

भोग् िे अिन्त र्द:ुि-कष्ट (सजाय) हो। अिन्त िृत्य ुभिेको परिेश् वरको उपनस्र्नत र वास्ताबाट अिन्तको लानग अलग हुिु हो। 
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घ. बाइबलिा भएको 'न्याय' भन् ि ेिब्र्दको अर्न: 

सुसिाचारले यसो भन्छ, एनवश् वास िगिेचाहह अनघ ि  र्दोर्ी ठहररएको छए (यूहन् िा ३:१८)। एजसरी िानिसको निनत त एक 

पटक ििुन निनश् चत छ, र त् यसपनछ इन् साफए (नहबू्र ९:२७)। 

निक्षा दर्दिुहोसर। बाइबलिा उनल्लनित न्यायले र्दईु निनश् चत दकनसिका न्यायहरूप्रनत सङ्खकेत गछन: परिशे् वरको वतनिाि 

अस्र्ायी न्यायहरू र भनवष्यिा हुि े परिशे् वरको अनन्ति न्याय। वतनिाि सियिा परिशे् वरको अस्र्ायी न्यायहरू र्दईु 

दकनसिले रउैँछ: िानिसहरूिानर् परिेश् वरल ेरफ्िो अस्र्ायी न्यायहरू रउि अिुिनत दर्दिहुुन्छ र कनहलेकाहह परिेश् वरल े

रफ्िो अस्र्ायी न्यायहरू िानिसहरूिानर् ल्याउिुहुन्छ। 

१. परिशे् वरको वतनिाि अस्र्ायी न्यायहरू : 

दकि परिेश् वरल ेकेही न्यायको वतनिाि स्वरूपहरूलाई अिुिनत दर्दिुहुन्छ? 

गलाती ६:७-८ (रोिी १:२८-३२) पढ्िुहोसर। उत्तर पत्ता लगाउिुहोसर र छलफल गिुनहोसर। 

िोट (रटप्पणी): यो पृ्वी र यसका िानिसहरू परिेश् वरले ि  सृनष्ट गिुनभएकोले गर्दान यहाैँका िानिसहरू कसरी नजउिुपछन 

भिी निधो गिे हक उहाैँसैँग छ। परिेश् वरल ेरफ्िो सृनष्टको निनतत भौनतक नियिहरू (व्यवस्र्ाहरू) बिाउिुभएको छ; जस्त : 

यदर्द तपाईंल ेगुु त्वाकर्नणको नियि उलङ्खघि गिुनभयो भि ेतपाईं िराम्रोसैँग लड्िुहिछे। त्यस गरी परिशे् वरल ेरफ्िो सृनष्टको 

निनतत रनत्िक र ि नतक नियिहरू बिाउिुभएको छ। जब िानिसहरूल ेपरिेश् वरको रनत्िक र ि नतक नियिहरू उल्लङ्खघि 

गछनिर, तब नतिीहरूको रफ्ि  पापहरूको पररणािस्वरूप र्द:ुि-कष्ट पाउि परिेश् वरले अिुिनत दर्दिुहुन्छ। 'जे नतिीहरूल े

रोप्छिर, त्यस को कटिी गछनिर।' कुि  िानिसल े पापहरू रोप्छ भिे, न्यायको कटिी गछन। उर्दाहणको लानग, कुि  िानिसल े

अल्छेपिा रोप्छ भिे गररबीको कटिी गछन। घणृा रोप् िे िानिसले तोनडएका सतबन्धहरूको कटिी गछन। अत्याचार र 

निरङ्खकुिता रोप् ि ेिानिसल ेलडाइ-झगडाको कटिी गछन। त्यस गरी जीवििा लाग ूऔर्नध रोप् िे िानिसल ेर्दवु्यनसिको कटिी 

गछन। 

रोिी १:१८-३२ ल ेनसकाउैँछ, दक ईश् वर भनिहीिताल ेिानिसलाई ि नतक भ्रष्टता र हरेक दकसिका र्दषु्टतानतर डोर् याउैँछ। 

धेर  अवस्र्ाहरूिा िानिसले गिे पापहरूको पररणािहरूल े उसलाई पृ्वीको उसको जीविअवनधिा ि  भेट्टाउैँछ। कुि  

व्यनिको िराब नवश् वासहरू (रस्र्ाहरू), िराब छिौटहरू (रोजाइहरू), िराब निणनयहरू र िराब कािहरूका पररणािहरू 

प्राय: स्वभानवकरूपिा र्द:ुि-कष्टलाई नितत्याउैँछ। 

 दकि परिशे् वरल ेयो ससंारिानर् न्यायको केही वतनिाि स्वरूपहरू ल्याउिहुुन्छ? 

 इजदकएल १४:२१ (लेवी २६:१४-२५; रिोि ४:६-१२; हाग्ग  १:३०११; ित्ती २४:४०१४; प्रकाि ९:२०-२१; 

१६:९) पढ्िुहोसर। उत्तर पत्ता लगाउिुहोसर र त्यसबारे छलफल गिुनहोसर। 

िोट (रटप्पणी): परिशे् वरल ेसतपूणन संसारिानर् िासि गिुनहुन्छ। उहाैँले प्रकृनतको सब  िनिहरू र िािव इनतहासको सब  

घटिाहरूलाई नियन्त्रण गिुनहुन्छ। िानिसहरू जीनवत परिशे् वरप्रनत अिाञाकाकारी भएको अर्वा नतिीहरूल े परिेश् वरनतर 

रफ्िा पीठ फकानएका सियहरूिा परिेश् वरल े नतिीहरूप्रनतको वास्ता र सुरक्षा दफतान नलिुहुन्छ अनि नतिीहरूिा उहाैँल े

रफ्िो वतनिाि अस्र्ायी न्यायहरू ल्याउिुहुन्छ। उर्दाहरणको लानग, त्यस्ता सियहरूिा नतिीहरूको फसलहरू नविास 

हुन्छिर, युिहरूल ेनतिीहरूको र्देिलाई अलग पाररदर्दन्छ, नतिीहरूका िानिसहरूल ेठूलो िोक्सािी व्यहोिुनपछन र यस पृ्वीिा 

कुि  कुराहरू सन्तोर्जिक हुिछे िर इत्यादर्द। त्यसको लानग परिेश् वरल े िािव इनतहासभरर भूकतप, बाडी-पेह्रो, िडेरी, 

अनिकाल र िहािारीहरू प्रयोग गिुनहुन्छ दकिभिे िानिसहरूका पापहरूको कारण उहाैँ अप्रसन् ि भएको र्दे् िसकूिर। 

नतिीहरूल ेपश् चाताप गरी उहाैँप्रनत फर्दकरउि भिी यो उहाैँको चेताविी हो। 

परिशे् वरल ेिानिहरूिा उहाैँको वतनिाि अस्र्ायी न्यायहरू ल्याउिकुो साैँचो कारण के हो? 

१ कोररन्र्ी ११:३२ (नहबू्र १२:४-११) पढ्िुहोसर। उत्तर पत्ता लगाउिुहोसर र यसबारे छलफल गिुनहोसर। 

िोट (रटप्पणी): भनवष्यिा हुि ेअिन्तको न्यायबाट बचाउिको लानग परिेश् वरल ेिानिसहरूिानर् उहाैँको वतनिाि अस्र्ायी 

न्याय ल्याउिुहुन्छ! उहाैँको वतनिाि अस्र्ायी न्यायहरूको उदे्दश्य िानिसहरूलाई अििुासाििा रा् ि, नतिीहरूलाई चेताविी 
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दर्दि, िानिसहरूलाई नतिीहरूका पाप रे्दिाइदर्दि र नतिीहरूका पापको लानग हप्कािु हो। िानिसहरूको लानग सध ैँ उत्ति 

कुरा गिन लगाउि ु ि  परिशे् वरको लक्ष्य हो। िानिसहरूले निरन्तर नतिीहरूको वरत्िािर पापहरू गिन अिुिनत पाउिाल े 

नतिीहरूलाई अनन्तिसति पापको र्दासत्विा डोर् याउिु हो र त्यसको फलस्वरूप नतिीहरूका पापहरूको कारण परिशे् वरको 

अिन्त र्दण्डिा पिछेिर। परिशे् वरको वतनिाि अस्र्ायी न्याहरूको उदे्दश्य िानिसहरूलाई रफ्िा भनिहीिता र र्दषु्टताबाट 

फकनि लगाउिु र त्यसको सट्टािा  परिशे् वरको पनवत्रता र धार्मिकतािा सहभागी (भागीर्दार) गराउि ुहो! 

२. परिशे् वरको भनवष्यको अिन्त न्याय : 

ईश् वरभि िानिसहरू र र्दषु्ट िानिसहरूको जीविि लीहरू हरे्दानिेरर जीविलाई न्यायपूणन र अन्यायपूणन भिी दकि व्या्या 

गिुनहुन्छ? 

उपर्देिक १२:१४ (भजिसङ्खग्रह ७३:२-१६) पढ्िुहोसर। उत्तर पत्ता लगाउिुहोसर र छलफल गिुनहोसर। 

निक्षा दर्दिुहोसर। जीवि स्पष्टरूपिा अन्यायपणून र्देनिन्छ। असल िानिसहरूले र्द:ुि-कष्ट भोग्छिर, सोझा-सीधा अनि स्वार्नरनहत 

िानिसहरूलाई िोर्ण गररन्छ, िम्र िािसहरूलाई र्दबाएर रतंदकत पाररन्छ र गररब िािनसहरूलाई बनञ् चत पाररन्छ। 

अकोनतर हिेे हो भि ेर्दषु्ट िानिसहरूले उन् िनत-प्रगनत गर्दै सििृ भएका छिर, स्वार्ीहरू सििृ र सफल छिर, निर्दनयी र कू्रर 

िानिसहरूले सोझा-सीधा र िम्रहरूलाई अत्याचार गछनिर, र धिीहरूल ेगररबलाई झिर गररब बिाइरहकेा छिर। अत्याचारी र 

निरंकुिहरू रफ्िा ओच्छ्यािा िानन्तपूवनक िछनिर तर सन्तहरूलाई यातिा दर्दएर िाररन्छिर। यदर्द हािी परिेश् वर 

सवनिनििाि र भलो हुिुहुन्छ भिी ठान्छौ ैँ भि ेकसरी उहाैँल ेयो संसारिा यस्ता अन्यापूणन कािहरू निरन्तर हुि अिुिनत 

दर्दिुहुन्छ त? यस दकनसिको अभद्र अन्यायको क्षनतपूर्मत भराउि र अनियनन्त्रत रूपिा चार नतर फ नलएको र्दषु्टतालाई अन्त गिन 

यदर्द परिेश् वरले अनहको जीवि वा यसपनछको जीवििा केही पनि गिुनहुन् ि भि,े के उहाैँ सवनिनििाि हुिुहुन् ि र यसो गिन 

सक् िुहुन् ि अर्वा उहाैँ त्यनत भलो हुिुहुन् ि र उहाैँले यस्ता िराम्रा कुराहरूलाई वास्ता गिुनहुन् ि! 

त पनि, परिशे् वर जीनवत हुिुहुन्छ, िनििाली हुिुहुन्छ र सारा ब्रह्माण्डिा उहाैँले न्याय गिुनहुिछे भिी बाइबलल ेस्पष्टसैँग 

नसकाउैँछ। यो संसारिा रएर नजएका सब  िानिसहरू भनवष्यिा हुिे अनन्ति न्यायिा उपनस्र्त हुिछेिर! 

भनवष्यिा हुिे परिेश् वरको न्याय केजस्तो (कस्तो) हुिछे? 

नहबू्र ९:२७ (ित्ती २५:३१-३३) पढ्िुहोसर। उत्तर पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर। 

निक्षा दर्दिुहोसर। िानिसको िारीररक िृत्यु सब  कुराको अन्त होइि भिी बाइबलल ेनसकाउैँछ! िारीररक िृत्युपनछ 

िानिसहरूले त्योभन्र्दा अझ गतभीर र ठूलो र्द:ुि-कष्ट भोग् िुपिछे! 

येिू ख्रीष्ट यो संसारिा फर्दकरउिुहुिेछ। अनि यो संसारिा नजएका हरेक िानिसहरूको एक-एक गरी न्याय हुिछे। उहाैँल े

हरेक काि र हरेक लूकाइएका कुराको न्याय गिुनहुिेछ (उपर्दिेक १२:१४)। र्दषु्ट काि गिे िानिसहरू र पाप गिन लगाउिे हरेक 

कुरा उहाैँले रफ्िो राज्यबाट हटाउिुहुिेछ। उहाैँिा नवश् वास िगिे िानिसहरूलाई उहाैँले नवश् वास गिेहरूबाट अलग 

गिुनहुिछे र नतिीहरूको येि ूख्रीष्टसैँगको सतबन्धअिुसार उहाैँले नतिीहरूकोन्याय गिुनहुिछे (ित्ती २५:१२)। येि ूख्रीष्टलाई 

रफ्िो प्रभु र िुनिर्दाता भिी नवश् वास िगिेहरूलाई उहाैँले परिेश् वरको व्यवस्र्ाबारे नतिीहरूको ञाकाि (रोिी २:१०-१६), 

नतिीहरूका अनवश् वास (यूहन् िा ३:१८-२१, ३६), नतिीहरूका किजोरीहरू (ित्ती २५:४१-४६), नतिीहरूका र्दषु्ट कािहरू 

(प्रकाि २१:८), नतिीहरूले यिेूलाई िुट्टािुनि रािेर कुनल्चएको र अिगु्रहको रत्िालाई बर्दिाि गरेको (नहबू्र १०:२६-३१)- 

कािहरूका रधारिा नतिीहरूको न्याय गररिछे। हरेक िानिस, जसल ेयिेू ख्रीष्टको सुसिाचारको सन्र्देिलाई इन्कार गरे, 

नतिीहरूलाई पनि उि अिाञाकाकाररताको निनतत सजाय हुिेछ (२ र्ेसलोनिके १:८)। 

जे भए तापनि, परिशे् वरल े नसि (सतपूणन) न्यायद्वारा हरेक िानिसलाई न्याय गिुनहुिछे (लूका १२:४७-४८)। उहाैँल े

अत्याचारिा परेकाहरूलाई न्याय दर्दलाएर र गररबलाई र्दयाको रत्िाद्वारा न्याय गिुनहुिेछ (ित्ती ५:३-१२)। तर उहाैँले लोभ 

गि ेधिी िानिसहरूलाई ररत्तो हात टाढा पठाउिुहुिछे (याकूब ५:१-६) अनि सब  र्दषु्ट िानिसहरूलाई िास गिुनहुिछे। उहाैँल े

यो पूरा संसार र यहाैँ नजउिे हरेक िानिसले परिेश् वरको यो पृ्वीिा गरेका सब  र्दषु्ट कािहरूको निनतत न्याय गिुनहुिछे! 

उहाैँले सब  अहङ्खकारी र घिण्डी िानिसहरूको अन्त गिुनहुिछे (यि या १३:११)। अनि उहाैँले यस पृ्वीका िनििाली 

िासकहरूलाई नतिीहरूका ससहासिहरूबाट हटाइदर्दिुहुिेछ (र्दानिएल २:४४; १ कोररन्र्ी १५:२५)। 
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अिन्त नविासको स्र्ाि (तर िानिसहरूलाई िाि ेअिन्त नवध्वंस होइि) लाई बनलरहकेो गन्धकको भट्टी वा िरक भनिन्छ। 

िरक भिेको रगो बनलरहि ेर यातिा दर्दइरहिे ठाउैँ  हो (लूका १६:२३-२६)। यो स्र्ाििा रगो बनलरहन्छ तर त्यहाैँ परेका 

िानिसहरू िास हुैँर्द ि, यो निरन्तर रोइकराई गरररहिे ठाउैँ  हो (िकून स ९:४२-४९)। यो यस्तो ठाउैँ  हो, दक यहाैँबाट कोही 

बानहर निस्कि सक्र्द ि (लूका १६:२६)। त्यहाैँ परेका भनिहीि अधार्मिक िानिसहरूल े अिन्त नविासको लानग सजाय 

पाउिेछिर र नतिीहरू परिेश् वरको उपनस्र्नत, प्रेि र वास्तािा प्रवेि गिन पाउैँ र्द ििर (२ र्सेलोनिके १:८-९)। हरेक व्यनि, 

जसको िाउैँ  जीविको पुस्तकिा भेट्टाइिे छ ि, नतिीहरूलाई रगोको भट्टीिा फानलिेछ (प्रकाि २०:१५)। 

इसाईहरूलाई अिन्त र्दण्डको निनतत र्दोर्ी ठहर् याइिछे ि (यूहन् िा ५:२४, २९), तर नतिीहरूले यस पृ्वीिा कसरी नजएका 

नर्ए भिेर नतिीहरूका न्याय हुिेछ (२ कोररन्र्ी ५:१०; १ कोररन्र्ी ३:१०-१५)। 

५ प्रार्निा (८ नििेट) 

                              परिेश् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउिे 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 के नसक् िुभएको छ, सोबारे परिशे् वरसैँग प्रनतदक्रयात्िक 

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 - िानिसहरूलाई स्पष्टसैँग सुसिाचार बताउि ेसिपनण गराउिुहोसर। 

२. परिेश् वरसैँगको व्यनिगत सिय - प्रत्येक दर्दि रधा अध्याय पढेर परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउि 

लगाउिुहोसर (ित्ती ११:२५-१४:३६ सति)। पढेको िण्डबाट रफूलाई ििपि ेसत्यता पत्ता लगाउि ेतररका प्रयोग 

गिन लगाउिुहोसर। रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

३. बाइबल अध्ययि - घरिा अको बाइबल अध्ययि तयार पािुनहोसर। उत्पनत्त १:१-२:४क (नवर्य: ि कहाैँबाट रएको 

हुैँ?) 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 परिशे् वरले के 

गर्दैहुिुहुन्छ भिी हिेुनहोसर (भजिसङ्खग्रह ५:३)। 

५. चेलाहरू बिाउिे नवर्यिा तपाईंको कापीलाई अद्यावनधक बिाउिुहोसर। रराधिाको रटप्पणी, परिेश् वरसैँग 

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

गिुनहोस। 
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पाठ : ४ 

१ प्रार्निा 
 

 

सिहूको अगवुा - प्रार्निा गरेर तपाईंको सिूह र चेलालाहरू बिाउिे यो कायनक्रिलाई प्रभुिा सुतपिुहोसर। 

 

२ नसकेको कुरा बाैँड्ि ु(२० नििटे) 

ित्ती 
 

तपाईंलाई दर्दइएको बाइबल िण्डद्वारा (ित्ती ११:२५-१४:३६) परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा रफूले नसकेको 

एउटा कुरा सिूहिा पाल पालो छोटकारीिा बाैँड्िुहोसर (अर्वा तपाईंको िोटकापीिा लेनिएको एउटा कुरा पढ्िुहोसर)। 

त्यसरी रनिर्र बाैँड्िे व्यनिको कुरा सुन् िुहोसर, उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई स्वीकार गिुनहोसर। उसल े

बाैँडेको कुरािा छलफल (अर्वा तकन -नबतकन ) िगिुनहोसर। 

३ बाइबल पर्द कण्ठ गिुन (२० नििेट) 

प्रार्निाको उत्तरिा निश् चयता - यूहन् िा १६:२४ 
 

 

क. बाइबल पर्द कण्ठ गि ेप्रेरणा 

भजिसङ्खग्रह ११९:९,११ पढ्िहुोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - बाइबल पर्दहरू (िण्डहरू अर्वा अध्यायहरू) कण्ठ गिुन दकि िहत्वपूणन छ? 

रटप्पणी - कण्ठ गररएका बाइबल पर्दहरूले तपाईंलाई धूतन र नवकृत (भ्रष्ट) संसारिा साैँचो, ििु र पनवत्र जीवि नजउि 

सहायता गिछे। 

 

 

 

ि. ििि / ध्याि 

 

कण्ठ गिुनपिे बाइबल पर्दलाई 

सेतोपाटी अर्वा कालोपाटीिा  

यसरी ले् िुहोसर: 

प्रार्निाको उत्तरिा निश् चयता 

यूहन् िा १६:२४ 
 

यो बाइबल पर्दलाई तपाईंको  

काडनको पछानडपरट्ट  

ले् िुहोसर। 

अनहलेसत ि नतिीहरूले िरेो िाउैँिा केही 

िागेका छ िौ। िाग, अनि नतिीहरूल े

पाउिेछौ। यसरी नतिीहरूको  

रिन् र्द पणून होओसर । 

यूहन् िा १६:२४ 
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१. बाइबलिा भएको परिशे् वरको िाउैँहरूको अर्न :  

पुरािो करारको सियिा नवश् वासीहरूले परिेश् वरलाई सीध  'परिप्रभु' अर्वा 'परिेश् वर' भन् िे िाउैँद्वारा पुकार्े (भजिसङ्खग्रह 

५:१-२)। नतिीहरूल ेपरिशे् वरको िाउैँिा प्रार्निा अन्त गर्दैिर्।े बाइबलिा भएका िाउैँ हरूको अर्न छ। परिेश् वरका िाउैँ हरूले 

उहाैँको िूल तत्व (व्यनित्व) र चररत्रलाई प्रकट गर्दनछ! परिेश् वर ठ्यक् क  ती िाउैँ हरूले बताएजस्त  हुिुहुन्छ। परिशे् वरको 

िाउैँ हरू छिर भन् िे त्यको अर्न परिेश् वरले रफूलाई जान् ि ुहुन्छ अनि उहाैँ िानिसहरूकहाैँ प्रकट हुिुहुन्छ भन् ि ेहो। 

िानिसहरूले परिेश् वर को हुिुहुन्छ भिी जािेको र प्रार्निाद्वारा नतिीहरूले उहाैँसैँग सतबन्ध रािेको उहाैँ चाहिुहुन्छ। 

परिेश् वर (English: God; Hebrew: Elohim) भन् िे िाउको अर्न 'रर्दर र भयिा रञाका दर्दिहुुिे सवनिनििाि' हो (यि या 

४०:१८; ४६:९-११)। प्रभु (English: LORD; Hebrew: JaHWeH) भन् ि ेिाउैँको अर्न 'ि हुैँ, जो ि हुैँ' अर्वा 'ि हुिछुे, जो 

ि हुिेछु' हो। यो परिशे् वरको करार बाैँध् ि ेिाउैँ  हो, यस िाउैँद्वारा करार बाैँधेका रफ्िा िानिसहरूप्रनत उहाैँ नवश् वासयोग्य 

हुिुहुन्छ (प्रस्र्ाि ३:१४-१५; ३४:६-७)। 

येिू ख्रीष्ट अर्दशृ्य परिेश् वरको र्दशृ्य प्रकरटकरण हुिुहुन्छ (यि या ९:६; कलस्सी १:१५; २:९)। उहाैँको िाउैँको पनि अर्न छ। 

'येिू' (Jesus) िाउैँको अर्न 'उिारकतान' (Saviour) हो (ित्ती १:२१) अनि 'िनसह' (Messiah) अर्वा 'ख्रीष्ट' (Christ) 

िाउैँको अर्न 'अनभनर्ि जि' (Anointed One) हो। उहाैँसैँग उि िाउैँ  छ दकिभिे पनवत्र रत्िाको अनभर्ेकद्वारा उहाैँ 

'अनन्ति अगिविा', 'प्रधाि पजूाहारी' र 'अिन्तको राजा' हुिभुएको छ। अगिविा हुिुभएकोले गर्दान, उहाैँले परिेश् वरको 

वचिहरू हािीिा प्रकट गिुनहुन्छ। पूजाहारी हुिुभएकोले गर्दान, ख्रीष्टल ेहाम्रो पापको र्दण्डको िलू्य नतररदर्दिु हुन्छ र हाम्रो 

लानग प्रार्निा गिुनहुन्छ। राजा हुिुभएकोले गर्दान, सावनभौनिकतािा उहाैँले हाम्रो जीवििा िासि गिुनहुन्छ र हािीलाई र्दषु्टबाट 

बचाउिु हुन्छ। 

२. यिे ूख्रीष्टको िाउैँिा प्रार्निा गिुन : 

इसाईहरूले यिेू ख्रीष्टको िाउैँिा प्रार्निा गछनिर दकिभिे उहाैँ परिेश् वर र िानिसबीचको िध्यस्र्कतान हुिुहुन्छ। यिेू ख्रीष्टको 

िाउैँिा प्रार्निा गिुनको तीि वटा िहत्वपूणन अर्नहरू छिर। 

(१) ... दकिभि ेयिे ूख्रीष्टल ेपरिशे् वरको चररत्र, वचि र कािहरू हािीिा प्रकट गिुनभयो 

इसाईहरूले परिशे् वरलाई व्यनिगत अनि घनिष्ठरूपिा जान् ि सक्छिर दकिभि ेनतिीहरूल ेयिेू ख्रीष्टलाई जान्छिर। जसले यिेू 

ख्रीष्टलाई र्देिेको छ, त्यसल ेअर्दशृ्य परिेश् वरलाई र्देिेको हुन्छ (यूहन् िा १४:९-१०)। जसले यिे ूख्रीष्टलाई नचन्छ, त्यसले 

परिेश् वरलाई नचन्छ (यूहन् िा ८:१९ र ित्ती ११:२७ तलुिा गिुनहोसर)। जसले यिेू ख्रीष्टिा नवश् वास गछन, त्यसल ेपरिशे् वरिा 

नवश् वास गछन (यूहन् िा १२:४४); त्यस गरी जसल ेयेि ूख्रीष्टलाई ग्रहण गछन, त्यसल ेपरिशे् वरलाई ग्रहण गछन (यूहन् िा १२:२०)। 

इसाईहरूले यिेू ख्रीष्टको िाउैँिा गरेको प्रार्निा परिशे् वरले सुन् िुहुन्छ। 

(२) ... दकिभि ेयिे ूख्रीष्ट नवश् वासीहरूको धार्मिकताको पणूनता र नसिताको निनतत योग्य हुिहुुन्छ 

नवश् वासीको धार्मिकता परिेश् वरबाट रउैँछ र यो ख्रीष्टको बनलर्दािपूणन िृत्य ुर पुिु त्र्ाििा रधाररत छ (२ कोररन्र्ी 

५:२१)। परिेश् वरल ेनवश् वासीलाई येि ूख्रीष्टिा हिेुनहुैँर्दा, उसिा येिू ख्रीष्टको धार्मिकता िात्र र्दे् िुहुन्छ! यिेू ख्रीष्टिा धार्मिक 

ठहररएको इसाईहरूको प्रार्निाहरू परिेश् वरले सुन् िुहुन्छ (१ पतु्रस ३:१२)। 

(३) ... दकिभि ेयिे ूख्रीष्टल ेपरिशे् वरको इच्छा र िागनहरू हािीिा प्रकट गिुनभएको छ 

येिू ख्रीष्टिा प्रकट गिुनभएको अनि उहाैँको इच्छासैँग निल्िे गरी इसाईहरूल ेगरेको प्रार्निा परिेश् वरल ेसुन् िुहुन्छ (१ यूहन् िा 

५:१४)। 

यसर्न, यिेू ख्रीष्टको कारणले गर्दान इसाईहरू स्वगनिा हुिुहुिे परिेश् वरकहाैँ पुग् ि सक्छ (एदफसी २:१८), र त्यस गरी इसाईहरू 

जुिसुक  सियिा स्वतन्त्र र निश् चयसार् परिेिर  वरको पहुैँचिा जाि सक्छिर (एदफसी ३:१२; नहबू्र ४:१४-१६)। 
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ग. पर्द कण्ठ र पिुरवलोकि 

१. बाइबल पर्दलाई िाली काडन अर्वा तपाईंको िोटबुकको एउटा पृष्ठिा ले् िुहोस। 

२. उि बाइबल पर्दलाई सही दकनसिले कण्ठ गिुनहोसर। प्रार्निाको उत्तरिा निश् चयता : यूहन् िा १६:२४ 

३. पुिरवलोकि गिुनहोसर। र्दईु-र्दईु जिा बसेर भिनर  कण्ठ गरेको बाइबल पर्द पाल पालो जाैँच्िहुोसर। 

 

४ बाइबल अध्ययि (७० नििेट) 

ि कहाैँबाट रएको हुैँ?  उत्पनत्त १:१-२:४क 
 

 

उत्पनत्त १:१-२:४क सति सब  निलेर अध्ययि गर्दान बाइबल अध्ययि गिे पाैँच वटा चरणहरूलाई प्रयोग गिुनहोसर। 

चरण: १ - पढ्िहुोसर।                               परिशे् वरको वचि 

रउिुहोसर, हािी सब  निलेर उत्पनत्त १:१-२:४क पढौ ैँ। 

हािी पाल पालो एक-एक पर्द पढी यस िण्डलाई पूरा गरौ ैँ। 

 

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। 

बाैँड्िहुोसर -    (सिूहका िानिसहरूले नवचार गिन र ले् ि कररब र्दईु नििेट लगाएपनछ, त्यसलाई पाल पालो बाैँड्िुहोसर। 

                अब हािील ेपत्ता लगाएका कुराहरू पाल पालो एक-रपसिा बाैँडौ ैँ। 

(िानिसहरूल ेपत्ता लगाएर बाैँडेका कुराहरू तल दर्दइएका छिर। हरेक सािो सिूहिा िानिसहरूल ेबाैँड्ि े

कुराहरू फरक हुन्छिर र यी कुराहरूसैँग निल्ि पछन भन् िे छ ि भिी यार्द गिुनहोसर। 

 

उत्पनत्त १:२७ 

िोज-१ : परिशे् वरले पुु र् र िनहलालाई रफ्ि  स्वरूपिा बिाउिुभयो। 

ि पिुहरूभन्र्दा फरक छु दकिभिे नतिीहरूिा परिशे् वरको स्वरूप छ ि। परिेश् वरको स्वरूप भएकोले ि परिेश् वरको 

व्यनित्वको प्रनतनलनपको रूपिा नचनिन्छु। िलाई परिशे् वरसैँग भएको जस्त  नविेर्ता र गणुहरू दर्दइएको छ। 

 

उत्पनत्त १:२८ 

िोज-२ : िलाई परिशे् वरले नविेर् कािको निनतत सृनष्ट गिुनभयो। 

परिेश् वर, अन्य िानिसहरू र प्रकृनतसैँग सतबन्ध रा् िको निनतत िलाई सृनष्ट गररएको हो। परिेश् वरको सतबन्धिा भन् ि ेहो 

भिे, ि ले उहाैँको स्वरूपलाई योग्य दकनसिले नलि ुपछन। अन्य िानिसहरूको सतबन्धिा भन् िे हो भिे, ि ल ेपुु र् र िनहलाको 

नभन् ितालाई रर्दर गि ैपछन। प्रकृनतको सतबन्धिा भन् िे हो भि,े ि ले त्यसलाई वििा रािी त्यसिानर् िासि गिै पछन। 
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चरण: ३ - प्रश् ि                              व्या्याहरू 

ध्याि दर्दिहुोसर - यस िण्डिा भएको त्यस्तो कुि प्रश् ि छ, जुि तपाईंले यस सिूहिा सोध् ि चाहिु हुन्छ? 

उत्पनत्त १:१-२:४क िा भएका सब  सत्यताहरू बुझ्ि कोनसस गरौ ैँ र त्यसिा हािीले अझ  िबुझेका कुराहरूिा प्रश् ि सोधौ ैँ। 

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

बाैँड्िहुोसर - (सिूहको सर्दस्यहरूलाई नवचार गिन र ले् ि कररब र्दईु नििेट जनत दर्दएपनछ, प्रत्येक व्यनिलाई पाल पालो 

उसको प्रश् िहरू सब को सािु बाैँड्ि 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 प्रश् िहरू र छलफलद्वारा निकालेका रटप्पणी तल दर्दइएको छ।) 

 

उत्पनत्त २:४ 

प्रश् ि : १ - उत्पनत्त १:१-२:४क सति लनेिएको कुरा कुि दकनसिको सानहत्यको ि ली हो? 

रटप्पणी - सृनष्टको सियिा िानिस त्यहाैँ उपनस्र्त िभएकोले गर्दान, परिशे् वरले िानिसलाई रफ्िो सृनष्टको प्रकाि व ञाकानिक 

िोध-पत्र, र्दिनि वा कनवताको रूपिा दर्दिुभएि तर ती कुराहरूलाई ऐनतहानसक नववरणको रूपिा दर्दिुभयो (उत्पनत्त २:४)। 

 

 

उत्पनत्त १:३१-२:१ 

प्रश् ि : २ - सृनष्टको काि गिन कनत सिय लाग्यो? 

रटप्पणी - सृनष्टको काि 'छ दर्दिहरूिा' गररयो भिी बाइबलल ेबताउैँछ। अब ती 'छ दर्दिहरू'लाई कसरी व्या्या गिे? 

नहबू्र भार्ािा 'दर्दि'लाई 'योि' (yom) भनिन्छ र उत्पनत्त १ अध्यायिा लेिकल ेिानब्र्दकरूपिा अनहलेजस्तो २४ घण्टाको एक 

दर्दि हो भिी बताउि िोजेका होइि जस्तो र्देनिन्छ, दकिभि ेसृनष्टको चौर्ो दर्दिबाट िात्र सियलाई िाप् ि (नहसाब गिन) 

सतभव भयो (उत्पनत्त १:१४)! ५ पर्दिा उल्लेनित दर्दिल ेपनहले सृनष्टको दर्दिको उज्यालो भागलाई िात्र बुझाउैँछ र त्यसपनछ 

त्यहाैँ उल्लेनित सतपूणन सृनष्टको दर्दिलाई बुझाउैँछ। १४ पर्दिा उल्लेनित दर्दिले पनहले २४ घण्टाको उज्यालो भागलाई 

बुझाउैँछ र त्यसपनछ २४ घण्टाको सतपूणन दर्दिलाई बुझाउैँछ। अनि उत्पनत्त २:४ िा उल्लेनित दर्दिल ेसृनष्टको सतपूणन 

अवनधलाई बुझाउैँछ र यसिा सृनष्टको सब  ६ दर्दिहरू पर्दनछिर! यसर्न, 'दर्दि' भन् िे िब्र्दलाई ५ फरक अर्नहरूिा प्रयोग गररएको 

छ। 

उत्पनत्त १:२७ को छ ठौ ैँ दर्दििा परिेश् वरले जनिििा चलहल गिे सब  जीवजन्तुहरू सृनष्ट गररसकेपनछ िानिसलाई पुु र् र 

स् त्री गरी सृनष्ट गिुनभयो। उि छ ठौ ैँ दर्दििा परिेश् वरले रफ्िो सृनष्टको काि सकाउिुभयो। तर उत्पनत्त २:१५-२२ लाई ध्याि 

दर्दएर हिे ेहो भि ेरर्दिको सृनष्ट र हव्वाको सृनष्टको बीचिा पक् क  केही सिय नबतेको र्देनिन्छ। हव्वाको सृनष्ट हुिुभन्र्दा पनहल े

रर्दिल ेअर्दिको नविाल बग ैँचािा काि गरी त्यसको हरेचाह गिुनप्यो। रर्दिको लानग सुहाउैँ र्दो सहयोगी बिाइदर्दिे 

परिेश् वरको निणनयले, रर्दिल ेउि बग ैँचािा लािो सियसति काि गरेपनछ उसको सुु को उत्साह र उते्तजिा गुिाएको 

हुिुपछन भन् ि ेकुराप्रनत सङ्खकेत गछन। रर्दिको लािो एक्लोपिलाई पूर्मत गररदर्दि परिशे् वरल ेहरेक जिावर र पक्षीहरूको वगन 

नवभाजि गरी नतिीहरूको िाि रा् ि ेठूलो काि दर्दिभयो। ती सब  जिावरहरू, चराहरू र दकराहरूको सूची बिाउिे व्यापक 

काि पूरा गिन निक  लािो सिय लागेको हुिुपछन। अन्तिा, रर्दिको पनहलेर्देनिको एक्लोपिलाई हटाउि परिेश् वरल ेउसको 

िरीरिा हृर्दयको िनजकको करङबाट स्वास् िी सृनष्ट गररदर्दिुभयो। त्यसकारण, उत्पनत्त १ अध्यायले सृनष्टका ती ६ दर्दिहरू २४ 

घण्टाको दर्दि नर्यो भिी कनहल ेपनि नसकाउैँ र्द ि। 

उत्पनत्त १ अध्यायको उदे्दश्य परिेश् वरल ेसारा ब्रह्माण्ड र पृ्वी कनत सिय लगाएर सृनष्ट गिुनभयो अर्वा परिेश् वरल ेकनत 

चाैँडो-चाैँडो रफ्िो काि गिुनभयो भिी बताउिु होइि, तर त्यसको उदे्दश्य सारा ब्रह्माण्ड कसले सृनष्ट गर् यो, यसलाई कसरी 

सृनष्ट गररएको नर्यो र कुि उदे्दश्यले उहाैँल ेसृनष्ट गिुनभयो भिी बताउिु हो। 
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उत्पनत्त १:१-२ 

प्रश् ि : ३ - कसरी परिशे् वरल ेसारा ब्रह्माण्ड सनृष्ट गिुनभयो? 

रटप्पणी - रदर्दिा ... 

रदर्दिा (in the beginning) सवनिनििाि परिेश् वरले स्वगनहरू र पृ्वी सृनष्ट गिुनभयो। यसल ेब्रह्माण्डको जन्िनतर सङ्खकेत 

गछन, र त्यसबेलािा परिेश् वरल ेअर्दशृ्य कुराबाट वस्त,ु िनि, अन्तररक्ष र सिय बिाउिुभयो (नहबू्र ११:३)। ब्रह्माण्डिा भएका 

सूयन, चन्द्रिा, ताराहरू र पृ्वी पनछ गएर िानिसको लानग कसरी िहत्वपूणन हुिेछ भन् ि ेकुरानतर बाइबलीय प्रकािल ेहाम्रो 

ध्याि केनन्द्रत गराउैँछ। परिशे् वरल े'सिय' सृनष्ट गिुनभन्र्दा पनहलार्देनि ि  उहाैँको अनस्तत्व नर्यो भन् िे कुरालाई ध्याि 

दर्दिुहोसर। सृनष्ट (English: creat; Hebrew: bara) भन् िे िब्र्द परिेश् वरको लानग िात्र प्रयोग गररन्छ तर िानिसको लानग त्यो 

िब्र्द कनहल ेपनि प्रयोग गररर्द ि। सुु िा पृ्वी रकारनविाको, सुन्य र अन्धकार नर्यो। यसको कुि  व्यवनस्र्त स्वरूप नर्एि। 

त्यो र्ुप्र  पािीको बाढीजस्तो र्देनिन््यो। त्यनतबेला पृ्वीिा कुि  उज्यालो नर्एि, सु् िा भूनि पनि नर्एि अनि कुि  जीनवत 

कुरा पनि नर्एि। धरे  लािो सियपनछ सही दकनसिले 'निल्की वे रकािगगंा' (Milky Way Galaxy) नििानण भयो। त्यहाैँ 

ताराहरू ठीक-ठीक र्दरूीिा अवनस्र्त भए। हाम्रो सौयन पररवार पनि सूयन, नवनभन् ि ग्रहहरू र उपग्रहहरू सब  ठीक-ठीक र्दरूीिा 

रही पररक्रिा गिन र्ाले। हाम्रो ग्रह पृ्वीचाहह सूयनबाट ठीक र्दरूीिा अवनस्र्त भयो र यसिा जीवि सतभव हुि रयो। 

उत्पनत्त १:१-२ सृनष्टको ६ दर्दिहरूका पररचयात्िक भाग हो, र त्यसपनछ परिशे् वरले क्रि सैँग अनि व्यवनस्र्त ढङ्खगिा रफ्िो 

सृनष्टको काि पूरा गिुनभयो (उत्पनत्त २:१) तादक उहाैँको उि सुन्र्दर सृनष्टको कािस्वरूप अनहले हािील ेर्देिर  िे गरी परिेश् वरले 

ब्रह्माण्डिा पृ्वी ग्रह यस्तो स्वरूपिा जान्र्दछौ ैँ। 

 सृनष्टको पनहलो दर्दि 

उत्पनत्त १:३-५ ल ेपृ्वीिा रइपुग् िे भौनतक ज्योनतको सृनष्टलाई स्पष्टसैँग व्या्या गछन। 

जीवि र ज्योनत परिशे् वरका नविेर्ता / गुण हुिर। जीवि र ज्योनत परिशे् वरको स्वभावको अन्तरनिनहत तत्वहरू हुिर। 'जीवि' 

भिेको परिेश् वरको सब  गणु र नविेर्ताहरूको सारंि हो, र  यसिा धार्मिकता, पनवत्रता, प्रेि, नवश् वासयोग्यता, कृपा र 

अिुग्रहजस्ता कुराहरू पर्दनछिर। उि जीविको र्दशृ्य अनभव्यनिचाहह 'ज्योनत' हो (यूहन् िा १:४-५)! त्यस ल ेगर्दान जीवि र 

ज्योनत सध ैँ रनत्िक अर्निा लागू हुि ेगछन! 

ब्रह्माण्डको जन्ि हुैँर्दा परिशे् वरले रकािगगंाहरूिा भएका ताराहरूबाट उत्पन् ि हुिे भौनतक प्रकाि (िनि) सृनष्ट गिुनभयो। 

बनलरहकेो सूयनहरूबाट निस्केका प्रकाि ग्रहहरू र उपग्रहहरूद्वारा (अर्वा चन्द्रिाद्वारा) प्रनतनबनतबत हुन्छ (उत्पनत्त १:३-५)। 

तर सूयन, चन्द्रिा र ताराहरूबाट निस्केको उि भौनतक प्रकाि सृनष्टको चौर्ो दर्दििा िात्र र्देनियो र त्यसपनछ नतिीहरूिा 

िानिसको लानग सिय, ऋतु र िौसिलाई र्देिाइदर्दिे क्षिता रनहरएको छ (उत्पनत्त १:१४)। 

भनवष्यको ियाैँ पृ्वीिा येिू ख्रीष्ट भौनतक र रनत्िक प्रकािको स्रोत हुिुहुिछे। येि ूख्रीष्ट परिशे् वरको अर्दशृ्य जीविको र्दशृ्य 

प्रकरटकरण हुिुहुन्छ। उि ियाैँ पृ्वीिा भौनतक र रनत्िक र्दवु  रूपिा रात वा अन्धकार हुिछे ि (प्रकाि २१:२३; २२:५)। 

 सृनष्टको र्दोस्रो दर्दि 

उत्पनत्त १:६-८ ल ेवायुिण्डल अर्वा रकाििा बार्दलको रूपिा झुनण्डरहकेो पािीको रद्रता र पृ्वीको सतहिा भएको 

नचसो रद्रताको सृनष्टलाई व्या्या गछन। त्यनतबेला सतपूणन पृ्वीलाई बाक्लो बार्दलल ेढादकरहकेो नर्यो; त्यही कारणले 

पृ्वीबाट सूयन, चन्द्रिा र ताराहरू र्देहिर्द िर्े। 

 सृनष्टको तसे्रो दर्दि 

उत्पनत्त १:९-१३ ले िहार्देिहरूको सु्िा जनिि र सिुद्रहरूको सृनष्टलाई व्या्या गछन। िहासागरहरू, सिुद्रहरू र 

तालहरूका पािीहरू तल गनहरोनतर नर्यो भि ेजनििको सु्िा भागहरूचाहह नतिीहरूभन्र्दा िानर् नर्ए। पृ्वी नबस्तार  

सेलाउैँ र्द  गएपनछ वाफबाट तरल पािी बन् ि र्ाल्यो र भूकतपीय र्दवावहरूद्वारा जनिििा पहाडहरू उत्पन् ि भए। परिशे् वरको 

सृजिात्िक रञाकाद्वारा सु्िा जनिििा नवनभन् ि जानतका बोट-नवु वाहरू र रूिहरू उत्पन् ि भए। सूयनले पृ्वीलाई घेि े
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बाक्लो बार्दलद्वारा चनतकलो प्रकाि दर्दन््यो र त्यो पािीसैँग निलेर प्रकाि-संस्लेर्ण (photosynthesis) प्रदक्रया सतभव 

भएको नर्यो। 

 सृनष्टको चौर्ो दर्दि 

उत्पनत्त १:१४-१९ िा पृ्वीलाई ढाक् िे बार्दललाई परिेश् वरले अलग गिुनभयो, र सूयनको प्रकाि सीधा पृ्वीिा रउि सक्यो 

अनि सूयन, चन्द्रिा र ताराहरूको चाललाई अवलोकि गिन सदकयो। 

उत्पनत्त १:१६ िा भएको दक्रयापर्दलाई 'बिाउि ुभयो' भन्र्दा पनि 'हुि रयो' (Hebrew: asah) भिी अिुवार्द गिुन राम्रो हुन्छ। 

परिेश् वरले उि सृनष्टको दर्दििा सूयन, चन्द्रिा र ताराहरू बिाउिु भएको होइि तर त्यो दर्दि ती प्रकािहरूलाई पृ्वीबाट 

र्देनििे सदकिे हुि रयो, र त्यस द्वारा सिय र िौसि नियनन्त्रत हुिर्ाल्यो। परिेश् वरल ेसुु िा ि  (उत्पनत्त १:१) वस्तु, िनि र 

अन्तररक्षका सूयन, चन्द्रिा र ताराहरू सृनष्ट गररसक् िुभएको नर्यो, तर सृनष्टको चौर्ो दर्दििा चाहह ती ज्योनतहरूलाई 

पृ्वीबाट र्दे् ि सदकिे हुि रयो। त्यसपश् चातर ताराहरूको सहायताले यात्रा गिन सनजलो हुि र्ाल्यो, िौसिहरू निधानरण गि े

कृनर्जन्य पात्रो र ऐनतहानसक पात्रो पनि नििानण भयो, जसद्वारा २४ घण्टाको दर्दि, हप् ता, िनहिा र वर्नहरू नहसाब गिन 

सदकयो। 

यसले यो त्य स्पष्टसैँग हुन्छ, दक वास्तविा परिशे् वरल ेिानिसको लानग यो पृ्वी सृनष्ट गिुनभएको हो! रकाििा भएका 

प्रकाि दर्दिे वस्तुहरूका रकारहरूद्वारा व ञाकानिक त्यहरू बताउि होइि तर पृ्वीका िानिसहरूल ेअवलोकि गि े

तररकाद्वारा नतिीहरूलाई व्या्या गररएको छ। 

 सृनष्टको पाैँचौ ैँ दर्दि 

उत्पनत्त १:२०-२३ िा उल्लेनित कुराहरू सिुद्रको िुनिलो पािीिा हुिे जीव-जन्तु, सफा पािीिा हुिे जीव-जन्तु र रकाििा 

उड्िे जीव-जन्तुहरूका सृनष्टसैँग सतबनन्धत छिर। यसअन्तगनत सिुद्रिा हुिे नविाल जीवहरू, िाछा, नसपी वा िपडा भएको 

जीवहरू र हझगेिाछा एकातफन  पछनिर भिे अकोतफन  दकराहरू, उड्िे छेपारो र चराहरू पछनिर। यहाैँ रोचक कुरा के छ भि े

िेु र्दण्ड िभएका जीवहरूको अनस्तत्व पनहलो हो भिी भूगोलिा क्यानतब्रयि सियले (Cambrian period) छक् क पािे प्रिाण 

र्देिाउैँछ। प्यालेजोइक सियको (Palaeozoic era) ५००० जानतका सािुदद्रक र जनिििा बस् ि ेजिावरहरूको नजवािेर्हरू 

क्यानतब्रयि सियको तहहरूभन्र्दा पनहलेको हो भन् िे कुि  लेिा पाइैँर्द ि। ती जिावरहरूलाई सतबोधि गरेर वृनि हुैँर्द  जािको 

निनतत परिेश् वरल ेरञाका दर्दिुभएि, तर उहाैँको सृजिात्िक वचिल ेनतिीहरूलाई वृनि हुैँर्द  जाि सक्षि तलु्यायो। 

 सृनष्टको छ ठौ ैँ दर्दि 

उत्पनत्त १:२४-२६ िा उल्लेनित कुराहरू जनिििा बस् िे जानत-जानतका जिावरहरू र िानिसको सृनष्टसैँग सतबनन्धत छ। २४ 

पर्दिा लेनिएको कुरालाई पृ्वीसैँग जिावरहरू उत्पार्दि गिे क्षिता छ भिी बुझ्िुहुैँर्द ि। रफ्िो सृजिात्िक रञाकाद्वारा 

परिेश् वरले पृ्वीिा भएका तत्वहरूबाट जिावरहरू सृनष्ट गिुनभयो। जनिििा चलहल गिे जिावरहरूिा भेडा र गाईजस्ता 

घरपालुवा जिावारहरू, जनिििा चलहल गि ेसािा जिावरहरू र ससह र हात्तीजस्ता नविाल जङ्खगली जिावरहरू पछनिर। 

यसलाई व ञाकानिकरूपिा वर्मगकरण गररएको होइि तर िानिसले ती जिावारहरूलाई हिेे तररकाअिुसार वणनि गररएको छ। 

सृनष्टका ती ६ दर्दिहरूिध्ये प्रत्येक दर्दिलाई पूणन चक्रिा सङ्खकेत गररएको नर्यो, जस्त : ती सृनष्टको दर्दिहरू अैँध्यारोको 

सुु वातर्देनि नलएर अको सृनष्टको दर्दिको अैँध्यारोको सुु वातसति नर्ए। 'साैँझ पर् यो, नबहाि भयो- पनहलो दर्दि' भन् ि े

सुत्रजस्तो भिाइको वास्तनवक उदे्दश्य सृनष्टिा परिेिर  वरको प्रदक्रयािा नविेर् अनि निनश् चत तहहरू नर्ए भिी र्देिाइदर्दि ुहो। 

उि सुत्रजस्तो भिाइद्वारा लेिकले २४ घण्टाको एक दर्दि हुन्छ भन् िे अवधारणालाई प्रिानणत गिन िोजेका होइि। ती 

सृनष्टका ६ दर्दिहरूिध्य ेएक दर्दि कनत लािो नर्यो भिी परिेश् वरले हािीलाई प्रकट गिुनभएको छ ि! 

उत्पनत्त २:१ िा यस्तो सारंि छ: सारा ब्रह्माण्डको व्यवनस्र्त सृनष्टको काि अब परूा भएको छ (उत्पनत्त २:१)। परिशे् वरले 

रफ्िो सृनष्टको काि सकाउिुभएपनछ तुु न्त  सातौ ैँ दर्दि सुु  भयो भिी उत्पनत्त २:२ ल ेबताउैँछ। 
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उत्पनत्त २:२-३ 

प्रश् ि : ४ - परिशे् वरल ेसुु को सृनष्टको काि सकाउिभुएपनछ निचोडिा सातौ ैँ दर्दिलाई ि ल ेकसरी बझु्िपुछन? 

रटप्पणी - 

 बन्र्द गि ेसतु्र छ ि 

सृनष्टको सतपूणन काि सकेपनछ परिेश् वरले एक दर्दि (२४ घण्टा) िात्र नवश्राि गिुनभयो भिी बाइबलल ेनसकाउैँ र्द ि। सातौ ैँ 

दर्दिलाई बन्र्द गि ेकुि  सुत्र छ ि! सातौ ैँ दर्दि भिेको कुि  निनश् चत अवनधिा सदकिे सृनष्टका अरू ६ दर्दिहरूजस्तो होइि। 

परिेश् वरसैँग सृनष्ट गिन ६ दर्दिहरू नर्ए, र अको एक दर्दि उहाैँले नवश्राि नलिुभयो र त्यो दर्दििा उहाैँले सृनष्टको कुि  काि 

गिुनभएि। 

त्यही सातौ ैँ दर्दि 'परिेश् वरको नवश्राि' हो भिी िण्डली युगिा त्यसले निरन्तरता पाएको ियाैँ करारल ेनसकाउैँछ। रफ्िो 

सृनष्टको काि पूरा भएपनछ परिेश् वरल ेनवश्राि नलिुभयो भिी नहबू्र ४:१-११ ल ेस्पष्टसैँग नसकाएको छ। जे भए तापनि, 

सृनष्टको काि गरेपनछ परिशे् वरले नवश्राि नलिुभयो भन् िुको अर्न त्यनतबेला उहाैँ र्ाक् िुभयो र अनहले उहाैँले केही 

गरररहिुभएको छ ि भिरे अर्न लगाउि ुहुैँर्द ि। त्यसको अर्न, अब परिेश् वरल ेअरू सृनष्ट काि गरररहिुभएको छ ि भन् िे हो। 

परिेश् वर सावनभौि सतपन् ि भई रफ्िो सृनष्टको संरक्षण र िासि गरररहिुभएको छ (यूहन् िा ५:१७; नहबू्र १:३)। 

त्यस्त  गरी परिेश् वरका जिहरूले पृ्वीिा रफ्िो सेवा पूरा गरेपनछ परिशे् वरको नवश्राििा प्रवेि गिेछिर। यो 'िबार् 

नवश्राि'ले परिेश् वरका जिहरूको िृत्युपश् चातर तुु न्त  स्वगनिा परिेश् वरको उपनस्र्नतको जीवि अर्वा पिु त्र्ािपनछको ियाैँ 

पृ्वीको जीविलाई बुझाउैँछ (नहबू्र ४:९)। 

 साप् तानहक नवश्राि दर्दिको उदे्दश्य 

परिेश् वरको सृनष्टको कािको ढाैँचा अनहल ेिानिसको साप् तानहक कािको ढाैँचा भएको छ। 

हप् ताको सातौ दर्दिको उदे्दश्य यस्तो नर्यो: 

 प्रस्र्ाि २३:१२ पढ्िुहोसर। रफ्िो हप् ताभररको कािबाट नवश्राि नलएर रफूलाई ताजा पाि ेकािहरू गिुन। 

 लेवी २३:३ पढ्िुहोसर। अरू नवश् वासीहरूसैँग पनवत्र सभािा गएर भेट गिुन। 

 िकूनस ३:४ पढ्िुहोसर। असल काि गिुन र जीविहरू बचाउिु। 

 

 

उत्पनत्त १:२६-२७ 

प्रश् ि : ५ - हजारौ ैँ वर्न अगानड बाैँचकेा नवनभन् ि दकनसिका डायिासोहरू र िानिसजस्त  र्देनिि जीवहरूलाई ि ल ेकसरी 

नवचार गिुनपछन? 

रटप्पणी- 

 डायिासोरहरू र िानिसजस्ता जीवहरूको सनृष्ट छ ठौ ैँ दर्दििा भएको नर्यो 

पेनलयो-िािविास् त्रीहरूले (Palaeo-anthropologists) िानिसजस्त  र्देनििे जीवहरूको जीवािेर् भेट्टाएका छिर, जसलाई 

सािन्यरूपाि एप-िािव (ape-men) अर्वा 'गुफा िािव' (cave-men) भनिन्छ। ती जीवहरू रजभन्र्दा १७,५०,००० 

र्देनि २०,००० वर्नपनहले पृ्वीिा नजएका हुिुपछन नतिीहरूले अिुिाि लगाएका छिर। ती प्राचीि जीवहरूलाई केवल 

नतिीहरू 'एप' हुि भिी नतिीहरूको ििनस्र्नतलाई उपेक्षा गरी बिानस्त गिन सदकर्द ि, दकिभिे नतिीहरूका जीवािेर्हरूका 

िनजक धिुको तीर र बन्चरोजस्ता चट्टािबाट बिेका औजारहरू भेट्टाइएका छिर। ती ठाउैँ हरूिा भेट्टाइएको कोइलाल ेिािा 

पकाउि नतिीहरूले रगोको प्रयोग गरेको हुिपुछन भिी सङ्खकेत गछन। नियान्र्दरर्लहरूको (Neanderthal) नचहाििा 

भेरटएका जीवािेर्हरूको िनजक  नतिीहरूले प्रयोग गि ेऔजारहरूले नतिीहरूल ेिृत्युपनछको जीवििा नवश् वास गर् ेहोलािर 
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भन् ि सदकन्छ। त्यसरी भेट्टाइएका केही अपररष्कृत कुैँ दर्दएका िूर्मतहरूल ेिािवीय सतप्रर्दायलाई सङ्खकेत गछन। नियान्र्दरर्ल 

युगका केही गुफाहरूिा हातल ेकोररएका नचत्रहरू पनि भेरटएका छिर। त्यस दकनसिका क्रो-तयागिोि (Cro-Mangno) र्देनि 

नजन्ज्यन्रोपस (Zinjanthropus) जानतका नवकनसत जीवहरूसैँग यर्ेष्ठ बुनि र रवश्यक स्रोत-साधिहरू नर्ए। 

यस्ता जीवहरूको अनस्तत्व कनहले नर्यो भिी निनत पत्ता लगाउिे रधुनिक प्रनवनधबारे व ञाकानिकहरू फरक-फरक नवचारधारा 

व्यि गछनिर। सृनष्टको छ ठौ ैँ दर्दििा िानिसको सृनष्ट हुैँर्दा, त्यस्ता प्राचीि जीवहरूको पनि सृनष्ट भएको नर्यो भिी उत्पनत्त 

१:२४-२७ ल ेनसकाउैँछ, तर उि सृनष्टको छ ठौ ैँ दर्दि कनत लािो नर्यो भिी कस ल ेभिी नहसाब गिन सक्र्द ि! 

 बोट-नबु वा, विस्पनत, जिावरहरू र िानिसजस्ता र्देनिि जीवहरूको ितृ्य ु 

परिेश् वरको स्वरूपिा सृनष्ट गररएका िानिसहरूको 'िृत्यु'  नतिीहरूका पापको (अिाञाकाकाररताको) निनतत परिेश् वरको 

न्यायचाहह नर्यो (उत्पनत्त २:१५-१७)। पापको कारणले गर्दान िानिस पति भएपनछ बोट-नबु वा, रूि, चराहरू, िाछाहरू, 

जिावरहरू र घस्रि ेजन्तुहरू िारीररकरूपिा ििन र्ालेका होइििर। िानिस पापद्वारा पति हुिभुन्र्दा पनहल ेि  नतिीहरूको 

िारीररक िृत्यु हुन््यो, दकिभि ेनतिीहरूका िािा िपतको लानग बोट-नबु वा र घाैँसको िारीररक िृत्यु रवश्यक हुन्छ 

(उत्पनत्त १:२९-३०)! यस्ता धरे  जीवहरू छिर, जोहरू अरू जीवहरूलाई िारेर िाएि भि ेकेही घण्टा पनि जीनवत रहि 

सक्र्द ििर। 

केवल िानिस परिेश् वरको स्वरूपिा सृनष्ट गररएको नर्यो। केवल िानिस परिेश् वरसैँग सतबन्ध स्र्ानपत गिन सक्षि नर्यो। 

केवल िानिसल ेपरिशे् वरको रञाकालाई पालिा िगरी परिेश् वरको नवु ििा पाप गर् यो। त्यस ल ेकेवल िानिस िात्र 

परिेश् वरको न्यायिा परी ििुन पिे भयो! उत्पनत्त २:१७ र रोिी ५:१२, १८ िा चचान गररएको पापल ेरनत्िक िृत्य हुिे र 

पनछ गएर अिन्त िृत्यु हुि ेकुरालाई बुझाउैँछ। सुु का िानिसहरूल ेपाप गरेपनछ, परिेश् वरल ेजीविको रूिनतर जाि ेबाटो 

बन्र्द गिन स्वगनर्दतूलाई पठाउिुभयो। यो कुरा हािीले स्पष्टसैँग बुझ्िु पछन, दक पतिभन्र्दा अनघ िानिसैँग अिन्त िारीररक जीवि 

नर्यो, र पतिपनछ पनि ऊ अिन्तसति िरीरिा नजउि सक््यो, यदर्द उसल ेउि जीविको रूिको फल िाि पाएको भए! 

जीविको रूिनतर जाि ेबाटो बन्र्द भएकोल ेगर्दान ि  रफ्िो पापको कारणल ेगर्दान िानिस िरीरिा ििुनपि ेभयो। 

त्यसकारण, िानिसबाहके अरू धेर  जानतका जीव-जन्तु र विस्पनतहरूको िरीररक िृत्यु रर्दि पापिा पति हुिुभन्र्दा धरे  

सिय अनघर्देनि ि  हुि सुु  भइसकेको नर्यो। िांिहारी दक्रयाकलाप तापगनत नवञाकािको  भौनतक नियिको (physical laws 

of thermodynamics) िनतजा हो, तर त्यो िानिसको पापबाट सुु  भएको होइि। अनहल ेिानिसहरूल ेजिावरहरूलाई पनि 

िानिसलाई झ ैँ गरी हिेन र्ालेका छिर र त्यसको पररणािस्वरूप जिावरहरूको िृत्युलाई िानिसको िृत्युजस्त  गरी हिेन 

िोज्छिर। तर केवल िानिसलाई िात्र परिशे् वरको स्वरूपिा सृनष्ट गररएको नर्यो। केवल नतिीहरूको र्द:ुि-कष्ट र िृत्यलुाई 

िात्र र्देिाइएको छ (उत्पनत्त ३:१६-१९)। 

 िानिसजस्ता र्देनिि ेजीवहरू बाइबलीय वचिअिसुार िािव होइििर  

प्रेररत १७:२६ ले 'एक जिा िािनसबाट', िानब्र्दकरूपिा 'एउटा रगतबाट' परिेश् वरल ेिानिसको हरेक जानत बािउिुभयो। 

त्यस गरी रोिी ५:१२-२१ अिसुार रर्दिको सियपनछका सब  िािवजानतहरू उबाट ि  निस्केको हुिुपछन। सतपणन 

िािवजानतको प्रनतनिनधको रूपिा रर्दि ि  परिशे् वरको करारिा प्रवेि गरेको नर्यो। यसल ेरर्दि र ती िािनसजस्ता र्देनििे 

जीवहरूको बीचिा कुि  वंिािुगत सतबन्ध हुि सक्र्द ि भन् िेनतर सङ्खकेत गछन। तसर्न, त्यस्ता जीवहरू वंिािुगतरूपिा 

रर्दिको पूिानहरू होइििर र परिेश् वरले रर्दिसैँग बाैँध् िुभएको करारिा नतिीहरू सहभागी पनि नर्एििर (उत्पनत्त १:२८-

३०; २:१५-१७)। 

त पनि, ती िानिसजस्ता र्देनििे जीवहरूको अनस्र्पञ् जरको बिावट रधुनिक िानिससैँग निल्र्दो-जुल्र्दो भएको त्यल ेसायर्द 

यस्तो स िानन्त प्रश् ि उब्जाउि सक्छ: के त्यस्ता जीवहरूसैँग साैँचो िािवीय रत्िा वा व्यनित्व नर्यो त? उत्पनत्त १:२६-२७ 

को तात्पयन के हो भि ेरर्दिलाई बिाउिुहुैँर्दा परिेश् वरल ेअनत फरक गुण भएको जीव सृनष्ट गर्दैहुिुहुन््यो, जसलाई सुु को 

भार्ािा 'िानिस' भनियो। परिशे् वरको रनत्िक स्वरूपिा सृनष्ट गररएको पनहलो िानिस रर्दि ि  नर्यो! रधुनिक 

िब्र्दअिुसार 'जीनवत प्राणी' भिेर नचििेे पनहलो िािव रर्दि ि  हो र ऊ परिशे् वरको अर्दशृ्य प्रनतरूप नलएर र्दशृ्य िािव 

िरीरिा प्रकट भयो! यस त्य गलत हो भिी प्रिाण गिन सक् िे अनहलेसति कुि  व ञाकानिक प्रिाण िानिससैँग छ ि! 
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उत्पनत्त १:२६-२७ 

प्रश् ि : ६ - परिशे् वरको स्वरूपिा सृनष्ट गररि ुभिकेो के हो? 

रटप्पणी - 

 िानिससैँग अनद्वतीय भौनतक (िारीररक) जीवि छ। 

परिेश् वरले िानिसलाई जनििको धुलोबाट बिाउिुभयो र त्यसको िाकिा जीविको सास फुदकदर्दिुभयो, अनि िानिस 

'जीनवत प्राणी' भयो भिी उत्पनत्त २:७ ले बताउैँछ। पृ्वीिा भएका जिावरहरूको िरीरिा पाइिे तत्वहरू िािव िरीरिा 

पनि पाइन्छ। त पनि, जिावरको सृनष्ट र िानिसको सृनष्टको िु्य नभन् िता के हो भि,े जिावरहरूलाई परिशे् वरले रफ्िो 

िुिको सृजिात्िक रञाकाद्वारा बिाउिुभयो तर िानिसलाई चाहह उहाैँले रफ्ि  हातल ेबिाउिुभयो। जिावरहरूलाई जस्त  

गरी िानिसलाई जीविको सास दर्दइएको नर्यो (उत्पनत्त २:७: ७:२२)। तर त्यहाैँ नभन् िता के नर्यो भिे जिावरहरूलाई 

परिेश् वरले रफ्िो सृजिात्िक रञाकाद्वारा जीविको सास दर्दिभुएको नर्यो भिे िानिसलाई चाहह उहाैँले प्रत्यक्ष उसको 

िाकिा जीविको सास फुदकदर्दिुभएर जीनवत बिाउिुभएको नर्यो। यसको अर्न के भि ेपरिेश् वरले पनहल ेिानिसलाई स्वास-

प्रस्वास प्रदक्रया दर्दिुभयो अनि त्यसपनछ उसलाई जीवि दर्दिुभयो। 

 िानिससैँग अनद्वतीय रनत्िक स्वभाव छ। 

िानिसको सृनष्ट िानर् उल्लेनित गरेभन्र्दा अझ  धरे  नविेर् भएको कुरा उत्पनत्त १:२६-२७ ले बताउैँछ। िानिसको सृनष्ट नविेर् 

गरी नत्रएक परिेश् वरको निणनयद्वारा घोर्णा गररएको हो: एिानिसलाई रफ्ि  स्वरूपिा अनि हाम्र  प्रनतरूपिा बिाऔ ैँ।ए 

त्यसपनछ परिशे् वरले िानिसलाई उहाैँको रफ्ि  स्वरूप र प्रनतरूपिा बिाउिुभयो। िानिसलाई दर्दइएको रनत्िक स्वभाव 

परिेश् वरको रनत्िक स्वभावसैँग निल्र्दो-जुल्र्दो नर्यो। उसैँग परिेश् वरको वास्तनवक गुण र नविेर्ताहरू नर्ए। ऊ परिेश् वरको 

व्यनित्वको प्रनतनलनपको अको अंि नर्यो। यसलाई नवचार गर्दान, िानिस परिशे् वरको अनद्वतीय सृनष्ट नर्यो। िानिसबाहके 

अरू कुि  सृनष्टसैँग परिेश् वरको स्वरूप छ ि! 

तसर्न, िानिससैँग िारीररक र रनत्िक अनस्तत्व छ, अर्वा यसलाई छोटकरीिा भन् िुपर्दान िानिससैँग िरीर र रत्िा छ। 

िानिसको िरीर अनत नविेर् छ, दकिभि ेयसलाई परिशे् वरल ेरफ्ि  हातले बिाउिुभयो। त्यस  गरी िानिसको रत्िा 

अनद्वतीय सृनष्ट हो दकिभिे केवल िानिससैँग िात्र परिशे् वरको स्वरूप छ। 

 परिशे् वरसैँग िानिसको अनद्वतीय सतबन्ध छ। 

परिेश् वर िानिसनसत प्रत्यक्षरूपिा बोल्िुभयो भिी उत्पनत्त १:२८-२९ ले बताउैँछ। यो िानिसको सािु परिेश् वरको 

सब भन्र्दा पनहलो प्रकरटकरण हो! यसको अर्न के हो भि ेिानिससैँग परिेश् वरलाई जान् िे र उहाैँसैँग सञ् चार गिे क्षिता छ। 

त्योभन्र्दा ठूलो कुरा के हो भि,े सब  जीनवत जन्तुहरूिानर् िासि गरेर अनि सब  बोट-नबु वा र रूिहरूलाई उपयोग गरेर यस 

पृ्वीलाई वििा रा् िे काि परिशे् वरले िानिसलाई दर्दिुभयो। तसर्न, परिेश् वरले यो कुरा प्रकट गिुनहुन्छ- िानिसक  लानग 

उहाैँले पृ्वी सृनष्ट गिुनभयो र िानिसलाई ि  रफ्िो सृनष्टको रेिर्देि र संरक्षण गिे भण्डारे बिाउिुभयो। 

चरण : ४ - प्रयोग                                    लाग ूगिुन 

ध्याि दर्दिहुोसर- यस िण्डको कुि-कुि सत्यताहरू इसाईहरूिा लाग ूगिन सतभव छ? 

बाैँड्िहुोसर र ले्  िहुोसर- उत्पनत्त १:१-२:४क िा एकले अकोको दर्दिाग नियाउि लगाएर सतवानभत प्रयोगहरूको सूची 

ले् िुहोसर। 

ध्याि दर्दिहुोसर- यीिध्ये कुिचाहह प्रयोगलाई परिेश् वरल ेतपाईंको व्यनिगत जीवििा प्रयोग गरेको चाहिुहुन्छ? 

ले्  िहुोसर- उि व्यनिगत प्रयोगलाई तपाईंको िोटबुकिा ले् िुहोसर। रफ्िो व्यनिगत प्रयोगलाई स्वतन्त्रसार् बाैँड्िुहोसर। 

(हरेक सिूहका िानिसहरूले फरक-फरक सत्यताहरूको प्रयोग गिछेिर अर्वा उही सत्यतालाई फरक दकनसिको प्रयोग गिन 

सक्छिर। केही सतभानवत प्रयोगहरूको सूची तल रानिएको छ।) 
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१. उत्पनत्त १:१-२:४क िा भएका सतभानवत प्रयोगहरूको केही उर्दाहरणहरू 

उत्पनत्त १:१,२८  परिेश् वरले कनत लािो सिय लगाएर सारा ब्रह्माण्ड र पृ्वी सृनष्ट गिुनभयो भिी बाइबलको 

सुरूका र्दईु अध्यायहरूले हािीलाई बताउैँ र्द ि तर ती कसल ेर कसको लानग ती सब  कुरा सृनष्ट 

गररएको हो भिी स्पष्टसैँग बताउैँछ। िानिसलाई परिेश् वरल ेरफ्ि  स्वरूपिा सृनष्ट गिुनभयो! 

उत्पनत्त १:१-२  सृनष्टका ती नविेर् ६ दर्दिहरूभन्र्दा पनहल ेि  परिेश् वरल ेस्वगनहरू र पृ्वी सृनष्ट गररसक् िुभएको 

नर्यो। ती सृनष्टका नविेर् ६ दर्दिहरूिा, पृ्वीका हरेक कुरालाई व्यवनस्र्त पािुनभएर उहाैँल े

ब्रह्माण्डको सृनष्टलाई पूणनता दर्दिुभयो। 

उत्पनत्त १:११,२१,२४ पृ्वीका सब  जीव-जन्तु र विस्पनतहरूका जानतहरू सुु िा सृनष्ट गररएको वस्तुबाट निस्केका 

होइििर तर ती सब लाई परिशे् वरल ेसृनष्ट गिुनभएको हो भन् िे कुरा यहाैँ प्रकट गररएको छ। 

उत्पनत्त १:२७-२८ 'रफ्ि  स्वरूपिा बिाइएका' िानिसहरूद्वारा यो पृ्वी भि ेपरिेश् वरको उदे्दश्य हो! 

उत्पनत्त १:२८  िानिसहरूप्रनत परिशे् वरको साैँस्कृनतक रञाकाचाहह नतिीहरूल ेउहाैँको सृनष्टको वास्ता र रेिर्दिे 

गरूिर भन् ि ेहो। 

उत्पनत्त १:३१  सृनष्टको काि पूरा भइसक्र्दासति, परिेश् वरको सृनष्टिा कुि  र्ोक िराब नर्एि! 'परिेश् वरले 

बिाउिुभएको सब  कुरा अनत असल नर्यो!' 

उत्पनत्त २:२-३  िानिसहरूले हप् तािा ६ दर्दिसति काि गरूिर र सातौ ैँ दर्दि 'नवश्राि' गरूिर भन् िे परिेश् वरको 

चाहिा हो। 

उत्पनत्त २:४  बाइबलको पनहलो र्दईु अध्यायहरू प्राचीि िानिसहरूल ेहरेक कुरा कसरी सुु  भिी बिाएका 

काल्पनिक कर्ा होइि, यो त परिेश् वरले ती सुु का िानिसहरूलाई प्रकट गररदर्दिुभएको सृनष्टको 

इनतहास हो। उत्पनत्त २:४ ल ेयसो भन्छ: एरकाि र पृ्वीका सृनष्टको वृत्तान्त यही हो।ए 

२. व्यनिगत प्रयोगहरूको उर्दाहरणहरू 

क. ि परिेश् वरको नविेर् सृनष्ट हुैँ। िेरो िरीर र रत्िा परिेश् वरका लानग अनत बहुिूल्य छिर। त्यसकारण, ि कनहल ेपनि 

रफूलाई तुच्छ ठानन्र्दिैँ, घणृा गर्दर्दिैँ र नतरस्कार गर्दर्दिैँ। ि रफ्िो िरीर र रत्िाको राम्रो दकनसिले हरेचाह र वास्ता 

गिन चाहन्छु। 

ि. परिेश् वरले दर्दिुभएको कािलाई ि गतभीररूपिा नलि चाहन्छु। परिेश् वरको सृनष्ट भएको हुिाले ि परिशे् वरलाई जान् ि 

चाहन्छु र उहाैँको स्वरूपलाई योग्य तररकािा नलि चाहन्छु। पुु र् र िनहलाको नभन् िातालाई ि गतभीररूपिा नलि 

चाहन्छु। त्यस्त  गरी ि प्रकृनतको रेिर्देि र वास्ता गिे काििा सहायता गिन चाहन्छु। 

 

 

चरण : ५ - प्रार्निा                             प्रनतदक्रया 

उत्पनत्त १:१-२:४क िा परिशे् वरल ेनसकाउिुभएको एउटा सत्यताको लानग पाल पालो प्रार्निा गरौ ैँ। 

(यो बाइबल अध्ययििा तपाईंले के नसक् िुभएको छ भिी तपाईंको प्रार्निािा प्रनतदक्रया दर्दिुहोसर। प्रार्निािा एक वा र्दईु 

वाक्यहरू िात्र बोल् िे 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 

 

र्दईु वा तीि जिाको सिूहिा बसेर निरन्तर प्रार्निा गिुनहोसर। एकले अकानको निनतत प्रार्निा गिुनहोसर र सार्  संसारका 

िानिसहरूका निनतत पनि 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 - एउटा कुरालाई जीवििा लागू गिन प्रनतवि गराउिुहोसर। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - प्रत्येक दर्दि ित्ती १५:१-१८:२० बाट रधा घण्टा परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउिुहोसर। ििपिे सत्यता पत्ता लगाउि ेनवनध प्रयोग गिुनहोसर। कापीिा रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

३. पर्द कण्ठ गिुन - ियाैँ बाइबल पर्द कण्ठ गरेर त्यसलाई ििि गिुनहोसर। प्रार्निाको उत्तरिा निश् चयता - यूहन् िा १६:२४ 

र्द निकरूपिा पनहले कण्ठ गरेको र्दईु वटा बाइबल पर्दहरूलाई पिरावलोकि गिुनहोसर। 

४. प्रार्निा - कुि  व्यनि अर्वा 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 : ५ 
 

१ प्रार्निा 
 

 

सिहूको अगवुा - प्रार्निा गरेर तपाईंको सिूह र चेलालाहरू बिाउिे यो कायनक्रिलाई प्रभुिा सुतपिुहोसर। 

२ रराधिा (२० नििेट) 

परिशे् वर जीनवत व्यनि हुिहुुन्छ 
 

निक्षा दर्दिहुोसर - 'रराधिा' के हो? 'रराधिा'को पररभार्ा यस्तो छ : 

रराधिा भिेको परिशे् वरप्रनतको श्रिा, उपासिा, प्रनतविता र सिपनणताको ििोवृनत्त हो। रराधिालाई नवनभन् ि 

दकनसिको प्रार्ानिा र हाम्रो र्द निक जीवि नजउिे तररकाद्वारा व्यि गररन्छ। 

परिेश् वरको रराधिा गिनको निनतत उहाैँ को हुिुहुन्छ भिी हािीले जान् ि ुरवश्यक छ। रराधिा गि ेहरेक सियिा हािी 

परिेश् वरको एउटा नविेर्ता नसक्छौ ैँ। 

(सिूहको अगुवा - परिेश् वर जीनवत व्यनि हुिुहुन्छ भन् ि ेबारेको निक्षा पढ्िुहोसर।) 

 

नवर्य : परिशे् वर जीनवत व्यनि हुिहुुन्छ 

१. िरू्मतहरूको स्वभाव 

 भजिसङ्खग्रह ११५:२-८ पढ्िुहोसर। 

 िरू्मतहरूको स्वभाव : 

केही िानिसहरूले िानिसजस्त  िूर्मतहरू बिाउिे गछनिर। ती िूर्मतहरूका रैँिा भए तापनि नतिीहरूल ेर्दे् ि सक्र्द ििर अनि 

काि भए तापनि सुन् ि सक्र्द ििर। पत्र्र वा काठबाट बिेका त्यस्ता िृत िूर्मतहरूले बोल्ि वा काि गिन सक्र्द ििर। केही अकान 

िालका िानिसहरू पनि छिर, जसले रफ्िो र्दिनििास् त्रीय अर्वा धार्मिक दर्दिागल ेएक िात्र परिशे् वर कस्तो होला भिी 

नवचार गि े गछनिर। त पनि, चाह े त्यो एक-ईश् वरवार्दी (monotheistic) होसर वा बहु-ईश् वरवार्दी (polytheistic) होसर, 

िािवीय दर्दिागद्वारा रचिा गररएका हरेक 'ईश् वर'सैँग साैँचो जीवि हुैँर्द ि। 

 िरू्मतहरूको प्रभाव : 

िानिसले बिाएको िूर्मत अर्वा िानिसले रनवष्कार गरेको ईश् वर पूणनरूपिा व्यर्न छ। त्यस दकनसिका िूर्मत वा र्देवताले 

कनहले पनि जवाफ दर्दर्द ि। त्योभन्र्दा िराब कुरा के हो भिे, रफ्िो दर्दिाग, भाविा, सृिािात्िक कला र इच्छा-अनभलार्ाल े

त्यस्ता िूर्मत बिाउिेहरू वा त्यस्ता र्देवतालाई रनवष्कार गिेहरू रफूले बिाएका िूर्मत वा त्यसरी रनवष्कार गरेका 

र्देवताजस्त  हुिछेिर भिी बाइबले िानिसलाई चेताउिी दर्दन्छ (भजिसङ्खग्रह ११५:८)! यस दकनसिका िािव-निर्मित िूर्मत 

अर्वा िानिसल ेरनवष्कार गरेको र्देवतालाई पुज्िे िानिसहरू नतिीहरूका िूर्मत वा र्देवताजस्त  हुिेछिर। ु प याैँ-प सा र धि-

सतपनत्तको रराधिा गिेहरू भौनतकवार्दी बन्छिर। सौन्र्दयन र यौिको र्देवी सुक्रलाई पुज्िेहरू यौि दक्रयाकलापिा अि नतक 

बन्छिर। 

त्यस्त  गरी हरेक व्यनिको चररत्र र रचरणल े उसले पजु्िे र्देवतालाई प्रनतनबनतबत गछन! बर्दलापणून भाविा भएको 

रतंकवार्दीले बर्दलापूणन र्देवताको पूजा गछन। अरूलाई सतावट दर्दिे व्यनिले पुज्िे र्देवताल ेनिरन्तर सतावट दर्दइरहन्छ। अनि 

क्षिा िदर्दि ेतीतो हृर्दय भएको व्यनिले क्षिा िदर्दिे र क्षिा गिन िसक् िे र्देवतालाई पुज्छ। 
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 बाइबलीय नसिान्त : 

िानिसले बिाएको िूर्मत वा िानिसले रनवष्कार गरेको र्देवतालाई पुज्िुको सट्टािा बाइबलको जीनवत परिेश् वरको रराधिा 

गि ेिानिसहरू झिर-झिर बढी जीनवत परिेश् वरजस्त  हुैँर्द जािछेिर! हािी को हौ ैँ अनि कस्ता छौ ैँ भन् िे क्षेत्रहरूबाट हािीलाई 

रराधिाल ेपररवतनि गछन! तसर्न, हािील ेपनवत्र र धार्मिक परिेश् वरको रराधिा गर्दनछौ ैँ भि ेहािी पनि झिर-झिर बढी पनवत्र 

र धार्मिक हुैँर्द जािेछौ ैँ! त्यस  गरी जब हािीले प्रेनिलो र र्दयाल ुपरिेश् वरको रराधिा गर्दनछौ ैँ, तब हािी झिर-झिर बढी प्रेनिलो 

र र्दयालु हुैँर्द जािछेौ ैँ! 

२. जीनवत परिशे् वरको स्वभाव 

 प्रस्र्ाि ३:१-१२ पढ्िुहोसर। 

 परिशे् वर व्यनिगत कािहरू गि ेजीनवत व्यनि हुिहुुन्छ। 

- परिेश् वर व्यनित्वहीि िनि हुिुहुन् ि, उहाैँ त जीनवत व्यनि हुिुहुन्छ। उहाैँ नजउिुहुन्छ! 

- परिेश् वरले बनलरहकेो रगोको ज्वाला र परिप्रभुको र्दतूद्वारा रफूलाई प्रकट गिुनहुन्छ। 

- परिेश् वर हािीसैँग स्पष्ट र बुझ्िे गरी बोल्िुहुन्छ। त्यस ल ेपरिशे् वरल ेबोल्िुहुिे कुरा हािी जान् ि सक्छौ ैँ। परिशे् वरल े

जनत िात्रािा रफ्िा नवचारहरू, भाविाहरू, चाहिाहरू र इच्छाहरू हािीप्रनत प्रकट गिन चाहिुहुन्छ, त्यनत िात्र 

हािी बुझ्ि सक्छौ ैँ। 

- परिेश् वरले हरेक कुरा र्दे् िुहुन्छ। हािीले गि ेर्दशृ्य कुराहरू िात्र उहाैँले र्दे् िुहुन् ि, तर उहाैँले अर्दशृ्य कुराहरू पनि 

रे्द् िुहुन्छ। उहाैँल ेहाम्रो निरािा, पीडा र रन्तररक जीवि र्दे् िहुुन्छ। 

- परिेश् वरल े हरेक कुरा सुन् िुहुन्छ। उहाैँल े हाम्रो कुराकािी र सुस्केरा सुन् िुहुन्छ, र त्यसरी ि  सहायताको निनतत 

हािीले गरेको पुकार र प्रार्निा पनि उहाैँल ेसुन् िुहुन्छ। 

- परिेश् वरसैँग भाविाहरू भएको हृर्दय छ। उहाैँ हाम्रो र्द:ुि-कष्ट र भलाइको बारेिा वास्ता गिुनहुन्छ। बाइबलल े

भन्र्दछ, दक परिेश् वरले रफ्िा जिहरूलाई प्रेि गिुनहुन्छ र उहाैँको नवरोध गिेहरूलाई उहाैँले रफ्िो पनवत्र क्रोध 

र्देिाउिुहुन्छ। त्यस गरी परिेश् वर िोक गिुनहुन्छ अनि रिन्र्द पनि ििाउिुहुन्छ। 

- हािीलाई बचाउि यस पृ्वीिा ओर्मलरउिुभएर परिेश् वरल ेएक व्यनिको ह नसयतल ेहाम्रो पक्षबाट काि गिुनहुन्छ। 

त्योभन्र्दा अझ बढी भन् िे हो भिे जसरी उहाैँले िोिालाई दर्दिभुयो, त्यसरी ि  हािीलाई अर्नपूणन काि गिन दर्दिुभएर 

हािीसैँग सहभागी हुिुहुन्छ। परिेश् वरले हािीलाई एक्ल  त्यो काि गिन बानहर पठाउिुहुन् ि, तर उि काि पूरा 

गराउिको लानग उहाैँ हािीसैँग  जािुहुन्छ। उहाैँ िोिाको सैँगसैँग  हुिुभएर रफ्िो काि परूा गिुनभयो। 

परिशे् वर िानिसलाई रफ्ि  स्वरूपिा सनृष्ट गिुनहुि ेजीनवत व्यनि हुिहुुन्छ। 

बाइबलद्वारा रफूलाई प्रकट गराउिुहुि े एक िात्र परिशे् वर िानिसको दर्दिागको सृनष्ट (रचिा) हुिुहुन् ि। हािी िानिसिा 

बोल्िे, हिे,े सुन् िे, िहसुस गि,े तकन  गिे, इच्छा गि ेर काि गिे क्षिताहरू भएको कारणल ेगर्दान परिेश् वरसैँग ती व्यनिगत 

कािहरू भएको होइि। परिेश् वर िािव सिझको निकास (अिुिाि) हुिुहुन् ि। उहाैँ िानिसहरूका नवचारहरूअिुसार सृजिा 

गररएको र्देवता हुिुहुन् ि। बु , उहाैँ त स्वभाव ल ेजीनवत व्यनि हुिुहुन्छ। उहाैँको सतपूणन अनस्तत्व व्यनिगत हो। 

परिेश् वरलाई िानिसहरूले रफ्िा स्वरूपिा सृनष्ट गरेका होइििर बरू परिशे् वरले िानिसहरूलाई रफ्िो स्वरूपिा सृनष्ट 

गिुनभएको नर्यो! परिशे् वरले िािवजानतलाई रफ्ि  प्रनतरूपिा सृनष्ट गिुनभयो। परिशे् वर बोल्िुहुि ेभएकोल ेगर्दान िानिसल े

बोल्ि सक्छ। परिेश् वरल ेर्दे् िहुुिे भएकोले गर्दान ि  हािी रे्द्छौ ैँ। परिशे् वरल ेनववेकपूणन तवरल ेनवचार गिुनहुिे भएकोल ेगर्दान 

ि  हािी नवनवकपूणन ढङ्खगिा नवचार गर्दनछौ ैँ। परिेश् वरल ेछिौट र निणनयहरू गिुन हुन्छ, त्यस ले हािीले पनि छिौट र निणनयहरू 

गर्दनछौ ैँ। परिशे् वर जीनवत हुिुभएकोले ि  हािी िानिसहरूसैँग उस्त  दकनसिका व्यनिगत कािहरू छिर। जेजस्तो भए तापनि 

उहाैँको तुलिािा हाम्रा व्यनिगत कािहरू अनत ि  सीनित छि। 

 परिशे् वर िािवीय व्यनिहरूसैँग सतबन्ध रा् िहुुि ेजीनवत व्यनि हुििुहुुन्छ। 

परिेश् वर र िानिस र्दवु  'जीनवत व्यनिहरू' भएकोले गर्दान, परिेश् वर र िानिस एक-अकानिा सतबन्ध रा् ि र सङ्खगनत गिन 

सक्छिर! हािी 'व्यनिहरू' भएको कारणल ेि  परिेश् वर र हािी एक-रपसिा कुराकािी गिन सक्छौ ैँ, एकल ेअकोलाई जान् ि 
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सक्छौ ैँ, र त्यस गरी हािी एकल ेअकोलाई बुझ्ि सक्छौ, िहसुस गिन सक्छौ ैँ र सार्  एक सार् निलेर काि गिन पनि सक्छौ ैँ। यदर्द 

परिेश् वर केवल व्यनित्वहीि िनि िात्र हुिुभएको भए उहाैँ र हािीबीचको व्यनिगत सतबन्ध र घनिष्ठ सङ्खगनत सतभव हुि े

नर्एि। जे भए पनि परिशे् वर जीनवत व्यनि हुिुभएकोले गर्दान, यस दकनसिको व्यनिगत सतबन्ध र घनिष्ठ सङ्खगनत सतभव 

िात्र हुिे होइि, तर यो त वास्तनवक रूपिा हािीबीच भइरहकेो छ! 

सिूहको अगुवा - परिशे् वरसैँग हािीले जान् ि सक् ि ेर सतबन्ध रा् ि सक् ि ेनविेर्ता भएको जीनवत व्यनि हुिुभएकोल ेउहाैँको 

रराधिा गिुनहोसर। तीि-तीि जिा िानिसहरूको सािो सिूह बिाएर रराधिा गिुनहोसर। 

 

३ नसकेका कुरा बाैँड्ि े(२० नििटे) 

ित्ती 
 

तपाईंलाई तोदकदर्दएको बाइबल िण्ड (ित्ती १५:१-१८:२०) बाट परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा तपाईंल े

नसक् िुभएको कुराहरूिध्ये एउटा कुरा पाल पालो छोटकारीिा बाैँड्िुहोसर (अर्वा परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा 

लेिेको तपाईंको िोटबुक हरेेर एउटा कुरा पढ्िुहोसर)। 

बोनलरहकेो व्यनिको कुरा ध्यािनसत सुन् िुहोसर, उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई स्वीकार गिुनहोसर। उसल े

बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

४ निक्षा (७० नििेट) 

           [बाइबल]    -            बाइबल प्रयोग गि ेसात वटा तररकाहरू 

 

क.. प्ररेणा - बाइबल दकि प्रयोग गि?े 

१. प्रभ ुयिेकूो उर्दाहरण 

 बाइबलको बारेिा उहाैँको र्दढृ नवश् वास 

येिूल े बाइबललाई परिेश् वरको प्रेरणा भएको वचि हो भिी िान् िुभयो। बाइबलका पुस्तकहरू पनवत्र रत्िाको प्ररेणाको 

अनधििा छ भिी लेिकहरूल ेलेिे (ित्ती २२:४३)। बाइबल परिेश् वरको रनधकाररक वचि भिी उहाैँल ेिान् िुभयो। हरेक 

पररनस्र्नतिा उहाैँल े यसलाई परिेश् वरको अनन्ति (पररवतनि िहुि)े वचिको रूपिा उद्धृत गिुनभयो (ित्ती ४:१-१०)। 

बाइबललाई सुिेर त्यसप्रनत रञाकाकारी हुिे िानिसहरूलाई उहाैँले रनिनर्त हुि भिी सतिाि गिुनभयो (लूका ११:२८; 

प्रकाि १:३)। 

 बाइबललाई प्ररेणा दर्दि ेस्वयिर यिे ूख्रीष्ट हुिहुुन्छ र उहाैँ ि  बाइबलको नवर्यवस्त ुहुिहुुन्छ। 

 १ पतु्रस १:१०-११; प्रकाि १९:१० पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - पुरािो करार बाइबल ले् िको निनतत येि ूख्रीष्टको रत्िाल ेपुरािो करारको सियको अगिविाहरूलाई प्रेरणा 

दर्दिुभयो भिी प्रेररत पतु्रसले भिेका छिर। परुािो करारिा येिू ख्रीष्टको रत्िाल े नसकाउिुभएका जेजनत कुराहरू छिर (१ 

पतु्रस १:१०-१२) र ियाैँ करारिा येि ूख्रीष्टल ेनसकािुभएको र गिुनभएको जेजनत कुराहरू छिर (ित्ती ५:१७; यूहन् िा ३:११-

१३; ५:३९; ८:१८-१९, २४,३१-३२,५१,५८), ती सब  कुराहरू 'अगिवाणी'को साैँचो रत्िा र नवर्यवस्तु हुि भिी येिलू े

भन् िु हुन्छ! यसलाई अको तररकाले भन् ि े हो भिे, यिेूले रफ्िो बारेिा अनि बाइबलिा भएको उहाैँका वचिहरू र 

कािहरूका बारेिा जेजनत प्रकट गिुनभयो, त्यसलाई घोर्णा गिुन ि  'अगिवाणीको रनत्िक वरर्दाि' हो (प्रकाि १९:१०) 

(Dictionary: Bauer, Arndt, Gingrich, page 730)। त्यसकारण, बाइबलीय अगिवाणी भिेको िििािी ढङ्खगिा अरू 

िानिसहरूका बारेिा भनवष्यवाणी गिुन होइि, तर येि ूख्रीष्ट र उहाैँ कू्रसिा टाैँनगएको घोर्णा गिुन हो (१ कोररन्र्ी २:२ र 

४:६ तलुिा गिुनहोसर)! 
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 बाइबललाई (परिशे् वरको वचिलाई) यिेलू ेकसरी प्रयोग गिुनभयो? 

 लूका २:४६-४७ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - येिूल े रफ्िो िािवीव स्वभाविा कनलल  उिरेर्देनि परिशे् वरको वचि अध्ययि गिन सुु  गिुनभयो। अरू 

िानिसहरूसैँग बसेर परिेश् वरको वचि सुिेर, प्रश् िहरू सोधेर अनि छलफले गरेर उहाैँल ेनसक् िुभयो। 

त्यनतबेला परिेश् वरक वचि पपाइरस (papyrus) अर्वा जिावरको छालाले बिेका िुठ्ठाहरूिा लेनिएका हुन्र्े। येिलू े

परिेश् वरको वचि निक  प्रयोग गिुनभयो। उहाैँले परिेश् वरो वचिलाई रफ्िो व्यनिगत जीवििा प्रयोग गिुनभयो (लूका 

४:२१, २४:२५-२७,४४-४५)। रफ्िो सतु्र, र्दषु्टको नवु ििा उहाैँले परिेश् वरको वचि उद्धतृ गिुनभयो (ित्ती ४:४,७,१०)। 

उहाैँले परिेश् वरको वचि यी कािहरूका लानग प्रयोग गिुनभयो: सत्यता नसकाउि (ित्ती ५:२१-२२,२७,३१-३४,३८-

३९,४३-४४), प्रश् िहरूको उत्तर दर्दि (ित्ती १९:३-६), झूटो निक्षाको िण्डि गिन (ित्ती २२:४१-४६), िानिसहरूको 

कपटपूणन जीवि प्रकट गिन (िकूनस ७:५-९) र अगिवाणी गिन (ित्ती २६:३१) रदर्द। 

 उहाैँको निक्षाको बारेिा िानिसहरूल ेर स्वयिर यिेलू ेके भन् िभुयो? 

 यूहन् िा ७:१४-१८ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - यद्यनप येि ू ईश् वरिास् त्रीय तानलि नलि यहूर्दी गुु हरूले पढ्ि े नवद्यालय (rabbinical school) िगएको भए 

तापनि, उहाैँलाई परिशे् वरको वचिको राम्रो ञाकाि नर्यो। येि ूख्रीष्टको नसकाइ र निक्षा उहाैँलाई पठाउिुहुिे एकिात्र साैँचो 

अनि जीनवत परिशे् वरबाट रएको नर्यो। रफूले बोलेको कुरा सत्य हो जसिा एउटा पनि झूट कुरा छ ि भिी स्वयिर येिलू े

र्दाबी गिुनभयो। 

 कसरी यिेलू ेिानिसहरूिा र्दढृ नवश् वास नवकास गिुनभयो? 

 लूका १०:२५-२८ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - िानिसहरूले येिलूाई प्रश् ि सोध्र्दा, उहाैँले नतिीहरूलाई अको प्रश् ि सोधेर त्यसको उत्तर दर्दिुहुन््यो - प्रश् िलाई 

प्रश् िको प्रहार (ping-pong principle)। त्यसो गर्दान रफ ल ेबाइबलका सत्यतालाई िोज्िपुिे हुन््यो। त्यसरी बाइबलिा 

रफ ले िोजेर पत्ता लगाएको सत्यता िानिसहरूको व्यिगत र्दढृ नवश् वास बन्र्दछ। तसर्न, प्रश् िको उत्तर दर्दिुको सट्टािा 

िािनसहरूलाई बाइबल िण्ड दर्दिुहोसर र नतिीहरूलाई त्यो िण्ड पढ्ि लगाएर बाइबलिा भएको सत्यता नतिीहरूलाई ि  

पत्ता लगाउि दर्दिुहोसर। 

२. प्ररेरत पावलको उर्दाहरण 

 बाइबलको बारेिा नतिको र्दढृ नवश् वास 

प्रेररत पावलल ेबाइबललाई परिेश् वरको प्ररेणा भएको वचि हो भिी ठान्र्े। बाइबलको हरेक वचि पनवत्र रत्िाद्वारा प्रेरणा 

भएको नर्यो (२ नतिोर्ी ३:१६-१७)। बाइबल परिशे् वरको रनधकाररक वचिा हो भिी नतिल ेिान्र्े। यसलाई नतिल ेहरेक 

पररनस्र्नति परिशे् वरको अनन्ति अनि पररवतनि िहुि ेवचिको रूपिा उद्धतृ गर्े (प्रेररत १३:३४-३५)। प्रेररत पावललाई 

तेह्र वटा पत्रहरू ले् ि परिेश् वरले रफ्ि  बुनि दर्दिुभयो भिी प्ररेरत पतु्रसल ेभिेका छिर (२ पतु्रस ३:१५-१६)। 

 पावलल ेसािो सिहूिा कसरी बाइबल अध्ययि गर्?े 

 प्रेररत १७:२-४ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - परिेश् वरको वचि, बाइबल अध्ययि गिन चाहिे िानिसहरूको सिूह पत्ता लगाउिे पावलको बािी नर्यो। उिा 

सिूह हरेक हप् ता एकसार् भेला हुन्र्े। पावलले नतिीहरूसैँग बाइबलबाट तकन  गिे गर्े। 'तकन  गिुन' (English:to reason; 

Greek: dialegomai) को िाब्र्ददक अर्न िानिसको दर्दिागल ेबाइबलको सत्यताहरूलाई 'ध्यािपूवनक नवचार र नचन्ति-ििि 

गिुन' र त्यसपनछ सिूहिा भएका अरू िानिसहरूसैँग छलफल (कुराकािी) गिुन हो। बाइबलको बारेिा बहस गिुन त्यसको अर्न 

होइि। त्यसरी बाइबलबाट छलफल गिे सियिा, सिूहको अगुवाक ह नसयतिा पावलल े उि सिूहका िानिसहरूलाई 
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बाइबलको निनश् चत सत्यताहरूलाई व्या्या गरेर प्रिानणत गिे गर्े। 'व्या्या गिुन'को िानब्र्दक अर्न बाइबललाई 'पणूनरूपिा 

िोनलदर्दिु' हो, जसको ितलब बाइबलको करठि िण्डहरूको अर्नलाई व्या्या गिुन हो। 'प्रिानणत गिुन' भन् ि ेिब्र्दको अर्न 

तपाईंल े नसकाउिुहुिे कुरा बाइबलिा स्पष्टसैँग लेनिएको छ भिी र्देिाइदर्दि ु हो। सािो सिूहिा बाइबल अध्ययि गिुनको 

पछानड पावलको लक्ष्य भिेको बाइबलिा लेनिएका सत्यताहरूिा नवश् वास गिन िानिसहरूलाई सतझाइ-बुझाइ गिुन हो। 

पावलल ेएदफसस सहरिा त्यस दकनसिले हरेक दर्दि बाइबलबाट छलफल गर्दै र्दईु वर्न नबताए (प्रेररत १९:८-१०)। 

 नसकाउि ुर प्रचार गिुनिा पावलको लक्ष्य के नर्यो? 

 प्रेररत २०:२०,२७,३०-३१ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - िानिसहरूलाई परिेश् वरको सतपूणन इच्छा र नतिीहरूलाई सहायता निल्ि े कुराहरू नसकाउिु पावलको लक्ष्य 

नर्यो। एकातफन  नतिल ेिानिसहरूलाई बाइबलको िहत्वपूणन निक्षा र अभ्यास नसकाउैँर्े भिे अकोतफन , नतिीहरूलाई सहायता 

िनिल्िे कुि  कुरा नतिी नसकाउैँ र्द िर्े। नतिीहरू िूिन बहस अर्वा झूटो निक्षािा अनल्झिु हुैँर्दि भिी पावलले ती इसाईहरूलाई 

यसरी चेताउिी दर्दए (१ नतिोर्ी १:३-७)। 

 प्रचार गर्दान र निक्षा दर्दर्दा पावलको के नियि नर्यो? 

 १ कोररन्र्ी ४:६ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - प्रचार गर्दान र निक्षा दर्दर्दा पावलको नियि के नर्यो भिे बाइबलिा लेनिएको कुरालाई िाघरे नतिी कनहल्य  बानहर 

जाैँर्द िर्े! येि ू ख्रीष्टल े प्रकाि २२:१८-१९ िा दर्दिुभएको चेताउिीलाई ध्याि दर्दिुहोसर: एयदर्द कस ले नतििा र्प् यो भि े

(प्रकासको पुस्तकिा भएका ख्रीष्टको वचिहरू), यस पसु् तकिा लेनिएका नवपनत्तहरू परिेश् वरले त् यसिानर् र्नपदर्दिुहुिछे। 

अनि कस ले यस अगिवाणीको पुस् तकका वचिबाट केही घटायो भिे, यस पुस् तकिा लेनिएका जीविको वृक्ष र पनवत्र 

सहरबाट त् यसले पाउिे नहस् सा परिेश् वरले त् यसबाट िोस् िुहुिछे।ए 

३. बरेरयावासीहरूको उर्दाहरण 

 बेररयावासीहरूल ेपरिशे् वरको वचि, बाइबललाई कसरी प्रयोग गरे? 

 प्रेररत १७:१०-१२ 

रटप्पणी - बेररयाका िानिसहरूल ेबाइबलको निक्षालाई सही ििोवृनत्त र उत्सुकतासार् सुिेर ग्रहण गरे। रफ ले अध्ययि 

गरेर सत्यता पत्ता लगाउि र बाइबलका प्रचारक र निक्षकहरूले सत्य कुरा बोल ेदक बोलिेिर अर्वा नसकाए दक नसकाएििर 

भिी पत्ता लगाउि हरेक दर्दि नतिीहरू धिनिास् त्र छािनबि गर्े। परिशे् वरको वचि बाइबलल े बताउि े कुराको बारेिा 

नतिीहरूल ेरफ्िो र्दढृ नवश् वास नवकास गिन चाहन्र्े। 'छािनबि गिुन' (English: to examine; Greek: anakrino) को 

िानब्र्दक अर्न िोजेर, प्रश् ि सोधेर, सत्यलाई छुट्याएर र त्यसको िूल्याङ्खकि गरेर अिुसन्धाि गिुन हो। यसको अर्न कािुिी 

प्रदक्रयािा झ ैँ होनसयारी र ठीक तररकाले अिुसन्धाि गिुन हो। तसर्न, रनत्िक कुराहरूको बारेिा व्यनिगत र्दढृ नवश् वासलाई 

नवकास गिे र स्पष्टसैँग व्यि गिे तररका भिेको रफ ले बाइबलिा भएको सत्यतालाई छािनबि गिुन हो। यो काि गिे उत्ति 

तररकाचाहह अरू इसाईहरूको सािो सिूहिा सैँग  बसेर बाइबल अध्ययि गिुन हो। 

४. एज्राको उर्दाहरण 

एज्राल ेपरिशे् वरको वचि, बाइबललाई कसरी प्रयोग गर्?े 

 एज्रा ७:१० पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - एज्रा बाइबलको िहािर निक्षक हुिर। नतिल ेरफूलाई तीि वटा कुराहरूिा सिर्मपत गरे: पनहलो, बाइबल अध्यय 

गिन, र्दोस्रो, बाइबलको निक्षाहरू अभ्यास गिन, तेस्रो, बाइबलको सत्यताहरू अरूहरूलाई नसकाउिु। बाइबलका सब  

नवद्यार्ीहरू र सिूहका अगुवाहरू (निक्षकहरू) को लानग यो असल उर्दाहरण (िििुा) हो। अरूहरूलाई बाइबलको सत्यता 

नसकाउिुभन्र्दा पनहले, तपाईंले ती कुराहरू अध्ययि गरी रफ्िो जीवििा अभ्यास गरको हुिुपछन! 
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५. स निक अगवुा, यहोि ूर राजा र्दाऊर्दको उर्दाहरण 

 परिशे् वरल ेके प्रनतञाका गिुनभयो अनि उहाैँका जिहरूल ेके अिभुव गरे? 

 यहोिू १:७-९; भजिसङ्खग्रह १:१-३ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - परिेश् वरल ेस निक अगुवा यहोिलूाई बाइबलिा भएको परिेश् वरको वचिहरूिा निरन्तर ििि रञाका दर्दिुभयो, 

तादक त्यहाैँ लेनिएका हरेक कुरा नतिले होनसयारीसार् गिन सकोसर। परिेश् वरको िजरिा जे कुरा साैँच् च  सफल र लाभर्दायी 

छ, त्यही नतिले अिुभव गिन सकोसर भिी परिेश् वरले प्रनतञाका गिुनभयो। बाइबलिा भएको परिेश् वरको वचिहरूिानर् 

निरन्तर ििि गर्दान, त्यसले रफूलाई र्दषु्ट िानिसहरूबाट अलग रािेको र रफ्िो जीविलाई फलवन्त बिाएको राजा र्दाऊर्दल े

अिुभव गरे। तसर्न, बाइबल ििि र त्यसलाई जीवििा गिे प्रयोगल ेतपाईंको जीवििा ठूलो प्रभाव पािेछ र त्यसले ठूलो 

इिाि ल्याउिेछ। तपाईंले रफ्िो िागनलाई सिृि तुल्याउिुहुिेछ, तपाईंले सफलता पाउिुहुिेछ (यसको अर्न तपाईंल े

जीविलाई बुझेर बुनििािीपूवनक काि गिुनहुिेछ भन् ि ेहो) र तपाईंको जीवि रकर्नक अनि फलर्दायी हुिछे। 

६. बाइबल अध्ययिको ५ नसिान्तहरू 

िानर् दर्दइएका बाइबल िण्डहरूल ेहािीलाई बाइबल अध्ययिको केही असल नसिान्तहरू नसकाउैँछ। 

(१) सािो सिहू बिाउि ु

हरेक हप् ता सैँग  भेला भएर बाइबल अध्ययि गिन चाहि ेर त्यसप्रनत निक  ु नच भएका िानिसहरूको सािो सिूह बिाउिुहोसर। 

(२) त्यहरू अवलोकि गिुन 

त्यहरू छािनबि गरेर सत्यता िोजी गिुनहोसर, नविेर् गरी परिेश् वरको पूणन इच्छा र सहायता निल्ि ेकुराहरू िोज्िुहोसर। 

 (३) सत्यताहरूको अर्न िोल्ि ु

प्रश् िहरू सोध् िुहोसर र एकले अकानको नवचारधारा सुन् िुहोसर। उि िण्डिा भएका सत्यताहरूबारे छलफल गिुनहोसर। 

करठि िब्र्दहरू र नवचारहरूलाई व्या्या गिुनहोसर। तपाईंको हरेक तकन  बाइबलबाट हो भिी प्रिानणत गिुनहोसर। बाइबललाई 

सही र श्रेयस्कर दकनसिल ेअनि अरू िण्डहरूको प्रकाििा व्या्या गिुनहोसर। 

 (४) सत्यताहरूलाई जीवििा लाग ूगिुन 

परिेश् वर तपाईंले के कुरा जािकेो, नवश् वास गरेको, भएको र गरेको चाहिुहुन्छ, त्यसिा ििि गिुनहोसर। 

परिेश् वरले चाहिुभएको कुरा तपाईंल ेरफ्िो जीवििा अभ्यास गिुनहोसर। 

 (५) तपाईंको रफ्िो र्दढृ नवश् वास, निष्कर्नहरू र प्रयोगहरूलाई स्पष्टसैँग बताउिहुोसर। 
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ि. र्दषृ्टान्त (उर्दाहरण) - बाइबलको सतबन्धिा इसाईहरूको नजतिवेारी 
 

 १. बाइबल सनु् िुहोसर। 

    लूका ११:२८; प्रकाि २:७ पढ्िुहोसर। 

२. बाइबल पढ्िुहोसर। 

    व्यवस्र्ा १७:१८-२०; िहतेयाह ८:८; १ नतिोर्ी ४:१३ 

    पढ्िुहोसर। 

३. बाइबल अध्ययि गिुनहोसर। 

    एज्रा ७:१०; प्रेररत १७:११ पढ्िुहोसर। 

४. बाइबल पर्द कण्ठ गिुनहोसर। 

    भजिसङ्खग्रह ११९:११ पढ्िुहोसर। 

५. बाइबलको सन्र्दिेहरू ििि गिुनहोसर। 

    यहोिू १:८ पढ्िुहोसर। 

६. बाइबलको सन्र्दिेहरू जीवििा लाग ूगिुनहोसर। 

    लूका ६:४६-४९; यूहन् िा १४:२१ पढ्िुहोसर। 

७. बाइबलको सन्र्दिेहरू अरूहरूलाई प्रसार गिुनहोसर। 

    कलस्सी ३:१६; २ नतिोर्ी ४:२ पढ्िुहोसर। 

 

यी ७ वटा तररकाहरूद्वारा तपाईंले जनत धेर  बाइबललाई प्रयोग गिुनहुन्छ, त्यनत ि  बढी तपाईंल े परिशे् वरको वचिको 

रनत्िक बुझाइ प्राप् त गिुनहुिछे। 

 

 

ग. व्यवहाररक - बाइबल प्रयोग गि ेसात व्यवहाररक तररकाहरू 

यो तानलि पाठ्यक्रि अवनधिा हािीले बाइबललाई व्यवहाररक तररकाल े प्रयोग गिन नसक् िेछौ ैँ। हािीले बाइबल सुन् ि, 

बाइबल पढ्ि, बाइबल अध्ययि गिन, बाइबल पर्दहरू कण्ठ गिन, बाइबलको सत्यताहरू ििि गिन, बाइबलको सन्र्देिहरूलाई 

हाम्रो व्यनिगत जीवििा लागू गिन र बाइबलको सन्र्देिहरू अरू िानिसहरूलाई प्रसारण गिन नसक् िेछौ ैँ। 

तलका सात व्यवहाररक नवनधहरू नसकाउिुहोसर। 

१. बाइबल सुन् िहुोसर। 

स्वयिर परिशे् वर बाइबलद्वारा तपाईंसैँग बोल्िुभएको सुन् ि नसक् िुहोसर। परिेश् वरले तपाईंलाई केही कुरा भन् िुभएको होसर 

भिी अपेक्षा गिुनहोसर! 

२. हरेक दर्दि बाइबल पढ्िहुोसर। 

 बाइबल सुु र्देनि अन्तसति पढ्िहुोसर। 

सतपूणन बाइबल एक, र्दईु वा तीि वर्न लगाएर सुु र्देनि अन्तसति पढ्िुहोसर। बाइबलिा ११८७ अध्यायहरू छिर। तपाईंल े

हरेक दर्दि ३ अध्यायहरू र नबर्दाको दर्दि ५ अध्यायहरू पढ्िुभयो भिे एक वर्नभररिा सतपूणन बाइबल पढेर सकाउिुहुिेछ। 

बाइबल पढ्ि ेयोजिा प्रयोग गिुनहोसर (निर्देनिका पसु्तक १, पररनिष्ट २ हिेुनहोसर)। 

तपाईंल ेनबहाि परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा ियाैँ करारको िण्डहरू पढ्िे गिुनहोसर। अनि बेलूका साैँझ सुत् िुभन्र्दा 

अगानड पुरािो करारबाट एक वा र्दईु िण्डहरू पढ्िे गिुनहोसर। 

तपाईंल ेबाइबल पढ्र्द  गर्दान बाइबलिा नचिो लगाउि ेनवनध पनि प्रयोग गिुनहोसर (निर्देनिका १, पररनिष्ट ३ हिेुनहोसर)। 
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यसले तपाईंलाई बाइबलको िहत्वपूणन िण्डहरू पत्ता लगाउि सहायता गिेछ र सार्  बाइबलको निनश् चत नवर्यहरू अध्ययि 

गिन पनि सहायता गिछे। 

रफ्िो पररवारसैँग बसरे बाइबल पढ्िहुोसर। 

हरेक दर्दि रफ्िो पररवारसैँग बसेर बाइबलको एउटा िण्ड पढ्िुहोसर (यसको निनतत िािापनछको सिय उपयुि हुन्छ)। 

त्यसपनछ त्यसको बारेिा कुराकािी गिुनहोसर र सब  निलेर प्रार्निा गिुनहोसर (व्यवस्र्ा ६:४-९)। 

 अरू िानिसहरूको लानग बाइबल पढ्िहुोसर। 

ग र-इसाईहरू र इसाईहरूको िाझिा ठूलो सोरिा बाइबल पढ्िे िौका िोज्िुहोसर (१ नतिोर्ी ४:१३)। 

३. हरेक हप् ता बाइबल अध्ययि गिुनहोसर। 

 बाइबल अध्ययि गि ेसिहू अर्वा चलेापि सिहू नििानण गिुनहोसर। 

सािो सिूहिा भेला भएर बाइबल अध्ययि गिन चाहिे िानिसहरू पत्ता लगाउिुहोसर। बाइबल अध्ययि गिे सभािा 

रउिुभन्र्दा अगानड ि  हरेक सर्दस्यले बाइबल अध्ययि िण्डलाई तयार गिुनपछन। सब  जिा भेला भएपनछ हरेक व्यनिले 

बाइबल िण्डिा सत्यता िोजी गिन, छलफल गिन, रफूल ेपाएको कुरा बाैँड्ि र उि सत्यतालाई लाग ूगिन सािूनहक रूपिा 

सहभागी हुिुपछन। तपाईंहरू बाइबल अध्ययि र प्रार्निाको लानग हप् तािा एकपटक नियनित भेटघाट गिुन अनत उत्ति हुन्छ। 

 बाइबल अध्ययि गि ेफरक-फरक नवनधहरू नसक् िहुोसर। 

यहाैँ केही यस्ता नवनधहरू छिर, जसल ेतपाईंलाई बाइबल पर्द, बाइबल िण्ड वा अध्याय, बाइबलको पसु्तक, बाइबलको कुि  

पात्र (व्यनि) र बाइबलको कुि  नवर्य अध्ययि गिन सहायता गछन। यो पाठ्यक्रििा तपाईंले एउटा अनत राम्रो नवनध 

नसक् िुहुिेछ, जसलाई बाइबल अध्ययिको पाैँच चरणहरूको नवनध भनिन्छ। बाइबलको हरेक िण्ड अध्ययि गिन यसलाई 

प्रयोग गिन सदकन्छ (निर्देनिका पुस्तक १, पररनिष्ट ४ हिेुनहोसर)। 

४. नियिनतरूपिा बाइबल पर्दहरू कण्ठ गिुनहोसर। 

िया बाइबल पर्दहरू नियिनतरूपिा ििि गर्द ैकण्ठ गिुनहोसर। पनहल ेकण्ठ गरेका पुरािा बाइबल पर्दहरू पनि पुिरवलोकि 

गर्दै जाैँच्िुहोसर (निर्देनिका पुस्तक १, पररनिष्ट ५ हिेुनहोसर)। 

५. बाइबलका सत्यताहरू ििि गिुनहोसर। 

बाइबलका सत्यताहरूिा ििि गिन नसक् िुहोसर र त्यसलाई अभ्यास गिुनहोसर। यसको लानग सिय र अििुासि चानहन्छ। 

इसाई ििि (ध्याि) अरू धिनहरूिा गररिे ध्यािभन्र्दा धरे  फरक छ। अरू धिनहरूिा, ध्याि गिे व्यनि उसको ध्यािको केन्द्रिा 

हुन्छ तर इसाई नवश् वासिा तपाईंले ििि गर्दान परिेश् वर र उहाैँको वचिहरू सध ैँ तपाईंको ध्यािको केन्द्रिा हुिुहुन्छ। इसाई 

ििि अरू कुराप्रनत निर्देनित (other-directed) हुन्छ र यसिा सध ैँ परिेश् वर र तपाईंको बीचिा कुराकािी हुन्छ। इसाई 

ििि नविेर् गरी तपाईंको िान्त सियिा, प्रार्निािा, पर्द कण्ठ गिेिा र बाइबल अध्ययि गर्दान गररन्छ। इसाई ििि 

(ध्याि)को चार वटा चरणहरू नवचार गिुन, प्रार्निा गिुन, सतबन्ध बिाउिु र ले् िु हो (निर्देनिका पुस्तक १, पररनिष्ट १, चरण 

४ हिेुनहोसर)। 

६. बाइबलका सत्यताहरूलाई तपाईंको जीवििा लाग ूगिुनहोसर। 

बाइबलका सत्यताहरूलाई अभ्यासिा उतािुनहोसर। 

 प्रयोग गिुनको उदे्दश्यहरू : 

परिेश् वरल ेतपाईंलाई बाइबल दर्दिुभएको तपाईंको जीवि पररवतनि गिनको लानग हो तर केवल तपाईंको ञाकाि बढाउिको 

लानग होइि। 
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 सतभानवत प्रयोगहरू : 

बाइबल िण्डिा भएका नवनभन् ि सत्यताहरूलाई तपाईंको व्यनिगत जीवि र संसारका अरू िानिसको जीवििा कसरी 

प्रयोग गिन सदकन्छ भिी नवचार गिुनहोसर। कुि  नविेर् बाइबल सत्यताको एकभन्र्दा बढी सतभानवत प्रयोगहरू हुि सक्छिर। 

रफ लाई यी प्रश् िहरू सोध् िुहोसर : 

के त्यहाैँ नवश् वास गिुनपि ेसत्यता छ? 

के त्यहाैँ पालि गिुनपि ेरञाका छ? 

के त्यहाैँ र्दाबी गिुनपिे प्रनतञाका छ? 

के त्यहाैँ प्रयोग गिुनपिे बुनि छ? 

के त्यहाैँ पररवतनि गिुनपि ेििोवृनत्त वा रचरण छ? 

के त्यहाैँ त्याग् िुपिे पाप छ? 

के त्यहाैँ पछ्याउिुपिे उर्दाहरण छ? 

के त्यहाैँ अरूलाई बाैँड्ि असल सन्र्देि छ? 
 

 व्यनिगत प्रयोग 

के कुरा तपाईंले जािेको, नवश् वास गरेको, भएको वा गरेको परिेश् वर चाहिुहुन्छ भिी उहाैँलाई सोध् िुहोसर। रफूलाई 

वास्तनवक हुि कोनसस गिुनहोसर र निर्दर्दष्टरूपिा किसे कि एक हप् ताको लानग अभ्यास गिन सक् िे कुरालाई तपाईंको व्यनिगत 

प्रयोग बिाउिुहोसर। परिशे् वरल ेतपाईंलाई के कुरा प्रयोग गराउि चाहिुहुन्छ, सो ले् िुहोसर। 

 प्रयोगिा हुैँर्द  गरेको प्रगनत : 

तपाईंको व्यनिगत प्रयोगलाई अभ्यास गिन सहायता दर्दिुहोसर भिी हरेक दर्दि परिेश् वरलाई प्रार्निाद्वारा अिरुोध गिुनहोसर। 

तपाईंल े रफ्िो व्यनिगत प्रयोगिा गर्दरैउिुभएको प्रगनत हरेक हप् ता रफ्िो सािो सिूहिा अर्वा रफ्िो व्यनिगत 

अगुवालाई बाैँड्िुहोसर। 

७. बाइबलका सत्यताहरू अरू िानिसहरूिा प्रसारण गिुनहोसर। 

तपाईंल े बाइबलिा पढेको, अध्ययि गरेको वा कण्ठ गरेको पर्द कुि  व्यनिलाई बताएर गवाही दर्दिुहोसर। बाइबलको 

सत्यताहरू अरूहरूलाई बाैँडेर, गवाही दर्दएर, नसकाएर, प्रचार गरेर, उत्साह दर्दएर, हप्काएर वा चेताउिी दर्दएर नतिीहरूिा 

प्रसारण गिुनहोसर। 

 

५ प्रार्निा (८ नििेट) 

परिशे् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि ेप्रार्निा 

 

तपाईंल ेरज के कुरा नसक् िुभयो, त्यसको प्रनतदक्रया जिाउैँ र्द  पाल पालो छोटकरीिा परिेश् वरसैँग प्रार्निा गिुनहोसर। 

अर्वा, र्दईु वा तीि जिाको सिूहिा नवभाजि हुिुहोसर र तपाईंले रज नसक् िुभएको कुराको प्रनतदक्रया जिाउैँ र्द  परिेश् वरसैँग 

प्रार्निा गिुनहोसर। 

६ गहृकायनको निनतत तयारी (२ नििेट) 

अको हप् ताको लानग 

 

(सिहूको अगवुा - यो तयारी सिूहका सर्दस्यहरूलाई दर्दिुहोसर अर्वा नतिीहरूलाई यो ले् ि लगाउिुहोसर।) 

१. प्रनतविता - बाइबललाई नवनभन् ि व्यवहाररक तररकाहरूद्वारा प्रयोग गिे प्रनतविता गिुनहोसर। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - प्रत्येक दर्दि ित्ती १८:२१-२१:४६ बाट रधा अध्यायबाट परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउिुहोसर। ििपिे सत्यता पत्ता लगाउि ेनवनधको प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 
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३. बाइबल अध्ययि - तपाईंल ेघरिा अको बाइबल अध्ययि तयार गिुनहोसर। एदफसी २:१-२२, नवर्य : ि को हुैँ? 

बाइबल अध्ययिको लागी पाैँच वटा चरणहरू भएको नवनध प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणीहरू ले् िुहोसर। 

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 िोटबकुलाई अद्यावनधक गिुनहोसर। त्यसको निनतत रराधिाको रटप्पणीहरू, परिशे् वरसैँग 

व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दको रटप्पणीहरू, निक्षा दर्दर्दाको रटप्पणीहरू र यो तयारीलाई सिावेि गिुनहोसर। 
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पाठ : ६ 
 

१ प्रार्निा 
 

 

सिहूको अगवुा - प्रार्निा गरेर तपाईंको सिूह र चेलालाहरू बिाउिे यो कायनक्रिलाई प्रभुिा सुतपिुहोसर। 
 

२ नसकेको कुरा बाड्ि ु(२० नििटे) 

ित्ती 
 

तपाईंलाई तोदकएको बाइबल िण्ड (ित्ती १८:२१-२१:४६) बाट परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा नसक् िुभएको 

कुराहरूिध्ये एउटा कुरा पाल पालो छोटकरी बाैँड्िुहोसर (अर्वा तपाईंको िोटबुकबाट पढ्िुहोसर)। 

नसकेको कुरा बाैँड्ि ेव्यनिल ेबोलेको सुन् िुहोसर, उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई स्वीकार गिुनहोस। उसल े

बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

३ बाइबल पर्द कण्ठ गिुन (२० नििेट) 

नवजयको निश् चयता : १ कोररन्र्ी १०:१३ 
 

क. बाइबल पर्द कण्ठ गि ेप्ररेणा 

ित्ती १९:३६; लूका १०:२५-२६ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिोसर र छलफल गिुनहोसर- बाइबल पर्दहरू, िण्डहरू र अध्यायहरू कण्ठ गिुन दकि िहत्वपूणन छ? 

रटप्पणी - कण्ठ गररएका बाइबल पर्दले िानिसहरूका प्रश् िहरूको निनतत परिशे् वरकको उत्तरहरू दर्दि तपाईंला सक्षि 

तुल्याउिछे। 
 

 

ि. ििि / ध्याि 

 

कण्ठ गिुनपिे बाइबल पर्दलाई 

सेतोपाटी अर्वा कालोपाटीिा  

यसरी ले् िुहोसर: 

नवजयको निश् चयता 

१ कोररन्र्ी १०:१३ 

 

यो बाइबल पर्दलाई तपाईंको  

काडनको पछानडपरट्ट  

ले् िुहोसर। 

िानिसलाई रइपिे परीक्षाबाहके नतिीहरू 

अरू परीक्षािा परेका छ िौ। परिेश् वर 

नवश् वासयोग् य हुिुहुन् छ। उहाैँल ेनतिीहरूलाई 

नतिीहरूका िनिर्देनि बानहरका परीक्षािा 

पिन दर्दिुहुिेछ ि, तर परीक्षाको सार्सार्  

उत किे बाटो पनि बिाइदर्दिुहुिछे– यसरी 

नतिीहरू त् यसलाई िप् ि सक् िछेौ। 

१ कोररन्र्ी १०:१३ 

 

१. परीक्षा र जाैँच एक  सियिा हुि सक्छ 

'पेरास्िोस' भन् िे िलू िब्र्द (Grekk: peirasmos) लाई “परीक्षा” अर्वा “जाैँच” जस्तो गरेर पनि उल्र्ा गिन सदकन्छ। जाैँच 

यस्तो नचज हो जसको रूपरेिा परिेश् वरल ेतपाईंलाई झिर बनलयो र बुनििाि बिाउि तयार गिुनहु न्छ र यसले सध ैँ तपाईंको 

नििानण गछन (याकूब १:२-४, १२)। तर परीक्षा त्यो नचज हो जुि तपाईंलाई पाप गिन लगाउिे कारण हुिको लानग रूपरेिा 
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तयार पाररएको हो र यसल ेतपाईंको जीविलाई सध ैँ पराजयनतर निच्र्दछ। त्यो परीक्षाको स्रोत तपाईंको रफ्ि  पापपूणन 

स्वभाव हुि सक्छ (याकूब १:१३-१५), त्यस्त  गरी तपाईं वरपरको पापपूणन संसार (१ यूहन् िा २:१५-१७) अर्वा ि ताि 

(लूका ४:१-१३) पनि हुि सक्छ। त्यो सन्र्दभन (१ कोररन्र्ी १०:६-११) ल े स्पष्टसैँग भन्र्दछ, जस्त : िरू्मतपूजा, िोजििा, 

अि नतक यौि दक्रयाकलापहरू तर्ा परिेश् वरको नवु ििा गिगि गिुन। त पनि, परिशे् वर यनत िनििाली हुिुहुन्छ, दक ती 

िराब कुराहरूलाई जाैँचनभत्र हालेर हाम्रो भलाइको निनतत परिेश् वरल ेपरीक्षालाई पररवतनि गिन सक् िु हुन्छ। यी सब र्ोक 

परीक्षालाई हािीले कसरी प्रनतदक्रया जिाउैँछौ ैँ भन् ि ेकुरािा भर पर्दनछ। 

२. परीक्षा वा जाैँचको स्वभाव 

सब  िानिसहरूलाई उस्त  प्रकारका परीक्षाहरूल ेपरीक्षािा पािन िोज्छ। प्रत्येक व्यनिल ेपरीक्षालाई नचन् ि सक्छ, दकिभि े

नवश् वभरर ि  यो र्देिापर्दनछ र इनतहासको सुु र्देनि अन्तसति ि  यो बारतबार र्देिा पर्दनछ। 

३. तपाईं परीक्षािा पिुन हुैँर्दा परिशे् वरको नवश् वासयोग्यता 

परीक्षािानर् नवजय हुिलाई परिेश् वरल े हािीलाई हाम्रो क्षिताभन्र्दा ठूलो परीक्षािा पिन दर्दि ु हुन् ि। हाम्रो परीक्षाभन्र्दा 

परिेश् वर िहािर हुिुहुन्छ र उहाैँ निष्पक्ष हुिुहुन्छ। परीक्षाबाट बच्िका लानग परिशे् वरल े  हािीलाई हाम्रो क्षिताभन्र्दा 

िानर्को परीक्षािा कनहल्य  पािुन हुन् ि। र त्यसको सार्  परिेश् वरले हािीलाई सध ैँ परीक्षाबाट उतकिे बाटो पनि दर्दिुहुन्छ! 

परिेश् वरल े िानिसहरूलाई कनहल्य  पापबाट परीक्षानतर डोर् याउि ु हुन् ि (याकूब १:१३), तर तपाईंको पापपूणन स्वभाव, 

परिेश् वरनविाको संसार र ि तािलाई स्र्ाि दर्दिे कुराद्वारा परीक्षािा पिन सक् िु हुन्छ। हािी प्रार्निा गर्दान, “हािीलाई 

परीक्षािा पिन िदर्दिुहोसर, तर र्दषु्टबाट छुटाउिुहोसर” (िती ६:१३) भन्र्दछौ ैँ। हािी परिशे् वरलाई सावनभौिसतपन् ि तररकािा 

हस्तक्षेप गिन र हाम्रो स्वभाव ले हािी जुि कुरािा प्रवृत्त  हुन्छौ ैँ, त्यो गिन िदर्दिुहोसर भिरे नबन्ती गछौं। जब पनि हािी 

परिेश् वरिानर् निश् चयता रा्छौ ैँ र प्रार्निा गछौं, “ कृपया िलाइ परीक्षािा पाि ेअवस्र्ािा जाि िदर्दिुहोसर” भन्र्दछौ ैँ। अनि 

परिेश् वरले त्यो िराब पररनस्र्नतर्देनि हािीलाई निकाल्िुहुन्छ (िती ६:१३)। 

परिेश् वरले हािीलाई दकि परीक्षािा पिन दर्दिु हुन्छ। त्यो ि ताि, पापिय संसार वा पापपणून स्वभावले हािीलाई तोड्िका 

लानग पाप गराउिलाई परीक्षालाई प्रयोग गि े कोनसस गिन सक्छ, तर परिशे् वरल े पाप गराउिे त्यही परीक्षालाई हाम्रो 

नििानण गिनका लानग प्रयोग गिन सक् िु हुन्छ। ि तािको र्दनृष्टकोणबाट यो नविेर् घटिा ि  परीक्षा हुिसक्छ, तर परिेश् वरको 

र्दनृष्टकोणबाट यो सध ैँ एउटा जाैँच हुन्छ (अय्यूब १ अध्यायसैँग तुलािा गिुनहोसर)। 

जाैँचिा तपाईंको असफलताको चाहिा ि  िगरी जाैँचकोरूपिा पापद्वारा तपाईंलाई पररनक्षत हुि दर्दिुहुन्छ। त्यस्तो 

पररनस्र्नतिा, तपाईंले यसरी प्रार्निा गिन सक् ि ुहुन्छ, “ परिप्रभु, तपाईंको परीक्षािा असफल िहुिका लानग तपाईंको अिुग्रह 

िलाई दर्दिुहोसर”। उर्दाहरणका लानग, अय्यूबलाई चरि सीिासति परीक्षािा पािनको लानग परिेश् वरल ेि तािलाई अिुिनत 

दर्दिुभयो, तर अय्यूबल ेपरिेश् वरिानर् निश् चयता गरी रह ेर अन्तिा बनलयो र झिर बढी पररपक् व भए। 

परिेश् वरल ेअरू कस लाई उसको पापिय स्वभावलाई पछ्याउिे र परीक्षािा पिे अिुिनत पनि दर्दि सक् ि ुहुन्छ। परिेश् वरसैँग 

हस्तक्षेप िगि ेअनधकार पनि छ। नविेर् गरेर ती िानिसहरू, जसले प्रार्निा गर्दैििर र यसकारण नतिीहरू परिेश् वरिानर् 

रनश्रत छ ििर, नतिीहरूल ेपरिशे् वरको नवश् वासयोग्यतािानर् निश् चयता िगिन पनि सक्छिर (याकूब ४:२)। नतिीहरूको लानग 

त्यो परोक्षा अनत िनििाली हुिेछ र त्यो परीक्षार्देनि भाग् िको लानग नतिीहरूल ेकुि पनि बाटो भेट्टाउिे छ ििर। उर्दाहरणको 

लानग, जब िानिसहरूल े सत्यतालाई र्दबाउैँछिर अर्वा त्यसलाई सत्यतालाई झूटसैँग साट्िे गछनिर, तब परिशे् वरल े

नतिीहरूलाई नतिीहरूको हृर्दयको पापपूणन इच्छािा छोनडदर्दिुहुन्छ (रोिी १:२४-२५)। परिेश् वरनविा पापको िनििानर् 

कस ले पनि नवजय हानसल गिन सक्र्द ि।   

४. परीक्षाहरू भगाउि ेप्रयोगात्िक तररकाहरू 

उत्पनत ३९:९-१०  

तत्काल  “िाइैँ“ भन् िुहोसर । ििलाई लोभ्याउि ेसुझाव र ि तािको र्डयन्त्रलाई इन्कार गिुनहोसर (यूहन् िा ८:३-८)।  

उत्पनत ३९:१२  



© 2009 DOTA                                                निर्दनेिका पुस्तक १, 'चेलापि'                                              पृष्ठ िं. : 71 
 

परीक्षाको स्रोतर्देनि टाढा भाग् िहुोसर। तपाईं यस्ता परीक्षाहरूर्दनेि सध ैँ भाग् ि ुपछन : यौि अि नतकता (नहतोपर्देि ४:१४-१५, 

२३-२७; ५:१-२३; १ कोररन्र्ी ६:१८), िूर्मतपूजा (१ कोररन्र्ी १०:१४); ु प या-प साको िोह (१ नतिोर्ी ६:९-११) र 

जवािीको िराब इच्छाहरू (२ नतिोर्ी २:२२; १ पतु्रस ४:३-४)। 

भ.स.ं ११९:९,११  

परिेश् वरको नवचारहरूलाई तत्काल  सोच्ि सुु  गिुनहोसर। बाइबलका पर्दहरूलाई यार्द गिुनहोसर र नतिीहरूलाई प्रयोगिा 

ल्याउिुहोसर, नविेर् गरेर जब तपाईंल ेअिुि नवचारहरू अर्वा झूटहरू तर्ा िकारात्िक सोचहरूसैँग साििा गिुन परेको 

बेलाि यसो गिुनहोसर  (एदफसी ६:१६)। 

उपर्देिक ४:९-१०  

तत्काल  अरू इसाईहरूसैँग सङ्खगनतको िोजी गिुनहोसर। 

ित्ती २६:४१  

पररनस्र्नतहरूको अवलोकि गिुनहोसर र प्रार्निा गिुनहोसर, नविरे् गरेर जब तपाईं र्दकत हुिुभएको छ अर्वा तपाईंिा रनत्िक 

लडाईं भएको छ। 

लकूा ६:२७-२८  

सकारात्िक इसाई सेवाकाइको सार्िा तत्काल  प्रनतदक्रया जिाउिुहोसर (ित्ती ५:३८-४२)।  

तपाईंको हातबाट केही सकारात्िक कुराहरू गिुनहोसर अर्वा कस को सेवा गिुनहोसर (यूहन् िा ८:३-११)। 

प्ररेरत १६:१८ 

तपाईंको रनत्िक अनधकारको प्रयोग गिुनहोसर र येि ूख्रीष्टको िाउैँिा ि तािलाई हरटजािे रञाका गिुनहोसर (िती ४:३-४)। 

१ नतिोर्ी ६:९ 

गलत अनभलार्ा तर्ा गलत बािी व्यहोरार्देनि टाढा रहिुहोसर (अय्यूब ३१:१)। 

याकूब ४:७-८  

तपाईंल ेरफ लाई तत्काल  परिेश् वरिा सुतपिुहोसर (नहबू्र २:१८); तत्काल  परिेश् वरको िनजक रउिुहोसर र प्रार्निा गिुनहोसर 

(ित्ती ७:७-११ )। अनि ि तािको नवरोध गिुनहोसर र त्यो तपाईंर्देनि भाग् िेछ (१ पतु्रस ५:८-९)।  

 

 

 

ग. बाइबल पर्द कण्ठ र पिुरवलोकि 

 

१. सार्दा काडनिा अर्वा तपाईंको सािो िोटबुकको एउटा पािािा बाइबल पर्दलाई ले्  िहुोसर। 

२. ठीक तररकाले बाइबलको पर्दलाई कण्ठ गिुनहोसर। नवजयको निश् चयता : १ कोररन्र्ी १०:१३ 

३. पिुरवलोकि गिुनहोसर : र्दईु-र्दइुको सिूहिा नवभाजि गिुनहोसर र एकल ेअकानको पनहल्य  कण्ठस्र् गररसक् िुभएको बाइबलको 

पर्दलाई जाैँच्िुहोसर। 
 

४ बाइबल अध्ययि (७० नििेट) 

ि को हुैँ?              एदफसी २:१-२२ 
 

एदफसी २:१-२२ लाई सब  निलेर अध्ययि गिन बाइबल अध्ययिको पाैँच चरणहरू भएको नवनध प्रयोग गिुनहोसर। 
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चरण: १ - पढ्िहुोसर।                               परिशे् वरको वचि 

रउिुहोसर, हािी सब  निलेर एदफसी २:१-२२ पढौ ैँ। 

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

 

 

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। 

बाैँड्िहुोसर -   (सिूहका िानिसहरूल ेनवचार गिन र ले् ि कररब र्दईु नििेट लगाएपनछ, त्यसलाई पाल पालो बाैँड्िुहोसर। 

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

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

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

एदफसी २:८-९  

िोज १: परिशे् वरको अिगु्रहद्वारा ि बचाइएको छु र ि ले गरेका कुि  पनि कुराहरूद्वारा होइि! 

ि ल ेरफ्िो हृर्दय र जीवििा येिू ख्रीष्टलाई ग्रहण गिुनअनघ, ि नवश् वास गर्ें, दक हरेक दर्दि िेरा धार्मिक कायनहरूलाई ि ल े

पूरा गिुन पछन र परिशे् वरलाई िुसी तुल्याउिका निनतत ि ले धेर  असल कायनहरू पनि गिुन पछन। ि सोच्र्ेैँ, दक यदर्द ि ले यी 

सब र्ोक गरेैँ भिे, हुिसक्छ दक परिेश् वरल ेयस पृ्वीिा िेरो जीविलाई सिृि र सफल बिाउिुहुन्छ र िृत्युपश् चातर िलाई 

स्वगनिा स्वीकािुन हुन्छ। परिेश् वरसैँगको िेरो सतबन्ध एक प्रकारको ठेक् काको सतबन्धजस्तो ठान्र्ेैँ, जस्त : यदर्द परिेश् वरको 

निनतत ि ल ेकेही गरेैँ भिे उहाैँल ेपनि िरेो निनतत केही गिुन हुिछे! 

परिेश् वर, जसले रफ लाई बाइबलिा प्रकट गिुनभयो; िरेो निनतत उहाैँको अिुग्रहनभत्र जे छ, त्यसद्वारा िात्र िलाई 

बचाउिुहुन्छ र ि ल ेगि ेकुि  पनि र्ोकद्वारा होइि। ि ल ेजािेैँ दक िेरो निनतत परिेश् वरको िुनिको कायन नसि र पूणन छ, जब 

दक िेरो रफ्िो सब  प्रयासहरू तु्ररटपूणन ि  रह्यो। ि ले बुझ्ि लागेैँ, दक साैँचो िुनि पूणनरूपले नसत्त िा पाउिे उपहार हो, 

जसलाई कनहल्य  दकन् ि वा किाउि सदकर्द ि। 

 

 

एदफसी २:१८  

िोज २: वास्तविा ि जीनवत परिशे् वरसति पगुकेो छु! 

धेर  िानिसहरूल ेभन्छिर दक उहाैँलाई व्यनिगतरूपले कस ल ेपनि जान् ि सक्र्द ि, बातनचत गिन सक्र्द ििर वा उहाैँसैँग हहड्डुल 

गिन सक्र्द ि। अरू िानिसहरूल े चाहिा गछनिर दक नतिीहरू परिेश् वरसैँगको व्यनिगत सतपकनिा रउि सकेको होसर। तर 

नतिीहरूल े जस्तोसुक  प्रयास गरे तापनि नतिीहरूल े परिशे् वरसैँग कुि  पनि सतपकनलाई अिुभव गिन सक्र्द ििर। दकिभि े

नतिीहरूल े उहाैँको वचिहरूलाई सुन्र्द ििर िता उहाैँका कायनहरूलाई ि  र्दे् छिर, नतिीहरूले नवचार गछनिर दक परिेश् वर 

अनस्तत्विा हुिुहुन् ि।  

तर बाइबलले बताउैँछ, दक परिेश् वरको कायनलाई ि उहाैँको सृनष्टिा र्दे् ि सक्छु, उहाैँको स्वरलाई ि बाइबलनभत्र र िेरो 

हृर्दयिा सुन् ि सक्छु र िेरो निनतत उहाैँको वास्तालाई ि िरेो पररनस्र्नतहरूिा अिुभव गिन सक्छु। बाइबलले भन्छ, दक 

जीनवत परिेश् वरसैँग सतपकन  बिाउिलाई एउटा साैँचो बाटो छ। त्यो बाटो यिेू ख्रीष्ट हुिु हुन्छ। परिशे् वर त्यो ठाउैँिा बस् ि ु

हुन्छ, जुि ठाउैँ  ज्योनतले भररपणून हुन्छ, जहाैँ कुि  पनि िानिस पुग् ि सक्र्द ि। जेहोसर, परिेश् वर िकहाैँ पुग् ि ुभयो। परिेश् वरल े

रफ लाई र्दशृ्य बिाउिुभयो र येिू ख्रीष्टनभत्र र उहाैँद्वारा उहाैँ को हुिु हुन्छ भन् ि ेकुरा र्देिाउिुभयो। त्यसबाहके, परिेश् वरल े
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ती सब  र्ोक गिुनभयो, जुि िेरो िुनिको निनतत रवश्यक छिर। बनलकोरूपिा उहाैँल ेयेि ूख्रीष्टलाई दर्दिु भयो, जसलाई िरेा 

सब  पापहरूका निनतत प्रायनश् चत बिाउि ु भयो। येि ू ख्रीष्टल े िेरा सब  पापहरूका निनतत िोल नतिुन भयो र त्यसद्वारा 

परिेश् वरको साि ुिलाई उनचत अनि नसि बिाउि ुभयो भिी जब ि ल ेनवश् वास गरेैँ, तब ि ल ेयेि ूख्रीष्टलाई िेरो हृर्दयिा र 

जीवििा ग्रहण गरेैँ (उहाैँको पनवत्र-रत्िा, येिूको रत्िाद्वारा भएर उहाैँ िनभत्र वास गिन रउिु भयो (रोिी ८:९-१०)। यो 

येिकूो त्यही रत्िा हो, जसल ेिलाई परिेश् वरसैँगको सतपकनिा ल्याउि ुहुन्छ। येि ूख्रीष्टको रत्िाले िेरो लानग परिशे् वरलाई 

प्रकट गिुन हुन्छ परिशे् वरसैँग सङ्खगनत गिनको लानग िलाई सहायता गिुनहुन्छ। येिू ख्रीष्टको रत्िा िनभत्र वास गिुनहुन्छ र 

परिेश् वरको वास्तनवकतालाई, परिशे् वरको उपनस्र्नतलाई र परिशे् वरको सिीपतालाई  अिुभव गिन लगाउिु हुन्छ। यिे ू

ख्रीष्टको रत्िाद्वारा भएर ि परिेश् वरको उपनस्र्नतनभत्र पगुकेो छु। परिेश् वरको उपनस्र्नतिा उहाैँले िसैँग व्यनिगतरूपिा 

बोल्िुभएको ि सुन् ि सक्छु, व्यनिगतरूपिा ि उहाैँसैँग बोल्ि सक्छु र उहाैँसैँगको व्यनिगत सतबन्धिा ि िेरो जीवि नजउि 

सक्छु। 

 

 

चरण: ३ - प्रश् ि                              व्या्याहरू 

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

एदफसी २:१-२२ िा भएका सब  सत्यताहरू बुझ्ि कोनसस गरौ ैँ र त्यहकाैँ अझ  िबुझेका कुराहरू छिर भिे प्रश् ि सोधौ ैँ। 

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

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

प्रश् िहरू सब को सािु बाैँड्ि 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 २:१  

प्रश् ि १ : “ि अपराध र पापहरूिा िरेको” भिकेो के हो? 

रटप्पणी : यो पर्दल ेयेि ूख्रीष्टिा नवश् वास गिुनअनघ ि को नर्एैँ भन् िे कुरालाई वणनि गछन। येिू ख्रीष्टनविा ि ‘िरीरिा बाैँचेको’ 

तर ‘रत्िािा िरेको’ नर्एैँ। निश् चय ि  ि ल ेिाि, नपउि, काि गिन र सुत् ि सक्र्ेैँ, तर िनभत्रको रत्िा िरेको नर्यो। र जब 

िेरो रत्िा िरेको हुन्छ, ि ल ेपरिेश् वरलाई नचन् ि सनक्र्दिैँ िता परिशे् वरसैँगको व्यनिगत सतबन्ध ि  पाउि सक्छु। 

यद्यनप ग र-इसाईसैँग ि नतक िान्यता हुन्छ र उसल ेअसल कािहरू पनि गछन, तर  पनि परिशे् वरल ेउसलाई दकि ‘िृत’ भिरे 

भन् िु हुन्छ? ग र-इसाईसैँग ि नतक िान्यता हुन्छ र उसल े असल कािहरू गिन सक्छ दकिभिे नतिीहरू अझ  पनि जीनवत 

परिेश् वरको सृनष्ट हो। परिेश् वरल ेउसलाई यी योग्यताहरू दर्दिुभयो : ग र-इसाईल ेपरिशे् वरको निनतत अर्वा परिेश् वरको 

निभनरतािा असल  कािहरू गर्दैि यद्यनप उसल ेयो कुरा स्वीकार गर्दैि। उसल ेपरिेश् वरिानर् निश् चयता गर्दैि र परिेश् वरको 

रञाका पनि िान्र्द ि। उसले कुि  पनि कुराको निनतत परिेश् वरलाई धन्यवार्द दर्दर्द ि र कुि  पनि कुराको लानग परिेश् वरको 

िनहिा गिन चाहैँर्द ि (रोिी १:२१)। ग र-इसाईहरूले जेजनत गछनिर, त्यसको येिू ख्रीष्टिा प्रकट हुिुहुि े परिेश् वरसैँग कुि  

सतबन्ध छ ि। ग र-इसाईहरू रफ्ि  निनतत नजउैँछिर, नतिीहरू स्वार्ी, स्वयिर केनन्द्रत, स्वयिर निर्देनित भई परिेश् वररे्दनि 

पूणनरूपल ेस्वतन्त्र भएर नजउैँछिर। यो ‘परिेश् वरर्देनि स्वतन्त्रता’ र ‘परिशे् वरर्देनि नबछोड’लाई ि  ‘रनत्िक िृत्यु’ भनिन्छ। 

 

 

एदफसी २:१-४, ११-१२  

प्रश् ि २: इसाई हुिअुनघ ि को नर्एैँ? 
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 ग र-इसाई हुैँर्दा िलाई के कुराल ेनचत्रण ग्यो?  

रटप्पणी: येिू ख्रीष्टिा ि एक नवश् वासी हुिअुनघ, िसैँग नित िनलनित चनत्रत्रहरू नर्ए (एदफसी २:१-३,११-१३): 

ि रत्िािा िरेको नर्एैँ (कलस्सी २:१३) 

िेरो रत्िासैँग जीनवत परिशे् वरको कुि  चेतिा नर्एिैँ। ि सोच्र्ेैँ, दक परिेश् वर अनस्तत्विा हुि ु हुन् ि। ि ले सोच्र्ेैँ, दक 

परिेश् वर किजोर िानिसहरूको रनवष्कार हुिु हुन्छ र िलाई परिेश् वरको रवश्यकता छ ि। अर्वा त्यो परिेश् वरिा ि ल े

नवश् वास गरेैँ, जसलाई केही धार्मिक अगुवाहरूल ेबिाए। 

 ि ल ेससंारको तररकाहरूलाई पछ्याएैँ (१ यहून् िा २:१५-१७) 

िेरो वरपर भएका िानिसहरूको जीविि ली र बािी व्यहोराको िक् कल गरेैँ। अनधकांि िानिसहरूको नवचारिा जुि कुरा 

िहत्वपूणन र उनचत नर्यो, ि ले त्यही गरेैँ। िेरो जीवििा सब भन्र्दा िहत्वका कुराहरू सतपनत, िनि, दकर्मत र रिन्र्द नर्ए। ि 

सिृनि र सफलताको निनतत नजउैँर्ेैँ। हरेक व्यनिजस्त   ि पनि रफ्ि  निनतत नजउैँर्ेैँ। 

ि ल ेि तािको बाटोलाई पछ्याएैँ (रकािको िासक) (एदफसी ६:१२, कलस्सी १:१३) 

जसरी ि तािल ेसध ैँ झूट बोल्ि ेगछन, त्यसरी ि  ि ल े झूटहरू बोलेैँ। कनहलेकाहह भनवष्य बताउिेकाहाैँ गएैँ, कनहलेकाहह र्दषु्ट 

रत्िाबाट बच्िको लानग बुरट र जन्तरहरू घाैँटीिा लगाएैँ। 

 िरेो पापपणून स्वभावको लालसालाई तपृ् त गरेैँ 

ि ु प या-प साको लोभी नर्एैँ। फोहोरी ठयौलीहरूिा ि रिाउैँर्ेैँ। िेरा रैँिाहरूलाई ि नियन्त्रण गिन सनक्र्दिर्ेैँ। िरेो क्रोध 

नियन्त्रणभन्र्दा बानहर जान््यो। िेरो नभत्री स्वभाव भ्रष्ट नर्यो। 

 अनवश् वासी भएकोल ेपरिशे् वर िसैँग क्रोनधत हुिहुुन््यो (यहून् िा ३:३६, रोिी १:१८) 

िेरो स्वतन्त्रता, रत्ि-केनन्द्रतता, अिाञाकाकाररता, सांसाररकपि र नभत्री भ्रष्टतालाई परिेश् वरले घृणा गिुन भयो। 

यिे ूख्रीष्टर्देनि ि अलग नर्एैँ 

नजउैँर्दो परिेश् वरल ेयेि ूख्रीष्टद्वारा भएर काि गरररहि ुभएको छ भन् ि ेकुरा िलाई र्ाहा नर्एि। बाइबलिा यिे ूख्रीष्टल ेके 

भन् िु भयो र के गिुन भयो भन् ि ेकुरा पत्ता िलगाईकि अरू धिनका ग र-इसाईहरूले येिू ख्रीष्टको बारेिा जे भन्र्े, त्यसलाई ि 

सुन्र्ेैँ। येि ूख्रीष्टलाई ि ल ेपणूनरूपले बुझेको नर्इिैँ। येिलूाई पछ्याउिेहरूको निनतत ि र्दषु्ट कोरा बोल्र्ेैँ। 

 इस्राएलको िागररकतार्देनि ि अलग नर्एैँ 

यहाैँ ‘इस्राएल’ िब्र्द िध्य-पूवनिा यहूर्दी राज्यको जस्तो छ ि। वास्तनवक ‘इस्राएल’ िब्र्द परिेश् वरका  जिहरूद्वारा िात्र  बन्छ, 

जुि जिहरूल े परिेश् वरिा नवश् वास गर्दनछिर, जसले रफ लाई येि ू ख्रीष्टिा प्रकट गर्दनछिर (रोिी ९:६)। ि परिशे् वरका 

जिहरूको सिूहिा नर्इिैँ र यसकारण परिेश् वरका जिहरूको सौभाग्यलाई ि ल ेबाैँड्ि सदकिैँ। िास गरेर बाइबलको बारेिा 

िलाई केही र्ाहा नर्एिैँ, जसिा जीविको लानग प्रिंसिीय अगिवाणीहरू र िागनर्दिनिहरू छिर। ि ले ती सुरक्षा र 

िागनर्दिनिलाई पनि चुकाएैँ, जसलाई परिेश् वरल ेउहाैँका जिहरूलाई दर्दिुभएको नर्यो। 

 परिशे् वरको करारको लानग ि एक परर्देिी नर्एैँ 

परिेश् वरले रफ्िा िानिसहरूसैँग एउटा सतझौता गिुनभयो। परिेश् वरले नतिीहरूलाई बारतबार भन् िुभयो, ”ि नतिीहरूको 

परिेश् वर हुिेछु र नतिीहरू िरेा जिहरू हुिेछौ।” परिशे् वर नतिीहरूको उिारकतान र नित्र बन् ि चाहि ु हुन्छ। नतिीहरू 

हहड्िुपिे सारा बाटोभरर बाबुले रफ्िा िािीहरूलाई बोकेझ ैँ, उहाैँल े नतिीहरूलाई बोक् ि चाहि ु हुन्छ (व्यवस्र्ा १:३१)। 

परिेश् वरल े फेरर पनि रफ्िा जिहरूलाई यो सतझौता दकटाि गिुन भयो। तर ि ल े सुसिाचार सुन् िुभन्र्दा अनघ, परिेश् वरल े

िलाई “ि नतम्रो नित्र हुैँ” भन् िुभएको कुरा ि ल ेकनहल्य  अिुभव गररिैँ।  

 ि रिा नविाको नर्एैँ 

जीविको लानग िेरो कुि  लक्ष्य नर्एि र जीवि पूणनरूपले अर्नरनहत नर्यो। ि यहाैँ दकि छु अर्वा ि कहाैँ गइरहकेो छु भन् िे 

कुरा िलाई र्ाहा नर्एि। ि ले निरन्तर रफ लाई  असुरनक्षत र धतकी दर्दइएको िहसुस गर्ें। 

संसारिा ि परिशे् वररनहत नर्एैँ 
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ि त्यस्तो जीवि नजउैँर्ेैँ, जसिा परिेश् वरको निनतत कुि  स्र्ाि नर्एि। िरेो निनतत एउटा िात्र वास्तनवकता नर्यो, जुि यो 

िारीररक र भौनतक संसार हो। ि रफ लाई िानस्तक ठान्र्ेैँ। ि स्वयिर-केनन्द्रत नर्एैँ। एक तररकाल े भन् ि े हो भिे, िरेो 

परिेश् वर ि रफ  नर्एैँ। 

 

 

एदफसी २:४-७  

प्रश् ि ३: ‘जीनवत पाररएको छ, बौरी उठाइएको छ र ख्रीष्टसैँग बसाइएको छ’- यसको अर्न के हो?  

रटप्पणी: बाइबलल ेप्राय: भन्छ, दक नवश् वासी ख्रीष्टसैँग  िछन, ख्रीष्टसैँग  बौरी उठ्छ र ख्रीष्टसैँग  स्वगनिा उच् च पाररन्छ। यसको 

अर्न ख्रीष्टको निनतत जेजस्तो पनि हुन्छ, त्यसको तत्काल असर नवश् वासीहरूलाई पनि हुन्छ। यी िब्र्दहरूको अर्न यो हो, दक 

परिेश् वर नपताल ेनवश् वासीहरूलाई येि ूख्रीष्टिा एउटा ियाैँ ‘नस्र्नत’ र एउटा ियाैँ ‘ितन’ दर्दि ुहुन्छ। 

 धिी ठहररि ु

परिेश् वरले इिाईहरूलाई ख्रीष्टलाई दर्दिुभएजस्त  ि  ‘स्र्ाि’ वा व धानिक र्दजान दर्दिु हुन्छ। यस लाई ‘धिी ठहर् यउिु’ भनिन्छ। 

परिेश् वर नपताल े ख्रीष्टलाई जुि र्दनृष्टले हिेुन हुन्छ, त्यही र्दनृष्टल े नवश् वासीहरूलाई पनि हिेुन हुन्छ। जब परिेश् वरल े

नवश् वासीहरूलाई हिेुन हुन्छ, उहाैँले केवल ख्रीष्टको धार्मिकतालाई र्दे्  ि ु हुन्छ दकिभिे ख्रीष्ट ििुन भयो र इसाईको पूरािो 

पापपूणन स्वभाव पनि िरेको छ। यसलाई जाैँनचएको, र्दण्ड दर्दइएको, कू्रसिा टाैँनगएको र ख्रीष्टसैँग  गानडएको छ। दकिभि े

ख्रीष्टलाई जीनवत पाररएको नर्यो, इसाईहरूलाई पनि जीनवत पाररएको छ। त्यसको ितलब उहाैँ फेरर पनि जन्ििु भएको छ 

र अनहल ेउहाैँनभत्र एउटा ियाैँ रनत्िक स्वभाव छ। दकिभिे स्वगनिा ख्रीष्टलाई उच् च पाररएको नर्यो, इसाईहरूको िरीरको 

पनि भनवष्यिा पुिु त्र्ाि हुिछे र स्वगनिा उसलाई स्र्ाि दर्दइिेछ। ख्रीष्टको निनतत जेजस्तो पनि हुन्छ, अवश्य पनि प्रत्येक 

व्यनिलाई त्यस्त  ि  हुन्छ, जसले येिू ख्रीष्टिा नवश् वास गछन। इसाईको स्र्ािल ेयो प्रत्याभूनत दर्दन्छ, दक इसाईको निनतत ियाैँ 

जीविसैँग सतबनन्धत परिेश् वरको प्रनतञाकाहरू सब  उहाैँले परूा गिुन हुिेछ। 

 िनुिकरण  

परिेश् वरले इसाईलाई अको एउटा ियाैँ ‘स्र्ाि’ पनि दर्दिुहुन्छ। यस लाई ‘पनवत्रीकरण’ भनिन्छ।  

पनवत्र रत्िाको (ख्रीष्टको रत्िाको) कायनद्वारा इसाईको हृर्दयनभत्र, इसाई वास्तवि  पापिा िछन र पृ्वीिा एउटा ियाैँ जीवि 

नजउि सुु  गि ेभ सकेको हुन्छ। इसाईको नस्र्नतल ेयो प्रत्याभूनत दर्दन्छ, दक उसले ियाैँ जीविलाई ध र भन्र्दा धरे  अिुभव गिछे। 

 

 

एदफसी २:८-१०  

प्रश् ि ४: यदर्द असल कािहरूल ेिलाई बचाउैँर्द ि भि,े असल कािहरूको बारेिा ि ल ेदकि वास्ता गि ेत? 

रटप्पणी- 

  ख्रीष्टल ेत्यो असल काि पनहल्य  गिुन भयो, जिु काि िलाई बचाउिका निनतत गररएको नर्यो 

उहाैँ ििुनभयो, बौरी उठ्ि ुभयो र प्रत्येक व्यनिको स्र्ाििा स्वगनिा उच् च पाररिुभयो ,जसल ेउहाैँिा नवश् वास गछनिर। िलाई 

बचाउिाका निनतत गिुनपि ेरवश्यक सब  र्ोक उहाैँल े परूा गिुनभयो। उहाैँको िृत्युद्वारा, िरेो पापको नवु ि परिेश् वरको 

क्रोधलाई ख्रीष्टले नलिुभयो, िरेो पापलाई क्षिा गिुनभयो र पापको र्दासत्वबाट िलाई छुटाउिु भयो। यसर्न, अब ि ले गिनको 

लानग के बाैँकी रह्यो त? जब ि येिू ख्रीष्टिा नवश् वास गछुन, पूणन स्वतन्त्रता र िपाउिु पिे उपहारकोरूपिा ि िुनिलाई 

स्वीकार गिन सक्छु। िुनि पाउिे योग्यको ि छ ि। ि िुनिलाई रजनि गिन सनक्र्दिैँ। िलाई िुनि दर्दिुभएको छ, दकिभि े

परिेश् वरले िलाई प्रेि गिुनहुन्छ र उहाैँ िप्रनत कृपाल ुहुिु हुन्छ। 

 ख्रीष्टको कायनलाई िरेो घिण्डल ेकि बिाउि सक्छ 
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यदर्द असल कािहरू वा धार्मिक कायनहरूद्वारा िलाई बचाउि सतभव हुन््यो भि,े िरेा असल कािहरू र धार्मिक कायनहरूल े

ख्रीष्टको िुनिको कायनलाई कि िहत्वको बिाउैँ ्यो र उहाैँको िनहिार्देनि बनन्चत ग्यो। अनन्ति न्यायको दर्दििा 

परिेश् वरलाई िनहिा गिनलाई ि योग्यको हुिे नर्एैँ र भन् िेनर्एैँ दक िेरो असल कािहरूद्वारा अर्वा धार्मिक कायनहरूद्वारा 

ि ले रफ लाई रंनिकरूपिा वा पूणनरूपिा बचाएैँ। जेहोसर, िरेा असल कािहरू र िरेा धार्मिक कायनहरू पयानप् त िात्रािा 

उनचत छ ििर। यदर्द िेरा असल कािहरू र धार्मिक कायनहरूद्वारा ि उनचत ठहररि चाहन्छु भि ेपरिेश् वरल ेिाग गिुनहुन्छ, दक 

िेरा कायनहरू पूणनरूपले (ित प्रनतित) नसि र पणून हुिुपछन (गलाती ३:१०; याकूब २:१०) तर संसारिा त्यस्तो कोही पनि 

छ ि, जसका कायनहरू नसि वा पूणन छिर (रोिी ३:१०-१२), कस को रफ्ि  असल कािहरू वा धार्मिक कायनहरूद्वारा 

परिेश् वरको र्दनृष्टिा उनचत ठहररिे छ ििर (गलाती ३:११)। प्रत्येक व्यनि, चाह े त्यो धेर  धार्मिक होसर वा साधारणरूपिा 

िािव ि  दकि िहोसर, परिेश् वरको धार्मिकताको एकर्दि  नसि स्तरिा अपगु ि  हुन्छ। कोही पनि व्यनि उसको असल कािहरू 

वा उसको धार्मिक कायनहरूद्वारा कनहल्य  उनचत ठहररिे छ ि वा बचाइिेछ ििर। परिेश् वरको सािु कस ले पनि कनहल्य  सेिी 

गिनलाई योग्यको हुि ेछ ि। 

िरेा असल कायनहरूल ेकृतञाकता व्यि गिै पछन 

ख्रीष्टिा एउटा नवश् वासीको रूपिा अझ  पनि ि असल कािहरू गिन चाहन्छु, तर िरेो िुनिको लानग योगर्दाि भि ेहोइि। 

परिेश् वरले नसत्त िा दर्दिे िुनिको उपहारको निनतत िेरो कृतञाकता व्यि गराइको रूपिा ि असल कािहरू गिन चाहन्छु (िती 

५:१६; गलाती ६:९-१०)। परिेश् वरल े धेर  प्रकारका असल कािहरू तयार पािुन भएको छ, जुि कािहरू संसारिा हुैँर्दा 

इसाईहरूल ेगि ैपछन (एदफसी १:४)। यी असल कािहरूला बाइबलिा बणनि गररएका छिर (व्यवस्र्ा १०:१७-१८; िकून स 

३:४; रोिी १२:९-२१)। यसकारण, साैँचो इसाईले र्दइु वटा कुराहरू गछन: येिू ख्रीष्टको िृत्यिुा उहाैँका नसि कािको प्रिंसा 

र पुिु त्र्ाि जसल ेउहाैँको िृत्युिा िनतजा ल्यायो र परिेश् वरल ेनसत्त िा दर्दि ुहुि ेिुनिको उपहारको निनतत धन्यबार्द व्यि 

गराईको रूपिा उहाैँल ेअसल कायनहरू गिुनहुन्छ। 

 

 

एदफसी २:४-१०, १३-२२  

प्रश् ि ५: तपाईं अनहल ेयिे ूख्रीष्टिा नवश् वास गरेर को हुिहुुन्छ? 

  इसाईको रूपिा तपाईंलाई के ल ेनचत्रण गछन?  

रटप्पणी: अनहल ेि यिे ूख्रीष्टिा नवश् वास गछुन र िसैँग एउटा ियाैँ नचिारी छ, एउटा ियाैँ स्र्ाि छ र एउटा ियाैँ पररनस्र्नत 

छ (एदफसी २:४-७)। िसैँग नित ि नविेर्ताहरू पनि छिर : 

  परिशे् वरसैँग िलाई फेरर निलाप गराइएको छ 

परिेश् वरसैँग िलाई फेरर निलाप गराइएको छ र परिेश् वरको सार्िा ि िानन्तिा छु (एदफसी २:१३)। 

 िानिसहरूसैँग िलाई फेरर निलाप गराइएको छ 

अरू कुलका िानिसहरूसैँग िलाई फेरर निलाप गराइएको छ, जो येिू ख्रीष्टिा नवश् वासी भ सकेका छिर। अनहल ेि संसारको 

कुि  पनि जानतका िानिसहरूको सार्िा िानन्तसैँग नजउि योग्यको भएको छु (एदफसी २:१४-१७)। 

 ि ल ेपरिशे् वरको उपनस्र्नतनभत्र नसत्त िा प्रविे पाएको छु (एदफसी २:१८) 

ि उहाैँको उपनस्र्नतनभत्र बस्छु र उहाैँको वास्तनवकता र सनिपतालाई अिुभव गछुन। ि उहाैँसैँग बातनचत गछुन। उहाैँले िसैँग 

बोल्िुभएको कुरा ि सुन्छु। िरेो र्द निक जीवििा ि उहाैँसैँग  हहड् डुल गछुन (भजिसङ्खग्रह १६:६)। 

  ि सतंहरूसैँग सगंी-िागररक हुैँ (एदफसी २:१९क) 

ि परिशे् वरको राज्यको सर्दस्य हुैँ। ि अनहल ेिािवजानतको सतपूणन इनतहासिा सब भन्र्दा िहत्वपूणन राज्यको भएको छु। त्यो 

राज्य दर्दि प्रनतदर्दि बढ्र्द छ र चाैँड  ि  ब्रह्माण्डिा एउटा िात्र राज्य हुिेछ (र्दानिएल २:४४)। 

 ि परिशे् वरको पररवारको सर्दस्य पनि हुैँ (एदफसी २:१९ि) 
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परिेश् वरको पररवार अर्वा संसारिा परिेश् वरको पररवार िण्डली हो। परिेश् वरलाई ‘हाम्रा स्वगनिा हुिुहुि े नपता’ भिी 

बोलाउिे अनधकार िसैँग छ। र संसारभरर ि  िेरा धरे  ‘इसाई र्दाजुभाइ-दर्दर्दीबनहिीहरू छिर। ‘नपता’, ‘र्दाजुभाइ’ र 

‘दर्दर्दीबनहिी’ भन् िे िब्र्दहरूले िारीररक सङ्खकेत गर्दैि, तर यसिा रनत्िक अर्न छ। 

 ि परिशे् वरको ियाैँ िनन्र्दरको एउटा अिं हुैँ (एदफसी २:२०-२२) 

यो कुि  ढंुगाको िनन्र्दर होइि, तर ‘एउटा जीनवत िनन्र्दर’ हो, जसनभत्र सब  इसाईहरू ‘जीनवत ढंुगाहरू’ जस्त  नििानण गररएका 

छिर (१ पतु्रस २:४-५)। पनवत्र रत्िाद्वारा भएर परिेश् वर स्वयिर यस जीनवत िनन्र्दरिा वास गिुनहुन्छ। यसकारण, परिेश् वर 

स्वयिर पनवत्र रत्िाद्वारा भएर िनभत्र र अरू सब  इसाईहरूनभत्र वास गिुनहुन्छ, जो “परिशे् वरको रत्िा, ख्रीष्टको रत्िा वा 

िनभत्र ख्रीष्ट” हुिुहुन्छ (रोिी ८:९-१०)। 

 

 

चरण ४ - लाग ूगिुन                           प्रयोगहरू 

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

नसकेको कुरा बाैँड्िहुोसर र ले्  िुहोसर - एकले अको व्यनिलाई दर्दिाग नियाउि लगाऔैँ र एदफसी ४:१७-५:१७ 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 बाैँड्िुहोसर। 

(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. एदफसी २:१-२२ बाट निकानलएका सतभानवत प्रयोगहरूका उर्दाहरणहरू 

२:१-४  नवचार गिुनहोसर, दक तपाईं रनत्िकरूपिा िृत हुिुहुन््यो दकिभिे तपाईंले गलत बाटोलाई पछ्याउिु भएको नर्यो। 

२:६   यो र्दढृ नवश् वासलाई अभ्यास गिुनहोसर: “ि ख्रीष्टिा छु। अब ि कनहल्य  एक्लो हुिे छ ि।” 

२:५-८  तपाईं साैँच् च  रनत्िकरूपिा ख्रीष्टसैँग जीनवत पाररिुभएको छ दक छ ि नवचार गिुनहोसर, त्यो हो, तपाईंको िुनिको 

निनतत ख्रीष्टको नसि र पणून कायनलाई तपाईंल े स्वीकार गिुनभएको छ दक छ ि, तादक जब परिेश् वरल े तपाईंलाई 

हिेुनहुन्छ, उहाैँल ेकेवल ख्रीष्टको धार्मिकतालाई र्दे् िु हुन्छ। 

२:९   तपाईंले अझ  पनि व्यवस्र्ाका कायनहरू, असल कायनहरू वा धार्मिक कायनहरू गरेर परिेश् वरको सिर्निलाई नजत् ि े

प्रयास गिुनहुन्छ दक गिुनहुन् ि नवचार गिुनहोसर। 

२:१० बाइबल अध्ययि गिुनहोसर र तपाईंको निनतत परिेश् वरल े कुिचाहह असल कायनहरू तयार पािुनभएको छ सो 

पत्तालगाउिुहोसर तादक तपाईं त्यसिा हहड्ि सक् िुभएको होसर।  

२:१४-१७ तपाईंले अनहलेसति पनि ती इसाईहरूतफन  हिेुनहुन्छ दक हिेुनहुन् ि जो फरक कुलसैँग सतबनन्धत छ नवचार गिुनहोसर। 

२:१८; ३:१२ परिेश् वरको रवाजलाई सुन् ि र स्वतन्त्र भएर तर्ा रत्िनवश् वासका सार् परिेश् वरसैँग बातनचत गिनलाई 

परिेश् वरको उपनस्र्नतनभत्र प्रवेि गिे अभ्यास गिुनहोसर। 

२:१९   तपाईंले रफ लाई परिशे् वरको राज्यको एउटा िागररक र परिेश् वरको पररवारको एउटा सर्दस्य  र्दे्  ि ुहुन्छ दक र्दे्  ि ु

हुन् ि नवचार गिुनहोसर। 

२:२२   त्यो त्य कुरािानर् ििि गिुनहोसर, जुि परिशे् वर रफ्िो पनवत्र रत्िाद्वारा भएर िण्डलीिा वास गिुनहुन्छ। 
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२. व्यनिगत प्रयोगहरूका उर्दाहरणहरू 

क. परिशे् वरको सहायताको सार्िा ि िेरा असल कायनहरू तर्ा धार्मिक कायनहरूिानर् निश् चयता रा् ि छोड्ि चाहन्छु र 

त्यसको सट्टािा त्यो त्य कुरािानर् निश् चयता रा् ि चाहन्छु, जुि त्य कुरा िरेो पापको निनतत येि ूख्रीष्ट ििुनभयो र 

अनहले उहाैँको पनवत्र रत्िाद्वारा भएर िनभत्र वास गिुनहुन्छ भन् िे हो। 

ि. परिशे् वरको सहायताको सार्िा ती इसाईहरूतफनको िेरो व्यवहार गि ेतररका पररवतनि गिन चाहन्छु, जो अरू जानत तर्ा 

भार्ासैँग सतबनन्धत छिर र भनवष्यिा िेरो स्वगीय पररवारको एउटा अंिको रूपिा नतिीहरूलाई रर्दर गिन चाहन्छु। 

 

 

चरण : ५ - प्रार्निा                                    प्रनतदक्रया 

एदफसी २:१-२२ िा परिेश् वरले नसकाउिुभएको एउटा सत्यताको लानग हािी सब  पाल पालो प्रार्निा गरौ ैँ। 

(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 
 

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 - सिूहको सर्दस्यहरूलाई एउटा सतभानवत कुरा जीवििा लाग ूगिन प्रनतवि गराउिुहोसर। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - ित्ती २२:१-२५:१३ बाट प्रत्येक दर्दि रधा अध्याय पढेर परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउिुहोसर। िि पिे सत्यता पत्ता लगाउिे नवनध प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणी बिाउिुहोसर। 

३. पर्द कण्ठ गिुनहोसर - ियाैँ बाइबल पर्द कण्ठ गरेर त्यसलाई ििि गिुनहोसर। क्षिार्दािको निश् चयता - १ कोररन्र्ी १०:१३  

रफूल ेभिनर  कण्ठ गरेको तीि वटा बाइबल पर्दहरूलाई र्द निकरूपिा पुिरावलोकि 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 नबताउैँर्दा 

पाएका कुराहरू, बाइबल पर्द कण्ठ गरेको कुराहरू, बाइबल अध्ययि गर्दनको कुराहरू र यो तयारीको कुराहरू ले् िुहोसर। 
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पाठ : ७ 
 

१ प्रार्निा 
 

 

सिहूको अगवुा - प्रार्निा गरेर तपाईंको सिूह र चेलालाहरू बिाउिे यो कायनक्रिलाई प्रभुिा सुतपिुहोसर। 

२ रराधिा (२० नििटे) 

परिशे् वर पनवत्र हुिहुुन्छ 

 

निक्षा दर्दिहुोसर - 'रराधिा' के हो? 'रराधिा'को पररभार्ा यस्तो छ : 

रराधिा भिेको परिेश् वरप्रनतको श्रिा, उपासिा, अनधिता र सिपनणताको ििोवृनत्त हो। रराधिालाई नवनभन् ि दकनसिको 

प्रार्ानिा र हाम्रो र्द निक नजवि नजउिे तररकाद्वारा व्यि गररन्छ। 

परिेश् वरको रराधिा गिनको निनतत उहाैँ को हुिुहुन्छ भिी हािीले जान् ि ुरवश्यक छ। रराधिा गिे हरेक सियिा हािी 

परिेश् वरको एउटा नविेर्ता नसक्छौ ैँ। 

(सिहूको अगवुा - परिेश् वर पनवत्र हुिुहुन्छ भन् ि ेबारेको निक्षा पढ्िुहोसर।) 

नवर्य : परिशे् वर पनवत्र हुिहुुन्छ 

प्रस्र्ाि ३४:४-६; यि या १:१५-१७; यि या ६:१-८ पढ्िुहोसर। 

१. 'पनवत्रता'को अर्न  

'पनवत्र' भन् ि ेिब्र्दल ेर्दईु वटा पक्षहरूलाई सिेट्छ: 

- गलत, र्दषु्ट र सांसाररक कुराबाट अलग गिुन 

- सही, असल र ईश् वरीय कुराप्रनत सिर्मपत हुिु, अिुिानसत हुि ुवा प्रनतवि हुिु 

'पनवत्रता' भिेको चररत्र र चालचलि नसि हुिु हो। गलत, र्दषु्ट र सांसाररक कुराहरूबाट अलग हुैँर्द िा चररत्र र बािी-व्यहोरा 

'पनवत्र' हुैँर्द ि, तर त्यसको लानग ती कुराहरू सही, असल र ईश् वरीय कुराहरूप्रनत सिर्मपत, निष्ठावाि वा प्रनतवि हुि ु

रवश्यक छ। र्दोस्रो पक्षनविा पनहलो पक्ष 'नसि' हुैँर्द ि! चररत्र र चालचलि नसि हुिको निनतत 'अलग हुिु' र 'सिपनणता' र्दबु  

कुरा सनतिनलत हुि ुपछन! 

२. पनवत्रता र परिशे् वर 

परिेश् वर पनवत्र हुिुहुन्छ। उहाैँ चररत्र र चालचलि नसि हुिुहुन्छ। 

एकातफन , परिेश् वर सब  प्रकाको र्दषु्टताबाट अलग हुिुहुन्छ। उहाैँले हरेक प्रकारको र्दषु्टतालाई घणृा गिुनहुन्छ; उहाैँले धेर  

अपनवत्रतालाई घृणा गिुनहुन्छ र सार्  उहाैँल ेर्ोर  अपनवत्रतालाई पनि घृणा गिुनहुन्छ। 

अकोतफन , परिशे् वर उहाैँको सब  ईश् वरीय गणुहरूप्रनत सिर्मपत अर्वा प्रनतवि हुिुहुन्छ। जे कुरा पूणनरूपिा सही, असर र 

ईश् वरीय छ, त्यसप्रनत उहाैँ सिर्मपत हुिुहुन्छ। त्यसको ितलब उहाैँ नसि र धार्मिक हुिुहुन्छ र उहाैँले सही, असर र ईश् वरीय 

कुराहरूलाई निरन्तर प्रोत्सानहत गिुनहुिछे। न्यायपूणन र निष्पक्ष कुराप्रनत उहाैँ सिर्मपत हुिुहुन्छ। त्यसको अर्न, न्यायिा उहाैँ 

नसि हुिुहुन्छ अनि अन्यायलाई उहाैँल ेर्दण्ड दर्दिुहुिछे र न्यायलाई इिाि दर्दिुहुिछे। पूणनरूपल ेपरिशे् वरिा कुि  भ्रष्टता छ ि। 

प्रेि र प्रेिलाई प्रोत्सानहत गिे कुराहरूप्रनत उहाैँ सिर्मपत हुिहुुन्छ। त्यसको अर्न, उहाैँ प्रेििा नसि हुिुहुन्छ र उहाैँका सब  

वचिहरू र कािहरू प्रेिद्वारा अनभप्रेररत भएका हुन्छिर। यो संसार र सतपूणन ब्रह्माण्डको निनतत उहाैँको सुन्र्दर अनि उर्देकको 
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योजिा पूरा गि ेकाििा उहाैँ सिर्मपत हुिुहुन्छ। त्यसको अर्न, रफ्िो इच्छा परूा गि ेकुरािा उहाैँ नसि हुिुहुन्छ। परिेश् वरको 

चररत्र र चाललि र्दे् ि े स्वगनर्दतूहरूल ेयसो भिरे स्वगनिा उहाैँको पनवत्रताको प्रिंसा गछनिर, एपनवत्र! पनवत्र! सवनिनििाि 

परिप्रभु परिेश् वर पनवत्र हुिुहुन्छ!ए 

३. पनवत्रता र सङ्खगनत 

यि या पनवत्र परिेश् वरको उपनस्र्नतिा रउैँर्दा, नविेर् गरी ऊ रफ्िो अपनवत्रताको निनतत सचेत हुन्छिर। उिी यसरी 

कराउैँछिर, एि फोहरी छु, ि फोहरी िानिसहरूको िाझिा बस्छु!ए पनवत्र परिेश् वर अपनवत्र िानिसहरूसैँग सङ्खगनत गिन 

सक् िुहुन् ि र उहाैँल े त्यस्ताहरूसैँग सङ्खगनत गिुनहुिछे ि!। त पनि, पनवत्र परिेश् वर िानिसहरूसैँग सङ्खगनत गिन चाहिुहुन्छ! 

परिेश् वरसैँगको सङ्खगनत सतभव तुल्याउि ेएउट  िात्र उपाय छ, त्यो भिेको िानिसको अपनवत्रतालाई हटाउिु हो। िानिस 

रफ ल ेउसको अपनवत्रतालाई हटाउि सक्र्द ि। परिेश् वरल ेिात्र त्यो अपनवत्रतालाई हटाउि सक् िुहुन्छ। परिेश् वरल ेय िायको 

निनतत प्रायनश् चतको बाटो बिाउिुभएर नतिको अपनवत्रतालाई हटाउिुहुन्छ। स्वगीय वेर्दीको नजउैँर्दो कोइलाद्वारा यि याको 

अपनवत्रतालाई स्पिन गरी साङ्खकेनतकरूपिा उि प्रायश् चनतको काि गररएको नर्यो। बाइबलिा भएको 'प्रायनश् चत'को अर्न 

पापहरूको र्दण्डको निनतत िलू्य चुकाउिु हो; तादक त्यसल े पापको नवु ििा परिेश् वरको धार्मिक क्रोधलाई िान्त गराई 

अपराधीलाई परिशे् वरसैँग पुिर्मिलाप गराउिु हो। यि याको पापहरूका प्रायनश् चत गररएको हुिाले नतिी अब डररनहत भएर 

परिेश् वरको उपनस्र्नतिा िडा हुि सक्छिर र परिेश् वरसैँग सङ्खगनत गिन सक्छिर। त्यस  गरी, यदर्द हािी पनवत्र परिेश् वरसैँग 

सङ्खगनत गिन चाहन्छौ ैँ भि ेहािीले परिेश् वरलाई रफ्िो निनतत प्रायनश् चत गिन अिुिनत दर्दि  पछन। 

४. पनवत्रता र सवेा 

इनतहासलाई हिे े हो भिे रफ्िो योजिा परूा गिनको निनतत परिेश् वरल े फारो, िबुकर्दिेसर र कोरेसजस्ता सांसाररक 

िानिसहरूलाई प्रयोग गिुनभयो। तर रफ्िो रनत्िक सेवाको कािको निनतत परिेश् वरले अपनवत्र िानिसलाई प्रयोग 

गिुनहुिछे ि! अपनवत्र अगिविाले िानिसहरूका सािु पनवत्र परिेश् वरको प्रनतनिनधत्व गिन सक्र्द ि। तर अब परिेश् वरल े

यि याको पापहरूका निनतत प्रायनश् चतको बाटो बिाइसक् िुभएकोले गर्दान रफ्िो सेवाको काििा यि यालाई अगिविाको 

रूपिा प्रयोग गिन चाहिुहुन्छ र नतिलाई प्रयोग गिुनहुन्छ। परिेश् वरल ेसाैँच् च  ि  यि यालाई रफ्िो सेवािा प्रयोग गिुनभयो! 

त्यस  गरी यदर्द हािी पनवत्र परिेश् वरको सेवा गिन चाहन्छौ भिे हाम्रो पापहरूको प्रायनश् चत गिन परिेश् वरलाई अिुिनत दर्दि  

पछन। 

सिहूको अगवुा - तीि-तीि जिाको सािो सिूहहरू बिाएर पनवत्र परिेश् वरको रराधिा गिुनहोसर। 

 

३ नसकेको कुरा बाड्ि ु(२० नििटे) 

ित्ती 
 

तपाईंलाई तोदकएको बाइबल िण्ड (ित्ती २२:१-२५:१३) बाट परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा नसक् िुभएको 

कुराहरूिध्ये एउटा कुरा पाल पालो छोटकरी बाैँड्िुहोसर (वा परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा ले् िुभएको िोटबुकबाट 

पढ्िुहोसर)। 

नसकेको कुरा बाैँड्िे व्यनिले बोलेको सुन् िुहोसर, उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई स्वीकार गिुनहोस। उसल े

बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

 

४ निक्षा (७० नििेट) 

              [प्रार्निा]    -    प्रार्निा भिकेो परिशे् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि ुहो 
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क. प्रार्निा के हो? 

१. प्रार्निा भिकेो परिशे् वरसैँगको र्दोहोरो कुराकािी हो। 

 तलका र्दईु नचत्रहरूिा के नभन् िता छ? 

 

      परिशे् वर परिशे् वर                       परिशे् वर 

वचि 
जस्त : एतैंले रफ्िो नछिेकीको 

नवु ििा झूटो गवाही िदर्दिू।ए 

प्रस्र्ाि २०:१६ 

प्रार्निा 
जस्त : एप्रभु, कृपया िेरो रोग 

निको पाररदर्दिुहोसर।ए 

 वचि 
जस्त : एतैंले रफ्िो 

नछिेकीको नवु ििा झूटो 

गवाही िदर्दिू।ए 

प्रस्र्ाि २०:१६ 

प्रार्निा 
जस्त : सत्यलाई बढाइ-चढाइ गरेको 

ि स्वीकार गछुन। िलाई क्षिा 

गिुनहोसर र सत्यलाई ठीकसैँग बोल्ि 

िलाई सहायता गिुनहोसर। 

    तपाईं तपाईं                         तपाईं 

 

रटप्पणी- 

यो एकतफी कुराकािी हो 

यहाैँ परिेश् वरल ेबाइबलद्वारा बोल्िुभएको कुरािा 

तपाईंल ेप्रार्निािा प्रनतदक्रया जिाउिुभएि। 

 यो र्दइुतफी कुराकािी हो। 

यहाैँ परिेश् वरल ेबाइबलद्वारा बोल्िुभएको कुरािा तपाईंले 

प्रार्निािा प्रनतदक्रया जिाउिुभयो। 

 

 कनतपटक परिशे् वर र अब्राहािले यस दकनसिको प्रार्निाद्वारा कुराकािी गरे? 

 उत्पनत्त १८:१७-३३ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - यो एउटा प्रार्निाको सियिा परिेश् वर ७ पटक बोल्िुभयो भिे अब्राहाि ६ पटक बोले। प्रार्निा भिेको परिेश् वर र 

िानिसबीचको कुराकािी हो, जसिा र्दवु  जिाल ेएक-अकानप्रनत पाल पालो बोल्छिर भिी यो प्रार्निाल ेर्देिाउैँछ। 

 यस्तो र्दोहोरो कुराकािी कसले सुर गिन सक्छ? 

 भजिसङ्खग्रह ५:३ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - यस्तो र्दोहोरो कुराकािी परिेश् वरले पनि सुु  गिन सक् िुहुन्छ अनि तपाईंले पनि सुु  गिन सक् िुहुन्छ। उत्पनत्त १८ 

अध्यायिा सर्दोि र गिोरा सहरको र्दषु्टताप्रनत रफूल ेके गिन गइरहिुभएको छ भिी बताउि अब्राहािसैँग पनहले परिेश् वरल े

ती कुरा प्रकट गिुनभयो। त्यसपनछ ती सहरहरूिा भएका धिी िानिसहरूको निनतत प्रार्निाद्वारा अब्राहािले प्रनतदक्रया जिाए। 

भजिसङ्खग्रह ५ िा पनहले र्दाऊर्दले परिशे् वरसैँग प्रार्निा गरे। त्यसपनछ परिेश् वरल े त्यसको प्रनतदक्रया जिाउिुहुिेछ भन् ि े

रिािा नतिले प्रनतक्षा गरे। 

  उत्पनत्त १८ अध्याय     भजिसङ्खग्रह ५:३ 

                     परिशे् वर                        परिशे् वर 

वचि 
परिेश् वरको  

चेताउिीको  

वचि 

प्रार्निा 
अन्तरनबन्तीद्वारा  

तपाईंको प्रनतदक्रया 

 वचि 
तपाईं नबहाि परिेश् वरसैँग 

प्रार्निा गिुनहुन्छ र रिािा 

पिनिुहुन्छ 

वचि / काि 

पनछ, परिेश् वरले रफ्िो 

वचि वा कािद्वारा प्रनतदक्रया 

जिाउिुहुन्छ 

                   तपाईं                          तपाईं 

 

सारंि - प्रार्निा भिेको परिशे् वर र तपाईंबीचको र्दोहोर कुराकािी हो अनि यसलाई तपाईंहरूिध्ये जसल ेसुु  गरे पनि हुन्छ। 

२. प्रार्निा भिकेो परिशे् वरको वचि र उहाैँका कािहरूप्रनत फरक दकनसिको प्रनतदक्रया हो 

 परिेश् वरले के भन् िुहुन्छ वा गिुनहुन्छ? अनि िानिसहरूल ेत्यसप्रनत कसरी प्रनतदक्रया जिाउैँछिर? 
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 तलका बाइबल िण्डहरू पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी -  

परिशे् वर बोल्िहुुन्छ अर्वा काि गिुनहुन्छ 
क.भजिसङ्खग्रह ३३:१-४ (परिेश् वरको वचि ठीक र सत्य छ। परिेश् वरका 

कािहरू नवश् वासयोग्य छिर।) 

ि. भजिसङ्खग्रहा ५१:४,१०-१२ (परिेश् वरको वचिले िाताि 

अगिविाद्वारा पापको न्याय गछन।) 

ग. भजिसङ्खग्रह ११९:३३-३७ (परिेश् वर रफ्िो वचििा भएको उहाैँको 

व्यवस्र्ा, रञाकाहरू, कािुिहरू र प्रनतञाकाहरूद्वारा बोल्िुहुन्छ।) 

घ. उत्पनत्त १८:२०-२६ (परिेश् वरले िानिसहरूका िाैँचोलाई प्रकट 

गिुनहुन्छ।) 

ङ. भजिसङ्खग्रह १०७:४-१५ (परिेश् वरले र्द:ुि-कष्टबाट बचाउिुहुन्छ।) 

हािील ेप्रार्निाद्वारा प्रनतदक्रया जिाउैँछौ ैँ 
क. प्रार्ानिा, गीत-भजि र सङ्खगीतद्वारा परिेश् वरको प्रिंसा गिुनहोसर। 

ि. परिेश् वरसािु रफ्िो पापहरू स्वीकार गिुनहोसर र क्षिा िागेर 

पापहरू धुिुहोसर। 

ग. ठीक सिझ, रफ्िो जीविको सही दर्दिा र पापबाट अलग हुि सकूैँ  

भिेर परिेश् वरलाई पुकार गिुनहोसर। 

घ. अरूहरूको िाैँचो पूरा गिन परिेश् वरसैँग अन्तरनबन्ती गिुनहोसर। 
 

ङ. उहाैँको अचुक पे्रि र सुन्र्दर कायनहरूको निनतत परिेश् वरलाई 

धन्यवार्द दर्दिुहोसर। 

 

सारंि - 

प्रार्निा भिेको परिेश् वरको वचिहरू र कािहरूद्वारा ५ दकनसिले प्रनतदक्रया जिाउिु हो। 

प्रार्निा भिेको प्रिंसा, स्वीकार, निवेर्दि, अन्तरनबन्ती र धन्यवार्दद्वारा प्रनतदक्रया जिाउिु हो। 

३. प्रार्निाको फरक-फरक केन्द्रहरू हुि सक्छ  

 तलका तीि वटा प्रार्निाहरू को-को िानर् केनन्द्रत छिर? 

 तला दर्दइएका बाइबल िण्डहरू पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - 

भजिसङ्खग्रह ७७:७-१४,१९ (यो प्रार्निा परिेश् वरको चररत्र, 

वचिहरू र कािहरूिा केनन्द्रत छिर। 
 

कलस्सी १:९-१२ ( यो प्रार्निा अरू िानिसहरूका िाैँचोहरू 

र ु नचहरूिा केनन्द्रत छिर।) 
 

भजिसङ्खग्रह ३१:२-५ (यो प्रार्निा तपाईंको रफ्ि  व्यनिगत 

िाैँचोहरू र ु नचहरूिा केनन्द्रत छिर।) 

 

 

सारंि - 

प्रार्निा परिेश् वर, उहाैँको चररत्र, उहावको वचि र कािहरूिा केनन्द्रत हुि सक्छ। 

प्रार्निा अरू िािनसहरू, नतिीहरूका िाैँचोहरू र ु नचहरूिा केनन्द्रत हुि सक्छ। 

प्रार्निा तपाईं, तपाईंको रफ्ि  िाैँचोहरू र ु नचहरूिा केनन्द्रत हुि सक्छ। 

 

 

ि. ििोवनृत्तहरू र प्रार्निा 

पत्ता लगाउिुहोसर र छलफल गिुनहोसर। तपाईंल ेप्रार्निा गर्दान कुि ििोवृनत्त धेर  िहत्वपूणन हुन्छ? 

१. िम्रता : 

 नहतोपर्देि ३:५-६; १ यूहन् िा ५:१४ पढ्िुहोसर। 

परिेश् वर 

रफ  

अरूहरू 
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रटप्पणी - तपाईंको िि (नवचारहरू, उदे्दश्यहरू) परिशे् वरो िििा सिर्मपत गिुनहोसर। 

रफ्ि  सिझिनििा भर पिे घिण्डीलाई परिेश् वरले नवरोध गिुनहुन्छ (१ पतु्रस ५:५-६)। 

२. क्षिा दर्दि ेरत्िा : 

 िकूनस ११:२५ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - कस ल ेिराबी गरेको छ भि,े त्यसलाई क्षिा दर्दिुहोसर। ररसालु र बर्दलापूणन व्यनि िहुिुहोसर। 

यदर्द तपाईंले त्यसलाई क्षिा गिुनभएि भि,े परिेश् वरल ेपनि तपाईंलाई क्षिा गिुनहुन् ि (ित्ती ६:१४-१५; भजिसङ्खग्रह 

६६:१८)। 

३. इिान्र्दाररता (निष्ठा) : 

ित्ती ६:५-८ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - तपाईंले प्रार्निा गर्दान िानिसहरूलाई प्रभाव पाि ेिालको परीक्षालाई नवरोध गिुनहोसर। 

यदर्द तपाईंले प्रार्निा गर्दान िानिसहरू सुिेको र र्देिेको चाहिुहुन्छ भि ेतपाईंल ेपरिशे् वरबाट इिाि पाउिुहुिछे ि। 

 

 

ग. व्यवहाररक - परिशे् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि ेप्रार्निाको फरक-फरक तररकाहरू 

१. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँर्दा उहाैँको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि ेप्रार्निा  

नसकाउिुहोसर - तपाईंले रफ्िो ििपिे सत्यतालाई िि गरेपनछ, उि ििपिे सत्यताको प्रनतदक्रया जिाउैँ र्द  परिेश् वरसैँग 

प्रार्निा गिुनहोसर। तपाईंको ििपि ेसत्यतािा रहरे रफ्िो निनतत, पररवारको कुि  सर्दस्याको निनतत, तपाईंको िनजक बस् िे 

कुि  व्यनिको िनतत र टाढा बस् िे कुि  व्यनिको िनतत प्रार्निा गिुनहोसर। जब तपाईं कुि  नित्रसैँग प्रार्निा गर्दैहुिुहुन्छ भि,े 

तपाईंको ििपि ेसत्यतािा रहरे एक-अकानको निनतत प्रर्निा गिन सक् िुहुन्छ। 

२. तपाईंको बाइबल अध्ययििा परिेश् वरको वचिको प्रनतदक्रया जिाउि ेप्रार्निा  

नसकाउिुहोसर - तपाईंले कुि  बाइबल िण्ड अध्ययि गररसकेपनछ, यसबाट परिशे् वरले तपाईंलाई नसकाउिुभएको िहत्वपूणन 

सत्यताहरूको प्रनतदक्रया जिाउैँर्द  परिेश् वरसैँग प्रार्निा गिुनहोसर। नविेर् गरी उि बाइबल िण्डको सत्यतालाई तपाईल ेकसरी 

जीवििा लाग ूगरेको परिेश् वर चाहिुहुन्छ भिी प्रार्निा गिुनहोसर। 

३. बाइबल पढ्र्दा परिशे् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि ेप्रार्निा  

नसकाउिुहोसर - तपाईंल ेकुि  बाइबल िण्ड पढेर बुनझसक् िुभएपनछ, प्रत्येक पर्दिा भएका सत्यताप्रनत प्रनतदक्रया जिाउैँ र्द  

परिेश् वरसैँग प्रार्निा गिुनहोसर। यसलाई 'धिनिास् त्र प्रार्निा' भनिन्छ। 

५ प्रार्निा (८ नििेट) 

परिशे् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि ेप्रार्निा 

 

तीि-तीि जिाको सािो सिूहहरूिा नवभाजि हुिुहोसर। भजिसङ्खग्रह ३४:१-२१ बाट प्रत्यकेले पाल पालो एक वा र्दईु पर्द 

पढ्िुहोसर र तुु न्त  अको व्यनिल ेअको पर्द पढ्िुभन्र्दा अगानड ि  रफूले पढेको पर्दप्रनत प्रनतदक्रया जिाउैँ र्द  छोटो प्रार्निा 

गिुनहोसर। 
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६ गहृकायनको निनतत तयारी (२ नििेट) 

अको हप् ताको लानग 

 

(सिहूको अगवुा - यो तयारीको कागज सिूहका सर्दस्यहरूलाई दर्दिुहोसर अर्वा नतिीहरूलाई यो ले् ि लगाउिुहोसर।) 

१. प्रनतविता - जब परिशे् वर बोल्िुहुन्छ, तब उहाैँसैँग प्रार्निाद्वारा प्रनतदक्रया जिाउिे प्रनतविता गिुनहोसर। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - प्रत्येक दर्दि ित्ती २५:१४-२८:२० बाट रधा अध्याय पढेर परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउिुहोसर। ििपिे सत्यता पत्ता लगाउि ेनवनध प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणी बिाउिुहोसर। 

३. बाइबल अध्ययि - तपाईंल ेघरिा अको बाइबल अध्ययिको तयारी गिुनहोसर। एदफसी ४:१७-५:१७ (दकि ि यहाैँ छु?) 

बाइबल अध्ययि गिन पाैँच वटा चरणहरू भएको नवनध प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणी बिाउिुहोसर। 

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 िोटबकुलाई अद्यावनधक गिुनहोसर। त्यसको निनतत रराधिाको रटप्पणीहरू, परिशे् वरसैँग 

व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दको रटप्पणीहरू, निक्षा दर्दर्दाको रटप्पणीहरू र यो तयारीलाई सिावेि गिुनहोसर। 
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पाठ : ८ 
 

१ प्रार्निा 
 

 

सिहूको अगवुा - प्रार्निा गरेर तपाईंको सिूह र चेलालाहरू बिाउिे यो कायनक्रिलाई प्रभुिा सुतपिुहोसर। 

 

२ नसकेको कुरा बाड्ि ु(२० नििटे) 

ित्ती 
 

तपाईंलाई तोदकएको बाइबल िण्ड (ित्ती २५:१४-२८:२०) बाट परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा नसक् िुभएको 

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

िोटबुकबाट पढ्िुहोसर)। 

नसकेको कुरा बाैँड्ि ेव्यनिल ेबोलेको सुन् िुहोसर, उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई स्वीकार गिुनहोस। उसल े

बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

 

३ बाइबल पर्द कण्ठ गिुन (२० नििेट) 

क्षिार्दािको निश् चयता -  १ यहून् िा १:९ 

 

क. बाइबल पर्द कण्ठ गि ेप्ररेणा 

 

ित्ती २२:२३-३३,४१-४६ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिोसर र छलफल गिुनहोसर- बाइबल पर्दहरू, िण्डहरू र अध्यायहरू कण्ठ गिुन दकि िहत्वपूणन छ? 

रटप्पणी - कण्ठ गररएका बाइबल पर्दहरूले झूटा निक्षालाई प्रकट गिन र त्यसको िण्डि गिन तपाईंलाई सक्षि तलु्याउिेछ। 

 

 

ि. ििि / ध्याि 

 

कण्ठ गिुनपिे बाइबल पर्दलाई 

सेतोपाटी अर्वा कालोपाटीिा  

यसरी ले् िुहोसर: 

क्षिार्दािको निश् चयता 

१ यूहन् िा १:९ 

 

यो बाइबल पर्दलाई तपाईंको  

काडनको पछानडपरट्ट  

ले् िुहोसर। 

यदर्द हािीले रफ् िा पापहरू स् वीकार गर् यौ ैँ 

भिे उहाैँले हाम्रा पाप क्षिा गिुनहुन् छ, र सब  

अधिनबाट हािीलाई िुि पािुनहुन् छ, दकिदक 

उहाैँ नवश् वासयोग् य र धिी हुिुहुन् छ। 

१ यहून् िा १:९ 
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१. पाप स्वीकार गिुन िरेो नजतिवेारी हो 

पापको स्वीकार गिुन भिेको परिेश् वरले हािीलाई हाम्रो पापहरू र्देिाइदर्दिुहुैँर्दा हािीले 'उहाैँसैँग सहित हुि'ु हो। यसको 

ितलब बाइबलले पापको बारेिा बताएको कुरािा सहित हुिु हो। पाप स्वीकार गिुन भिेको हािील ेगलत काि गरेका छौ ैँ 

भिी परिेश् वरलाई बताउिु हो। त्यस गरी हािीले ठीक वा सही कुराहरूलाई वेवास्ता गरेका छौ ैँ भिी परिेश् वरलाई बताउि ु

हो। 

२. क्षिा दर्दि ुर ििु पािुन परिेश् वरको नजतिवेारी हो 

 परिशे् वरल ेहाम्रा पापहरू क्षिा गिुनहुैँर्दा, उहाैँल ेहाम्रो पापको र्दोर् र लाजलाई हटाउिहुुन्छ। 

हाम्रो पापहरूको प्रायनश् चतको बनलर्दािस्वरूप यिेू ििुनभयो, जसको अर्न हाम्रो पापहरू हटाउिको निनतत उहाैँले परिेश् वरको 

धार्मिक क्रोध नलिुभयो (रोिी ३:२५; भजिसङ्खग्रह ३२:५)। अब हािी उहाैँको िजरिा र्दोर्ी ठहररिे छ िौ ैँ र हािीले रफ्िा 

नवगतका पापपणून जीविको लानग ििनको िहसुस गिुनपर्दैि। परिेश् वरले कनहल्य  हाम्रो पापलाई सतझिुहुिेछ ि (िीका ७:१८-

१९; नहबू्र ८:१२) र उहाैँल ेकनहल्य  हाम्रा नवगतका पापहरूको लानग हािीलाई र्दोर्ी ठहर् याउिु हुि ेछ ि (यूहन् िा ५:२४)। 

उहाैँले हािीलाई पूणन धार्मिक ओहोर्दा (र्दजान) दर्दिुहुन्छ। अनि उहाैँले हािीलाई उहाैँको पररवारिा स्वागत गिुनहुन्छ (लूका 

१५:२०-२४)। 

 परिशे् वरल ेहाम्रो पापहरू क्षिा गिुनभएपनछ, ती पापहरूको पररणािहरूलाई पनि उहाैँल ेहािीबाट हटाउिहुुन्छ। 

यसको अर्न उहाैँले हािीलाई पूणनरूपिा िुि पािुन हुन्छ भन् िे हो। उहाैँले हाम्रो नववेकलाई िुि पािुनहुन्छ (नहबू्र ९:१४), र 

उहाैँले हाम्रो सोच-नवचार र कािहरूलाई िवीकरण गिुनहुन्छ। उहाैँले हािीलाई धार्मिक जीविि ली दर्दिुहुन्छ। 

 परिशे् वरल ेहाम्रो पापहरू क्षिा गिुनहुैँर्दा, हािीबाट पापको िनि (िासि)लाई हटाउि ुहुन्छ। 

हािीलाई र्दासत्विा रा् िे पापपूणन बािी-व्यहोराहरूबाट उहाैँले हािीलाई स्वतन्त्र पािुनहुन्छ, तादक हािी रफ्िा िरीरका 

अङ्खगहरूलाई पनवत्रतानतर डोर् याउिे धार्मिकताको औजारको रूपिा अपनण गिन सक्षि हुन्छौ ैँ (रोिी ६:६,१३,१९)। 

३. परिशे् वर नवश् वासयोग्य र न्यायी हुिहुुन्छ 

परिेश् वर न्यायी हुिुहुन्छ (उहाैँ धार्मिक र पनवत्र हुिुहुन्छ); त्यस कारण, उहाैँले पापको प्रायनश् चत गिन सक् िु हुन्छ, जसको 

फलस्वरूप उहाैँले सब  पापहरू क्षिा गिन सक् िुहुन्छ। परिेश् वर नवश् वासयोग्य हुिुहुन्छ; त्यस ले उहाैँले पापहरूको प्रायनश् चत 

गिुनभएको छ र त्यसको फलस्वरूप उहाैँल े हाम्रा सब  पापहरू क्षिा गिुनभएको छ! तपाईंले हरेकपटक पाप गर्दान, तुु न्त  

त्यसलाई परिशे् वरिा स्वीकार गररहाल्िुसर अनि उहाैँल ेतपाईंलाई क्षिा दर्दिुभएर िुि पािुन हुिेछ। 

 

 

ग. बाइबल पर्द कण्ठ र पिुरवलोकि 

 

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

२. उि बाइबल पर्दलाई ठीक तररकाले कण्ठ गिुनहोसर। क्षिार्दािको निश् चयता : - १ यूहन् िा १:९ 

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

जाैँच्िुहोसर। 

 

४ बाइबल अध्ययि (७० नििेट) 

दकि ि यहाैँ छु?           एदफसी ४:१७-५:१७ 
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एदफसी ४:१७-५:१७ लाई सब  निलेर अध्ययि गिन बाइबल अध्ययिको पाैँच चरणहरू भएको नवनध प्रयोग गिुनहोसर। 

 

चरण: १ - पढ्िहुोसर।                               परिशे् वरको वचि 

रउिुहोसर, हािी सब  निलेर एदफसी ४:१७-५:१७ पढौ ैँ। 

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

 

 

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। 

बाैँड्िहुोसर -   (सिूहका िानिसहरूल ेनवचार गिन र ले् ि कररब र्दईु नििेट लगाएपनछ, त्यसलाई पाल पालो बाैँड्िुहोसर। 

अब हािील ेपत्ता लगाएका कुराहरू पाल पालो एक-रपसिा बाैँडौ ैँ। 

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

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

 

िोज १ : परिशे् वरको इच्छा जान् िकुो िहत्व 

एदफसी ४:३० ले भन्र्दछ, एपरिेश् वरको पनवत्र रत्िालाई र्द:ुनित ितलु्याओ।ए एदफसी ५:१० ले भन्र्दछ, एप्रभुलाई िि पिे के 

हो सो नसक् िे कोनसस गर।ए र एदफसी ५:१७ ल ेभन्र्दछ, एप्रभुको इच् छा के छ, सो बुझ।ए सत्यता यही हो, दक हरेक दर्दि ि 

कसरी नजउैँ छु भन् ि े कुरािा प्रभुले निक  ु नच र्देिाउिुहुन्छ। हरेक दर्दि ि ले नजउि े तररकाले उहाैँलाई र्द:ुनित वा अप्रसन् ि 

तुल्याउि सक्छ। यदर्द ि झूट बोल्छु, रफ्िो ररसलाई नियन्त्रण गर्दर्दिैँ, चोरी गछुन, झगडा गछुन, अर्वा अरूको निन्र्दा गछुन भि े

त्यसले प्रभुको रत्िालाई निक  र्द:ुनित तुल्याउैँछ। अनि िेरो त्यस्तो जीविर्देनि प्रभु प्रसन् ि हुिु हुन् ि। यदर्द यो साैँचो हो भि े

यसको नवपरीत कुराहरू पनि साैँचो हुि  पछन; जस्त : जब ि सत्य बोल्छु, रफ्िो ररसलाई नियन्त्रण गछुन, सही काि गछुन, 

रफूसैँग भएका र्ोकहरू अरूसैँग बाैँडचुैँड गछुन र िानिसहरूलाई क्षिा दर्दएर नतिीहरूलाई नििानण गर्दैजान्छु, तब 

परिेश् वरको रत्िा िुसी हुिुहुन्छ। ि ले त्यसरी नजउि र्ालेपनछ प्रभु िसैँग अनत प्रसन् ि हुिु हुन्छ। त्यस कारण, बाइबलले यसो 

भन्र्दछ, एप्रभुको इच्छा के हो, सो बुझ।ए िरेो जीविको लानग प्रभुको इच्छा जनत राम्रोसैँग बुझ्छु, त्यनत ि  राम्रोसैँग ि प्रभुलाई 

प्रसन् ि पािे जीवि नजउि सक्छु! त्यसकारण, एदकि ि यहाैँ छु?ए भन् िे प्रश् िको उत्तर िरेो नवचारिा यही हो: ि परिशे् वरको 

इच्छा र्ाहा पाएर उहाैँलाई प्रसन् ि पाि ेजीवि नजउि यहाैँ छु। 

 

 

िोज २ : िरेो जीवि र रचरणको िहत्व 

एदफसीहरूलाई लेनिएको पत्रलाई सुु को भार्ािा हिेे हो भिे 'बािी-व्यहोरा र रचरण अर्वा हाम्रो र्द निक जीवि'लाई 

बुझाउि 'हहड्िु' भन् ि े िब्र्द बारतबार प्रयोग गररएको नर्यो। एदफसी २:२ ल े भन्र्दछ, दक इसाई हुिुभन्र्दा पनहल े हािी 

रनत्िकरूपिा िरेका नर्यौ ैँ दकिभिे त्यनतबेला हािी ईश् वरहीि सांसाररक िागनहरूिा हहडेर, ि तािप्रनत रञाकाकाररता भई 

पापिा नजउैँ ्यौ ैँ (हहड््यौ ैँ)। एदफसी २:१० ल ेभन्र्दछ, दक इसाई भइसकेपनछ हािी असल कािहरूिा नजउि ु(हहड्िु) पछन, 

जुि परिेश् वरल े हाम्रो लानग पनहलेर्देनि ि  तयार गिुनभएको छ। एदफसी ४:१ ले भन्र्दछ, दक नतिीहरूल े प्राप् त गरेको 
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बोलावटको योग्य जीवि नजऊ (हहड)। एदफसी ४:१७ ल े भन्र्दछ, दक जसरी अन्यजानतहरू नवचारको व्यर्नतािा नजउैँछिर 

(हहड्छिर), अब नतिीहरू त्यसरी िनजओ (िहहड)।  एदफसी ५:२ ले भन्र्दछ, एजसरी ख्रीष्टल ेहािीलाई प्रेि गिुनभयो, त्यस्त  

जीवि नजओ (हहड)।ए एदफसी ५:८ ल ेभन्र्दछ, एज्योनतको सन्तािझ ैँ नजओ (हहड)।ए र एदफसी ५:१५ ले भन्र्दछ, एनतिीहरू 

कसरी नजउैँछौ (हहड्छौ), त्यसिा होनसयार होओ, निबुननिजस्तो होइि तर बुनििाि भएर।ए सत्यता यही हो, दक कसरी 

नजउिु पछन भिी परिशे् वरले िलाई स्पष्टसैँग बताउि ुहुन्छ। ि ले िरेो जीविको र्द निक यात्रािा कसरी एहहड्ि ुपछनए भन् ि ेकुरा 

उहाैँले िानब्र्दकरूपिा िलाई बताउिु हुन्छ। 

एदकि ि यहाैँ छु?ए भन् ि ेप्रश् िको उत्तर यही हो: एपरिेश् वरल ेबताउिुभएअिुसारको जीवि नजउिको लानग ि यहाैँ छु।ए ि ल े

कसरी नजउिु हुैँर्द ि अनि ि ले कसरी नजउिु पछन भिी परिेश् वरले िलाई स्पष्टसैँग बताउि ुहुन्छ। ि यस पृ्वीिा नजउिुको 

कारणचाहह परिेश् वरलाई प्रसन् ि पािनको निनतत हो। लेिक पावलल ेअको पत्रिा यसरी भन्र्दछिर, एचाह ेनतिीहरू िाओ वा 

नपओ वा जेसुक  गर, ती सब  परिेश् वरको िनहिाको निनतत गरए (१ कोररन्र्ी १०:३१)। परिेश् वरलाई प्रसन् ि पािन र उहाैँको 

िनहिा गिनको निनतत परिेश् वरले हािीलाई सृनष्ट गिुनभएर यस पृ्वीिा रा् िुभयो। िानिसहरूले परिेश् वरलाई प्रसन् ि पािे 

जीवि नजउैँर्दा, उहाैँ रिनन्र्दत हुिुहुन्छ। तर िानिसहरू रफ्ि  तररकािा नजउैँर्दा, परिेश् वर र्द:ुनित हुिु हुन्छ अनि 

नतिीहरूलाई उहाैँको राज्यबाट अलग गरेर र्दण्ड दर्दिुहुिेछ। 

 

 

चरण: ३ - प्रश् ि                              व्या्याहरू 

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

एदफसी ४:१७-५:१७ िा भएका सब  सत्यताहरू बुझ्ि कोनसस गरौ ैँ र त्यहकाैँ अझ  िबुझेका कुराहरू छिर भि ेप्रश् ि सोधौ ैँ। 

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

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

प्रश् िहरू सब को सािु बाैँड्ि 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 ४:१७ 

प्रश् ि १ - अन्यजानतहरू नतिीहरूको नवचारको 'व्यर्नता'िा नजउैँछिर भिकेो के हो? 

रटप्पणी - यहाैँ 'अन्यजानतहरू' भिेको अझ  यिेू ख्रीष्टिा नवश् वास िगिे िानिसहरू हुिर। अन्यजानतहरूल ेिुसी पाउिको लानग 

गिे सब  पररश्रिहरूले अन्त्यिा निरािािा पुर् याउैँछ भिी बाइबलले बताउैँछ। नतिीहरूका जीवि िहत्वाकाङ्खक्षाहरूको यस्तो 

लािो श्रृंिला हो, जुि कनहल्य  पूरा हुैँर्द ि। नतिीहरू त्यस्ता कुराको पनछ लानगरहन्छिर तर प्राप् त गर्दैििर। नतिीहरू फुल्ि त 

फुल्छिर तर फलचाहह फलाउैँर्द ििर। पनछसति रटक् िे िनतजाहरूनबिा ि  नतिीहरू नजउैँछिर। प्रचारकल ेयहाैँ रफ्िो जीवििा 

अिुभव गरेझ ैँ नतिीहरूले अिभुव गछनिर: एसब  िोलाहरू सिुद्रिा ि  बगरे जान् छिर , तापनि सिुद्र कनहल् य  भररर्द ि... र्दिेेर 

रैँिा कनहल् य  सन् तुष् ट हुैँर्द ि, ि त सुिेर काि तृप् त हुन् छ... िरेा सारा कािहरूिा िेरो हृर्दय रिनन् र्दत भयो... तापनि िरेा 

हातहरूले गरेका सब  कायनहरू र प्राप् त गिनलाई ि ले पररश्रि गरेका सब  कुरा जब ि ले निरीक्षण गरें, तब प्रत् येक कुरा व् यर्न 

नर्यो। बतासलाई िेर्देको जस् तो िात्र रहछे। सूयनिुनि केही उपलनब् ध भएिए (उपर्देिक १:७-८, २:१०-११)। परिेश् वरनविाका 

िानिसहरूका नवचारले यस गरी कुि  कुराल ेसन्तुष्ट पािन िसक् िे कुराहरू उत्पन् ि गछन। 
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एदफसी ४:१८ 

प्रश् ि २ - दकि बाइबलल ेनतिीहरूका हृर्दयको कठोरताल ेगर्दान अन्यजानतहरू 'अञाकािी' भएका छिर भन्र्दछ? 

रटप्पणी - सृनष्टको सियिा सब  िानिसहरूसैँग जीनवत परिेश् वरको ञाकाि नर्यो। पापिा पति भएको कारणले गर्दान, नबस्तार  

िानिसहरूले परिेश् वरलाई नबसनि र्ाले र नतिीहरूल ेपरिशे् वरको जीविबाट अलग भएको जीवि नजउि र्ाले। हिोक र 

िोरद्वारा परिेश् वर िानिसहरूसैँग बोल्िुहुैँर्दा, नतिीहरूल ेरफ्िा हृर्दय कठोर बिाए। 

जब िानिसहरू र्दषु्ट काि गिन जारी रा्छिर, तब उहाैँल े नतिीहरूलाई नतिीहरूका पापको परूा पररणािहरूिा र्द:ुि-कष्ट 

भोग् ि दर्दिु हुन्छ। अन्यजानतहरूले रफ्िा हृर्दय परिशे् वरको नवु ििा कठोर पारे, त्यस ले परिशे् वरल ेनतिीहरूलाई कठोर हुि 

दर्दिुभयो। परिशे् वरको नवु ििा रफूलाई कठोर बिाउिेहरूलाई परिेश् वरल े कठोर बिाइदर्दिुहुन्छ। रफूल े जािी-बुझी 

गरेका नतिीहरूका कािद्वारा ती अन्यजानतहरू कठोर भए। ती अन्यजानतहरूल ेपरिशे् वरको बारेिा नवचार गिन चाहैँर्द िर्े। 

त्यसकारण, परिशे् वरले ि  जीनवत परिेश् वरको बारेिा नतिीहरूको सिझलाई अन्धो तलु्याइदर्दिुभयो। नतिीहरू अन्धा भएको 

त्यल े गर्दान अझ  अन्धा भए (यूहन् िा ९:४०-४१)! परिशे् वरनविा अनडग भएर नजउिे िानिसहरूल े रफू जीनवत 

परिेश् वरनविा ि  नजइरहकेो छु भिी िहसुस गर्दिैिर। नतिीहरू परिेश् वरप्रनत 'अञाकािी' हुिर। नतिीहरूले जीनवत परिेश् वरको 

बारेिा केही पनि जान्र्द ििर। 

 

 

एदफसी ४:२२-२४ 

प्रश् ि ३ - कसरी तपाईंल ेरफ्िो परुािो स्वभाव त्यागरे ियाैँ स्वभाव धारण गिुन हुन्छ? 

रटप्पणी - यहाैँ र्दईु वटा दक्रयापर्दहरू (त्याग् िु र धारण गिुन) ल ेकुि  प्रदक्रयातफन  सङ्खकेत गर्दिै, तर िेरो पररवतनि (ियाैँ जन्ि) 

िा त्यो काि सध ैँको निनतत एक पटकिा गररयो। ि ले पनहलोपटक येिू ख्रीष्टिा नवश् वास गर्दान सध ैँको लानग एक पटक पुरािो 

स्वभावलाई त्यागेैँ र सध ैँको लानग एक पटक ियाैँ स्वभाव धारण गरेैँ। िेरो पुरािो स्वभाव भिेको परिेश् वर र िरेो पुरािो 

जीविि लीबारेको अञाकािता नर्यो। िेरो ियाैँ स्वभाव भिेको परिेश् वरको इच्छा र परिशे् वरलाई प्रसन् ि पाि ेजीवि नजउि े

िेरो ञाकाि हो। िरेो ियाैँ स्वभाव अब िेरो ियाैँ पनहचाि हो: एि येि ूख्रीष्टिा छुए र अब ि कनहल्य  एक्लो हुि ेछ ि। िेरो 

जीवि परिेश् वरिा ख्रीष्टसैँग लकूाइएको छए (कलस्सी ३:३)। 

तर यो सध ैँको लानग एकपटकको सुु वातल े िलाई पापहरू स्वीकार गरेर त्याग् ि े र ख्रीष्टको नविेर्ताहरू धारण गि े

जीविभररको प्रदक्रयानतर डोर् याउिु पछन। त्यसरी ि ल ेत्याग् ि  पिे नविेर् पापहरू के-के हुिर? बाइबलल ेभन्र्दछ, दक झूट बोल्ि,े 

ररसाउिे, चोरी गि,े झगडा गि,े निन्र्दा गिे, अि नतक यौि दक्रयाकलापहरू गि,े लोभ गिे र अरूको अनहत गिे सब  दकनसिका 

कुराहरू त्याग् ि  पछन। नविेर् गरी ि ल ेकुि धार्मिक कुराहरू धारण गिै पछन? बाइबलले भन्र्दछ, दक सत्य कुरा बोल्ि,े रफ्िो 

ररसलाई नियन्त्रण गि,े असल काि गि,े रफूसैँग भएका र्ोकहरू बाैँडचुैँड गि,े कृपालु हुि,े र्दया र्देिाउिे, क्षिा दर्दिे प्रेि गि,े 

धन्यवार्दी हुिे, परिेश् वरको इच्छाको ञाकाि नलि ेर जीवि नजउिे बुनि ि ले धारण गिै पछन। 

 

 

एदफसी ४:२६ 

प्रश् ि ५ : 'ररस गर, तर पाप िगर' भिकेो के हो? 

रटप्पणी - केही िानिसहरूल ेयसको अर्न इसाईहरू कनहल्य  ररसाउिु हुैँर्द ि भिी नवचार गछनिर। नतिीहरू भन्र्दछिर, दक सब  

दकनसिको ररस पाप हो। अरू िानिसहरू नवचार गर्दनछिर, दक यसको अर्न तपाईं ररसाउि सक् िु हुन्छ, दकिभिे ररस पापसैँग 

जोनडएको हुैँर्द ि। यी र्दवु  धारणाहरू गलत हुिर। 

बाइबलले भन्र्दछ, एतपाईं ररसाउि सक् िु हुन्छ, तर ररसाउैँ र्दा पापचाहह िगिुनहोसर।ए ररस रफ िा पापपणून हुैँर्द ि, दकिभिे 

परिेश् वरबाट पनि ररस रउि ेगछन। परिशे् वरको ररस भिेको सब  दकनसिका र्दषु्टताको नवु ििा उहाैँको धार्मिक क्रोध हो। 

िानिसहरूले बोल्िे र गिे र्दषु्ट कुराहरूको नवु ििा इसाईहरूसैँग यस दकनसिको धार्मिक क्रोध हुि सक्छ। यस दकनसिको 
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ररसलाई धार्मिक ररस भनिन्छ। धार्मिक ररस कुि  व्यनि वा नवर्यप्रनत केवल प्रश् ििा सीनित पाररि ुपछन र हािी बोल्र्दा वा 

व्यवहार गर्दान त्यसलाई सन्तोर्जिक र नियनन्त्रत दकनसिल ेप्रकट गररिु पछन। परिशे् वरले (रोिी १:१८; २:५-६; नहबू्र १२:६) 

र येि ूख्रीष्टले (ित्ती १२:१२; यहून् िा २:१५-१६) अस्र्ायी र्दण्ड अर्वा न्यायको रूपिा धार्मिक ररस प्रकट गिुनहुन्छ। 

तर प्रायजसो सियिा हािी ररसाउैँ र्दा, कुि  व्यनि र नवर्यप्रनत प्रश् ि गि ेकुरािा सीनित हुैँर्द िौ ैँ; हािील ेरफूलाई नियन्त्रण 

गिन सक्र्द िौ ैँ अनि अनप्रय (ु िो) तररकाल े बोल्िे गछौं। त्यसो गर्दान हािी पापिा पर्दनछौ ैँ। जब ररस गल्ती गिे व्यनिको 

नवु ििा घृणा वा अप्रसन् िता वा िराम्रो बोली-वचि वा सहसाको रूपिा प्रकट हुन्छ, तब त्यो ररस पापपूणन ररस हुन्छ। कुि  

व्यनिको पापलाई घणृा गरी त्यो पापीलाई चाहह प्रेि गिन सक् ि ेहुिको निनतत परिेश् वरबाट प्रिस्त अिगु्रह रवश्यक पछन। 

 

 

एदफसी ४:२६ 

प्रश् ि ५ - 'घाि अस् ताउि अनघ ि  नतिीहरूको रीस िरोसर ' भिकेो के हो? 

रटप्पणी - बाइबलिा 'सूयानस्त'ले प्राय: 'उि दर्दिको अन्त'लाई बुझाउैँछ। धेर  िानिसहरू कुि  व्यनिसैँग वर्ौंसति ररसाउि े

गछनिर। नतिीहरूले क्षिा दर्दि सक्र्द ििर र तीतोपि बोकेर बनसरहन्छिर। नतिीहरूका नवु ििा अरू िानिसहरूले गरेका 

गल्तीहरूको लािो सूची नलएर नतिीहरू वर्ौंसति बनसरहन्छिर। नतिीहरूल े त्यस्ता िानिसहरूको रलोचिा गि ेगछनिर र 

नविेर् गरी नतिीहरूल ेअरूको निन्र्दा गिे गछनिर। 

इसाईको ररस उि दर्दिभन्र्दा लािो सियसति रहि ुहुैँर्द ि भिी बाइबलल ेबताउैँछ! सुत् ि जािुभन्र्दा अनघ ि  उसले गल्ती गिे 

व्यनिसैँग निलाप गिुन पछन र र्दयालु भएर त्यो गल्ती गिे व्यनिलाई क्षिा दर्दि ुपछन। 

 

 

एदफसी ४:२७ 

प्रश् ि ६ - कसरी हािी र्दषु्टलाई िटु्टा टेक् ि ेठाउैँ  दर्दि सक्छौ ैँ? 

रटप्पणी - बाइबलले एदफसी ४:२७ र २७ लाई जोड्र्दछ। 'र्दषु्टलाई िुट्टा टेक् िे ठाउैँ  दर्दिएु भिकेो िलाई िराबी गिनको निनतत 

त्यसलाई िेरो जीविको केही क्षेत्रिा (िेरो िरीरिा होइि) प्रवेि गिन िौका दर्दि ुहो। नविरे् गरी ि ररसाउैँ र्दािेरर अनत ि  

होनसयार हुिुपछन, तादक र्दषु्टल ेिेरो ररसलाई ईष्यान, घणृा, क्षिा िदर्दि ेरत्िा अर्वा सहसािा पररवतनि गिन िौका िपाओसर। 

त्यस ले ि ल ेसकेसति चाैँड  क्षिा दर्दि नसक् िु पछन। जसरी रफूल ेगिुनभएको कािद्वारा ख्रीष्टल ेिलाई क्षिा गिुनभएको छ, त्यसरी 

ि  ि ले अपराधीलाई क्षिा दर्दिु पछन भिी एदफसी ४:३२ ल ेभन्र्दछ। 

एदफसी ६:११ ले यसो भन्र्दछ, एदर्दयाबलसका युनिहरूका नवु ििा िडा हुि सक् िलाई परिेश् वरका सारा हातहनतयार 

धारण गर।ए िलाई पापिा पािन र्दषु्टले कुि  पनि युनि प्रयोग गिन सक् िेछ। त्यसल ेिेरो ररसलाई पके्रर िराम्रो बोली-वचि 

अर्वा सहसािा पररवतनि गिन सक्छ। त्यसल ेिेरो लोभलाई पके्रर बेइिािी अर्वा चोरीिा पररवतनि गिन सक्छ। त्यसल ेिेरो 

डरलाई पके्रर झूट बोल्ि लगाउि सक् छ। त्यस ले याकूब ४:७ ल े एदर्दयाबलसको नवरोध गर, र त् यो नतिीहरूबाट भाग् िेछए 

भन्र्दछ। 

 

 

एदफसी ४:२९ 

प्रश् ि ७ - कसरी तपाईं अरू िानिसहरूलाई िानर् उठाउि (सधुार गिन) सहयोगी िब्र्दहरू बोल्िहुुन्छ? 

रटप्पणी - अरू िानिसहरूलाई सहायता निल्ि े गरी कसरी बोल्िे भिी नहतोपर्दिेल े िलाई नसकाउैँछ। कुि  प्रश् िको उत्तर 

दर्दिुभन्र्दा पनहले ि ले सोच् ि ु पछन। ि ल े ठीक सियिा उत्तर दर्दिु पछन। र ि ले िम्रतापूवनक उत्तर दर्दिु पछन (नहतोपर्देि 

१५:२८,२३,१)। एदफसी ४:१५ ल ेभन्र्दछ, एप्रेिनसत सत् य बोल् र्द  हरेक कुरािा हािी उहाैँसत ि , अर्ानतर  ख्रीष् टसत ि  बढर र्द जाऔं, 
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जो निर हुिुहुन् छ।ए तसर्न 'सत्य' र 'प्रेि' बोलाइको र्दईु िहत्वपूणन नसिान्तहरू हुिर। एदफसी ४:२९ ल े यसो भन्र्दछ, 

एनतिीहरूका िुिबाट कुवाक् य िनिस् कोसर , तर सिय सुहाउैँर्दो (सहयोगी) र सुधार गि े(नििानण गि)े िीठो वचि िात्र बोल् ि े

गर, जसबाट सनु् िेहरूलाई अिगु्रह (फाइर्दा) निलोसर ।ए तसर्न, बोलाइको अको नसिान्त भिेको 'सुधार गिे' (नििानण गि)े हो। 

यी तीि िहत्वपूणन नसिान्तहरूलाई सारंििा हरेौ ैँ। बोल्िुभन्र्दा पनहल ेि ल ेरफ लाई तीि वटा िहत्वपूणन प्रश् िहरू सोध् िुपछन : 

- यो सत्य हो दक होइि? यदर्द यो सत्य होइि भि ेि चपुचाप रहिु पछन। 

- यदर्द यो सत्य भिे, यसले अको व्यनिलाई सुधार गछन (नििानण गछन) दक उसलाई चोट पुर् याउिे वा टोड्िे काि गछन? 

यदर्द यसले उसलाई सुधार अर्वा नििानण गर्दैि भिे ि चुपचाप रहि ुपछन। 

- यदर्द यसल ेउसलाई सुधार अर्वा नििानण गछन भि ेके ि ल ेउसैँग प्रेििा बोल्ि सक्छु दक सनक्र्दिैँ? यदर्द ि ल ेप्रेििा 

बोल्ि सनक्र्दिैँ भिे, ि चुपचाप रहिु पछन। 

 

 

एदफसी ५:७ 

प्रश् ि ८ - कस्ता दकनसिका िानिसहरूसैँग इसाईहरू साझरे्दार (सहभागी) हुि ुहुैँर्द ि? 

रटप्पणी - इसाईहरू पापपूणन र तोनडएको भ्रष्ट संसारिा नजउैँछिर तर नतिीहरू यो पापपणून र भ्रष्ट संसारिा सहभागी हुैँर्द ििर 

(यूहन् िा १७:११,१६)। इसाईहरूल ेरफ्िो ज्योनत ग रइसाईहरूको िाझिा चतकाउिु पछन (ित्ती ५:१४-१६)। तर इसाईहरू 

उत्पार्दिहीि (व्यर्न, फलनवहीि) कािहरू गिे ग रइसाईहरूसैँग साझेर्दार (सहभागी) हुि ु हुैँर्द ि र त्यस गरी अिाञाकाकारी 

इसाईहरूसैँग पनि साझेर्दार हुि ुहुैँर्द ि! १ कोररन्र्ी ५:९-१३ पढ्िुहोसर। 

 

 

प्रश् ि ९ - तपाईंको जीविको लानग एदफसी ४:१७ र्देनि ५:१७ िा कुि कुरा िहत्वपणून ठान् ि ुहुन्छ? 

रटप्पणी - एदफसी ४:१७-५:१७ ले ि यस पृ्वीिा दकि छु भन् िे बारेिा नसकाउैँछ। परिेश् वरल ेचाहिु भएअिुसारको जीवि 

नजउिको लानग ि यस पृ्वीिा छु। ियाैँ जीवि भिेको परिशे् वरको इच्छाअिुसारको जीवि हो र यसल ेउहाैँलाई प्रसन् ि 

तुल्याउैँछ सार्  उहाैँको िनहिा पनि गछन। परिेश् वरले िलाई बोलाउिु हुिे ियाैँ जीवि (एदफसी ४:१) अन्यजानतहरूले नजउि े

जीवि (एदफसी ४:१७; २:२) भन्र्दा पूणनरूपिा फरक छ। यो ियाैँ जीवि भिेको निरन्तर परुािो स्वभावलाई त्याग् िु र ियाैँ 

धार्मिकतालाई धारण गिुन हो। ियाैँ जीवि भिेको यस्तो जीवि हो, जसिा सत्यता, धार्मिकता, पनवत्रता (एदफसी ४:२२-

२४), प्रेि (एदफसी ५:२), ज्योनत (एदफसी ५:८) र बुनि (एदफसी ५:१५) जस्ता ईश् वरीय नविेर्ताहरू हुन्छिर। िरेो जीवि 

कसरी अर्नपूणन र यो संसारिा उदे्दश्यपूणन हुि सक्छ भिी एदफसी ४:१७-५:१७ ल ेनसकाउैँछ। 

 

 

चरण ४ - लाग ूगिुन                           प्रयोगहरू 

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

नसकेको कुरा बाैँड्िहुोसर र ले्  िुहोसर - एकले अको व्यनिलाई दर्दिाग नियाउि लगाऔैँ र एदफसी ४:१७-५:१७ 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 बाैँड्िुहोसर। 

(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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१. एदफसी ४:१७-५:१७ बाट निकानलएका सतभानवत प्रयोगसतबन्धी केही उर्दाहरणहरू 

४:१७-१९ रफ्िो वररपरर बस् िे अन्यजानतहरूल े नजउि े (हहड्िे) तररकालाई ध्याि दर्दिुहोसर। नतिीहरूभन्र्दा फरक 

ढङ्खगिा नजउिुहोसर (हहड्िुहोसर)। 

४:२४  सत्यता, धार्मिकता र पनवत्रताजस्ता कुराहरू कसरी िरेो जीवििा बढीभन्र्दा बढी वास्तनवक हुि सक्छ 

भिी ध्याि दर्दिुहोसर। 

४:२४  सब  दकनसिका झूटलाई त्याग् िुहोसर। केवल सत्य कुरा बोल्िुहोसर। 

४:२६  रफ्िो रीसलाई नियन्त्रण गिन नसक् िुहोसर। सुत् ि जािुभन्र्दा पनहले ररसलाई बन्र्द गिुनहोसर। 

४:२७  र्दषु्टल ेरफ्िो जीवििा पाइला टेक् ि िपाओसर भन् ि ेकुरािा निक  सावधाि रहिुहोसर। 

४:२८  रफ ल ेकाि गरेर ु प याैँ-प सा किाउिुहोसर। 

४:२८  रफूसैँग भएका र्ोकबाट िाैँचोिा परेका िानिसहरूसैँग केही बाड्िुहोसर। 

४:२९  रफूल ेबोल्ि ेिब्र्दहरूबाट िानिसहरूको सुधार गिुनहोसर। 

४:३०  पनवत्र रत्िालाई र्द:ुनित तुल्याउिे कुराप्रनत सतबेर्दििील हुिुहोसर। 

४:३१  र्दषु्टता र अरूलाई अनहत हुिे हरेक कुराबाट अलग रहिुहोसर। 

४:३२  रफूप्रनत गल्ती गिेहरूलाई नछट्ट  क्षिा दर्दिुहोसर। 

५:१  परिेश् वरलाई राम्रोसैँग जान् िुहोसर र उहाैँको अिुकरण गिुनहोसर। 

५:२  इसाई भएको ह नसयतले बढीभन्र्दा बढी प्रेि गिन नसक् िुहोसर। 

५:३-७  फोहरी कुरा गिे र िूिन काि गिेहरूबाट अलग रहिुहोसर। अिाञाकाकारी इसाईहरूबाट अलग रहिुहोसर। 

५:८-१४  रफ्िो र रफ्िो र्दाजुभाइ तर्ा दर्दर्दीबनहिीहरूको जीवििा भएका अन्धकारलाई प्रकट गिुनहोसर। 

५:१५-१७ प्रभुको इच्छाअिुसारको काि गरेर बुनििाि हुैँर्द जािुहोसर। 

 

२. व्यनिगत प्रयोगका केही उर्दाहरणहरू 

क. परिशे् वरको उपनस्र्नतिा सचेत हुैँर्द  र परिेश् वरलाई प्रसन् ि पािे तररकाद्वारा ि रफ्िो जीवि नजउि चाहन्छु। नविेर् गरी 

ि रफ्िो रीसलाई नियन्त्रण गिन चाहन्छु र दर्दि ढल्िुभन्र्दा पनहल े ि  अपराधीलाई क्षिा दर्दई ि उसैँग निलाप गिन 

चाहन्छु। 

ि. ि परिेश् वरलाई प्रसन् ि तलु्याउिे दकनसिको जीवि नजउि चाहन्छु। नविेर् गरी ि िराम्रा बािीहरू त्यागरे ियाैँ असल 

बािीहरू ग्रहण गिन चाहन्छु। अनि परिेश् वरले उि ियाैँ बािीलाई िेरो जीवििा िरािुञ् जेलसति ि त्यसलाई घरी-घरी 

अभ्यास गरररहन्छु। 

 

 

चरण : ५ - प्रार्निा                                    प्रनतदक्रया 

एदफसी ४:१७-५:१७ िा परिशे् वरल ेनसकाउिुभएको एउटा सत्यताको लानग हािी सब  पाल पालो प्रार्निा गरौ ैँ। 

(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 

 

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 - सिूहको सर्दस्यहरूलाई एउटा सतभानवत कुरा जीवििा लाग ूगिन प्रनतवि गराउिुहोसर। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - यूहन् िा १:१-४:२२ बाट प्रत्येक दर्दि रधा अध्याय पढेर परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउिुहोसर। िि पिे सत्यता पत्ता लगाउिे नवनध प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणी बिाउिुहोसर। 

३. पर्द कण्ठ गिुनहोसर - ियाैँ बाइबल पर्द कण्ठ गरेर त्यसलाई ििि गिुनहोसर। क्षिार्दािको निश् चयता - १ यूहन् िा १:९ 

रफूल ेभिनर  कण्ठ गरेको तीि वटा बाइबल पर्दहरूलाई र्द निकरूपिा पुिरवलोकि 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 नबताउैँर्दा 

पाएका कुराहरू, बाइबल पर्द कण्ठ गरेको कुराहरू, बाइबल अध्ययि गर्दनको कुराहरू र यो तयारीको कुराहरू ले् िुहोसर। 
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पाठ : ९ 
 

१ प्रार्निा 
 

 

सिहूको अगवुा - प्रार्निा गरेर तपाईंको सिूह र चेलालाहरू बिाउिे यो कायनक्रिलाई प्रभुिा सुतपिुहोसर। 

२ रराधिा (२० नििेट) 

परिशे् वर प्रिे हुिहुुन्छ 
 

निक्षा दर्दिहुोसर - 'रराधिा' के हो? 'रराधिा'को पररभार्ा यस्तो छ : 

रराधिा भिेको परिशे् वरप्रनतको श्रिा, उपासिा, प्रनतविता र सिपनणताको ििोवृनत्त हो। रराधिालाई नवनभन् ि 

दकनसिको प्रार्ानिा र हाम्रो र्द निक नजवि नजउिे तररकाद्वारा व्यि गररन्छ। 

परिेश् वरको रराधिा गिनको निनतत उहाैँ को हुिुहुन्छ भिी हािीले जान् ि ुरवश्यक छ। रराधिा गि ेहरेक सियिा हािी 

परिेश् वरको एउटा नविेर्ता नसक्छौ ैँ। 

(सिहूको अगवुा - परिेश् वर प्रिे हुिुहुन्छ भन् िे बारेको निक्षा पढ्िुहोसर।) 

 

नवर्य : परिशे् वर प्रिे हुिहुुन्छ 

१. प्रेि परिशे् वरको स्वभाव हो : 

यि या ४३:२; रोिी ५:८-१० पढ्िहुोसर। 

जीवि बचाउि ेव्यनिजस्तो भएर परिशे् वरल ेससंारको िानिसहरूलाई प्रिे गिुनहुन्छ। 

िानिसहरूलाई उिार गिनको निनतत जीवि बचाउिे व्यनिले रफ्िो जीविलाई जोनिि रािेर ठूलो बाढी रएको ठाउैँिा 

हाि फाल्छ अर्वा रगो लागेको घरनभत्र प्रवेि गछन। पािीको बाढी (लाल सिुद्र) भिेको संसारबाट बढाररिे ईश् वरहीि र र्दषु्ट 

जानतहरूको नचन्ह हो (यि या १७:१२-१३)। रगोचाहह इसाईहरू नवु िको सतावटको नचन्ह हो (र्दानिएलको तीि जिा 

सार्ीहरूलाई फानलएको रगोको भट्टी, र्दानिएल ३:२५-२७)। 

 परिशे् वरल ेससंारका िानिसहरूलाई गोठालोल ेझ ैँ प्रिे गिुन हुन्छ। 

गोठालोल ेरफ्िो हराएको भेडालाई िभेट्टाएसति िोजी गरेर प्रेि गछन। 

 परिशे् वरल ेहािीलाई रिा-बबुाल ेझ ैँ प्रिे गिुन हुन्छ। 

रिाल ेरफ्िो सन्तािलाई वास्ता गरेर, सुरक्षा दर्दएर, पौनष्टक िािेकुरा िुवाएर र निक्षा-दर्दक्षा दर्दएर प्रेि गर्मछिर। 

 एउटा व्यनिल ेरफ्िो नित्रलाई प्रिे गरेझ ैँ परिशे् वरल ेहािीलाई प्रिे गिुन हुन्छ। 

िानिस रफ्िो नित्रसैँग हुि चाहन्छ र नतिीहरू एकल ेअकानप्रनत असल र चािलाग्र्दा कुराहरू गिन चाहन्छिर। 

 तर यी सब भन्र्दा ठूलो कुरा भिकेो परिशे् वरल ेरफ  बनलर्दाि भएर हािीलाई प्रिे गिुन हुन्छ। 

परिेश् वरले रफ्िो पुत्र येिू ख्रीष्टलाई हाम्रो निनतत कू्रसिा जीवि दर्दि पठाउिुभएर उहाैँल ेहािीप्रनतको बनलर्दािपूणन प्रेि 

प्रिानणत गिुन हुन्छ। हािीलाई पापबाट र अिन्त िासबाट बचाउिको लानग उहाैँल ेहािीलाई बनलर्दािपूणन प्रेि गिुन हुन्छ। 

परिेश् वरको प्रेिल ेहाम्रो पापको प्रायनश् चतको बनलर्दाि हुि यिेू ख्रीष्टलाई यस धतीिा पठाउिुभयो। त्यो काि उहाैँको कू्रसको 
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िृत्युद्वारा भयो र उहाैँल े हाम्रो पापको नवु ििा परिेश् वरको धार्मिक ररसबाट िुि फकानउिुभइर, हाम्रो पापहरू 

उठाइलािुभई हािीलाई परिशे् वरसैँग पिुर्मिलाप गराउिुभयो। 

२. पनहल ेपरिेश् वरल ेहािीलाई प्रिे गिुनहुन्छ 

 १ यहून् िा ४:७-२१ पढ्िहुोसर। 

परिेश् वर हािीप्रनतको नवचारहरू र योजिाहरू अनि वचिहरू र कािहरूिा सध ैँ प्रर्ि हुिुहुन्छ। 

 यो संसारको सनृष्टभन्र्दा पनहल े

हािी परिेश् वरको रनत्िक छोरा-छोरी बिाउिको निनतत परिेश् वरल ेहािीलाई प्रेि गरेर त्यसको निधो गिुनभयो (एदफसी 

१:४-५)। 

 हाम्रो जन्ि हुिभुन्र्दा पनहल े

परिेश् वरले यिेू ख्रीष्टलाई हाम्रो पापको निनतत कू्रसिा ििन पठाउिुभयो (१ पतु्रस ३:१८)। 

 हािील ेउहाैँको बारेिा सनु् िुभन्र्दा धरे  पनहल े

परिेश् वरल े हािीलाई भेट्ि े निणनय गिुनभयो र हािीलाई सुसिाचार प्रचार गिन अरू िानिसहरूलाई पठाउिुभयो (रोिी 

१०:१४-१७)। 

 हािील ेयिे ूख्रीष्टिा नवश् वास गिुनभन्र्दा र उहाैँलाई ग्रहण गिुनभन्र्दा पनहल े

सुसिाचारको सन्र्देिलाई बुझोसर र नवश् वास गरोसर भन् ि ेहतेलु ेपरिशे् वरल ेहाम्रो हृर्दयिा काि गिुनभयो (यूहन् िा १६:८)। 

परिेश् वरले उहाैँिा नजत् िको लानग हािीलाई पनहले प्रेि गिुनभयो। र अब उहाैँले हािीलाई नजत् िुभएकोले र हािीले उहाैँलाई 

ग्रहण गरेकोल े हािील ेरफ्िो प्रेििा उहाैँको प्रेिनसत प्रनतदक्रया जिाउि सक्छौ ैँ। परिेश् वर रफ ल ेिात्र एकतफी प्रेि गि े

व्यनि हुि चाहिुहुन् ि। उहाैँले प्रेि गिुन भएपनछ उहाैँको सब  सन्तािहरूले पनि उहाैँलाई प्रिे गरेको परिशे् वर चाहिुहुन्छ र 

जसरी उहाैँले प्रेि गिुनभएको छ, त्यसरी ि  हािीले एक अकानलाई प्रेि गरेको चाहिुहुन्छ (िकून स १२:३०-३१)। 

हािीले येिू ख्रीष्टिा नवश् वास गरेपनछ अब हािी परिेश् वरको र्दण्ड (िरक) को डरिा नजउि ुपर्दैि, तर परिशे् वरलाई र एक 

अकानलाई प्रेि गरी न्यायको दर्दिको निश् चयतािा नजउि सक्छौ ैँ (१ यूहन् िा ४:१७-१८)। 

ख्रीष्ट पाउिभुन्र्दा पनहल े ख्रीष्टलाई पाउैँ र्दा ख्रीष्टलाई पाएपनछ 

* हािी ख्रीष्टलाई नवश् वास गरै्दिौ ैँ 

 

* हािी परिेश् वरको क्रोधको िुनि हुन्छौ ैँ 

(रोिी १:१८) 

 

* हािी परिेश् वरको श्रापको िुनि हुन्छौ ैँ 

(गलाती ३:१०) 

 

* हािी परिेश् वरको र्दण्डरे्दनि डराउैँछौ ैँ 

(१ यूहन् िा ४:१७०१८) 

 

* हािी पापीहरू हौ ैँ र हराएका छौ ैँ 

(लूका ५:३१-३२, १९:१०) 

* उहाैँल े परिशे् वर र हाम्रोबारेको 

सत्यता प्रकट गिुनभयो 

 

* उहाैँले प्रायनश् चतको व्यवस्र्ा 

निलाउिु भयो, जसले हािीप्रनतको 

परिेश् वरको क्रोधलाई हटाइदर्दयो (१ 

यूहन् िा ४:१०), अनि उहाैँले हािीलाई 

परिेश् वरसैँग पुिर्मिलाप गराउिुभयो 

(रोिी ५:९-१०)। 

 

* हािीलाई श्रानपत तलु्याउिे हाम्रो 

श्रापबाट उहाैँले हािीलाई ििु पािुन 

भयो (गलाती ३:१४)। 

 

* हािी उहाैँिा नवश् वास गर्दनछौ ैँ 

(स्वीकार गर्दनछौ ैँ) 

 

* हािी परिेश् वरको प्रेिको िुनि छौ ैँ (१ 

यूहन् िा ३:१) र उहाैँल ेहािीलाई पनहले 

प्रेि गिुनभयो र सर्दासवनर्दा प्रेि 

गरररहिुहुिछे भिी हािील े र्ाहा 

पायौ ैँ! 

 

* हािी परिशे् वरको रनिर्र को िुनि छौ ैँ 

(गलाती ३:१४: एदफसी १:३) 

 

* न्यायको दर्दिको हािीिा निश् चयता 

छ (१ यूहन् िा ४:१७-१८) 

 

* हािी भेट्टाइएका छौ ैँ र बचाइएका छौ ैँ 

(लूका १५:२४) 
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परिेश् वरको धार्मिकता (धिी क्रोध) लाई परिशे् वरको र्दया (अिुग्रही प्रेि) सैँग निलाप गराउिे कुरा केवल कू्रस (येिू ख्रीष्टको 

िृत्यु र पिुु त्र्ाि) हो। 

३. परिशे् वरल ेअिन्त प्रिेद्वारा हािीलाई प्रिे गिुनहुन्छ 

 यर्मिया ३१:३; रोिी ८:३९ पढ्िहुोसर। 

परिेश् वरल ेहािीलाई सुु िा जनत प्रेि गिुनहुन््यो, त्यनत ि  प्रेि रज गिुन हुन्छ अनि नवगतिा उहाैँले हािीलाई कू्रसिा जनत 

प्रेि गिुनहुन््यो, त्यनत ि  प्रेि भोनल हािीलाई गिुनहुिछे। परिशे् वरको प्रेि कनहल्य  डगिगाउैँर्द ि। िािवीय प्रेि िानिसहरूको 

पररनस्र्नतहरू र भाविाहरूअिसुार तल-िानर् हुन्छ तर परिेश् वरको प्रेि कनहल्य  तल-िानर् हुैँर्द ि। परिशे् वरको प्रेि अिन्त र 

नस्र्र हुन्छ। हाम्रो प्रभु ख्रीष्ट यिेूिा भएको परिशे् वरको प्रेिबाट हािीलाई कुि  कुराल ेअलग गिन सक् िे छ ि। 

४. परिशे् वरको प्रिेल ेहािीलाई पररवतनि गछन 

 रोिी ५:५ पढ्िहुोसर। 

परिेश् वरको प्रेिल ेहाम्रो भाविाहरूलाई स्पिन िात्र गिे होइि, तर यसले हाम्रो जीवि पररवतनि पनि गछन। उहाैँको प्रेिल े

हािीलाई उहाैँलाई प्रेि गिन लगाउैँछ, एकले अकानलाई प्रेि गिन लगाउैँछ, त्यनतिात्र होइि प्रेि िगिे िानिसहरू र हाम्रा 

सतु्रहरूलाई पनि प्रेि गिन लगाउैँछ। वास्तविा भन् िे हो भिे परिेश् वरले हािीलाई प्रेि गिुनभएर उहाैँको प्रेि हाम्रो हृर्दयिा 

िन्याउिुभएपनछ िात्र हािी उहाैँलाई प्रेि गिन सक्छौ ैँ। त्यसबारेिा रोिी ५:५ ल ेयसो भन्र्दछ, एहािीलाई दर्दइएका पनवत्र 

रत् िाद्वारा परिेश् वरको प्रेि हाम्रा हृर्दयिा िन् याइएको छ।ए प्रेिको सुु वात हाम्रो हृर्दयबाट हुैँर्द ि। प्रेि केवल परिेश् वरबाट 

रउैँछ (१ यूहन् िा ४:७)। प्रेि परिेश् वरको स्वभाव हो र यो संसारिा प्रेिको एक िात्र स्रोत भिेको परिेश् वर ि  हुिुहुन्छ। 

सिहूको अगवुा - प्रेि परिेश् वरको नविेर्ता भएकोले उहाैँको रराधिा गिुनहोसर। तीि-तीि जिाको सािो सिूह बिाएर 

रराधिा गिुनहोसर। 

 

३ नसकेको कुरा बाैँड्ि ु(२० नििटे) 

यहून् िा 

 

तोदकएको बाइबल िण्ड (यूहन् िा १:१-४:२२) बाट परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा, के कुरा नसक् िुभएको छ, 

त्यसबाट छोटकरीिा पाल पालो बाैँड्िुहोसर (अर्वा तपाईंको िोटबुकबाट पढ्िुहोसर)। 

बाैँड्र्द गरेको व्यनिको कुरा सुन् िुहोसर, उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई स्वीकार गिुनहोसर। उसल ेबाैँडेको 

कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

 

४ निक्षा (७० नििेट) 

[रञाकाकाररता]                वनृिको अध्ययि 

 

क. वनृिको लानग नजतिवेारी 

 

तपाईंको रनत्िक वृनिको लानग को नजतिेवार छ? िकून स ४ अध्यायको र्दईु र्दषृ्टान्तहरूले यस प्रश् िको उत्तर दर्दन्छ। 
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१. नबउ छिकेो र्दषृ्टान्त 

 रनत्िक वृनि र फल फलाउि के नजतिेवार हुन्छ? 

 िकूनस ४:१-२० पढ्िुहोसर (ित्ती १३:३०२३ र लूका ८:४-१५ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। 

रटप्पणी - नबउले परिेश् वरको वचिको प्रनतनिनधत्व गछन (लूका ८:११), नविेर् गरी यो सन्र्दिे परिेश् वरको राज्यको बारेिा 

छ (ित्ती १३:१९)। िाटोले िानिसहरूका हृर्दयको अवस्र्ा र ििोवृनत्तलाई बुझाउैँछ (ित्ती १३:१९; लूका ८:१२)। 

 बाटोनतर छररएका नबउ 

यो कुि  प्रनतदक्रया िजाउिे, असंवेर्दििील र कठोर हृर्दयको तस्वीर हो। तपाईंको हृर्दयको अवस्र्ा वा ििोवृनत्त यस 

दकनसिको हुैँर्दा, तपाईंल े परिशे् वरको वचिप्रनत कुि  प्रनतदक्रया जिाउि ु हुन् ि। तपाईंको लानग परिेश् वरको वचिको कुि  

िहत्व छ ि भिी तपाईंल ेनिरन्तर नवचार गिुनहुन्छ। तपाईंले परिेश् वरको वचििा भएको सन्र्देि बुझ्ि कुि  प्रयत् ि गिुन हुन् ि 

(ित्ती १३:१९) अर्वा तपाईंल ेत्यसप्रनतको  प्रनतदक्रया त्यानगदर्दिु हुन्छ। पररणािस्वरूप, तपाईंको हृर्दय उर्दास भई त्यसप्रनत 

कुि  चासो दर्दर्द ि र त्यो कठोर हुैँर्द जान्छ। ि तािलाई परिेश् वरको वचिको िनिको क्षिता र्ाहा छ र त्यसरी अस्वीकार 

गररएको कुरालाई िोसेर ल जाि त्यो सध ैँ तयार रहन्छ! 

यो िण्डको िु्य पाठ भिेको तपाईंले वचि सुन् िुहुैँर्दा, पढ्िुहुैँर्दा र अध्ययि गिुनहुैँर्दा त्यसलाई स्वीकार (ग्रहण) गिुन पछन (िकून स 

४:२०) र त्यसलाई बुझ्िको निनतत हरेक तवरल ेप्रयत् ि गिुनपछन (ित्ती १३:२३)! तुु न्त  तपाईंिा भएको उर्दानसिता, रलटाल 

गि ेबािी र व रभावजस्ता ििोवृनत्तलाई पररवतनि गिन र्ानलहाल्िुहोसर! 

 ढुङ्खगिेी ठाउैँिा परेको नबउ 

यो रवेगिा रई निणनय गररहाल्िे अनि गनहराइ र जरा िभएको हृर्दयको तस्वीर हो। तपाईंको हृर्दयको अवस्र्ा अर्वा 

ििोवृनत्त यस्तो हुैँर्दा, तपाईंले सोच-नवचार  िगरीकि परिेश् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि ु हुन्छ। पनछ रउि े

पररणािहरूलाई वास्त  िगरी तपाईंले परिेश् वरको वचि ग्रहण गिुन हुन्छ। सुु िा तपाईं परिशे् वरको वचिको बारेिा 

रोिानञ् चत अर्वा जोनसलो र्देनििु हुन्छ। तर, जब सिस्या र सतावट रउैँछ, तब तपाईं लड्िु हुिछे। तपाईंिा 'जराहरू'को 

किी भएकोले परिेश् वरको वचििा सुर्दढृ भई त्यसलाई रफूिा रा् ि सक् िु हुन् ि। अनि साैँचो चेलापििा रफूलाई 

रत्िसिपनण गिन, रफूलाई इन्कार गिन र परररएिा र्द:ुि भोग् ि र बनलर्दाि हुि ेकुरालाई िहसुस गिन तपाईं चकु् िु हुन्छ। 

यस िण्डको िु्य पाठ भिेको सब  पररनस्र्नतहरूिा परिेश् वरको वचिलाई जोगाइरा् ि ु (लूका ८:१५) र त्यसलाई सुर्दढृ 

पारेर नवश् वास गिुन अनि त्यसप्रनत रञाकाकारी हुिु हो! परिशे् वरको वचि सुन्र्दा त्यसप्रनत भाविात्िकरूपिा प्रभानवत हुि े

तपाईंको प्रवृनत्तलाई पररवतनि गिन तुु न्त  काि गिन र्ाल्िुहोसर! 

 काैँडाहरूको बीचिा परेको नबउ 

यो अरू कुि  कुराप्रनत िि गएको र नवभाजि भएको हृर्दयको तस्वीर हो। तपाईंको हृर्दयको अवस्र्ा अर्वा ििोवृनत्त यस 

दकनसिको हुैँर्दा, तपाईंले परिेश् वरको वचिको सट्टािा अरू कुराहरूप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि ुहुन्छ। यस्तो अवस्र्ािा तपाईंल े

गलत कुराहरूलाई प्रार्निकता दर्दिुहुन्छ। अनि परिेश् वरलाई प्रसन् ि पाि े कुराहरूभन्र्दा जीविको नचन्ता-दफक्री, धि-

सतपनत्तको छलकपट, जीविको िोजििा र अरू यस्त  कुराहरूप्रनत निरन्तर तपाईंको ध्याि जान्छ। तपाईंको हृर्दय सांसाररक 

र्ोकहरू र परिशे् वरका कुराहरूिा नवभानजत भएको हुन्छ। यस्ता सांसाररक कुराहरूल ेपरिेश् वरका कुराहरूलाई निसास्सी 

दर्दन्छ र यसको पररणािस्वरूप, परिशे् वरको वचिले तपाईंको जीवििा कुि  फल फलाउैँर्द ि। 

यस िण्डको िु् य पाठ भिेको तपाईंल ेरफ्िो हृर्दयलाई सफा, इिान्र्दार र असल रा् िु हो (लूका ८:१५)। जीविको नचन्ता-

दफक्री, धि-सतपनत्तको छलकपट, सांसाररक िोजिस्ती र यस्त  अरू गलत चाहिाहरूबाट रफ्िो हृर्दयलाई अलग रा् िुहोसर। 

तपाईंको नचन्ता-दफक्री, भौनतकवार्दी प्रवृनत्त, गलत चाहिाहरू र गलत प्रार्निकताहरूलाई पररवतनि गिन तुु न्त  काि गिन 

र्ाल्िुहोसर। 
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 असल जनिििा परेको नबउ 

यो प्रनतदक्रया जिाउि ेहृर्दय, नस्र्र हृर्दय, राम्रोसैँग तयार पाररएको हृर्दय र फलर्दायी हृर्दयको तस्वीर हो। तपाईंको हृर्दय 

यस्तो अवस्र्ा अर्वा यस्तो ििोवृनत्तको हुैँर्दा, येि ू ख्रीष्टल े चाहिुभएअिुसार तपाईंल े परिेश् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया 

जिाउिु हुन्छ। 

पनहलो दकनसिको जनििको नवपरीत, तपाईंले परिेश् वरको वचि सुन् िुहुन्छ, बुझ्िुहुन्छ र त्यसलाई स्वीकार गिुनहुन्छ (ित्ती 

१३:२३; िकून स ४:२०)। 

र्दोस्रो दकनसिको जनििको नवपरीत, परिशे् वरको वचिलाई तपाईंल ेरफ्िो हृर्दयको गनहराइिा रा् िु हुन्छ र सब  करठि 

पररनस्र्नतहरूिा तपाईं त्यसिा टाैँनसरहिुहुन्छ (लूका ८:१५)। 

तेस्रो दकनसिको जनििको नवपरीत, परिशे् वरको वचिलाई निसानस्सदर्दिे कुराहरूबाट तपाईंले रफ्िो हृर्दयलाई अलग रािी 

त्यसलाई सफा बिाई जोगाउि ुहुन्छ (लूका ८:१५)। 

तसर्न, चौर्ो दकनसिको जनििजस्त  भएपनछ तपाईंले पररश्रि र र्दढृतासार् परिेश् वरको निनतत फल फलाउिुहुन्छ (लकूा 

८:१५)। कनहले तपाईंल ेतीस गणुा बढी फल फलाउिु हुन्छ, र कनहलेकाहह सय गणुा बढी फल फलाउि ुहुन्छ (ित्ती १३:२३; 

िकून स ४:२०)! 

 यो र्दषृ्टान्तको सन्र्देि 

तपाईंको हृर्दयको अवस्र्ा र ििोवृनत्तले परिेश् वरको वचिप्रनत तपाईंल ेके प्रनतदक्रया (जवाफ) दर्दिुहुन्छ भन् ि ेकुरा निधानरण 

गछन। अनि परिेश् वरको वचिप्रनतको तपाईंको प्रनतदक्रयाले परिेश् वरको निनतत तपाईंल ेकनत फल फलाउिुहुिछे भन् िे कुरा 

निधानरण गछन (अर्वा तपाईंल ेकनत रनत्िक प्रभाव पािुनहुिछे भिी निधानरण गछन)। 

२. गपु् तिा वनृि हुि ेनबउको र्दषृ्टान्त  

 रनत्िक वनृि र फल फलाउि ेकुराको नजतिवेार को हो? 

 िकून स ४:२६-२९ पढ्िहुोसर। 

रटप्पणी -  

 वृनि िानिसहरूका लानग रहस्य हो (िकून स ४:२६-२७) 

प्रकृनतको के्षत्रिा, वृनि सध ैँ रहस्यिय रनहरएको छ! चाह ेबोट-नवु वा अर्वा रूिहरू होसर, अर्वा जिावरहरू होसर वा 

िानिसहरू होसर, नतिीहरूिा वृनि दकि अनि कसरी हुन्छ भिरे कस ल ेपनि पयानप् त अनि स्पष्टसैँग व्या्य गिन सक्र्द ि! रफूल े

छरेको नबउ उिािन र बढाउि सनक्र्दिैँ भिी पणूनरूपिा बुझेर पनि दकसािल ेरफ्िो िेतिा नबउ छछन। नबउिा अङ्खकुर रउिे, 

टुसा पलाउिे, बढ्र्द  जाि,े बाला निस्कि ेर त्यसिा फल फल्िे प्रदक्रयािा दकसािको कुि  नियन्त्रण हुैँर्द ि। नबउ छरेपनछ धेर  दर्दि 

धेर  रातसति दकसािले केही पनि गर्दैि, र पनि त्यहाैँ वृनि हुि ेकािचाहह भइरहकेो हुन्छ! तर त्यो कसरी हुन्छ भिी उसलाई 

र्ाहा हुैँर्द ि! त्यो वृनि पक् क  हुन्छ भिी दकसािले नबउलाई िाटोले ढाक्छ, घाैँसहरू ओिल्छ, िाटो ििेर िरि बिाउैँछ, िल 

हाल्छ, र सायर्द त्यो नवरूवािा पािी पनि हाल्छ। यी सब  कुराल े वृनिलाई सहज बिाउैँछ, तर ती कुराहरूल ेिातर वृनि 

गराउि सक्र्द ि! दकसािल े गिन सक् िे काि भिेको रफूल े छरेको नबउ उम्रेर बढ्र्द जािेछ भिी निश् चयता गरी कटिी गि े

सियलाई ध यनतापूवनक प्रनतक्षा गिुन हो। त्यहाैँ हुिे वृनिको पक्षलाई उसले पणूनरूपिा परिेश् वरिा छोडेर उहाैँक  काििा भर पिुन 

पछन। 

त्यस गरी, रनत्िक वृनि पनि रहस्य हो। परिशे् वरले ि  उहाैँको राज्य अर्वा िासि स्र्ापिा गि ेर िानिसहरूको हृर्दय र 

जीवििा वृनिको प्रदक्रया चलाउिु हुन्छ। उहाैँको इच्छाको कारणल े गर्दान ि  रनत्िक नबउ अर्वा बाइबलका वचिहरूल े

िानिसहरूको हृर्दय र जीवििा बढ्र्द  र िनििालीरूपिा प्रभाव पार्दै जाि े कुरा र्दाबी गर्दनछ र त्यसल े सािान्यरूपिा 

सिाजिा प्रभाव पार्दनछ (यूहन् िा ३:५-८; १ कोररन्र्ी ३:५-९)। 
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 नबउिा हुि ेक्षिताको िनि (िकून स ४:२८) 

कुि  र्दशृ्य कारणनविा र कुि  िािवीय सहायतानविा िाटोिा परेको नबउिा रफ  अङ्खकुर रउैँछ, अनि त्यो उम्रन्छ, त्यसिा 

डाैँठ बन्र्द जान्छ, बाला पलाउैँछ र अन्तिा त्यो बालािा पूरा फल नवकास हुन्छ। त्यो सािो नबउलाई परिेश् वरले वृनि हुिे 

रहस्य अर्वा गुप् त कुरा सुनतपिु भएजस्तो गरी, त्यो नबउलाई के गि,े कनहल ेगिे र कसरी गिे भिी ठीकसैँग र्ाहा हुन्छ। 

साैँच् च  परिेश् वरल ेत्यो सािो नबउलाई ठूलो क्षिताको िनि अर्वा योग्यता सुतपिुभएको छ। 

त्यस  गरी, परिेश् वरको वचििा ठूलो क्षिताको िनि छ। इसाईहरूले परिेश् वरको वचि प्रचार गिन हरेक दकनसल ेप्रयत् ि 

गछनिर र परिेश् वरको वचि िानिसहरूले बुझूिर र यदर्द सतभव छ भिे जीविको हरेक पक्ष, जस्त : पररवार, िण्डली, सरकार, 

निक्षा, कृनर्, उद्योग, व्यापार र सञ् चार जगतल े त्यसलाई पालि गरोसर भिी हछेनिर। जेजस्तो भए तापनि िािवीय 

सहायताबाट अलग भएर परिशे् वरको वचिलाई के गि,े कनहल ेगिे र त्यो कसरी गिे भिी सब  र्ाहा हुन्छ। र्ोर -र्ोर  गरी 

परिेश् वरको वचि एक व्यनिबाट अको व्यनि, एक रा्ट्रबबाट अको रा्ट्रब हुैँर्द  त्यसको िनि र प्रभाव बढ्र्द जान्छ तादक 

िानिसहरूको जीविको हरेक क्षेत्रले त्यो िहसुस गर्दनछ (१ पतु्रस १:२३-२:३; प्रेररत १९:१०)। 

 कटिीको सियिा अनन्ति नवजय हुिछे (िकून स ४:२९) 

िकूनस ४:२९ ल ेिानब्र्दकरूपिा यसो भन्र्दछ, एजब अन् ि पाक् छ, तब तुु न् त  उसले हैँनसया लगाउि र्ाल् छ, दकिभिे फसलको 

बेला रइपुगेको हुन् छ।” कटिीको व्या्या िाटकीय हुन्छ: एएकपटकए, जब कटिी गरि ेसिय रउैँछ, दकसािले कुि  नवलतब 

िगरीकि त्यो फसल कटिी गछन! दकसािले कटिी गि ेसिय ध यनतासार् प्रनतक्षा गिे कुरा अनत रिन्र्दिय र उत्साहजिक त्य 

हो, दकिभिे जब यो सिय रउैँछ, तब त्यो पणून नवजयिा रउिेछ! 

त्यस गरी, उहाैँको राज्यको निनतत परिेश् वरको योजिा परूा हुि  पछन र निश् चय त्यो परूा हुि गइरहछे! परिशे् वरको राज्यको 

रगिि कस ले रोक् ि सक्र्द ि! परिेश् वरले दर्दिुभएको व्यवस्र्ाअिुसार नबउिा अन्तरनिनहत गुणद्वारा त्यो वृनि हुन्छ, यद्यनप 

दकसािले पनि त्यो र्दे्र्द ि। त्यस गरी, हािील े सध ैँ िरे्दिे पनि परिेश् वरको राज्य उहाैँको इच्छाअिुसार वृनि हुैँर्द जान्छ! 

परिेश् वरको योजिाअिुसार तोदकएको घडीिा परिेश् वरको राज्य त्यसको पूणन सुन्र्दरतािा प्रकट हुिेछ (ित्ती १३:४१; प्रकाि 

११:१५)। 

 यो र्दषृ्टान्तको सन्र्देि 

िानिस होइि, तर परिशे् वर िात्र रनत्िक वृनिको रचिाकार हुिुहुन्छ। त्यसको ितलब पृ् वीका िानिसहरूको जीविको 

नवनभन् ि क्षेत्रहरू र नतिीहरूका हृर्दय र जीवििा परिेश् वरको िासिको स्र्ापिा र त्यसको प्रगनतको वृनिलाई त्यसल े

जिाउैँछ। यो काि उहाैँल ेरफ्िो सावनभौि िनििा गिुनहुन्छ। 

यो र्दषृ्टान्त परिेश् वरको कािको सन्र्दभनिा िािवीय उत्साह-उिङ्खग, िािवीय रर्दिनवार्द र िािवीय अधीरताको नवु ििा 

चेताउिी हो। िानिसहरूल ेयस्तो प्रश् ि गछनिर, एदकि परिेश् वरल े नछट्ट  ि  यो अन्धकार अनि भ्रष्ट संसारिा रफ्िो राज्यको 

पूणनता स्र्ानपत गिुन हुन् ि?ए यसको पररणािचाहह कनहलेकाहह निु त्साह, निरािावार्द, सङ्खका, पररश्रिको किी र र्दढृताको 

किी हुि जान्छ। यो र्दषृ्टान्तल ेहाम्रो निरािावार्दलाई रिावार्द र रर्दिनवार्दनतर फकानउि चाहन्छ। जहाैँ हािी रोप्छौ ैँ, त्यहाैँ 

एक दर्दि कटिी हुिेछ (यि या ५५:११)! यद्यनप त्यहाैँ र्ुप्र  कुराहरू हािी बुझ्र्द िौ ैँ, त पनि परिशे् वरको योजिा र उहाैँल े

बिाउिुभएको कायनक्रि असफल हुि सक्र्द ि र त्यो कनहल्य  असफल हुिछे ि! 

३. यी र्दईु र्दषृ्टान्तहरूबीचको सतबन्ध  

नसकािहुोसर - नबउ छिेको र्दषृ्टान्तल ेरनत्िक वृनिको सन्र्दभनिा िािवीय नजतिेवारीलाई जोड दर्दन्छ। तपाईंको जीवििा 

रनत्िक वृनिको पररणाि परिेश् वरको वचिप्रनत तपाईंको प्रनतदक्रयािा भर पछन। अनि परिेश् वरको वचिप्रनत तपाईंको 

प्रनतदक्रयाचाहह तपाईंको हृर्दयको अवस्र्ा र ििोवृनत्तिा भर पछन। 

गुप् तिा िौलाउिे नबउको र्दषृ्टान्तले रनत्िक वृनिको सन्र्दभनिा परिेश् वरको सावनभौनिकतािा जोड दर्दन्छ। तपाईं होइि, केवल 

परिेश् वर तपाईंको जीविको रनत्िक वृनिको रचिाकार (स्रष्टा) हुिु हुन्छ। उहाैँले रफ्िो राज्य वा िासि सावनभौि तवरल े

तपाईंको हृर्दयिा स्र्ानपत गिुन हुन्छ र तपाईंको जीवि र पृ्वीका हरेक क्षेत्रको सब  प्रगनतलाई उहाैँल े निधानरण गिुनहुन्छ। 

एपरिशे् वरल ेि  यसलाई वृनि गिुनहुन्छए (१ कोररन्र्ी ३:६)! इसाईहरूल ेरोप् िे र पािी हाल्िे काि गरेर परिशे् वरसैँग  काि गिुन 



© 2009 DOTA                                                निर्दनेिका पुस्तक १, 'चेलापि'                                              पृष्ठ िं. : 100 
 

पछन भन् िे त्यलाई यसले वर्मजत गर्दिै (१ कोररन्र्ी ३:६-९)। जेजस्तो भए तापनि, यो र्दषृ्टान्तले िानिसरूको हृर्दय र 

जीवििा काि गि े परिशे् वरको सावनभौनिकतालाई जोड दर्दन्छ। तब िात्र नबउ टुसाउैँछ, बढ्छ र फल फलाउैँछ, जब 

परिेश् वरले त्यसलाई वृनि गराउिु हुन्छ। 

 

 

ि. जीनवत र निजीव कुराहरूबीचको नभन् िता 

कार र रूिबीचको नभन् िताहरू के-के हुि? 

 

 

रटप्पणी - कार... 

- िृत वस्त ुहो र यो ितृ सािग्रीहरूबाट बनिएको हुन्छ 

- िानिसद्वारा रचिा गरी बिाइएको हो 

- बानहरबा सािािहरू जोहडर्द  लनगन्छ 

- सतपूणन पाटन-पूजानहरू बानहरबाट र्नपन्छिर 

- निनश् चत रकार हुन्छ र हजारौ ैँ उत्पार्दि गररन्छ 

- बिाउि र्ोर  सिय लाग्छ 

- धरे  ु प याैँ-प सा िूल्य पछन 

- यसल ेअको कार जन्िाउि सक्र्द ि 

- नबग्ररे जान्छ र निया लागरे काि िलाग् िे हुन्छ 

 

 
 

रटप्पणी - रूि... 

- नजउैँर्दो हुन्छ र जीनवत वस्तुझ ैँ बढ्र्द  जान्छ 

- परिेश् वरद्वारा रचिा गरी बिाइएको हो 

- निरन्तर नभत्रबाट वृनि हुन्छ 

- निरन्तर नभत्रबाट हरेक भाग वृनि हुन्छ 

- हरेक रूि र हरेक पातहरू अनद्वतीय हुन्छिर 

- वृनिको नवनभन् ि तहहरू हुन्छिर र यसल ेलािो सिय नलन्छ 

- र्ुप्र  ु प याैँ-प सा किाउि सक्छ 

- र्ुप्र  अरू रूिहरू उत्पाि गिन सदकन्छ 

- नस्र्र रहि सक्र्द ि, वृनि हुन्छ र िछन 

 

ग. वनृिको चरणहरू 

 

१. रूिको भौनतक (िारीररक) वनृिको तहहरू 

नचत्र कोिुनहोसर - िकून स ४:२८-२९ िा बताइएअिुसार वृनिको नवनभन् ि चरणहरू भएको नचत्र कोिुनहोसर। 

वृनिको चरणहरू भएको रेिानचत्र (तस्वीर) 

 

बीउ टुसा डाैँठ बाला 
बालािा 
पूरा र्दािा कटिी 
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नसकाउिहुोसर - एउटा चरणबाट अको चरणिा वृनि हुि ेपररवतनि क्रनिक तर अनत सुक्ष्िरूपिा हुिे गछन। बोट लािो भएर 

त्यसिा बाला पलाएको र बालािा र्दािाहरू उत्पार्दि भई भररएको कुरा दकसािल े ठीकसैँग र्दे्  ि सक्र्द ि। तर साधारण 

अवस्र्ाहरूिा नवरूवाको वृनि अपररहायन ि  हुन्छ। त्यसको वृनि हुि ेप्रदक्रयालाई कुि  कुराल ेरोक् ि सक्र्द ि। िारीररकरूपिा 

सब  दकनसिका जीनवत कुराहरू वृनि हुन्छि अर्वा िछनिर, तर ती एउट  अवस्र्ािा नस्र्र रहि सक्र्द ि। बोट-नवरूवा, रूिहरू, 

जिावरहरू र िानिसहरू वृनि हुि पछन अर्वा होइि भिे नतिीहरू ििछेिर, तर ढुङ्खगा र कारजस्तो नतिीहरू सध ैँ उस्त  रे्दनिि े

गरी नस्र्र रहि सक्र्द ििर। सब  जीनवत कुराहरू वृनिको नवनभन् ि चरणहरू पार गर्दै अनघ बढ्छिर। त्यस्त गरी, इसाईहरू पनि 

रनत्िकरूपिा वृनि हुि  पछन। नतिीहरू पनि वृनिको नवनभन् ि चरणहरू पार गर्दै बढ्ि ेगछनिर। 

२. इसाईको रनत्िक वनृि हुि ेचरणहरू 

 नहब्रकूो पत्रिा हरे्दान इसाईहरू वनृि हुि ेतीि वटा चरणहरू के-के हुिर? 

 नहब्र ू५:११-६:३ पढ्िहुोसर। 

रटप्पणी - यहाैँ लेिकल ेनहबू्र इसाईहरूलाई हप्काउैँछिर। यद्यनप नतिीहरू लािो सियर्देनि इसाईहरू भए तापनि नतिीहरू 

वृनि भएका छ ििर भिी नतिी भन्र्दछिर। इसाईहरूलाई तीि दकनसिले व्या्या गिन सदकन्छ : िाबालक, पररपक् व र निक्षक। 

यी प्रत्येक सिूहसैँग निततनलनित नविेर्ताहरू हुन्छिर। 

िाबालकहरू पररपक् व निक्षकहरू 

११ पर्द - नतिीहरूलाई बाइबल बुझ्ि गाह्रो 

हुन्छ। 

११ पर्द - नतिीहरू नसक् ििा दढला हुन्छिर। 

१२ पर्द - बुझ्ि र वृनि हुि नतिीहरूलाई 

निक्षकको िाैँचो पछन। 

१२ पर्द - नतिीहरूलाई र्दधू चानहन्छ 

(बाइबलको धेर  सनजलो निक्षाहरू)। 

१३ पर्द - नतिीहरू बाइबलको निक्षाहरूसैँग 

पररनचत भएका हुैँर्द ििर। 

१४ पर्द - नतिीहरूलाई असल र िराब 

छुट्याउि करठि हुन्छ। 

१४ पर्द - नतिीहरूले िैँदर्दलो िािा िान्छिर 

(नतिीहरू रफ ले बाइबल पढेर त्यसलाई 

अध्ययि गछनिर)। 

१४ पर्द - नतिीहरूले निरन्तर बाइबल 

प्रयोग गछनिर र त्यसको निक्षालाई अभ्यास 

गछनिर। 

१४ पर्द - नतिीहरूले के असल अनि के 

िराब भिी छुट्याउैँछिर। 

१२ पर्द - नतिीहरूले िाबालक 

इसाईहरूलाई नसकाएर पररपक् वतानतर 

वृनि गराउैँछिर। 

 

 कोररन्र्ीको पत्रिा इसाईहरूको वनृि हुि ेतीि वटा चरणहरू के-के हुिर? 

 १ कोररन्र्ी २:१५-३:११ पढ्िहुोसर। 

रटप्पणी - यहाैँ पावलले वास्तविा 'रनत्िक' भिेक के हो भिी कोरन्र्ीका िण्डली सिुर्दायलाई ले्छिर। यहाैँ पनि तीि 

दकनसिका इसाईहरू बताइएको छ: िाबालकहरू, रनत्िकहरू र सेवकहरू। ती प्रत्येकसैँग यी नविेर्ताहरू हुन्छिर। 

िाबालकहरू रनत्िकहरू (पररपक् व) सेवकहरू 

१ पर्द - नतिीहरूले अझ  सांसाररक 

िानिसहरूझ ैँ सोच्िे र व्यवहार गिे गछनिर। 

३ पर्द - नतिीहरूिा डाह र झगडा गिे 

स्वभावहरू हुन्छिर। 

४ पर्द - नतिीहरू सिूहहरूिा छुरट्टन्छिर। 

१६ पर्द - नतिीहरूले ख्रीष्टले झ ैँ नवचार 

गछनिर। 

१ पर्द - नतिीहरू रनत्िक हुन्छिर। 

५ पर्द - नतिीहरू परिेश् वरका सेवकहरू हुिर। 

प्रत्येकलाई परिेश् वरको काि तोदकएको छ। 

६ पर्द - केही सेवकहरूले रोप्छिर (प्रचार 

गछनिर)। अरू सेवकहरूले परिेश् वरको िेतिा 

पािी हाल्छिर (नवश् वासीहरूको वृनििा 

वास्ता गछनिर)। 

१० पर्द - केही सेवकहरूले जग बसाल्छिर 

(िानिसहरूलाई ख्रीष्टिा डोर् याउैँछिर)। अरू 

सेवकहरूले परिेश् वरको भविलाई नििानण 

गछनिर (नवश् वासीहरूलाई चेलापििा 

पररपक् व बिाउैँछिर) 
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 यहून् िाको पत्रिा उनल्लनित इसाईहरूको वनृिको तीि वटा चरणहरू के-के हुिर? 

 १ यहून् िा २:१२-१४ पढ्िहुोसर। 

रटप्पणी - यहाैँ यूहन् िाल ेरफ्िो नवनभन् ि चेलाहरूलाई ले् छिर। यहाैँ उनल्लनित इसाईहरूका तीि फरक दकनसिहरू यी हुिर: 

बालकहरू, जवाि िानिसहरू र नपताहरू। ती प्रत्येकसैँग यी नविेर्ताहरू हुन्छिर। 

बालकहरू जवाि िानिसहरू नपताहरू 

१२ पर्द - नतिीहरूको क्षिा भएको छ। 

१३ पर्द - नतिीहरूले परिेश् वर नपतालाई 

जान्र्दछिर। 

१४ पर्द - नतिीहरू बनलया हुन्छिर। 

परिेश् वरको वचि नतिीहरूिा वास 

गिुनहुन्छ। नतिीहरू र्दषु्टिानर् नवजयी भएका 

छिर। 

१४ पर्द - नतिीहरूले लािो सियर्दनेि 

परिेश् वरलाई जािेका छि। 

नतिीहरूसैँग (रनत्िक) सन्तािहरू छिर। 

 

 

ग. वनृिसतबन्धी पाठहरू 

१. इसाई वनृि 

हरेक इसाई वृनि हुि  पछन। प्रेररत पावल, प्रेररत यूहन् िा र नहबू्रको पुस्तको लेिक- यी सब ल ेइसाई वृनि हुि  पछन भिी स्पष्टसैँग 

बताउैँछिर। इसाई हुिु भिेको प्रदक्रया हो, तर पर्द (र्दजान) होइि। इसाई हुिु भिेको िरोकीकि निरन्तर तीर्न यात्रा गिुनजस्त  हो। 

उसले उिार पाएको दर्दिबाट सुु  भएको नबन्र्दकुो रेिा निरन्तर अनघ बढेर ख्रीष्टको र्दोस्रो रगिििा पूरा हुन्छ! 

२. इसाई वनृि हुि ेचरणहरू 

 इसाई वनृिको चरणहरू 

वृनि हुिे तीि वटा चरणहरू बाइबलल ेबताउैँछ। 

- बालक अवस्र्ा (ियाैँ नवश् वासी) 

- पररपक् व अवस्र्ा (चेला बिेको नवश् वासी) 

- सेवकको अवस्र्ा (सेवाको काि गिे) 

कनहलेकाहह कुि  इसाईिा यी वृनिका अवस्र्ाहरू एक-रपसिा िनप्टएका हुन्छिर। 

 हरेक इसाई एउटा अवस्र्ाबाट अको अवस्र्ािा वनृि हुि ुपछन। 

यदर्द तपाईं अझ  येि ूख्रीष्टिा ियाैँ नवश् वासी हुिुहुन्छ भि े... 

- तपाईंलाई बाइबलको सुु को निक्षाहरू (रनत्िक र्दधू) रवश्यक पछन। 

- तपाईंलाई वृनि हुिको निनतत सहायता गि ेअको पररपक् व इसाई (पराििनर्दाता वा निक्षक) रवश्यक पछन। 

- तपाईंको लक्ष् य भिेको रनत्िक पररपक् वतािा बढ्र्द जािु हो (यिेू ख्रीष्टको चेला हुि ुहो)। 

यदर्द तपाईं चलेा (येि ूख्रीष्टको पररपक् व अिुयायी) हुिुहुन्छ भिे ... 

- तपाईंल ेरफ्िो रनत्िक वृनि र रचरणको निनतत रफ  नजतिेवारी नलिुहोसर। 

- तपाईं रफ ले बाइबल अध्ययि गरी त्यसलाई तपाईंको जीवििा लागू गिुनहोसर (परिशे् वरसैँग व्यनिगत सियिा) र 

अरू इसाईहरूसैँग (सािो सिूहिा) बसेर बाइबल अध्ययि गिुनहोसर। 

- तपाईंको लक्ष् य भिेको फलर्दायी तवरले वृनि हुिु र ख्रीष्टको सेवक हुिु हो। 
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यदर्द तपाईं सेवक (येि ूख्रीष्ट र उहाैँको िण्डलीको) हुिुहुन्छ भिे ... 

- तपाईं येि ूख्रीष्टको चेलाको रूपिा निरन्तर वृनि हुैँर्द जािुहोसर। 

- येिू ख्रीष्टिा रत्िाहरू नजतेर (सुसिाचार प्रचार गरेर) परिेश् वरको सेवा गिुनहोसर र ती बचाइएका िानिसहरूलाई 

नििानण गिुनहोसर (चेलापिको तानलि दर्दएर)। 

- तपाईंको लक्ष् य भिेको परिेश् वरको िनहिा गिुन, उहाैँको राज्य फ लाउि ुर अरू िानिसहरूको जीवििा परिेश् वरको 

निनतत फल फलाउि ुहो। 

 

 

घ. व्यनिगत िलू्याङ्खकि 

 

१. प्रार्निा गरेर िलू्याङ्खकि गिुनहोसर। 

िान्त बसेर रफ्िो िलू्याङ्खकि गिुनहोसर। 

िानर् उनल्लनित नविेर्ताहरूिध्ये कुिचाहहल ेतपाईंलाई बढी व्या्या गछन? 

यसको बारेिा परिेश् वरले तपाईंलाई के गराउि चाहिुहुन्छ? 

२. प्रार्निा गरेर प्रनतविता जिाउिहुोसर। 

यदर्द तपाईं ियाैँ इसाई हुिुहुन्छ भिे, यिेू ख्रीष्टको चेला (पररपक् व इसाई) बन् िको निनतत रफूलाई सिर्मपत गिुनहोसर। 

यदर्द तपाईं पनहले ि  चेला बनिसक् िुभएको छ भि,े यिेू ख्रीष्टको सेवक बिी यी कािहरू गिनको निनतत रफूलाई सिर्मपत 

गिुनहोसर: 

- सुसिाचार प्रचार 

- चेलाहरू बिाउि ु(सिूहको अगवुा हुिु) 

- नसकाउिु वा प्रचार गिुन अर्वा ख्रीष्टको िण्डली (परिेश् वरको राज्य) िा भएका र्ुप्र  अरू सेवाहरूिध्ये कुि िा 

सहभागी हुिु। 

 

५ प्रार्निा (८ नििेट) 

परिशे् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि ेप्रार्निा 

 

तपाईंल ेरज जे कुरा नसक् िुभयो, त्यसको प्रनतदक्रया जिाउैँ र्द  पाल पालो छोटकरीिा परिेश् वरसैँग प्रार्निा गिुनहोसर। 

अर्वा, र्दईु वा तीि जिाको सिूहिा नवभाजि हुिुहोसर र तपाईंले रज नसक् िुभएको कुराको प्रनतदक्रया जिाउैँ र्द  परिेश् वरसैँग 

प्रार्निा गिुनहोसर। 

 

६ गहृकायनको निनतत तयारी (२ नििेट) 

अको हप् ताको लानग 
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(सिहूको अगवुा - यो तयारीको कागज सिूहका सर्दस्यहरूलाई दर्दिुहोसर अर्वा नतिीहरूलाई यो ले् ि लगाउिुहोसर।) 

१. प्रनतविता - रनत्िक पररपक् वतािा वृनि हुैँर्द जाि र फलर्दायी हुि प्रनतविता गिुनहोसर। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - प्रत्येक दर्दि यूहन् िा ४:२३-७:५२ बाट रधा अध्यायबाट परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउिुहोसर। ििपिे सत्यता पत्ता लगाउि ेनवनधको प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

३. बाइबल अध्ययि - तपाईंल े घरिा अको बाइबल अध्ययि तयार गिुनहोसर। प्रकाि २१:१-२२:६ (नवर्य: ि कता 

गइरहछुे?) बाइबल अध्ययिको लागी पाैँच वटा चरणहरू भएको नवनध प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणीहरू ले् िुहोसर। 

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 िोटबकुलाई अद्यावनधक गिुनहोसर। त्यसको निनतत रराधिाको रटप्पणीहरू, परिशे् वरसैँग 

व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दको रटप्पणीहरू, निक्षा दर्दर्दाको रटप्पणीहरू र यो तयारीलाई सिावेि गिुनहोसर। 
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पाठ : १० 
 

१ प्रार्निा 
 

 

सिहूको अगवुा - प्रार्निा गरेर तपाईंको सिूह र चेलालाहरू बिाउिे यो कायनक्रिलाई प्रभुिा सुतपिुहोसर। 

 

२ नसकेको कुरा बाड्ि ु(२० नििटे) 

यहून् िा 
 

तपाईंलाई तोदकएको बाइबल िण्ड (यूहन् िा ४:२३-७:५२) बाट परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा नसक् िुभएको 

कुराहरूिध्ये एउटा कुरा पाल पालो छोटकरी बाैँड्िुहोसर (अर्वा तपाईंको िोटबुकबाट पढ्िुहोसर)। 

नसकेको कुरा बाैँड्ि ेव्यनिल ेबोलेको सुन् िुहोसर, उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई स्वीकार गिुनहोस। उसल े

बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

 

३ बाइबल पर्द कण्ठ गिुन (२० नििेट) 

परिशे् वरको अगवुाइको निश् चयता -  नहतोपर्देि ३:५-६ 

 

क. बाइबल पर्द कण्ठ गि ेप्ररेणा 

व्यवस्र्ा ६:४-९ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिोसर र छलफल गिुनहोसर- बाइबल पर्दहरू, िण्डहरू र अध्यायहरू कण्ठ गिुन दकि िहत्वपूणन छ? 

रटप्पणी - कण्ठ गररएका बाइबल पर्दल ेतपाईंलाई बाइबलीय र्दढृ नवश् वास र तपाईंको पररवारिा बािी-व्यहोराहरू नििानण 

गिन सक्षि तलु्याउिछे। 

 

 

ि. ििि / ध्याि 

 

कण्ठ गिुनपिे बाइबल पर्दलाई 

सेतोपाटी अर्वा कालोपाटीिा  

यसरी ले् िुहोसर: 

परिेश् वरको अगुवाइको निश् चयता 

नहतोपर्देि ३:५-६ 

 

यो बाइबल पर्दलाई तपाईंको  

काडनको पछानडपरट्ट  

ले् िुहोसर। 

रफ् िो सारा हृर्दयल ेपरिेश् वरिा निश् चयता 

रािर  र तेरो रफ् ि  सिझिनििा भर िपरर   

रफ् िा सारा िागनिा उहाैँलाई सत झी,  

र उहाैँल ेतरेा िागनहरू  

सोझा तुल् याइदर्दिुहुिेछ। 

नहतोपर्देि ३:५-६ 
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१. तपाईंको सारा हृर्दयल ेपरिशे् वरिा निश् चयता रा् िहुोसर  

परिेश् वरिा 'निश् चयता' रा् ि ुभिेको परिेश् वरलाई तपाईंको जीविको िजबूत र नस्र्र जग बिाउिु हो अर्वा तपाईंको 

सतपूणन जीवि उहाैँको र्देिरेििा सुतपिु हो। त्यस गरी यो तपाईंलाई बचाउिको निनतत, तपाईंलाई नििानण अनि सुधार गिनको 

निनतत र तपाईंलाई अगुवाइ गिनको निनतत परिेश् वरिा निश् चयता गिुन हो। त्यस गरी यो उहाैँको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउिु 

पनि हो! 

अपूरो जगिानर् भवि नििानण गिन सतभव हुैँर्द ि। त्यस गरी परिेश् वरिा गररएको अपूरो नवश् वासिानर् बनलयो इसाई जीवि 

नििानण गिन सतभव हुैँर्द ि। अपरूो हृर्दयल े परिेश् वरिा निश् चयता गिन सतभव हुैँर्द ि। िािवीय सिझिा भर पिे कुरालाई 

हािीले निरन्तर इन्कार गि ै पछन अनि परिेश् वरका सिझिा भर पिन हािीले रफूलाई सिर्मपत गिै पछन। पृ्वीका 

कुराहरूलाई परिशे् वरको स्वगीय र्दनृष्टकोणबाट हिे ेअभ्यास गिुनहोसर (भजिसङ्खग्रह ७३:१६-१७ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। 

२. तपाईंको जीविको सब  िागनहरूिा परिेश् वरलाई स्वीकार गिुनहोसर 

कसरी हािी जीविको सब  िागनहरूिा परिशे् वरलाई व्यवहाररकरूपिा स्वीकार गिन सक्छौ ैँ? 

- इसाई बन् ि अर्वा कुि  काि इसाई तररकाल ेगिन लाज ििािेर (ित्ती १०:३२-३३) 

- कुि  काि गिुनभन्र्दा पनहले त्यसको िहत्वपूणन नवर्यिानर् ध्याि दर्दर्द  बाइबल अध्ययि गरेर (प्रेररत १७:११) 

- कुि  कुरा र काि गिुनभन्र्दा पनहले प्रार्निा गरेर (िहतेयाह १:११) 

- परिेश् वरलाई प्रसन् ि पािे कुरा िोजी गरेर र हािील ेगिे हरेक कुरािा परिशे् वरको िनहिा गरेर (१ कोररन्र्ी १०:३१) 

३. परिशे् वरल ेहाम्रो िागनहरू सोझो बिाइदर्दिहुुन्छ 

कनहलेकाहह परिेश् वरल ेहाम्रो योजिाहरू सफल बिाइदर्दिु हुन्छ (नहतोपर्देि १६:३) 

कनहलेकाहह परिेश् वरल ेहाम्रो सतु्रहरूलाई हािीसैँग निलापिा बस् ि दर्दिु हुन्छ (नहतोपर्दिे १६:७) 

कनहलेकाहह परिेश् वरल ेबन्र्द ढोकाहरू र बन्र्द हृर्दयहरू िोनलदर्दिु हुन्छ (कलस्सी ४:२-४) 

 

 

ग. 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। परिेश् वरको अगुवाइको निश् चयता- नहतोपर्देि ३:५-६ 

३. पुिरवलोकि गिुनहोसर। र्दईु-र्दईु जिाको सिूहिा नवभाजि हुिुहोसर र भिनर  कण्ठ गररएको बाइबल पर्दलाई एक-अकानल े

जाैँच् िुहोसर। 

 

४ बाइबल अध्ययि (७० नििेट) 

ि कहाैँ गइरहकेो छु?     प्रकाि २१:१-२२:६ 

 

नसकाउिहुोसर - प्रकािको पुस्तक अनन्ति सियको वणनि हो र यसिा येिू ख्रीष्टको सन्र्देिलाई र्दिनिहरूद्वारा प्रकट गररएको 

छ, जसिा नवनभन् ि नचन्हहरू र सङ्ख्याहरूलाई सिेरटएको छ। प्रकािक पुस्तक व्या्या गिन स्वयिर येि ूख्रीष्टल ेहािीलाई 

चाबीहरू (कुञ् जीहरू) दर्दि ुहुन्छ। यसलाई कसरी व्या्या गररि ुपछन भन् ि ेनियिहरू उहाैँल ेि  निधानरण गिुन हुन्छ। 
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प्रकािको पसु्तकलाई व्या्या गि ेरठ वटा चाबीहरू 

पनहलो चाबी - अगिवाणीको पुस्तक : यिे ूख्रीष्टको घोर्णाहरू 

प्रकाि २२:६; १९:१० पढ्िुहोसर। 

बाइबलिा भएको सब  प्रकािहरूको िध्यस्र्कतान प्रभु यिेू ख्रीष्ट हुि ुहुन्छ र त्यस गरी प्रकािको पुस्तकको िध्यस्र्कतान पनि 

उहाैँ ि  हुि ुहुन्छ (प्रकाि १:१)। 'पुरािो करारको अगिविाहरूको रत्िाका परिेश् वर' प्रभु येि ूख्रीष्ट ि  हुिुहुन्छ (प्रकाि 

२२:६)। यहाैँ जोर दर्दिुपि े कुरा के हो भिे पुरािो करारको अगिविाहरूद्वारा बोल्िुहुि ेपरिेश् वर येि ूख्रीष्ट हुि ु हुन्छ र 

नतिीहरूल ेपुकार गरेका परिशे् वर पनि उहाैँ ि  हुिु हुन्छ। 

'येिूको गवाही अगिवाणीको रत्िा हो' (प्रकाि १९:१०)। पुरािो करारिा अगिविाहरूिा उहाैँको रत्िाद्वारा येिलू े

बोल्िुभएका कुराहरू (१ पतु्रस १:९-१२)  र ियाैँ करारिा प्रेररतहरूिा उहाैँका रत्िाल े बोल्िुभएका कुराहरू (यूहन् िा 

१६:१३-१५) ि  'येिूको गवाही' हो। पुरािो करार र ियाैँ करारको रचिाकार अरू कोही िभएर येिू ख्रीष्टको रत्िा हुिु हुन्छ 

(१ पतु्रस १:९-१२; २ नतिोर्ी ३:१६)। प्रकाि १९:१० िा जोर दर्दि ु पि े कुरा भिेको यिेू ख्रीष्टल े परिशे् वरको बारेिा 

भन् िुभएका कुराहरू, िनसह भएर रउिुहुि ेउहाैँको बारेको कुराहरू, परिशे् वरका पुरािो करारको जि इस्राएलको बारेको 

कुराहरू, इस्राएलको निरन्तरता र त्यसको फ लावट, जसले संसारको सब  राष्टहरूका नवश् वासीहरूलाई सिेट्छ, त्यसबारेको 

कुराहरू (उत्पनत्त २२:१८; ित्ती २८:१९), राज्यबारेको कुराहरू र िण्डलीका कुराहरू- यी सब  साैँचो रत्िा अर्वा सब  

बाइबलीय अगिवाणीको रन्तररक नवर्यवस्तुहरू हुिर (प्रकाि १९:१०)। 

'अगिवाणी गिुन'को िानब्र्दक अर्न अगानड ि  भन् िु, घोर्णा गिुन र प्रचार गिुन हो। परिशे् वरको िुिबाट रएका कुराहरू िभई 

रफ्ि  दर्दिागको र्दिनिहरू बोल्िे अगिविाहरूलाई पुरािो करारल े चेताउिी दर्दन्छ (यर्मिया २३:१६-३२)! ियाैँ करारले 

पनि धरे  झूटा अगिविाहरूलाई चेताउिी दर्दन्छ (ित्ती २४:२४)। यिेू ख्रीष्टको घोर्णा गिुन र ियाैँ करारिा भएका नवर्य-

वस्तुहरूको घोर्णा गिुन ि  वास्तनवक अगिवाणी हो। इसाईल ेघोर्णा गिुनपि ेकुरा त्यही हो! इसाईहरू बाइबलिा लेनिएका 

कुराहरूभन्र्दा बानहर जाि ुहुैँर्द ि (१कोररन्र्ी ४:६; प्रकाि २२:१८-१९ सैँग तलुिा गिुनहोसर)! 

यसलाई अको तररकाले भन् ि े हो भिे, अगिवाणी गि े रनत्िक वरर्दाि भिेको बाइबलिा येिूल े रफ्िो बारेिा प्रकट 

गिुनभएका कुराहरू, उहाैँका वचिहरू र उहाैँका कािहरूको घोर्णा गिुन हो। त्यसकारण, बाइबलीय अगिवाणी भिेको 

भनवष्यको िानिसहरू र राष्टहरू (इस्राएल र अन्यजानतहरू)को बारेिा िििािी ढङ्खगिा नवनभन् ि दकनसिका घोर्णा गिुन 

होइि, तर यिे ू ख्रीष्टलाई र उहाैँको सन्र्देिलाई घोर्णा गिुन हो! परुािो करारको अगिविाहरूको साैँचो नवर्यवस्तलुाई 

(सारलाई) ियाैँ करारिा येिूको गवाहीिा प्रकट गररएको छ! येिू को हुिु हुन्छ, उहाैँल ेके भन् िुभयो, अनि उहाैँल ेके गिुनभयो- 

यी सब  कुराहरू पुरािो करारको अगिवाणीको पररपणूनता हुिर (ित्ती ५:१७)। परुिो करारका अगिविाहरूल े छायाको 

रूपिा भनवष्यको तयारीको घोर्णाहरूद्वारा भन् ि िोजेका कुराहरू ि  ियाैँ करारिा लनेिएका येिूले प्रकट गिुनभएको, 

नसकाउिुभएको र रञाका गिुनभएको कुराहरू हुिर (ित्ती ५:१७; प्रेररत ३:१८; कलस्सी २:१७; नहबू्र ८:६; १०:१; १ पतु्रस 

१:१०१२)। 

त्यस कारण, प्रकािको पसु्तकलाई केवल बाइबलको प्रकािद्वारा िात्र व्या्या गररिु पछन (र अर्न िोनलिु पछन)। त्यस गरी 

पुरािो करारलाई चाहह ियाैँ करारको प्रकािद्वारा िात्र व्या्या गररि ुपछन! 

र्दोस्रो चाबी - यो पुस्तकको सन्र्दिे हरेक पाठकलाई रनिर्र दर्दि ुहो 

प्रकाि १:३ पढ्िुहोसर। 

प्रकािको पुस्तको अनभप्राय िानिसहरूलाई त्रनसत पािुन र डरिा रा् िु होइि। येिलूे यसरी प्रनतञाका गिुन हुन्छ: एत् यो धन् य हो, 

जसले अगिवाणीका यी वचिहरू उच् च स् वरल ेपाठ गर्दनछ, र धन् य हुिर  नतिीहरू, जसले सुन् र्दछिर  र त् यहाैँ लेनिएका कुरा 

पालि गर्दनछिर ए (प्रकाि १:३:२२:७)। ख्रीष्ट नवजयी हुिु हुन्छ र इसाईहरूचाहह ख्रीष्टसैँग रहरे नवजयी भन्र्दा पनि नवजयी हुिर 

भन् िे त्य ि  यो पसु्तकको सन्र्दिे हो (प्रकाि १७:१४; रोिी ८:३७-३९)। यो सन्र्देिको उदे्दश्य भिेको इसाईहरूलाई रफ्िो 

पुस्तािा नवश् वासको असल लडाइैँ लड्िको निनतत उते्तनजत र प्रोत्सानहत बिाउि ु हो। यसल े ख्रीष्ट र ख्रीष्टसैँग हुिे 

नवश् वासीहरूको अनन्ति नवजयलाई प्रकट गर्दनछ। त्यस गरी यसले परिेश् वरको राज्यको अनन्ति अवस्र्ाको स्र्ापिालाई पनि 



© 2009 DOTA                                                निर्दनेिका पुस्तक १, 'चेलापि'                                              पृष्ठ िं. : 108 
 

प्रकट गर्दनछ, जसलाई 'ियाैँ पृ्वी' भनिन्छ। त्यसकारण, यो पसु्तकको सन्र्देिको अनभप्राय भिेको हरेक पाठकलाई रनिर्र दर्दि ु

हो! 

तसे्रो चाबी  - यो पुस्तकको सन्र्दिे ख्रीष्टको पनहलो रगििर्दनेि र्दोस्रो रगििसतिका पाठकहरूप्रनत लनक्षत र 

अनभप्ररेरत छ 

प्रकाि १:१,३; २२:६,१० पढ्िुहोसर। 

प्रेररत यूहन् िासैँग बोल्र्द गिुनभएको सियिा येिूल ेभन् िुभयो, एयेिू ख्रीष् टको प्रकाि, जो परिशे् वरल ेचाैँड  हुि रउि ेकुराहरू 

रफ् िा सेवकहरूलाई र्देिाउि उहाैँलाई दर्दिुभयो ... यस पसु् तकको अगिवाणीका वचििा िोहोर िलगाऊ, दकिदक सिय 

िनजक  छए (प्रकाि १:१,३; २२:६,१०)। यसको अर्न के हो भि,े प्रकािको पुस्तकिा प्रकट गररएका र्दिनिहरू ख्रीष्टको पनहलो 

रगििबाट तुु न्त  िहसुस गिन र्ानलयो। प्रकािको पुस्तकको सन्र्देिल े ख्रीष्टको पनहलो रगििर्देनि उहाैँको र्दोस्रो 

रगििसतिको सतपूणन वतनिाि ियाैँ करारको अवनधलाई (युगलाई) प्रभाव पार्दनछ। तसर्न, प्रकािको पसु्तकको सन्र्दिे सब  

पुस्ताका इसाईहरूको निनतत लनक्षत र अनभप्रेररत छ! 

चौर्ो चाबी - यो पसु्तकिा भएका नचन्हहरूल ेत्यसको िानब्र्दक अर्नहरूभन्र्दा निक  उच् च र िहािर यर्ार्नहरूलाई 

प्रनतनिनधत्व गछन 

प्रकाि १:१,२०; ५:५ पढ्िुहोसर। 

येिूको सन्र्देि बुझ्ि दर्दिुहुिे अर्वा त्यसलाई प्रकट गररदर्दिु हुिे स्वयिर येिू हुिु हुन्छ भिी उहाैँले भन् िुभयो (प्रकाि १:१)। 

'जान् ि दर्दिुभयो' भन् ि ेिब्र्दलाई सुु को ग्रीक भार्ािा हिे ेहो भिे त्यसको अर्न नचन्हरू अर्वा सङ्खकेतहरू अर्वा प्रतीकहरू 

अर्वा अलङ्खकाररक वा लाक्षनणक भार्ा अर्वा नचत्र वा तस्वीरद्वारा बुझ्िु भन् िे हुन्छ! त्यस कारणल ेगर्दान प्रकािको पुस्तकिा 

हािी र्ुप्र  नचन्हहरू र सङ्ख्याहरू पाउैँछौ। र हािील ेती प्रत्येक नचन्हले के बुझाउैँछ भिी बुझ्िु पछन; जस्त : प्रकाि १:१२-

१३,१६ िा सात वटा सािर्दािहरूको िाझिा िडा हुिे िानिस र उहाैँल ेर्दानहिे हातिा सात वटा ताराहरू पदक्ररहिुभएको 

नर्यो भन् िे नचन्ह उनल्लनित छ। प्रकाि १:२० िा स्वयिर येिूले ती नचन्हहरूको अर्न बताउिु हुन्छ। सािर्दािहरूल े

िानब्र्दकरूपिा बत्ती बाल्ि े सािर्दािहरूलाई बुझाउैँ र्द ि, तर त्यसले सात वटा िण्डलीहरूलाई प्रनतनिनधत्व गछन। त्यस गरी 

सात वटा ताराहरूले पनि िानब्र्दकरूपिा ताराहरूलाई होइि तर स्वगनर्दतूहरूलाई बुझाउैँछ अर्वा नतिीहरूले सात वटा 

िण्डलीहरूलाई प्रनतनिनधत्व गछन। प्रकाि ५:६ िा उल्लेनित एससहासिको बीचिा िडा हुिु हुिे िाररएकाजस्ता र्देनििे र्ुिा' 

भिेको कू्रसिा िरेर पुिु त्र्ाि हुिुहुिे येि ूख्रीष्टको नचत्रण हो। 

पाैँचौ चाबी - यस पुस्तकिा भएका सङ्ख्याहरूको पनि साङ्खकेनतक अर्न छ र यसल ेती सङ्ख्याहरूका िहत्वभन्र्दा 

निक  उच् च र िहािर यर्ार्नहरूलाई बझुाउैँछ 

प्रकाि ५:६; २:७ पढ्िुहोसर। 

सङ्ख्या 'सात' पनवत्र सङ्ख्या हो। यसल े'ईश् वरीय नसिता'लाई बुझाउैँछ। परिेश् वरल ेसृनष्टको सब  काि सृनष्टको सातौ ैँ दर्दििा 

पूरा गिुनभयो भिी उत्पनत्त २:१ ले बाताउैँछ। यो सङ्ख्याल े सृनष्टको ईश् वरीय नसितालाई सङ्खकेत गछन। प्रकाि ५:६ िा 

एउहाैँका सात वटा सीङ र सात वटा रैँिा नर्ए, जुिहरू सारा पृ् वीिा पठाइएका परिेश् वरका सात रत् िा हुिर ए भिी 

लेनिएको छ, र यसल ेयो संसारिा पनवत्र रत्िाद्वारा ख्रीष्ट सवनिनििािर र सवनञाकािी हुिु हुन्छ भन् िे कुरालाई सङ्खकेत गछन। 

त्यस गरी प्रकाि २:७ िा उनल्लनित सात वटा सािर्दािहरूले एनसया िाइिरिा भएका सात ऐनतहानसक िण्डलीहरूलाई 

बुझाउैँछ, र त्यसल ेअनहल ेिुनिको इनतहासिा संसारका सब  िण्डलीहरूको प्रनतनिनधत्व गछन। र प्रकाि २ र ३ अध्यायहरूिा 

ती सात वटा िण्डलीहरूलाई लेनिएका पत्रहरूले िािव इनतहासिा नवनभन् ि िालका पररनस्र्नतहरूिा रहकेा संसारको सब  

िण्डलीहरूलाई ख्रीष्टले ले् िुहुिे व्यनिगत पत्रलाई नचत्रण गछन। 

छ ठौ ैँ चाबी - सतपणून पसु्तकलाई सात वटा सिािान्तर िण्डहरूिा नवभाजि गररएको छ र प्रत्यके िण्डल ेियाैँ 

करारको परूा अवनधलाई बझुाउैँछ 
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प्रकाि १२:५; १४:१४-१६ पढ्िुहोसर। 

जसरी सुसिाचारका चार पुस्तकहरूल े सिािान्तरूपिा येि ू ख्रीष्टको जीविी, काि, िृत्य ु र पिुु त्र्ािलाई घोर्णा गछन, 

त्यसरी ि  प्रकािको पुस्तकको प्रत्येक िण्डले ख्रीष्टको पनहलो रगििर्देनि नलएर र्दोस्रो रगििसतिका ियाैँ कराको सतपूणन 

अवनधलाई बुझाउैँछ; जस्त : पनहलो िण्ड (१ र्देनि ३ अध्याहहरू) यिेू ख्रीष्टको पनहलो रगिििा उहाैँको िृत्यु, पुिु त्र्ाि र 

िासिबाट सुु  हुन्छ (प्रकाि १:५) र त्यो उहाैँको र्दोस्रो रगिििा पगुेपनछ, को-को नवजयी हुिेछ भिर  िे प्रनतञाकाको बुझाइिा 

अन्त हुन्छ (प्रकाि २:७:३:१२)। यो िण्डल ेियाैँ करारको सतपूणन अवनधिा स्र्ापिा हुिे संग्राििील (लडाकु) िण्डलीको 

बारेिा वणनि गछन। र्दोस्रो िण्ड (४ र्देनि ७ अध्यायहरू) िुनिको इनतहासिा िहािर घटिाहरू घटाउि ेर अनधकार प्रकट गि े

ख्रीष्टको पनहलो रगििबाट सुु  हुन्छ (प्रकाि ५:१-१०) र अनन्ति न्यायको निनतत रउिुहुि ेख्रीष्टको र्दोस्रो रगिििा पगुेर 

अन्त हुन्छ (प्रकाि ६:१२-१७)। सतपूणन ियाैँ करार अवनधिा संसारिा िण्डलील ेभोग् ि ेसतावटलाई यस िण्डल ेवणनि गर्दनछ। 

चौर्ो िण्ड (१२ र्देनि १४ अध्यायहरू) उहाैँको जन्ि र स्वगानरोहणको ख्रीष्टको पनहलो रगििबाट सुु  भई (प्रकाि १२:५) 

उहाैँ अनन्ति न्यायको दर्दििा धार्मिक र अधार्मिकहरूको कटिी गिन रउिुहुि ेख्रीष्टको र्दोस्रो रगिििा अन्त हुन्छ (प्रकाि 

१४:१४-२०)। यस िण्डले अनजङ्खगर र त्यसको सहयोगीहरूिानर् ख्रीष्ट र उहाैँको िण्डलीले गिे नवजयलाई वणनि गछन। 

नविेर्गरी तेस्रो िण्ड (प्रकाि ११:७), चौर्ो िण्ड (प्रकाि १३:७), पाैँचौ ैँ िण्ड (प्रकाि १६:१२-१६), छ ठौ ैँ िण्ड (प्रकाि 

१९:१७-१९) र सातौ ैँ िण्ड (प्रकाि २०:७-९) िा व्या्या गररएको एक िात्र 'अनन्ति युि'लाई पनि ध्याि दर्दिुहोसर। 

सातौ ैँ चाबी - यो पसु्तकका सात वटा िण्डहरूलाई िौसिअिसुार बढ्र्दो क्रििा निलाएर रानिएका छिर 

प्रकाि २:२७; ६:१२-१७; १६:१७-२१; २०:११-१५ पढ्िुहोसर। 

यद्यनप प्रकािको पुस्तकको सात वटा िण्डहरूल ेसिािन्तररूपिा ख्रीष्टको पनहलो रगिि र र्दोस्रो रगििबीचको सिय 

अवनधलाई बुझाउिे भए तापनि नयिीहरूल े क्रि सैँग बढ्र्दोरूपिा अनघ बढी ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििको ठीक अनघ हुि े

घटिाहरूलाई जोर दर्दर्द जान्छिर। यी िण्डहरूले अनन्ति न्यायको दर्दिलाई क्रि सैँग जोर दर्दर्दछ; जस्त : िण्ड एकले अनन्ति 

न्यायको दर्दिको सूचिा दर्दन्छ (२:२७), र्दोस्रो िण्ड (६:१२-१७) र तेस्रो िण्ड (११:१८) ले उि अनन्ति न्यायको दर्दिको 

पररचय दर्दन्छ, चौर्ो िण्ड (१४:१४-२०), पाैँचौ ैँ िण्ड (१६:१७-२१) र छ ठौ ैँ िण्ड (१८:१-२४) ल ेनचन्हहरूद्वारा अनन्ति 

न्यायलाई व्या्या गछनिर र सातौ ैँ िण्ड (२०:११-१५) िा भएका नचन्हहरूल ेउि अनन्ति न्यायको दर्दिलाई व्या्या गछन। 

त्यस गरी त्यसल ेिण्डलीको अवस्र्ालाई पनि क्रनिकरूपिा जोर दर्दर्दछ (३:१२-१३; ७:९-१७; ११:१५; १४:१-५; १५:२-

४; १९:१-१०; २१:१-२२:५)। र त्यस गरी ती प्रत्येक िण्डिा उि पुस्तकको सन्र्देिको क्रनिक व्या्या पनि उनल्लनित छ। 

रठौ ैँ चाबी - प्रकाि २१:१-२२:५ िा ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पनहल ेवतनिाि सियिा यो पृ् वीिा िण्डलीको 

वास्तनवक यर्ार्न (रर्दिन) लाई प्रकट गर्दनछ, जिु ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििपनछ ियाैँ पृ् वीिा हुि े िण्डलीको 

वास्तनवक नसिताको ज्योनतिा रउिवेाला छ 

प्रकाि २१:२ पढ्िुहोसर। 

'स्वगीय यरूिलेि' ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पनहलेको वतनिाि सियिा स्वगन र पृ्वीिा भएका परिेश् वरका सब  

जिहरूलाई बुझाउिे नचन्ह हो (गलाती ४:२४-२६; नहबू्र १२:२२-२४)। प्रकाि २१:१ र्देनि २२:५ सति प्रयोग गररएका 

वतनिाि अपूणन कालको दक्रयापर्दहरूले ती सब  घटिाहरू वतनिाि सियिा भइरहकेा छिर भिी बुझाउैँछ; जस्त : ियाैँ यरूिलिे 

तल रइरहकेो छ; ख्रीष्टले हरेक कुरा ियाैँ र साैँचो बिाउैँ र्द हुिुहुन्छ; र इसाईहरूल े नवजय पाउैँ र्द छिर (प्रकाि २१:२,५,७)। 

त्यसकारण, 'ियाैँ यरूिलेि' भिेको ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पनछ हुि ेियाैँ पृ्वीको परिेश् वरका जिहरूको नसि अनि 

वास्तनवक नचन्हको प्रतीक होइि (प्रकाि २१:९-१०), तर यो त ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पनहल े अनहलेको वतनिाि 

पृ्वीिा बस् िे परिशे् वरका जिहरूको वास्तनवक रर्दिनको नचन्ह पनि हो। 

 



© 2009 DOTA                                                निर्दनेिका पुस्तक १, 'चेलापि'                                              पृष्ठ िं. : 110 
 

बाइबल अध्ययि 

प्रकाि २१:१-२२:६ लाई सब  निलेर अध्ययि गिन बाइबल अध्ययिको पाैँच चरणहरू भएको नवनध प्रयोग गिुनहोसर। 

 

चरण: १ - पढ्िहुोसर।                               परिशे् वरको वचि 

रउिुहोसर, हािी सब  निलेर प्रकाि २१:१-२२:६ पढौ ैँ। 

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

 

 

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 बुझ्िभुएको एक वा र्दईु सत्यताहरू पत्ता लगाउिुहोसर। ती कुराहरूका बारेिा नवचार गिुनहोसर र    

त्यसलाई रफ्िो िोटबुकिा ले् िुहोसर। 

बाैँड्िहुोसर -  (सिूहका िानिसहरूल ेनवचार गिन र ले् ि कररब र्दईु नििेट लगाएपनछ, त्यसलाई पाल पालो बाैँड्िुहोसर। 

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

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

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

 

प्रकाि २१:३-४ 

िोज १ - परिेश् वरसैँग हुि ेभनवष्यको सतबन्ध 

ियाैँ स्वगन र ियाैँ पृ्वी हुिभुन्र्दा पनहल े परिेश् वर स्वगनिा वास गरररहिुभएको छ र हािी िानिसहरूचाहह पृ्वीिा 

बनसरहकेा छौ ैँ। यद्यनप ख्रीष्टिा गरेको नवश् वासद्वारा हािी परिेश् वरकहाैँ पुग् ि सके तापनि उहाैँ अझ  अर्दशृ्य ि  हुिु हुन्छ! 

ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििपनछ ियाैँ स्वगन ियाैँ पृ्वी हुिछे र त्यनतबेला परिशे् वर रफ्ि  जिहरूको िाझिा वास गरररहिु भएको 

हुिेछ! त्यनतबेला परिशे् वर र्दे्  ि सदकिे र िानिस उहाैँकहाैँ पगु् ि सक् िछेिर। उि ियाैँ पृ्वीिा हुिे सब भन्र्दा िहत्वपूणन घटिा 

भिेको परिशे् वरसैँगको िानिसको सतबन्ध हो! त्यनतबेला परिेश् वरसैँगको सतबन्ध अनत ि  व्यनिगत र घनिष्ठ हुिेछ। उहाैँल े

त्यनतबेला वतनिाि पृ्वीको पाप र र्द:ुि-कष्टको हरेक र्दाग र सतझिालाई िेटाउिुहुिेछ। उहाैँले िेरो रैँिाको हरेक रैँि ु

पुनछदर्दिुहुिछे। उहाैँले िेरो पाप र पीडाको र्दागहरूलाई निको पािुनहुिेछ। उहाैँले िलाई निरन्तर जीविको पूणनताको अिुभव 

गिन दर्दिुहुिछे। उहाैँल ेिलाई ञाकाि, रिन्र्द र पनवत्रताको ज्योनतिा हहड्ि दर्दिुहुिछे। र ि ले उहाैँको िुहारलाई हिेछुे। 

 

 

प्रकाि २२:३-५ 

िोज २ - परिेश् वरको लानग भनवष्यको काि 

परिेश् वरका जिहरूल ेरफूलाई ियाैँ पृ्वीिा अनत अर्नपणून दक्रयाकलापहरूिा व्यस्त बिाइरहिेछिर। नतिीहरू ियाैँ पृ्वीको 

हकर्दार हुिछेिर, उि ियाैँ पृ्वीिा िासि गिछेिर र त्यहाैँ परिेश् वरको सेवा गिछेिर। 'अिन्त जीवि' भिेको अिन्तसति केही 

िगरेर बस् िे होइि, तर अिन्तसति अनत ि  िहत्वपूणन कुराहरू गरररहि ेजीवि हो! ख्रीष्टिा नवश् वास गिे अरू सब  र्दाजुभाइ-

दर्दर्दीबनहिीहरूको सार्िा ि त्यनतबेला अनन्ति ढाैँचािा भएको परिेश् वरको राज्यको हकर्दार हुिछुे, जसलाई ियाैँ स्वगन र 

ियाैँ पृ्वी भनिन्छ। हािीले उि ियाैँ पृ्वीिा हुिे परिशे् वरको राज्यिा उहाैँसैँग  िासि गिछेौ ैँ। हािी परिेश् वरको िुनि रहरे 
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सेवा गिछेौ ैँ। त्यनतबेला सब  सिस्या र करठि कायनहरू हटाइएको हुिेछ। त्यनतबेला हािी रएका हरेक रा्ट्रबबाट सुन्र्दरता, 

िनहिा र रर्दर उि राज्यिा ल्याउिेछौ ैँ। 

 

 

चरण: ३ - प्रश् ि                              व्या्याहरू 

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

प्रकाि २१:१-२२:६ िा भएका सब  सत्यताहरू बुझ्ि कोनसस गरौ ैँ र त्यहकाैँ अझ  िबुझेका कुराहरू छिर भि ेप्रश् ि सोधौ ैँ। 

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

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

प्रश् िहरू सब को सािु बाैँड्ि 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।) 

 

प्रकाि २१:१ 

प्रश् ि १ - ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििपनछ, इसाईहरू स्वगनिा बस् िछेिर, दक पृ् वीिा बस् िछेिर? 

रटप्पणी - 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पनहल े

िारीररकरूपिा िरेका सब  नवश् वासीहरूका रत्िाहरू स्वगनिा जान्छ, र त्यो ठाउैँ  परिेश् वरको वासस्र्ाि हो (२ ििूएल 

१२:२३; उपर्देिक १२:७; लकूा १६:२२; २ कोररन्र्ी ५:१; दफनलप्पी १:२३; प्रकाि २०:४)। 'स्वगन'लाई (Heaven) 

साङ्खकेनतकरूपिा बुझाउि 'स्वगनलोक' (Paradise) भनिन्छ (लूका २३:४३; २ कोररन्र्ी १२:३-४; प्रकाि २:७)। 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पछानड 

इसाईहरूको अनन्ति गन्तव्य 'स्वगनलोक' होइि। 'स्वगनलोक भिेको स्वगनको रिनन्र्दत ठाउैँ  हो' भन् ि ेइसाईहरूिाझ लोकनप्रय 

नवश् वास साैँचो होइि। वास्तविा इसाईहरूको अनन्ति गन्तव्य ियाैँ पृ्वी हो, जुि स्वगनलोकभन्र्दा अनत ि  ठूलो कुरा हो! 

पुरािो स्वगनलोक पृ्वीको िध्यपूवनको कुि  ठाउैँिा फलफूलका रूिहरू भएको सािो बग ैँचा नर्यो, तर ियाैँ पृ्वीचाहह 

पूणनरूपिा िवीकरण गररएको पृ्वी हुिेछ (रोिी ४:१३; ८:१९-२१)! परुािो स्वगनलोकिा ि ताि प्रवेि गिन सक््यो, 

िानिसले पाप गिन सक््यो र नतिीहरू रनत्िकरूपिा, िारीररकरूपिा र अिन्तरूपिा ििे ग्यो! तर ियाैँ पृ्वीचाहह 

धार्मिकताको यस्तो घर हुिछे, जहाैँ अिुि कुरा कनहल्य  प्रवेि गिन पाउिे छ ि (२ पतु्रस ३:१३; प्रकाि २१:२७)! उि ियाैँ 

पृ्वीिा ि ताि, पाप अर्वा िृत्युजस्ता कुि  कुराको अनस्तत्व हुिेछ ि (प्रकाि २१:४)! 

अनन्ति न्यायको दर्दििा ख्रीष्टको स्वगनर्दतूहरूले उहाैँको राज्यबाट पाप गिन लगाउिे हरेक र्ोक र र्दषु्ट काि गिेहरूलाई 

हटाउिेछिर (ित्ती १३:४१)। पृ् वीिा पापपूणन रहकेो हरेक कुरा अनि हरेक व्यनिलाई त्यनतबेला प्रकट गरेर रगोद्वारा िष्ट 

पाररिेछ। परुािो ब्रह्माण्ड र पुरािो पृ्वी नबतेर जािछेिर र ियाैँ ब्रह्माण्ड र ियाैँ पृ्वी हुिछेिर (२ पतु्रस ३:१०-१३)। 
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प्रकाि २१:१ 

प्रश् ि २ - दकि त्यहाैँ कुि  सिदु्र हुिछे ि? 

रटप्पणी - 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पनहल े

'सिुद्र' अिान्त अनि एक-रपसिा िेलनिलापिा िबसी यिु गरररहि े रा्ट्रबहरूको नचन्ह हो (यि या ८:७: १७:१२)। यो 

र्दषु्टको लर्ानलङ्खग अनि अव्यवनस्र्त िनि हो, जसल ेजीविलाई धतकी दर्दर्दछ। यसल े 'सिदु्रबाट निनस्करएको' पि ु (ख्रीष्ट 

नवरोधी, प्रकाि १३:१; र्दानिएल ७:२-७ सैँग तलुाि गिुनहोसर), र 'धेर  पािीहरूिानर्' बस् िे िहािर वेश्यालाई (बेनबलोि, 

प्रकाि १७:१५) रराधिा गि ेरा्ट्रबहरूलाई बुझाउैँछ। 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पछानड 

त्यहाैँ कुि  'सिुद्र' हुिछे िर। यसले ियाैँ पृ्वीिा पािीको िहासागरहरू हुिेछ ििर भिी बताउैँ र्द ि, तर त्यहाैँ कुि  भनिहीि 

कुराहरू, इसाई नवरोधी रा्ट्रबहरू अर्वा कुि  र्दषु्ट र लर्ानलङ्खग दकनसिका िनिहरू हुिेछ ििर भिी बताउैँछ! त्यनतबेला कुि  

युि हुिेछेि! केवल िानन्त िात्र हुिेछ! 

 

 

प्रकाि २१:२,९-११ 

प्रश् ि ३ - स्वगनबाट निनस्करउि ेपनवत्र सहर, ियाैँ यरूिलिेल ेकेको प्रनतनिनधत्व गछन (केलाई बुझाउैँछ)? 

रटप्पणी - 

 क. बबेोलोि र यरूिलिे 

बेनबलोि सहर भिेको अनवश् वासी र अपनवत्र िानिसहरू र पृ्वीको पुरािो व्यवस्र्ाको नचत्रण हो (प्रकाि १७:१-२,५,१८) 

अनि यरूिलेि सहरचाहह नवश् वासी र पनवत्र परिेश् वरका जिहरू सार्  पृ्वीको ियाैँ व्यवस्र्ाको नचत्रण हो (नहबू्र ११:९-

१०,१३-१६)। 

 ि. स्वगीय यरूिलिे र ियाैँ यरूिलिे 

स्वगीय यरूिलेि र ियाैँ यरूिलेि- यी र्दबु  िानब्र्दक अर्नअिुसारको सहरहरू होइिि, तर सब  नवश् वासीहरूको सिुर्दायको 

(िण्डलीको) नचत्रण हो। रकाििा अनन्ति न्याय भइसकेपनछ, स्वगीय यरूिलेि (ख्रीष्ट र सब  नवश् वासीहरू भएको िण्डली) 

ियाैँ यरूिलेिको रूपिा ियाैँ पृ्वीिा ओर्मलरउिेछ (प्रकाि २०:११-२१:२)। र उि ियाैँ पृ्वीिा परिेश् वर ख्रीष्टिा 

हुिभुएर नवश् वासीहरूसैँग वास गिुनहुिछे (प्रकाि २१:३)। 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पनहल े

सब  नवश् वासीहरूलाई नविेर्रूपिा 'स्वगीय यरूिलेि' भनिन्छ (गलाती ४:२१-३१; नहबू्र १२:२२-२४; १३:१४)। 

नतिीहरूलाई साङ्खकेनतकरूपिा पनहले ि  परुािो करारको सियिा 'परिेश् वरको र्दलुही' (यि या ६२:५) र 'परिेश् वरको पत् िी' 

(यि या ५४:१,५-६,११) भनिएको नर्यो। ियाैँ करारिा नतिीहरूलाई साङ्खकेनतकरूपिा 'र्दलुही र र्ुिाको पत् िी' भनिएको 

छ (प्रकाि २१:९-१०; २ कोररन्र्ी ११:२-३; एदफसी ५:२५-३२)। 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पछानड 

सब  नवश् वासीहरूलाई नविेर्रूपिा 'ियाैँ यरूिलेि' भनिन्छ (प्रकाि २१:१-२,९-११)। ियाैँ यरूिलेि भिेको ख्रीष्टको र्दोस्रो 

रगििभन्र्दा पछानड हुि े ियाैँ पृ्वीिा परिेश् वरको राज्यको अनन्ति अवस्र्ा हो। ियाैँ यरूिलेिलाई िनहनित िब्र्दिा 

व्या्या गररएको छ, दकिभिे सारा ब्रह्माण्डिा जीनवत परिशे् वरसैँग सङ्खगनत गिे िानिसहरूभन्र्दा बढी िनहिनत अरू कुि  

कुरा छ ि। 
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ग. ियाैँ यरूिलिे रर्दिन र नसि िििुा हो 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पनहल े

ियाैँ यरूिलेि भिेको परिशे् वरको जिहरू यस वतनिाि पृ्वीिा कस्तो हुिुपछन भन् िे रर्दिन ििुिा हो! त्यस कारणले गर्दान 

त्यहाैँ केही दक्रयापर्दहरू वतनिाि अपूणन कालिा रानिएका छिर; जस्त : ियाैँ यरूिलेि सब  सिय स्वगनबाट यस पृ्वीिा 

ओर्मलरहकेो छ (ित्ती ६:१० िा भएको 'तपाईंको राज्य रओसर' सैँग तलुािा गिुनहोसर); ख्रीष्टल े सब  सिय िानिसहरू र 

वस्तुहरूलाई ियाैँ बिाउैँ र्द  हुिहुुन्छ (२ कोररन्र्ी ५:१७ सैँग तुलिा गिुनहोसर); नतिानएका िानिसहरूलाई ख्रीष्टल ेजीविको 

पािी दर्दर्द हुिुहुन्छ (यूहन् िा ७:३७-३९ सैँग तुलिा गिुनहोसर): जीविको रूिका पातहरूल ेरा्ट्रबहरूलाई निको पारररहिुहुन्छ 

(ित्ती ८:१६-१७; प्रकाि २१:२,५,६: २२:२)। 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पछानड 

ियाैँ यरूिलेि भिेको ियाैँ पृ् वीिा परिेश् वरका जिहरूको नसि अनि वास्तनवक स्वरूप हो! त्यस  कारणले गर्दान अरू 

दक्रयापर्दहरू भूत कालिा लेनिएका छिर; जस्त : पनहले स्वगन र पनहलो पृ्वी नबतेर गइसकेका नर्ए; अब त्यहाैँ कुि  िृत्य ु

अर्वा िोक अर्वा ु वाइ हुिेछ ि अर्वा नबनतगएका परुािो व्यवस्र्ाका कुराहरू हुिेछ ि; र त्यहाैँ अब कुि  श्राप हुिेछ ि 

(प्रकाि २१:१,४; २२:३)। बाइबलिा लेनिएका सब  र्ोक एपरूा गररएका छिर र ती अरूलाई बताउिको निनतत रएको छए। 

यी पूणन वतनिाि कालले ती नसि िनतजाहरू सर्दासवनर्दा निरन्तर भइरहिछेिर भिी जोर दर्दन्छ। अिन्तको परिशे् वर, जो 

ख्रीष्टिा हुिुहुन्छ, जो सुु  अनि अन्त हुिुहुन्छ, उहाैँल ेती नसि वास्तनवकताले सर्दासवनर्दा निरन्तरता पाइरहन्छ भन् ि ेकुरलाई 

पक् का गिुनहुन्छ (प्रकाि २१:६)। 

 

 

प्रकाि २१:७-८ 

प्रश् ि ४ - नवजयी हुि ुभिकेो के हो? 

रटप्पणी - 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पनहल े

'नवजयी हुिु' यस पृ्वीिा हुैँर्दा हरेक नवश् वासीको नजतिेवारीपूणन काि र चुिौनत हो! नवजयी हुिु भिेको सब  पररनस्र्नतहरूिा 

येिू ख्रीष्टिा रनहरहिु हो। यसको अर्न तपाईंलाई परिेश् वरको सङ्खगनत र उहाैँको सेवाबाट तािेर बानहर निकाल्ि िोज्िे र्दषु्ट र 

पापपूणन संसारलाई अलग गिुन हो। यसको ितलब प्रभुबाट पछानड धकेल्िे कुराहरूको नवु ििा लड्िु हो। त्यसको सार्  यो 

अधार्मिकत संसारको निरन्तर नवरोध गिुन हो। नवजयी हुि असफल हुिे िानिसहरू अनवश् वासीहरू हुिर, दकिभि ेनतिीहरूल े

िनि, ्यानत र यो संसारको सुि-सुनवधा अनि रिन्र्दलाई िि पराएर ती कुराहरूलाई ियाैँ पृ्वीको िुनिभन्र्दा िानर् 

रा्छिर। 

येिू ख्रीष्ट संसारिानर् नवजयी हुिु भएको छ (यूहन् िा १६:३३) र येि ूख्रीष्ट परिेश् वरको पुत्र हुिु हुन्छ भिी नवश् वास गिेहरू 

यो संसारिानर् (१ यूहन् िा ५:५) र र्दषु्टिानर् (१ यूहन् िा २:१४) नवजयी हुिेछिर। इसाईहरू र्िुाको रगतद्वारा र नतिीहरूको 

गवाहीको वचिद्वारा ि ताि र त्यसको सेिाहरू (भूतहरू) िानर् नवजयी हुिेछिर (प्रकाि १२:११)। अनि नतिीहरूसैँग युि 

गिेहरूिानर् नतिीहरूल ेनवजयी भएर नवजय गिछे। 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पछानड 

नवश् वासीहरू येिू ख्रीष्टद्वारा नवजयीभन्र्दा बढ्ता नवजयी हुिेछिर (रोिी ८:३७)। 

 

प्रश् ि ५ - उि सहरको हरेक भागको अर्न के हो? 

रटप्पणी - प्रेररत यूहन् िाल ेियाैँ यरूिलेिको बारेिा रफ्िो र्दिनिलाई व्या्या गर्दान, उि सहरको पिानल, ढोकाहरू, जगहरू 

र सडकहरूको व्या्या गर्दनछिर। उि सहरका यी भागहरू यस्ता नचत्रणहरू हुिर, जसले नवश् वासीहरूको सिुर्दाय िण्डलीलाई 

ियाैँ यरूिलेिसैँग तलुिा गर्द ैत्यसलाई नवनभन् ि र्दनृष्टकोणबाट व्या्या गछन। 
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प्रकाि २१:१२,१५,१७ 

प्रश् ि ६ - पिानलको अर्न के हो? 

रटप्पणी - त्यहाैँको ठूलो र अग्लो पिानल नवश् वासीहरूको सिुर्दायको (िण्डलीको) संरक्षण, सुरक्षा र बचाउको लानग हो। उि 

पिानल १४४ क्यनबट (िानिसको िापअिुसार कररब ६५ निटर) बाक्लो नर्यो। सङ्ख्याहरूले पनि नवनभन् ि कुराहरूको 

नचत्रण गछन; जस्त : सङ्ख्या ३ ले नत्रएक परिशे् वरलाई बुझाउैँछ, सङ्ख्या ४ ले संसालाई बुझाउैँछ, सङ्ख्या १२ ल ेपुरािो 

करार (प्रकाि २१:१२) अर्वा ियाैँ करार (प्रकाि २१:१४) का नवश् वासीहरूलाई बुझाउैँछ र सङ्ख्या १२ X १२ ल े

नसितालाई बुझाउैँछ। तसर्न, सङ्ख्या १४४ परिेश् वरल े संसारिा गिुनभएको िुनिको कािको नचत्रण हुिसक्छ, जुि कस ल े

िोस् ि िसक् ि ेगरी सुरनक्षत रानिएको छ! 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पनहल े

सब  साैँचो इसाईहरू सुरनक्षत छिर र नतिीहरू जीनवत परिेश् वरको सङ्खगनत गि ेकाििा पनि पणूनरूपल े सुरनक्षत रहिछेिर। 

चुनिएका व्यनिहरूलाई धोका दर्दि सतभव छ ि भिी येिलूे पनहल्य  भन् िुभएको छ (ित्ती २४:२४)। उहाैँले यसरी प्रनतञाका 

गिुनभयो, एकस ले नतिीहरूलाई िेरो हातबाट िोस् ि सक् िे छ ि (यूहन् िा १०:२८) र कोही पनि हराएको छ ि (यहून् िा 

१७:१२)! 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पछानड 

सब  साैँचो नवश् वासीहरू ख्रीष्टिा भएर परिशे् वरसैँग सङ्खगनत गिे काििा सर्दासवनर्दा सुरनक्षत रहिछेिर। नतिीहरू र्दोर्ी 

ठहररि ेछ ििर (यूहन् िा ४:२४), नतिीहरू िास हुि ेछ ििर (यूहन् िा  १०:२८), तर नतिीहरूसैँग सध ैँ रनहरहि े(अिन्त) जीवि 

छ (ित्ती २५:४६)। 

 

 

प्रकाि २१:१२,१३,२५ 

प्रश् ि ७ - ढोकाहरूको अर्न के हो? 

रटप्पणी - ढोकाहरू भिेको परिेश् वरसैँग सङ्खगनत गिे िानिसहरूको सिुर्दायिा (िण्डलीिा) प्रवेि गिे नचत्रण हो। ती 

ढोकाहरूिा लेनिएका इस्राएलको १२ कुलहरूको िाउैँहरूले चाहह परिेश् वरका जिहरू (नवश् वासीहरू) िात्र उि सहरिा 

बस् िेछिर भन् ि ेकुरालाई सङ्खकेत गछन (गलाती ६:१४-१६; याकूब १:१)। 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पनहल े

ती ढोकाहरू कनहल्य  बन्र्द हुैँर्द ििर र नवश् वासद्वारा नवश् वासीहरूको उि सिुर्दायिा प्रवेि गिे प्रिस्त अवसर उपलब्ध छ। ती 

ढोकाहरू सब  दर्दिानतर फर्दकएका छिर र नतिीहरूल ेसंसारको हरेक रा्ट्रबबाट िानिसहरूलाई जतिा गछनिर (यि या ४३:५-७; 

ित्ती २४:१४; प्रकाि ५:९ सैँग तुलिा गिुनहोसर)। स्वगनर्दतूहरूल े ढोकािा पहरा दर्दि ेभएकोले गर्दान  कुि  र्दषु्ट र भनिहीि 

अनवश् वासी उि सहरनभत्र प्रवेि गिन पाउैँ र्द ि (प्रकाि २१:२७)। हानबल, हिोक, िोर, अब्राहाि, र्दाऊर्द र र्दानिएलजस्ता 

पुरािो करारका िानिसहरू नवश् वासद्वारा त्यहाैँनभत्र प्रवेि गरे (उत्पनत्त २१:२७; लूका २०:३७-३८)। ियाैँ करारिा र्ुिाको 

रगतले रफ्िा पोिाकहरू धिुे सब  व्यनिहरूसैँग उि सहरनभत्र प्रवेि गिे हक छ (प्रकाि २२:१४)! िानिसको िृत्यु हुिुभन्र्दा 

पनहले अर्वा ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा अनघ नवश् वासीहरूसैँग उि सिुर्दायनभत्र प्रवेि गि े अवसर उपलब्ध छ (ित्ती 

७:१३-१४; लूका १३:२३-३०)। 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगिििा 

ती ढोकाहरू बन्र्द हुिेछिर र त्यसपनछ बचाइिको लानग कुि  अवसर प्राप् त हुिेछ ि (ित्ती २५:१०-१३; २ कोररन्र्ी ६:१-२; 

१३:५)! त्यसको अर्न के हो भि ेयेि ूख्रीष्टको जीविको पुस्तकिा िाि लेनिएकाहरू िात्र उि सहरिा प्रवेि गिछेिर (प्रकाि 

२१:२७)। 
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 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पछानड 

ती ढोकाहरू फेरर कनहल्य  बन्र्द हुिेछ ििर र यसल े ियाैँ पृ्वीिा परिेश् वरसैँग हाम्रो लाज-सङ्खकोचनविाको निरन्तर 

सङ्खगनतलाई जिाउैँछ। 

 

 

प्रकाि २१:१४, १९-२१ 

प्रश् ि ८ - जगहरूको अर्न के हो? 

रटप्पणी - ती जगहरूल े नवश् वासीहरूको सिुर्दाय भएको उि सहरलाई सिर्नि गरी र्ात िे कुरालाई सङ्खकेत गछन। ती 

जगहरूिा लेनिएका येि ूख्रीष्टका १२ चेलाहरूको िाउैँल ेनतिीहरूल ेऐनतहानसक इसाई िण्डलीको जग बसालेको कुरालाई 

सङ्खकेत गछन (ित्ती १६:१८-१९; प्रेररत १:८; एदफसी २:२०; ३:५-६; प्रकाि २१:१४)। नतिीहरू ि  येि ूख्रीष्टलाई रफ्ि  

रैँिाले र्दे् ि ेअनि रफ्ि  कािले सुन् िे साक्षीहरू हुिर (र नतिीहरू इसाई िण्डलीको वास्तनवक जग हुिर, १ कोररन्र्ी ३:११)। 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पनहल े

ती प्रेररतहरूल ेरफ्िा घोर्णाद्वारा र ियाैँ करारका पसु्तकहरू लेिे अनि स्वगीय यरूिलेििा (िण्डलीिा, गलाती ४:२६) 

येिू ख्रीष्टिा िानिसहरू ल्याएर ऐनतहानसक िण्डलीको जग बसाले। ती जगहरूलाई नसङ्खगािे बहुिूल्य पत्र्रहरू (यि या 

५४:११-१२; प्रकाि २१:१९-२१) भिेको परिशे् वरको नवनभन् ि बुनिहरू र गुणहरू हुिर, जसले िण्डलीको घोर्णा गर्दनछिर 

(एदफसी ३:१०)। 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पछानड 

नवश् वासीहरूको सिुर्दाय (राज्य) कनहल्य  हनल्लिे छ ि दकिभि ेस्वयिर परिेश् वर त्यस सहरको रचिाकार र नििानणकतान हुि ु

हुन्छ (नहबू्र ११:१०; १२:२८)! 

 

 

प्रकाि २१:१६ 

प्रश् ि ९ - दकि त्यो सहरको रकार वगानकार छ? 

रटप्पणी - 

 क. वगानकार अर्वा घिाकारको रकार (स्वरूप) 

उि सहर साङ्खकेनतकरूपिा १२,००० X १२,०० X १२,००० स्टानडया (stadia) नविाल वगानकार छ। िानब्र्दकरूपिा भन् िे 

हो भि े १२,००० स्टानडया भिेको कररब २,२०० दकलोनिटर हुन्छ, तर त्यो िानब्र्दकरूपिा बताइएअिुसारको सहर 

िभएको हुिाल,े यो वगानकार स्वरूप पनि अक्षरि: घिाकार होइि! यसको बिावट र िाप- र्दवु  साङ्खकेनतक प्रस्तुनत हुिर। 

उि वगानकार बिावटलाई पालको नभत्री वेर्दी र सलोिोिको िनन्र्दरल े त्यसलाई पनहल ेि  छायाको रूपिा बताएको छ (१ 

राजा ६:२०)। पुरािो करारको सियिा उि स्र्ािलाई िहा पनवत्र स्र्ाि भनिन््यो, र त्यहाैँ करारको सन्र्दकु रानिएको 

हुन््यो र त्यसलाई परिेश् वर सारा िनहिािा बस् िुहुिे वासस्र्ाि ठानिन््यो (१ ििूएल ४:४; २ राजा १९:१५; १ राजा 

८:१०-११)। ियाैँ करारिा िहा पनवत्र स्र्ाि भिेको स्वगीय नचत्रण हो, जहाैँ परिशे् वर वास गिुन हुन्छ (नहबू्र ९:१२,२४)। 

 ि. ियाैँ यरूिलिे वगानकार बिावटिा 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पनहल े

'परिशे् वरको िनन्र्दर' (२ कोररन्र्ी ६:१६; एदफसी २;२२) जस्त  'स्वगीय यरूिलेि' (गलाती ४:२६) र िनन्र्दरिा हुि ेिहा 

पनवत्र स्र्ाि (प्रकाि २१:१६) को रकार झ ैँ 'ियाैँ यरूिलेि'को रकार- यी कुराहरू वतनिाि पृ्वीिा परिेश् वरको 
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वासस्र्ािको रूपिा रहकेो रर्दिन िििुािा नवश् वासीहरूको सिुर्दाय (िण्डली) को नचत्रणहरू हुिर। िण्डलीलाई पनवत्र 

रत्िाद्वारा परिशे् वर वास गिुनहुिे स्र्ाि ठानिन्छ (एदफसी २:१९-२२)! 

सङ्ख्या १२,००० भिेको ३ गुणा ४ गुणा १० गणुा १० बाट रउि ेगुणिफल हो। सङ्ख्या ३ ल ेपरिशे् वरलाई बुझाउैँछ 

(ित्ती २८:१९)। सङ्ख्या ४ ले संसारलाई जिाउैँछ (प्रकाि ७:१)। सङ्ख्या १२ ले परिशे् वरको जिहरू (प्रकाि २१:१२,१४) 

र यस संसारिा परिेश् वरल ेगिुनहुिे िुनिको कािको िनतजालाई जिाउैँछ। सङ्ख्या १० ल ेपृ्वीको पूणन सङ्ख्यालाई जिाउैँछ 

(१० कन्याहरू अर्वा १० िोकरहरूल ेसब  िानिसहरूलाई नचत्रण गछन, ित्ती २५:१; लूका १९:१३)। अनि सङ्ख्या १० X 

१० X १० ले पृ्वीको सतपूणन र ईश् वरीय पूणन सङ्ख्या हो (प्रस्र्ाि २०:६; यि या ६०:२१-२२)। तसर्न, सङ्ख्या १२,००० X 

१२,००० X १२,००० पृ्वीको हरेक पुस्तािा नत्रएक परिशे् वरले सब  रा्ट्रबहरूिा गिुनभएको िुनिको कायनको पूणन र नसि 

िनतजाको नचत्रण हुि सक्छ! त्यो सङ्ख्या हरेक पुस्तािा पुग् िेछ (रोिी ११:४-५ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। चुनिएकाहरूिध्य े

कोही पनि धोकािा पिछे ि (ित्ती २४:२४) र चुनिएकाहरूिध्ये कोही पनि हराउिे छ ि (यूहन् िा १०:२८; १७:१२)। 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पछानड 

'ियाैँ यरूिलेि' (प्रकाि २१:१-२), जुि वगानकार छ (प्रकाि २१:१६), र त्यो पृ्वीिा परिेश् वरको वासस्र्ािको रूपिा 

यसको नसि ढाैँचािा नवश् वासीहरूको सिुर्दाय (िण्डली) हो। यो परिशे् वरको िनहिाको चनतकलो ज्योनतिा सर्दासवनर्दा 

नचनतकरहन्छ (प्रकाि २१:३,११)। 

सङ्ख्या १२,००० X १२,००० X १२,००० यस्तो नचत्रण हो, जसले यो संसारको सतपणून इनतहासभरर सब  रा्ट्रबहरूिा 

नत्रएक परिेश् वरले गिुनभएको िुनिको कािको नसि र पूणन िनतजालाई बुझाउि सक्छ! यो सङ्ख्याले संसारको सृनष्टको 

सियर्देनि नलएर यो संसारको िवीकरणको सियसतिका चुनिएका नवश् वासीहरूको सङ्ख्यालाई पनि बुझाउि सक्छ: 

'इस्राएलको पणूनता' र 'अन्यजानतहरूको पूणनता' ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा ठीक अगानडसति पगुेर पूणन हुिछे (रोिी 

११:२५-२६; २ नतिोर्ी २:१९)। 

 

 

प्रकाि २१:२२ 

प्रश् ि १० - दकि उि ियाैँ सहरिा कुि  िनन्र्दर हुि ेछ ि? 

रटप्पणी - 

 ख्रीष्टको पनहलो रगििभन्र्दा पनहल े

पुरािो करारको सियिा िनन्र्दरको भविलाई परिशे् वरको वासस्र्ाि ठानिन््यो। त्यनतबेला परिशे् वरको िनहिा दर्दििा 

बार्दलको रूपिा अनि रातिा रगोको रूपिा पाल अर्वा िनन्र्दरिा भएको िहा पनवत्र स्र्ािको करारको सन्र्दकु िानर् बस् िे 

करूबहरूको िानर् परिेश् वरको िनहिा वास गिुन हुन््यो (प्रस्र्ाि २५:२२; ४०:३४-३८; १ ििूएल ४:४; २ राजा १९:१५)। 

परिेश् वरको िनहिाको प्रनतनबतब िनन्र्दरनभत्रको िहा पनवत्र स्र्ाििा ि  सीनित नर्यो। तर यि याले पनहले ि  यो अगिवाणी 

गररसकेका छिर, दक जसल े परिेश् वरको भय िान्छ (र उहाैँिा निश् चयता गछन), नतिीहरूका लानग स्वयिर परिशे् वर 

नतिीहरूका वेर्दी (वासस्र्ाि) हुिुहुन्छ (यि या ८:१३-१४)। 

 ख्रीष्टको पनहलो रगििभन्र्दा पनछ 

परिेश् वरको र्दशृ्य वासस्र्ािको प्रतीक, िनन्र्दर सिाप् त भयो (यूहन् िा २:१९; प्रेररत ७:४४-५०; १७:२४-२५)। यरूिलेिको 

िनन्र्दरिा भएको पर्दान िानर्र्देनि तलसति र्दईु भाग हुिे गरी च्यानतयो (ित्ती २७:५१), जसले अबउप्रान्त यिेू ख्रीष्टिा 

नवश् वास गिे हरेक व्यनि पनवत्र रत्िाद्वारा नसधा परिेश् वरकहाैँ पुग् ि सक्छ भन् िे कुरालाई नचत्रण गछन (एदफसी २:१८; 

३:१२; नहबू्र ४:१४-१६)। इसाई अवधारणाअिुसार भन् िे हो भिे अनहल ेपरिशे् वरको वासस्र्ािको रूपिा यो संसारिा कुि  

नविेर् पनवत्र स्र्ाि, िनन्र्दर अर्वा पनवत्र भवि छ ि! 
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ख्रीष्टको पनहलो रगििपनछ नवश् वासीहरूको सिुर्दाय (िण्डली) ि  परिेश् वरको िनन्र्दर हो र उहाैँको पनवत्र रत्िाद्वारा भएर 

परिेश् वर नतिीहरूिा वास गिुनहुन्छ (२ कोररन्र्ी ६:१६; एदफसी २:२२; १ पतु्रस २:५)। र परिेश् वरको िनहिाको प्रनतनबतब 

अब िण्डलीिा र्दे् ि सदकन्छ (२ कोररन्र्ी ३:१८; ित्ती ५:१६)। 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििको पछानड 

त्यनतबेला अवस्र्ा उल्टो हुिछे: परिेश् वर येि ूख्रीष्टिा भई ियाैँ यरूिलेिको िनन्र्दरिा र्दशृ्य हुिुहुिेछ र नवश् वासीहरूको 

सिुर्दाय (िण्डली) रफूलाई ख्रीष्टिा प्रकट गिुनहुि ेपरिेश् वरिा वास गिछे। तब कलस्सी ३:३-४ िा उनल्लनित वास्तनवकता 

गुप् तिा रहिे छ ि। तब यि याल ेगरेको अगिवाणी पणूनरूपिा पूरा हुिछे: परिेश् वर नतिीहरूको वेर्दी (वासस्र्ाि) हुिुभएको 

छ, र त्यहाैँ नतिीहरू वास गछनिर, त्यहाैँ नतिीहरूल ेरश्रय नलन्छिर, त्यहाैँ नतिीहरूले रराधिा गछनिर र त्यहाैँ नतिीहरूल े

सर्दासवनर्दा सेवा गछनिर। अनि परिेश् वरको िनहिाको प्रनतनबतबले सारा ियाैँ पृ्वीभरर िासि गिछे। 

 

 

प्रकाि २१:२३; २२:५ 

प्रश् ि ११ - दकि ियाैँ सहरिा सयून, चन्द्रिा अर्वा प्रकािहरू हुैँर्द ििर? 

रटप्पणी - उि सहरिा सूयन, चन्द्रिा अर्वा प्रकािहरू हुैँर्द ििर दकिभिे ख्रीष्टिा हुिुहुिे परिशे् वर ि  त्यहाैँको बत्ती हुिुहुन्छ। 

ख्रीष्टलाई नविेर्गरी उि सहरको बत्ती भनिन्छ। 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पनहल े

ख्रीष्ट संसारको ज्योनत हुिुहुन्छ (यूहन् िा ८:१२) दकिभिे उहाैँले ि  परिशे् वरलाई िानिसहरूका िाझिा र्दशृ्य भई प्रकट 

हुिुभयो (यूहन् िा १:४-५; १४:९; २ कोररन्र्ी ४:६; कलस्सी १:१५) र अब उहाैँले ि  परिशे् वरको साैँचो र बचाउिे ञाकाि 

नवश् वासीहरूलाई प्रर्दाि गिुनहुन्छ (यूहन् िा ८:१९)। नवश् वासीहरूल ेअब यिेू ख्रीष्टलाई नतिीहरूका रनत्िक रैँिाले र्दे्छिर। 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पछानड 

ख्रीष्ट ियाैँ पृ्वीिा नवश् वासीहरूको सिुर्दायको (िण्डलीको) ज्योनत र बत्ती हुिुहुिछे (प्रकाि २१:२३) दकिभि े उहाैँल े

निरन्तररूपिा परिशे् वरको िुहार र नसि नविेर्ताहरू र्दशृ्यरूपिा नवश् वासीहरूको िाझिा प्रकट गरररहि ुहुिछे। परिेश् वर 

रत्िा हुिु हुन्छ र ियाैँ पृ्वीिा उहाैँ येिू ख्रीष्टद्वारा र्दशृ्यरूपिा नवश् वासीहरूका िाझिा बस् िु हुन्छ। त्यनतबेला 

नवश् वासीहरूले येिू ख्रीष्टलाई रफ्िो िारीररक रैँिाल ेर्दे् िेछिर (प्रकाि २२:४)! 

 

 

प्रकाि २१:२४-२७ 

प्रश् ि १२ - ियाैँ यरूिलिेनभत्रका रा्ट्रबहरू (जानतहरू) को-को हुिर र नतिीहरूल ेियाैँ यरूिलिेिा के-के ल्याउैँछिर? 

रटप्पणी - 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पनहल े

पृ्वीको हरेक रा्ट्रब र भार्ाको धेर  िानिसहरूले येिू ख्रीष्टलाई रफ्िो प्रभु र िुनिर्दाता भिरे ग्रहण गिेछिर, ढोकानभत्र प्रवेि 

गिछेिर (ित्ती ७:१३-१४), नतिीहरूका रा्ट्रबको सतपनत्त ल्याउिेछिर (यि या ६०:११) र नतिीहरू स्वगीय यरूिलेिको नहस्सा 

(भाग, अंि) बन् िछेिर (ित्ती २४:१४; प्रकाि ५:९-१०)। नतिीहरूल े येि ू ख्रीष्टद्वारा रफूसैँग भएका असल र्ोकहरूबाट 

परिेश् वरको रराधिा गिेछिर; जस्त : नवञाकाि र यसको प्रयोग (और्नध उपचार, कृनर्, सािानजक सेवा रदर्द), रफ्िो नविेर् 

सैँस्कृनत (गीत-कनवता, लेिहरू, सङ्खगीत र िाैँच) र व्यनिगत जीवि (चररत्र र असल कािहरू) रदर्द। 
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 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पछानड 

स्वगीय यरूिलेि ियाैँ पृ्वीिा ियाैँ यरूिलेिको रूपिा ओर्मलरएपनछ, हरेक जानत, हरेक भार्ा र हरेक रा्ट्रबका िानिसहरू 

सर्दासवनर्दाको निनतत उि ियाैँ पृ्वीिा परिेश् वरिा नवश् वास गि े िानिसहरूको अंि (िण्डली) बन् िछे। तर त्यनतबेला 

परिेश् वरिा नवश् वास गि ेसब  िानिसहरू उस्त  हुिे छ ििर र कनहल्य  उस्त  रहिछे ििर। जसरी अनहल ेनवनवधता छ, त्यसरी ि  

ियाैँ पृ्वीिा पनि िानिसहरूिा र त्यहाैँको व भविा धेर  नवनवधता हुिछे! नतिीहरूको यस पृ्वीिा जेजस्तो बसाइ, 

रहिसहि र सैँस्कृनत भए तापनि, त्यसलाई रगोको न्यायिा जाैँचको निनतत िडा पाररिेछ (ित्ती ३:११-१२; १३:४०-४३; 

१ कोररन्र्ी ३:१२-१५; २ पतु्रस ३:१०) चाह े ती जेजस्तो रूपिा िनहनित र रर्दरयोग्य भए तापनि (दफनलप्पी ४:८)। 

परिेश् वरको िनहिाको निनतत उहाैँद्वारा अनि उहाैँबाट जेजस्तो कािहरू गररएका नर्ए (रोिी ११:३६; यूहन् िा १५:५), ती 

सब  व्यर्न हुिछे ि (१ कोररन्र्ी १५:४८) र ती सब  कुराहरूल ेनतिीहरूलाई ियाैँ यरूिलेििा पछ्याउिेछिर (प्रकाि १४:१३)! 

सुन्र्दर चररत्रहरू भएका अिनगनन्त व्यनिहरूका बारेिा नवचार गिुनहोसर; हरेक जानत, भार्ा र कुल र रा्ट्रबिा हराइएकाहरू 

िानिसहरू बचाइएको कुरा नवचार गिुनहोसर (प्रकाि ५:९१०), परिशे् वरको िनहिा गिे नवञाकाि, सीपहरू, सङ्खगीत, गीत-

भजि, कला, लेि र सब  दकनसिका कािहरू नवचार गिुनहोसर। कुि  र्दषु्ट र भनिहीि कुरा ियाैँ यरूिलेििा प्रवेि गि ेछ ि 

(प्रकाि २१:२७)। ख्रीष्टको जीविको पुस्तकिा िाि लेनिएका िानिसहरूल े िात्र ियाैँ यरूिलेििा प्रवेि गिन पाउिेछिर 

(प्रकाि २०:१५)। 

 

 

प्रकाि २२:१ 

प्रश् ि १३ - जीविको पािीको िर्दी भिकेो के हो? 

रटप्पणी - वतनिाि स्वगन, पृ्वी र सिुद्र अनहले भौनतकरूपिा जस्तो छ, त्यो पनछ पूणनरूपिा पररवतनि हुिेछ (रोिी ८:२१; २ 

पतु्रस ३:१०)। यो ब्रह्माण्ड िनहनितरूपिा िवीकरण हुि गइरहछे। अनहल ेडर-त्रास र धतकी दर्दि ेसिुद्र 'जीविको िर्दी'िा 

बर्दनलिेछ (प्रकाि २२:१) र यो पररवतनिल ेियाैँ पृ् वीिा पनि प्रकृनतसैँग िानिसको सतबन्ध पणूनरूपिा पिुर्ाननपत हुिछे भन् ि े

कुरालाई सङ्खकेत गछन (यि या ११:६-९; इजदकएल ४७:९)! यो भौनतक सृनष्ट अर्वा प्रकृनत पूणनरूपिा परिेश् वरको 

उदे्दश्यअिुसारको हुिछे (प्रेररत ३:२१)! जेजस्तो भए तपानि, जीविको िर्दीसैँग साङ्खकेनतकरूपिा अर्वा रनत्िकरूपिा 

प्रार्निक िहत्व रहकेो छ। 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पनहल े

'जीविको िर्दी'ल ेसारा संसारिा िुनिको लानग सुसिाचार प्रचार गिे र यसबाट नपउिेहरूिा अिन्त जीवि ल्याउि ेकुरालाई 

नचत्रण गछन (यूहन् िा ४:१०,१४; ७:३८)। यो ख्रीष्टिा परिेश् वरको ससहासिबाट बग् छ र यो परिेश् वरको अिुग्रह र प्रेिको 

कािबाट हुिे िुनिको नचन्ह हो (एदफसी २:८-९)। यहाैँ प्रयोग गररएको अपूणन वतनिाि कालल े यो कुरा ख्रीष्टको र्दोस्रो 

रगििभन्र्दा पनहले वतनिाि सियिा भइरहकेो परिशे् वरको कायनलाई भिी सङ्खकेत गछन। 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पछानड 

'जीविको िर्दी'ल ेपरिेश् वरल ेियाैँ पृ्वीिा रफ्िा जिहरूलाई दर्दिुहुि ेकहल ेसिाप् त िहुि ेिुनिको पूणनता र नसितालाई 

नचत्रण गछन (यूहन् िा १०:२८)। 

 

 

प्रकाि २२:२ 

प्रश् ि १४ - त्यो सहरको सडकको अर्न के हो? 

रटप्पणी - 'िर्दी', 'सडक' र 'रूि' भन् िे िब्र्दहरू सुु को भार्ािा एकवचििा लेनिएको छ, तर नतिीहरूले सिूहगतरूपिा पनि 

अर्न दर्दि सक्छ। तसर्न, उि र्दिनिल ेकेवल एउटा िर्दी, एउटा सडक र एउटा रूिलाई र्देिाउैँ र्द ि तर यस्तो उद्यािको नचत्रण 

गछन, जहाैँ र्ुप्र  रूिहरूको लहरहरूिाझ धेर  िर्दीहरू र सडकहरू छिर! 
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 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा अगानड 

'सडकहरू' भिेको परिेश् वरको ससहासि, जीविको िर्दीहरू र जीविको रूिहरू भएको ठाउैँिा सनजल  जाि सदकि े

िाध्यिको नचत्रण हो। िध्यस्र्कतान ख्रीष्ट (१ नतिोर्ी २:५) र उहाैँको रत्िाद्वारा (एदफसी २:१८), हरेक जो नतिानएको छ, 

नतिीहरूको लानग ढोका पूर  िोनलएको छ, र नतिीहरू रएर कुि  ु प याैँ-प सा िनतरी अनि कुि  िूल्य िचुकाई नसत्त िा 

नवश् वासद्वारा नपउि सक्छ (यि या ५५:१-२)। येिू भन् िु हुन्छ, एह े सब  र्ाकेका र बोझले र्दनबएका हो, िकहाैँ रओ, ि 

नतिीहरूलाई नवश्राि दर्दिेछुए (ित्ती ११:२८)। 

ती सडकहरू िुि सुिबाट बनिएका छिर र ती पारर्दिी काैँच (नससा) जस्तो र्देनिन्छिर; यसले परिेश् वरकहाैँ रउि े

िानिसहरूको नसि र िुल्ला चररत्र (यूहन् िा ३:१९-२१; ८:१२) अनि परिशे् वरसैँग नतिीहरूको सङ्खगनतलाई नचत्रण गछन (१ 

यूहन् िा १:५-७)। बाइबलिा रफूलाई प्रकट गिुनहुिे परिशे् वरकहाैँ रउि चाहिेहरूको निनतत कुि  कुरा कनहले पनि गुप् त र 

रहस्यिय रहि ेछ ि! 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पछानड 

'ती सडकहरू' अझ  पनि परिेश् वरको ससहासि, जीविको िर्दीहरू र जीविको रूकहरूकहाैँ सनजल  पुग् िे िाध्ययिको नचन्ह 

हो। तर अब नतिीहरूको नवश् वास वास्तनवकतािा पररवतनि भइसेको हुिाले त्यसलाई र्दे् ि सदकन्छ! 

  

 

प्रकाि २२:२-३क 

प्रश् ि १५ - जीविको रूिको अर्न के हो? 

रटप्पणी - 

 पापिा पति हुिभुन्र्दा अगानड 

उि जीविको रूि स्वगनलोकिा वास्तनवक रूि नर्यो र त्यसले रर्दि र हव्वालाई सर्दासवनर्दा नजउैँर्दो रा् ि सक््यो। तर 

नतिीहरू पापिा परेपनछ परिेश् वरल े नतिीहरूलाई स्वगनलोकबाट धपाइदर्दिुभयो र त्यनतबेला नतिीहरू पाप र िृत्युको 

र्दासत्विा पररसकेको हुिाले सर्दासवनर्दा बाैँच्ि सकेििर (उत्पनत्त २:९; ३:२२,२४)। यो वतनिाि पृ्वीिा िानिसलाई उि 

स्वगनलोकबाट (बग ैँचाबाट) धपाइएको छ। ऊ रनत्िकरूपिा िरेको छ; ऊ िरीरिा पनि ििपैछन र ऊ निश् चय ििेछ; र यिे ू

ख्रीष्टले उसलाई बचाउिुभएि भिे ऊ अिन्त िृत्युिा पनि पिछे। 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा अगानड 

'जीविको रूि' र यसको पातहरूले अनहले वतनिाि सियको वास्तनवक रर्दिन िण्डलीिा सुसिाचारको स्वस्र्कर प्रभाव, 

परिेश् वरको िुनिको प्रिस्तता, र त्यसल ेिरीर र प्राणिा ल्याउिे चङ्खगाइलाई नचत्रण गछन। ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा 

पनहले सब  रा्ट्रबहरूका िानिसहरूलाई रनत्िक, िारीररक, भाविात्िक र अिन्त चङ्खगाइको रवश्यिा परररहन्छ! 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पछानड 

'उि जीविको रूि'ल ेहािी ियाैँ पृ्वीिा नजउि र्ालेपनछ परुािो पृ्वीिा हािील ेपाएका सब  दकनसिका र्दागहरूको पूणन 

अनि नसि चङ्खगाइ, हाम्रो सब  िाैँचोहरूलाई सन्तुष्ट पािे परिेश् वरको निरन्तर रनिर्र हरू र बताउि  िसदकिे दकनसिको 

रिन्र्दल े हािीलाई भररपूणन गिे कुराहरूलाई नचत्रण गछन। ियाैँ पृ्वीको सहरनभत्र स्वगनलोक (बग ैँचा) हुिछे! अनि उि 

स्वगनलोकनभत्र जीविको रूि हुिेछ। र नवजयी हुिे हरेक व्यनिल ेउि जीविको रूिबाट सर्दासवनर्दासति  िािे हक पाउिेछ 

(प्रकाि २:७)। जीविको रूिको फल िािे व्यनि रनत्िकरूपिा, िारीररकरूपिा, भाविात्िकरूपिा र अिन्तरूपिा 

बाैँच् िेछ (१ कोररन्र्ी १५:४२-४४)! जीविको रूिले िनहि नपच्छे (बाह्र  िनहिा) फलाउि े फलले ियाैँ पृ्वीिा निरन्तर 

रनिष् हरूको प्रिस्तता रनहरहिेछ भन् िे कुरालाई पक् का गछन। एत्यहाैँ कुि  पापको अनस्तत्व हुि ेछ ि।ए 
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प्रकाि २२:३ि 

प्रश् ि १६ - परिशे् वरको ससहासििा को बस् िु हुन्छ? 

रटप्पणी - 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पनहल े

परिेश् वरको राज्य भिेको परिशे् वरको यस्तो राजत्व अर्वा उहाैँको यस्तो सावनभौि िासि हो, जसल ेहरेक व्यनििानर् र 

हरेक कुरािानर् अिन्तर्देनि अिन्तसति  राज्य गिेछ (भजिसङ्खग्रह ९३:१-२; १४५:१३; १४६:१०; १ नतिोर्ी ६:१५)। 

यसलाई स्पष्टसैँग भन् ि ेहो भिे परिेश् वरको राज्य भिेको येि ूख्रीष्टद्वारा परिशे् वरले गिुन हुिे राजत्व अर्वा सावनभौिसतपन् ि 

िासि हो (ित्ती २८:१८; यूहन् िा १३:३; दफनलप्पी २:९-११; कलस्सी १:१५-२०; प्रकाि १:५; १७:१४; १९:१६)। उि 

राज्य ख्रीष्टल ेगिुनभएको िुनिको पूणन काि (ित्ती २१:३९; ४२-४३; प्रेररत २:३६) र पनवत्र रत्िाद्वारा नवश् वासीहरूल ेती 

कािलाई लाग ू गि े कुराहरूिा (रोिी १४:१७) रधाररत भएको हुन्छ। उि राज्य नवश् वासीहरू हृर्दयिा र नतिीहरूको 

जीविका कािहरूद्वारा नचनिन्छ (लूका १७:२०-२१; ित्ती २५:३४-४०)। 

परिेश् वरको राज्यको िनतजाहरू चार वटा क्षेत्रहरूिा र्देनिन्छिर: सुु र्देनि अन्तसतिका नवश् वासीहरूको पूणन िुनि (िकून स 

१०:२५-२६; यूहन् िा ३:३-८; १ कोररन्र्ी ६:९-११); पृ्वीिा नवश् वासीहरूद्वारा बनिएको एउट  िण्डली (ित्ती १६:१८-

१९; एदफसी १:२०-२३; १ पतु्रस २:४-५,९-१०); िािव सिाजको हरेक पक्षिा नवश् वासीहरूको असल कािको प्रभाव 

(ित्ती २५:३४-३६; रोिी १४:१७); र छुटकारा पाएको ब्रह्माण्ड अर्वा येिूको र्दोस्रो रगिििा हुिे ियाैँ स्वगन र ियाैँ पृ्वी 

(१ कोररन्र्ी १५:२४-२६; २ पतु्रस १:११; प्रकाि ११:१५)। 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पछानड 

ियाैँ पृ्वीिा परिेश् वरको राज्य त्यसको नसितािा पुग् िेछ र त्यनतबेला परिशे् वरको राज्य त्यसको अनन्ति नसि अवस्र्ािा 

हुिेछ (ित्ती २५:३४; यूहन् िा; १ कोररन्र्ी १५:२३-२८; प्रकाि ११:१५-१८)। एजब सब  कुरा उहाैँको अधीििा ल् याइन् छिर , 

तब स् वयिर  पुत्र उहाैँको अधीििा हुिुहुिछे, जसल ेसब र्ोक उहाैँको अधीितािा रा् िुहुन् छ, तादक परिेश् वर ि  सब  र्ोकका 

सवेसवान होऊिर ए (१ कोररन्र्ी १५:२८) - यसको अर्न पृ् वीिा िुनिको इनतहासको निनतत येि ू ख्रीष्टलाई दर्दएको 

िध्यस्र्कतानको काि परूा भएको छ र उहाैँल ेउि रफूलाई सुनतपएको िध्यस्र्कतानको काि परिशे् वर नपतालाई दफतान दर्दि ु

हुन्छ। यस वतनिाि पृ्वीिा येिू ख्रीष्टको राज्य अर्वा राजत्व अर्वा प्रभुत्वको सुु वात दफनलप्पी २:९-११ िा लेनिको कुरा 

हो भिे १ कोररन्र्ी १५:२४-२८ को कुराचाहह त्यसको अन्त हो। र्दोस्रो रगिििा येि ूख्रीष्टले िध्यस्र्कतान भई गि ेरफ्िो 

िासि पूरा गिुनभएको हुिेछ। 

परिेश् वरको अिन्त राज्य अर्वा राजत्व ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पारर सुु  हुन्छ। त पनि, यिेू ख्रीष्टल े रफ्िो 

ससहासििानर्बाट परिेश् वर नपतासैँग  अिन्तसति निरन्तर िासि गिुन हुन्छ (२ ििूएल ७:१३; यि या ९:७; २ पतु्रस १:११; 

प्रकाि २२:१,३)! त्यनतबेला परिेश् वर नपता र पुत्रको कािहरूको नभन् िता िात्र सिाप् त भएको हुन्छ। त्यस सियपश् चातर 

उहाैँहरूको पूणन एकतालाई बाइबलल ेबताउैँछ: एसंसारको राज् य हाम्रा प्रभुको र उहाैँका ख्रीष् टको राज् य भएको छ, अनि उहाैँल े

सर्दासवनर्दा राज् य गिुनहुिछेए (प्रकाि ११:१५)। ए... त् यहाैँको िनन् र्दर स् वयिर  परिशे् वर सवनिनििािर  र र्ुिा ि  हुिुहुन् छए 
(प्रकाि २१:२२)। एपरिेश् वर र र्ुिा ि  त्यसको ज्योनत हुिुहुन्छए (प्रकास २१:२३)। एअनि परिेश् वरको र र्ुिाको ससहासि 

ियाैँ यरूिलेििा हुिेछ (प्रकाि २२:१,३)। 

 

प्रकाि २२:४ 

प्रश् िा १७ - नवश् वासीहरूल ेपरिशे् वरको िहुार कसरी र्दे्  िेछिर? 

रटप्पणी - परिशे् वरको िनहिा यिे ूख्रीष्टिा र्देनििछे। 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पनहल े
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येिू ख्रीष्ट अर्दशृ्य परिेश् वरको प्रनतरूप (कलस्सी १:१५), परिेश् वरको िनहिाको प्रनतनबतब र उहाैँको स्वभावको वास्तनवक 

प्रनतरूप हुिु हुन्छ (नहबू्र १:३; यूहन् िा १:१४ सैँग तलुािा गिुनहोसर)। जसले येिलूाई र्देिेको छ, त्यसले परिेश् वर नपतालाई 

र्देिेको छ (यूहन् िा १४:९)। 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पछानड 

येिू ख्रीष्ट अझ  अर्दशृ्य परिशे् वरको र्दशृ्य प्रनतरूप हुिुहुिछे र नवश् वासीहरूले सब  सिय येिू ख्रीष्टको िुहारिा परिेश् वरलाई 

र्दे् िेछिर। नतिीहरूल े येि ू ख्रीष्टद्वारा परिेश् वरसैँग प्रत्यक्ष सङ्खगनत गिछेिर। उहाैँको निकटति उपनस्र्नतिा नतिीहरू 

नजउिेछिर, सेवा गिेछिर र िासि गिेछिर (प्रकाि २२:३-५)। 

 

 

 प्रकाि २२:५ 

प्रश् ि १८ - ियाैँ पृ् वीिा नवश् वासीहरूल ेके गिछेिर? 

रटप्पणी - 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पनहल े

वतनिाि पृ्वीका नवश् वासीहरूलाई यस्तो साैँस्कृनतक रर्देि दर्दइएको छ: परिेश् वरको प्रनतरूप भएका िानिसहरूले यो 

पृ्वीलाई भिून; यस पृ्वीलाई वििा रािेर र यसलाई सुरनक्षत पार्दै सृनष्टिानर् िासि गिून (उत्पनत्त १:२६-२८)। र 

नवश् वासीहरूलाई िहािर रर्देि पनि दर्दइएको छ: एजाओ र सब  र्देिका िानिसहरूलाई चेला बिाओए (ित्ती २८:१९)। 

 ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पछानड 

ियाैँ पृ्वीिा नवश् वासीहरूले सायर्द सुु िा दर्दइएको कािलाई नसितापूवनक पूरा गिेछिर होला- त्यो परिेश् वरको सुन्र्दर 

भौनतक सृनष्ट र प्रकृनतिा भएका सब  सुन्र्दर कुराहरूिानर् िासि गिुन हो (प्रकाि २२:५)। अनि नतिीहरूले सर्दासवनर्दा 

रराधिाद्वारा परिशे् वरको सेवा गिछेिर। 

 

प्रश् ि १९ - प्रकाि २१ र २२ अध्यायिा तपाईं इसाई भएको ह नसयतल ेतपाईंल ेरफ्िो जीवििा के िहत्व छ भिी 

सोच् ि ुहुन्छ? 

रटप्पणी - प्रकाि २१ र २२ अध्यायहरूल ेएि कहाैँ जाैँर्द छु?ए भन् िे प्रश् िको उत्तर िलाई नसकाउैँछ। ि येिलूाई उहाैँको र्दोस्रो 

रगिििा भेट्ि जाैँर्द छु। त्यसपनछ िेरो िरीर पुिु त्र्ाि हुिछे र िेरो न्याय हुिछे। ि येिू ख्रीष्टजस्त  हुिको निनतत पररवतनि 

हुिेछु (दफनलप्पी ३:२१; १ यहून् िा ३:१-३)। त्यसपनछ ि येिू ख्रीष्टद्वारा ियाैँ पृ्वीिा परिेश् वरको र्दशृ्य उपनस्र्नतिा 

सर्दासवनर्दा वास गिन गिेछु। ियाैँ पृ्वीिा ि परिशे् वरसैँग सङ्खगनत गिछुे, उहाैँको रराधिा गिेछु, उहाैँको सेवा गिेछु र 

परिेश् वरको राज्यिा उहाैँसैँग  िासि गिेछु! त्यनतबेला सुन्र्दर अनि रिापूणन भनवष्य प्राप् त गिेछु भन् िे कुरािा ि निनश् चत छु!  

 

    
 

चरण ४ - लाग ूगिुन                           प्रयोगहरू 

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

नसकेको कुरा बाैँड्िहुोसर र ले्  िुहोसर - एकले अको व्यनिलाई दर्दिाग नियाउि लगाऔैँ र प्रकाि २१:१-२२:६ 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 बाैँड्िुहोसर। 

(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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१. प्रकाि २१:१-२२:६ बाट सतभानवत प्रयोगहरूको केही उर्दाहरणहरू 

२१:१-३  येिू ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििको प्रनतक्षा गरररहन्छु, र  त्यसबेला त्यहाैँ नसि ियाैँ स्वगन र ियाैँ पृ्वी 

वास्तनवकरूपििा हुिेछ। 

२१:४  अनहलेको िरेो िरीरको सब  रैँिुहरू र किजोरीहरू केवल अस्र्ायी हुिर भिी सतझन्छु। नसि वास्तनवक 

कुरा अगानड रउिेवाला छ! 

२१:७-८  नवजय गिे व्यनि हुिु! 

२१:१६  एउट  कुराको िोजी गिुन र त्यो भिेको िेरो जीविको सब  दर्दि परिशे् वरको उपनस्र्नतिा बस् िु र उहाैँको 

सुन्र्दर नविेर्ताहरू, वचिहरू र कािहरूिा ििि गिुन (भजिसङ्खग्रह २७:४)। 

२१:१७  येिू ख्रीष्टले पिानलल ेझ ैँ िलाई सुरक्षा दर्दिुहुन्छ भन् िे कुरािा कनहल्य  सङ्खका गर्दर्दिैँ (यूहन् िा १७:१२)। 

२१:१८-२१ परिेश् वरको नवनभन् ि बुनिको घोर्णा गिुन (एदफसी ३:१०; याकूब ३:१७)। 

२१:२२  संसारको सब  नवश् वासीहरू येिू ख्रीष्टिा परिशे् वरको िनन्र्दर हुिर र पनवत्र रत्िाद्वारा परिेश् वर 

नतिीहरूिा वास गिुन हुन्छ (एदफसी २:२२)। तर ख्रीष्टिा परिेश् वर हाम्रो अनन्ति िनन्र्दर हुिुहुिेछ भिी 

अपेक्षा गछुन। 

२१:२३  येिू ख्रीष्टको िुहार हरेेर जीनवत परिेश् वरलाई अझ राम्रोसैँग जान् िको निनतत निरन्तर कोनसस गछुन (२ 

कोररन्र्ी ४:६)। 

२१:२५  ढोका अझ  िुल्ला छ र परिेश् वरको अिगु्रहद्वारा बचाइिे सिय अझ  छ भिी अरू िानिसहरूलाई बताउैँ छु 

(लूका ४:१७-२१ सैँग तलुािा गिुनहोसर)! 

२१:२६  येिू ख्रीष्टको लानग गरेझ ैँ गरी हरेक कुरा गिेछु (िेरो अध्ययि, काि, सतबन्धहरू रदर्द) (कलस्सी १:१६; 

३:१७)। 

२१:२७  सब  लाजिर्दो र धोकापूणन अभ्यासहरूबाट अलग हुन्छु 

२२:२  िेरा नवगतका चोट र र्दागहरू चङ्खगाइ गिन परिेश् वरलाई अििुनत दर्दन्छु। 

२२:३  येिू ख्रीष्टजस्त  भएर यो पृ्वीिा नजउिेछु- सेवा पाउिलाई होइि, सेवा दर्दिलाई (िकून स १०:४५)। 

िेरो हृर्दय र सिझ िानर्का कुराहरूिा लगाउैँ छु, र त्यहाैँ ख्रीष्ट हुिुहुन्छ, तर पृ्वीका सांसाररक कुराहरू होइििर (कलस्सी 

३:१-४)। नवश् वास र प्रेििा िात्र बढ्र्द जािे होइि, तर रिािा पनि बढ्ि जु री छ (नहबू्र ६:११-१२; १०:२३)! 

२. व्यनिगत प्रयोगका केही उर्दाहरणहरू 

क. यो पृ्वीिा ि नवर्देिी र अपररनचत व्यनि हु, र िरेो साैँचो िागररकताचाहह स्वगीय यरूिलेििा छ भन् िे कुरा ि यार्द 

गर्दनछु। यसल ेिलाई यो संसारको कुराहरूबाट अलग रहि सहायता गछन। ि रफ लाई स्वगनको सतपनत्त झ ैँ भण्डार गिन 

चाहन्छु (ित्ती ६:१९-२१; कलस्सी ३:१-४)। 

ि. ि ल ेभनवष्यिा हुिे ियाैँ पृ् वीिा गिे कुराहरू अनहले ि  िेरो वतनिाि जीवििा यो पृ्वीिा अभ्यास गिन चाहन्छु। ि 

परिेश् वरसैँग सङ्खगनत गिन चाहन्छु, उहाैँको रराधिा गिन चाहन्छु, उहाैँको सेवा गिन चाहन्छु र परिशे् वरको राज्यिा 

िनहनित र रर्दरयोग्य हुि ेगरी िानिसहरू र वस्तुहरू ल्याउि चाहन्छु। सब  कुराहरूभन्र्दा बढी ि परिशे् वरको राज्य 

िोजी गछुन (ित्ती ६:३३)! 

 

 

चरण : ५ - प्रार्निा गिुनहोसर।                            प्रनतदक्रया 

प्रकाि २१:१-२२:६ िा परिेश् वरले नसकाउिुभएको एउटा सत्यताको लानग हािी सब  पाल पालो प्रार्निा गरौ ैँ। 

(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 
 

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 - सिूहको सर्दस्यहरूलाई एउटा सतभानवत कुरा जीवििा लाग ूगिन प्रनतवि गराउिुहोसर। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - यूहन् िा ७:५३-११:३७ बाट प्रत्यके दर्दि रधा अध्याय पढेर परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउिुहोसर। िि पिे सत्यता पत्ता लगाउिे नवनध प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणी बिाउिुहोसर। 

३. पर्द कण्ठ गिुनहोसर - बाइबलको ियाैँ पर्दलाई ििि गरेर त्यसलाई कण्ठ गिुनहोसर। परिशे् वरको अगुवाइको निश् चयता : 

नहतोपर्देि ३:५-६ कण्ठ गिुनहोसर। तपाईंल ेकण्ठ गररसक् िुभएको तीि वटा बाइबल पर्दहरूलाई पुिरवलोकि 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 नबताउैँर्दा 

पाएका कुराहरू, बाइबल पर्द कण्ठ गरेको कुराहरू, बाइबल अध्ययि गर्दनको कुराहरू र यो तयारीको कुराहरू ले् िुहोसर। 
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पाठ : ११ 
 

१ प्रार्निा 
 

 

सिहूको अगवुा - प्रार्निा गरेर तपाईंको सिूह र चेलालाहरू बिाउिे यो कायनक्रिलाई प्रभुिा सुतपिुहोसर। 

२ रराधिा (२० नििटे) 

परिशे् वर िरेो सहयोगी हुिहुुन्छ 
 

निक्षा दर्दिहुोसर - 'रराधिा' के हो? 'रराधिा'को पररभार्ा यस्तो छ : 

रराधिा भिेको परिेश् वरप्रनतको श्रिा, उपासिा, अनधिता र सिपनणताको ििोवृनत्त हो। रराधिालाई नवनभन् ि दकनसिको 

प्रार्ानिा र हाम्रो र्द निक जीवि नजउिे तररकाद्वारा व्यि गररन्छ। 

परिेश् वरको रराधिा गिनको निनतत उहाैँ को हुिुहुन्छ भिी हािीले जान् ि ुरवश्यक छ। रराधिा गि ेहरेक सियिा हािी 

परिेश् वरको एउटा नविेर्ता नसक्छौ ैँ। 

(सिहूको अगवुा - परिेश् वर िेरो सहयोगी हुिुहुन्छ भन् िे बारेको निक्षा पढ्िुहोसर।) 

 

नवर्य : परिशे् वर िरेो सहयोगी हुिहुुन्छ 

 

व्यवस्र्ा १:२९-३३; नहबू्र १३:५-६ पढ्िुहोसर। 

१. परिशे् वरल ेहाम्रो सत्रहुरूको नवु ििा हािीलाई सहायता गिुनहुन्छ 

 हरेक नवश् वासीसैँग सत्रहुरू हुन्छिर 

यी सतु्रहरू यिेू ख्रीष्टिा भएको हाम्रो नवश् वासलाई घृणा गि ेकोही िानिसहरू हुि सक्छिर। नतिीहरू येि ूख्रीष्टिा भएको 

हाम्रो नवश् वासलाई िष्ट पािे लक्ष्य रा् िे र्दषु्ट रत्िाहरू हुि सक्छिर। कनहलेकाहह नतिीहरू हाम्रो रफ्ि  पररवारका सर्दस्यहरू 

अर्वा िण्डलीका ियाैँ-जन्ि िपाएका सर्दस्यहरू हुि सक्छिर। प्राय: हािीिा भएको परुािो पापिय स्वभाव हाम्रो सब भन्र्दा 

ठूलो सतु्र हुन्छ। 

तर परिेश् वर हाम्रो सहयोगी हुिुहुन्छ। एि नतिीसैँग हुिेछु र ि नतम्रो लानग लड्िछुेए भिी उहाैँले भन् िुहुन्छ। कसरी परिेश् वर 

हाम्रो लानग लड्िुहुन्छ? 

 कनहलकेाहह परिशे् वरल ेहाम्रो सत्रहुरूलाई हटाउिहुुन्छ 

२ इनतहास २०:१२-१७,२२-२३ पढ्िुहोसर। उहाैँ हाम्रो लानग लड्िुहुन्छ र उहाैँको िनि र नवजय हािीलाई हिेन र अवलोकि 

गिन लगाउिु हुन्छ। 

 कनहलकेाहह हाम्रो सत्रहुरूसैँग हािी रफ ल ेसिािा गिपैछन 

लूका ६:२७-२८; १ पतु्रस २:२१-२३ पढ्िुहोसर। कनहलेकाहह परिेश् वरल ेहाम्रो सतु्रहरूलाई हािीबाट हटाउिुहुन् ि, दकिभि े

हाम्रो सतु्रहरूलाई प्रयोग गरेर उहाैँले हाम्रो चररत्र नििानणको तानलि दर्दि चाहिुहुन्छ, अनि हािीलाई िराब िानिसहरूप्रनत 

भलाइ गिन नसकाउि चाहिुहुन्छ र उहाैँले रफूिा िनहिा ल्याउि चाहिु हुन्छ! हाम्रो सतु्रहरूप्रनतको हाम्रो प्रनतदक्रयाल े

परिेश् वरलाई प्रसन् ि तलु्याउैँछ भिे, प्राय: उहाैँले हाम्रो सतु्रहरूलाई हािीसैँग निलापिा रा् िु हुन्छ (नहतोपर्देि १६:७)। अरू 
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सियहरूिा चाहह परिेश् वरल ेहािीलाई रनत्िक हातहनतयार दर्दएर युि गिनको निनतत सुसनित पािन चाहिुहुन्छ। सतु्रको 

नवु ििा िडा हुिको लानग हािीले परिेश् वरका सारा हातहनतयार धारण गिैपछन भिी एदफसी ६:१०-१७ ल ेनसकाउैँछ। 

२. परिशे् वरल ेहाम्रो पररनस्र्नतहरूिा हािीलाई सहायता गिुन हुन्छ 

कल्पिा गि ेहो भि,े िु भूनििा हहड्ि ुर त्यहाैँ बस् ि ुनिक  करठि कुरा हो दकिभि ेत्यहाैँ दर्दििा धेर  गरि हुन्छ अनि रातिा 

धेर  नचसो हुन्छ। त्यहाैँ पािी, िािेकुरा र बस् िे ठाउैँको कुि  प्राकृनतक स्रोत हुैँर्द ि। त्यहाैँ सतु्रहरूल ेरक्रिण गिन सक् िे भएकोल े

त्यो सब नतरबाट असुरनक्षत हुन्छ। त्यस्तो ठाउैँिा ४० वर्न लािो सियसति बस् िु अनत ि  करठि हुन्छ! परुािो करारिा 

परिेश् वरका जिहरूले त्यस्त  पररनस्र्नतहरू भोग् िु पर् यो। त पनि, नपताले रफ्ि  पुत्रलाई बोकेझ ैँ गरी परिेश् वरले रफ्िा 

जिहरूलाई नतिीहरूको अनन्ति गन्तव्यसति िपगुेसति  त्यस्त  पररनस्र्नतहरूबाट ल जािुभयो। कनहलेकाहह, परिेश् वरल े

हािीबाट करठि पररनस्र्नतहरू हटाउिुहुन् ि बु  त्यस्तो करठि पररनस्र्नतहरूको साििा गिन हािीलाई एक्ल  छोनडदर्दि ुहुन्छ। 

परिेश् वरल े हािीलाई करठि पररनस्र्नतहरूबाट भएर जाि दर्दि ु हुन्छ, दकिभि े उहाैँल े हािीलाई रफ्िो अत्यानधक 

रत्िनवश् वास, अहिपि र रफूिा भर पि े स्वभावलाई पररवतनि गरेर उहाैँिा भर पि े िम्र व्यनि बिाउि चाहिुहुन्छ। 

त्यसको निनतत परिेश् वरल ेहािीलाई त्यस्त  करठि पररनस्र्नतहरूबाट ल जाि ुहुन्छ। उहाैँले हािीले त्यसरी ल जार्द गर्दान, उहाैँको 

िनजक जाि अनि उहाैँको बुनि, िनि, उिार र सहायतािा हािी उहाैँिा भर पिनको निनतत उहाैँल े हािीलाई तानलि 

दर्दइरहिुभएको हुन्छ। 

३. परिशे् वरल ेहाम्रो यात्रािा हािीलाई सहायता गिुन हुन्छ 

अको अनत करठि काि भिेको अन्जाि गन्तव्यनतर जाैँर्दा अन्जाि भूनििा यात्रा गिुन हो। हाम्रो जीविको यात्रा पनि त्यस्त  छ। 

हािी यो िागनिा पनहले कनहल्य  हहडेका छ िौ ैँ। नवश् वासद्वारा उि यात्राले हािीलाई कतानतर डोर् याउैँछ भिी हािीले जाि े

तापनि, रफ्िो अिुभवद्वारा त्यो यात्राले कता डोर् याउैँछ भिी हािी जान्र्द िौ ैँ। हािीले अझसति उि अनन्ति गन्तव्य अिुभव 

गरेका छ िौ ैँ। परिेश् वरनविा हाम्रो जीवि-यात्रा अगानड बढाउिु भिेको दर्दिा बताउि ेकतपास र पतवारनविा पािीजहाजलाई 

सिुद्रिा अनघ बढाउिुजस्त  हो। त्यसो भयो भिे हाम्रो जीवि-यात्राले दर्दिा पत्ता लगाउि िसकेर नियन्त्रणभन्र्दा बानहर 

जान्छ। परिशे् वरनविा कुि दर्दिानतर जाि ेभिेर हािी कनहले पनि निनश् चत हुि सक्र्द िौ ैँ। परिेश् वरनविा हािी पक् क  हाम्रो 

िागन गुिाउैँछौ ैँ। परिेश् वरनविा यात्रािा अनघ जाि रवश्यक रत्िनवश् वासको पनि हािीिा किी हुिेछ। परिशे् वरनविा 

हािीले यात्रािा कनहले अनि कुि ठाउैँिा नवश्राि नलिुपि,े सो जान्र्द िौ ैँ। 

तर हाम्रो जीवि-यात्रािा हािी जािु पिे बाटो र्देिाउि र नवश्राि गि ेठाउैँको िोजी गिन, परिशे् वर स्वयिर हािीभन्र्दा अगानड 

जाैँर्द हुिुहुन्छ। साधरणतया, परिेश् वरल ेहािीलाई धेर  लािो बाटो एक चोरट र्देिाउिु हुन् ि, दकिभिे हािीलाई उहाैँले रफ्िो 

अगुवाइिा निश् चयता गिन अनि हाम्रो हातल े उहाैँको हात सिाती एकपटकिा एक पाइला अनघ सािन हािीलाई तानलि 

दर्दर्द हुिुहुन्छ। परिेश् वरले एक पटकिा एक पाइलो गरी अनघ बढाउैँ र्द  हािीलाई बाटो र्देिाउिुहुन्छ (भजिसङ्खग्र ११९:१०५ 

सैँग तलुिा गिुनहोसर)। 

सिहूको अगवुा - तपाईंलाई सहायता गिुन भिेको परिशे् वरको नविेर्ता भएकोले उहाैँको रराधिा गिुनहोसर। तीि-तीि 

जिाको सािो सिूहिा रराधिा गिुनहोसर। 

 

३ नसकेको कुरा बाैँड्ि ु(२० नििटे) 

यहून् िा 
 

तोदकएको बाइबल िण्ड (यूहन् िा ७:५३-११:३७) बाट परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा, के कुरा नसक् िुभएको छ, 

त्यसबाट छोटकरीिा पाल पालो बाैँड्िुहोसर (अर्वा तपाईंको िोटबुकबाट पढ्िुहोसर)। 

अरूले बाैँड्र्द गरेको कुरा सुन् िुहोसर, उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई स्वीकार गिुनहोसर। उसल े बाैँडेको 

कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

 

 



© 2009 DOTA                                                निर्दनेिका पुस्तक १, 'चेलापि'                                              पृष्ठ िं. : 126 
 

४ निक्षा (७० नििेट) 

[सङ्खगनत]                        एक-अकानप्रनत हाम्रो नजतिेवारीहरू 

 

क. इसाई सङ्खगनतको िहत्व 

  

इसाई सङ्खगनतको स्वभाव र िहत्व के-के हुिर? 

 यहून् िा १३:३४-३५ पढ्िहुोसर। 

रटप्पणी - इसाई सङ्खगनत भिेको रधारभूतरूपिा 'ख्रीष्टले हािीलाई प्रेि गिुनभएझ ैँ गरी एकले अकानलाई प्रेि गिुन' हो। तलका 

कुराहरूलाई ध्याि दर्दिुहोसर। 

 इसाई सङ्खगनत रञाका हो। यो कुि  नवकल्प होइि। 

 इसाई सङ्खगनत अरूबाट नभन् ि र्देनिि ेनविरे्ता हो। 

एकले अकानलाई प्रेि गिुन अनत िहत्वपूणन नविेर्ता हो, जसले इसाईहरूलाई अरू िानिसहरूबाट छुट्याउैँछ। प्रेिल े

िानिसहरूलाई ख्रीष्टनतर रकर्मर्त गछन र ख्रीष्टको लानग िनहिा ल्याउैँछ। 

 एक-अकानप्रनतको हाम्रो नजतिवेारीहरूको सन्र्दभनिा इसाई सङ्खगनतलाई पररभानर्त गररन्छ। 

बाइबलअिुसार, हािीसैँग एक-अकानको निनतत र्ुप्र  नजतिेवारीहरू छिर। 

 

 

ि. इसाई सङ्खगनतको नविरे्ताहरू 

१. इसाई सङ्खगनतलाई परिशे् वर र परिशे् वरको सिरु्दायसैँगको सतबन्धहरूद्वारा नचत्रण गररन्छ 

 इसाईहरूको घनिष्ठ सतबन्ध कोसैँग हुन्छ? 

 १ यूहन् िा १:३ (१ कोररन्र्ी १:९; १२:१२-१३;२५; एदफसी २:१८; ३:१२; नहबू्र ४:१५-१६) पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - इसाईहरूको घनिष्ठ सतबन्ध नपता परिेश् वर, यिेू ख्रीष्ट र पनवत्र रत्िासैँग हुन्छ र त्यस गरी इसाई सिुर्दायिा एक-

अकोसैँग पनि हुन्छ, जुि ख्रीष्टको िरीर हो। व्यनिगतरूपिा इसाई िरीरको सर्दस्य भएकोले गर्दान, उसलाई येिू ख्रीष्टबाट 

अलत गिन सदकर्द ि दकिदक उहाैँ उसको निर हुिु हुन्छ। त्यस गरी उसलाई इसाई िण्डलीबाट अलग गिन सदकर्द ि दकिभिे त्यो 

उसको िरीर हो। 

२. इसाई सङ्खगनतलाई सिहूको सतबन्धहरूद्वारा नचत्रण गररन्छ 

 सङ्खगनतको सियहरूिा इसाईहरूल ेके-के गछनिर? 

 प्रेररत २:४२ (प्रेररत ५:४२; एदफसी ५:१९) पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - इसाईहरू नियनितरूपिा सािो अर्वा ठूलो सिूहहरूिा भेट्िे गछनिर। त्यस्ता सिहूको भेटघाटहरूिा इसाईहरूल े

सुसिाचार प्रचार गिे गछनिर, बाइबल अध्ययि र नसकाउिे गछनिर, गीत-भजि गाउैँछिर, प्रार्निा गछनिर र सैँग  बसेर िान्छिर। 

३. इसाई सङ्खगनतलाई नजतिवेारीहरूको सतबन्धहरूद्वारा नचत्रण गररन्छ 

नसकाउिहुोसर - बाइबलिा उनल्लनित एक-अकानप्रनतका हाम्रो नजतिेवारीहरूलाई अध्ययि गिुन भिेको इसाई सङ्खगनतलाई 

राम्रोसैँग बुझ्ि े तररका हो। तपाईंले बाइबलको र्ुप्र  िण्डहरूिा 'एकले अकोलाई' भन् ि े िब्र्दहरू पढ्िुहुन्छ; जस्त : 'एकल े
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अकोलाई प्रेि गर', 'एकले अकोलाई नसकाओ', 'एकले अकोको सेवा गर' रदर्द। एक-अकानप्रनत गिुनपिे यी नजतिेवारीहरू 

नवश् वभररका हरेक इसाईल ेअरू इसाईहरूप्रनत गिुन पिे नजतिेवारीहरू हुिर। 

एक-अकानप्रनतको यी नजतिेवारीहरूलाई 'इसाई व्यवस्र्ा' बिाइयो भि ेचाहह ठूलो परीक्षा रउिेछ दकिभि ेत्यो गह्रौ ैँ भारी 

हुि जािछे। कुि  पनि इसाईल े यी सब  नजतिेवारीहरू उही सियिा अर्वा सब  सियहरूिा अभ्यास गिन वा लाग ू गिन 

सक्र्द ििर! परिशे् वरल े डोर् याउिुहुिे तपाईंको वृनि र जीवि सार्  उहाैँले तपाईंलाई दर्दिुहुिे अिगु्रह र वरर्दािहरूअिुसार 

रफूलाई एक-अकानप्रनतको यी नजतिेवारीहरूको निनतत प्रर्दाि गरोसर भिी परिशे् वर चाहिुहुन्छ। 

सूझाव - यी नजतिेवारीहरूिध्ये एउटा छान् िुहोसर र केही िनहिासति त्यसलाई अभ्यास गिुनहोसर। 

४. िु् य नजतिवेारी 

१ र्ेसलोनिके ३:१२ (१ कोररन्र्ी १३:४-७) पढ्िुहोसर। 

'ख्रीष्टल ेहािीलाई प्रेि गिुनभएझ ैँ एकल ेअकोलाई प्रेि गिुन िु्य नजतिेवारी हो।' यो इसाई सङ्खगनतको एक िात्र िापर्दण्ड हो! 

सतभानवत प्रयोगहरू - 'प्रेि गिुन' भिेको कुि  व्यनिल ेपाप गर्दान, उप्रनत नधरजी हि ु र उि व्यनिप्रनत र्दयाल ुभई तीिता 

िरा् िु हो। त्यस गरी कुि  व्यनि सिाजबाट बनहष्कृत गररर्दा अर्वा सहायतानवनहि हुैँर्दा अर्वा उसले सतु्रजस्तो व्यवहार 

गर्दान पनि उसलाई प्रेि गिुन हो। प्रेि गिुन भिेको कुि  व्यनिल ेतपाईंलाई प्रेि गर्दिै भि ेपनि उसको निनतत केही सकारात्िक 

कुराहरू गिन चासो र्देिाएर त्यो काि सुु  गिुन हो। प्रेि गिुन भिेको अको व्यनिको लानग तपाईंको जीवि दर्दिु हो। अको 

व्यनिलाई १ कोररन्र्ी १३:१-८ िा उल्लेि गररएको दकनसिले प्रेि गिुन हो। इसाई सङ्खगनत भिेको रञाका िात्र होइि, तर 

पनवत्र रत्िा वास गिुनभएर यसलाई सतभव तलु्याएको हुन्छ (रोिी ५:५)। 

 

 

ग. एक-अकानप्रनत इसाई ििोवनृत्तहरू 

१. रोिी १२:१० पढ्िहुोसर। 

भात-ृप्रिे रािरे एक-अकानप्रनत सिर्मपत हुि ुर एकल ेअकानलाई रर्दर गिुन इसाईहरूको नजतिवेारीहरू हुिर। 

सतभानवत प्रयोगहरू - भातृ-प्रेि इसाईहरूको िाझिा िात्र गररिे प्रेि हो, र त्यसिा िनजक अनि घनिष्ठ सतबन्ध स्र्ानपत गरी 

तपाईंको स् िेह प्रकट गरी गनहरो रनत्िक एकता कायि रा् िु हो। रर्दर गिुन भिेको अरू इसाईहरूको असल िब्र्दहरू र 

कािहरू असल अनभप्रायद्वारा गररएका हुिर भिी ठान् िु हो र प्रत्यक्ष िराब ढाैँचाको प्रिाण िभेट्टाएसति त्यसलाई िराब 

अनभप्रायबाट हरेरिु हुैँर्द ि। त्यस गरी रर्दर गिुन भिेको अको व्यनिलाई हानि िपुर् याई उसैँग राम्रो दकनसिले बोल्िु हो। 

२. रोिी १३:८-१० पढ्िहुोसर। 

एकल ेअकोको हानि िगिुन इसाई नजतिवेारी हो। 

सतभानवत प्रयोगहरू - व्यनभचारद्वारा अको िनहलालाई हानि पुर् याउिे होइि, तर व वानहक सतबन्धलाई पनवत्रतासैँग कायि 

रा् िु पछन। हत्या गिुन हुैँर्द ि, तर रफ्ि नछिेकीलाई जीनवत र स्वस्र् रहि सहायता गिुन पछन। चोरी गि ेहोइि, तर रफ्िो 

नछिेकीको सतपनत्तको सुरक्षा गिुन पछन। लोभ गि ेहोइि, तर तपाईंको नछिेकीको ििपर्दान र्ोकहरूिा तपाईंल ेरिनन्र्दत हुि 

सक् िु पछन। 

३. एदफसी ४:३२ पढ्िहुोसर। 

एक-अकानप्रनत र्दयाल ुहुि,ु एक-अकानप्रनत सहिभुनूत र्देिाउि ुर एकल ेअकानलाई क्षिा दर्दि ुइसाई नजतिवेारीहरू हुिर। 
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सतभानवत प्रयोगहरू - र्दयाल ुहुिु भिेको अको व्यनिप्रनत नित्रता र भद्रपि प्रकट गिुन हो, तर उसको रलोचिा गि,े र्दोर् 

िोज्िे र घणृा गि ेहोइि। यसको अर्न सहायता गि ेबाटोहरू हिे ेर अको व्यनिको िाैँचोहरू परूा गररदर्दि ेहो। सहािुभूनत 

प्रकट गि े भिेको हृर्दयर्देनि ि  एक-अकानप्रनत असल भाविा रा् ि ु हो। क्षिा दर्दिु भिेको तपाईंको नछिेकीको र्दोर् र 

अपराधलाई पके्रर िबस् ि ेतर उसको निनतत प्रार्निा गिुन हो। 

४. कलस्सी ३:१३ पढ्िहुोसर। 

एक-अकानको नवु ििा जजेस्तो गिुासोहरू भए तापनि, त्यसलाई क्षिा दर्दि ुइसाई नजतिवेारी हो। 

सतभानवत प्रयोग - प्रभुल े तपाईंलाई क्षिा दर्दिुभए जस्त  गरी क्षिा दर्दिु। सात गणुा सत्तरीपटक क्षिा दर्दि ु (िरोकीकि 

निरन्तर क्षिा दर्दि)ु। रफ्िो नछिेकीलाई हृर्दयबाट ि  क्षिा दर्दि।ु जजसले अरूहरूलाई क्षिा गर्दैििर, नतिीहरूल ेपरिेश् वरबाट 

पनि क्षिा पाउैँ र्द िि। 

५. एक-अकानप्रनतको ििोवनृत्तहरूको सतबन्धिा अन्य नजतिवेारीहरू 

रोिी १५:१-७ (एकले अकोलाई स्वीकार गिुन)। रोिी १६:१६ (पनवत्र चुतबिद्वारा एकले अकोलाई अनभवार्दि गिुन)। गलाती 

५:२६ (घिण्डद्वारा एकले अकानलाई रीस िउठाउिु र एकल ेअकानको ईष्यान िगिुन)। एदफसी ४:२ (एकले अकानलाई सहिु)। 

एदफसी ५:२१ (एक अकानको अनधििा बस् ि)ु। १ र्ेसलोनिकी ५:१३ (एक अकानसैँग निलाप बस् िु)। १ र्ेसलोनिकी ५:१५ 

(एक अकानप्रनत सध ैँ र्दयालु हुिु)। १ पतु्रस ५:५-६ (एक अकानप्रनत िम्रताको वस् त्र धारण गिुन)। 

 

 

घ. एक अकानप्रनत इसाई बोनलवचि 

१. रोिी १४:१३ पढ्िहुोसर। 

एकल ेअकानको न्याय गिन बन्र्द गिुन इसाई नजतिवेारी हो। 

सतभानवत प्रयोगहरू - किजोरले बनलयोको रलोचिा गिन बन्र्द गिुन पछन र बनलयोल ेपनि किजोरको गल्ती िोज् ि बन्र्द गिुन 

पछन। कुि  इसाईल ेरफ्िो नवश् वासलाई जसरी अभ्यास गरेको छ, ठ्यकै   त्यसरी ि  अरू इसाईहरूल ेअभ्यास गिुनपछन भिी 

नतिीहरूलाई जबरजस्ती गिुन हुैँर्द ि; जस्त : कस्तो दकनसिको िािाहरू सुहाैँउर्दा छिर अनि कुि दकनसिका दर्दिहरूलाई नविेर् 

िान् िे भन् िे नवर्यहरूिा नतिीहरूले अरूको नवचारको नवनवधतालाई सतिाि गिुनपछन। बु  ख्रीष्टको प्रभावकारी गवाही हुिको 

निनतत प्रत्येक सिूहल ेअको सिहूलाई सहायता गिुन पछन। 

२. कलस्सी ३:९ पढ्िहुोसर। 

एकल ेअकानप्रनत झटू िबोल्ि ुइसाई नजतिेवारी हो। 

सतभानवत प्रयोगहरू - अको व्यनिलाई नििानण गिे र तपाईंको प्रेिप्रनत उसलाई नवश् वास दर्दलाउिे दकनसिले उसप्रनत सत्य 

कुरा बोल्िु। यदर्द तपाईंलाई िि छ ि भि ेकस को निनतत प्रार्निा गररदर्दन्छु भिी प्रनतञाका िगिुनहोसर। 

३. कलस्सी ३:१६ पढ्िहुोसर। 

एकल ेअकानलाई नसकाउि ुअनि एकल ेअकानलाई हप्काउि ुइसाई नजतिेवारीहरू हुिर। 

सतभानवत प्रयोगहरू - नसकाउिे कािको बोलावट र त्यस्तो कतनव्य केवल पास्टर र िण्डलीका अगुवाहरूको िात्र होइि, तर 

त्यो हरेक इसाईको कतनव्य हो! इसाईहरू एकले अकानलाई नसकाउिु पछन। उर्दाहरणको लानग, रफूल ेपरिेश् वरसैँग िान्त सिय 

नबताउैँ र्दा पाएको कुरा बाैँडेर नतिीहरूले एक-अकानलाई नसकाउि सक्छिर, त्यस्त गरी सैँग  निलेर बाइबल अध्ययि गरेर, 

रफ्िो गवाही दर्दएर अनि नसकाएर र प्रचार गरेर एकले अकानलाई नसकाउि सक्छिर। हप्काउिु भिेको चाहह किजोरी र 
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असफल क्षेत्रहरूिा एकले अकानलाई पराििन दर्दिु हो। यो एकले अकोलाई चेताउिी दर्दिुजस्त  हो। त्यस गरी बाइबलिा भएका 

परिेश् वरको निक्षाहरू र रञाकाहरूलाई एक-अकानको िििा छाप लगाउि ुहो (व्यवस्र्ा ६:६-७)। 

४. नहब्र ू१०:२४-२५ पढ्िहुोसर। 

एकले अकोलाई प्रेि गिन प्रोत्साहि दर्दिु, असल कािहरू गिन एकले अकोलाई प्रोत्साहि दर्दि ुर एकले अकोसैँग भेट्ि उत्साह 

दर्दिु  इसाई नजतिेवारीहरू हुिर। 

सतभानवत प्रयोगहरू - प्रोत्साहि दर्दि ु भिेको एक-अकानिा प्रेनिलो सतबन्ध रा् ि र अरूलाई फाइर्दा हुिे कािहरू गिन 

उते्तनजत पािुन हो। उत्साह दर्दिु भिेको इसाईहरू एकल े अकानप्रनत प्रेि गिन र असल कािहरू गिन इसाई सिूहिा 

नियनितरूपिा भेट्ि एक-रपसिा सहभागी हुि प्रेररत गिुन हो। 

५. बोनलवचिसतबन्धी एक-अकानप्रनतको अन्य नजतिवेारीहरू 

रोिी १५:१४ (एकल ेअकानलाई निक्षा दर्दि)ु। १ कोररन्र्ी १:१० (एक-रपसिा कुराकािी गर्दान एक  ििको हुि)ु। एदफसी 

५:१९ (गीत-भजिद्वारा एक-रपसिा बोल्िु)। १ र्ेसलोनिकी ५:११ (एकले अकोलाई सान्त्विा र उत्साह दर्दिु अनि एकले 

अकोलाई सुधार गरेर र्दनह्रलो बिाउिु)। नहबू्र ३:१२-१३ (एकल ेअकोलाई उत्साह दर्दि)ु। याकूब ४:११ (एकल ेअकानको निन्र्दा 

िगिुन)। याकूब ५:९ (एकल ेअकानको नवु ििा गिगि िगिुन)। याकूब ५:१६ (एक-अकानप्रनत रफ्िो पाप स्वीकार गिुन र एकल े

अकानको निनतत प्रार्निा गिुन)। 

 

 

ङ. एक-अकानप्रनत इसाई दक्रयाकलापहरू 

१. १ कोररन्र्ी १२:२५ पढ्िहुोसर। 

एकल ेअकानलाई सिाि वास्ता गिुन इसाई नजतिेवारी हो। 

सतभानवत प्रयोगहरू - नविेर्गरी तपाईंको सेवाको िाैँचो परेका इसाईहरूको सेवाको निनतत परिशे् वरले तपाईंलाई 

दर्दिुभएको क्षिताहरू र अवसरहरू प्रयोग गिुन। एकातफन , किजोरलाई सहायता गिुन हो भिे अकोतफन , बनलयोलाई तानलि 

दर्दिु हो। कुि  नविेर् सिूहका िानिसहरूप्रनत पक्षपात िर्देिाउिुहोसर। 

२. गलाती ६:२,५ पढ्िहुोसर। 

एकल ेअकानको बोझहरू बोक् ि ुतर अरू िािनसहरूको भारीहरूचाहह िबोक् ि ुइसाई नजतिवेारीहरू हुिर। 

सतवानभत प्रयोगहरू - रफूले सकेसति अरू इसाईहरूको बोझहरू बोक् ि सहायता गिुन इसाईहरूको नजतिेवारी हो र नविेर् 

गरी र्द:ुिर्द घटिाहरूिा, ु वाबासीिा अर्वा केही कुरा गुिाएर हानि-िोक्सािी हुैँर्दा एकल ेअकानलाई सहायता गिुन पछन। तर, 

त्यसो भन्र्द िा नतिीहरू रफ  नजतिेवार हुिु पि ेकुराहरू; जस्त : नतिीहरूको नवचारहरू, ििोवृनत्तहरू, रस्र्ाहरू, िाैँचोहरू, 

छिौटहरू, िलू्य-िान्यताहरू र त्यस गरी नतिीहरूको सिय, सतपनत्तहरू, सीपहरू, िरीरहरू र बािीव्यहोराको बोझहरूको 

नजतिेवार अरू इसाईहरू हुि ुहुैँर्द ि। 

३. १ पत्रसु ४:९ पढ्िहुोसर। 

एकल ेअकोप्रनत नबिा गिगि अनतनर्सत्कार गिुन इसाई नजतिवेारी हो। 

सतभानवत प्रयोगहरू - अरू ठाउैँका इसाई कािर्दारहरूलाई िािेकुरा र बस् ि ेठाउैँ  दर्दिु अनि तपाईंक  क्षेत्रिा बस् िे िाैँचोिा 

परेका र्दाजुभाइ-दर्दर्दीबनहिीहरूलाई पनि ती कुराहरूिा सहायता गिुन। 

४. दक्रयाकलापहरूसतबन्धी एकल ेअकानप्रनत गिुनपि ेअन्य नजतिवेारीहरू 
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यूहन् िा १३:१४ (एकल ेअकानको गोडा धुिु)। यूहन् िा १५:१२ (एकल ेअकानलाई प्रेि गिुन)। गलाती ५:१३ (एकल ेअकानलाई 

प्रेििा सेवा गिुन)। १ पतु्रस ४:१०-११ (रफूले पाएको वरर्दािहरू एक-अकानको सेवाको निनतत प्रयोग गिुन)। १ यूहन् िा १:७ 

(एक-अकानिा सङ्खगनत गिुन)। 

सारंि - इसाई सङ्खगनतल े तपाईंको हृर्दयको ििोवृनत्तको क्षते्रहरू, तपाईंको िुिको वचिहरू र तपाईंको व्यवहारल े गि े

कािहरूद्वारा एक-अकानप्रनतको नजतिेवारीहरूलाई पूरा गिे कुराहरूलाई सिेट्छ। 
 

 

च. व्यवहाररक अभ्यास 

१. लक्ष्यहरू निधानरण गिुनहोसर 

तपाईं इसाई सिूह अर्वा िण्डलीिा भएको ह नसयतले एक-अकानप्रनत गिुनपिे एउटा नजतिेवारी रोज् िुहोसर र त्यसलाई सिूह र 

व्यनिगतरूपिा केही िनहिासति अभ्यास गिुनहोसर। 

२. िाटक िञ् चि गिुनहोसर 

तीि-चार जिाको सिूहिा नवभानजत हुिुहोसर अनि प्रत्येक सिूहिा एकले अकोप्रनत गिुनपिे नजतिेवारीहरूको बारेिा र्दईु 

नििेट लािो िाटक तयार गिुनहोसर। उि िाटकलाई अरू सिूहका िानिसहरूका िाझिा र्देिाउिुहोसर। 

 

५ प्रार्निा (८ नििेट) 

परिशे् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि ेप्रार्निा 

 

तपाईंले रज जे कुरा नसक् िुभयो, त्यसको प्रनतदक्रया जिाउैँ र्द  पाल पालो छोटकरीिा परिेश् वरसैँग प्रार्निा गिुनहोसर। अर्वा, 

र्दईु वा तीि जिाको सिूहिा नवभाजि हुिुहोसर र तपाईंले रज नसक् िुभएको कुराप्रनत प्रनतदक्रया जिाउैँ र्द  परिेश् वरसैँग 

प्रार्निा गिुनहोसर। 
 

६ गहृकायनको निनतत तयारी (२ नििेट) 

अको हप् ताको लानग 

 

(सिहूको अगवुा - यो तयारीको कागज सिूहका सर्दस्यहरूलाई दर्दिुहोसर अर्वा नतिीहरूलाई यो ले् ि लगाउिुहोसर।) 

१. प्रनतविता - रनत्िक पररपक् वतािा वृनि हुैँर्द जाि र फलर्दायी हुि प्रनतविता गिुनहोसर। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - प्रत्येक दर्दि यूहन् िा ११:३८-१४:३१ बाट रधा अध्यायबाट परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउिुहोसर। ििपिे सत्यता पत्ता लगाउि ेनवनधको प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

३. बाइबल अध्ययि - तपाईंले घरिा अको बाइबल अध्ययि तयार गिुनहोसर। यूहन् िा १५:१-१७ (नवर्य: कसरी ि फल 

फलाउैँ छु?) बाइबल अध्ययिको लागी पाैँच वटा चरणहरू भएको नवनध प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणीहरू ले् िुहोसर। 

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 िोटबकुलाई अद्यावनधक गिुनहोसर। त्यसको निनतत रराधिाको रटप्पणीहरू, परिशे् वरसैँग 

व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दको रटप्पणीहरू, निक्षा दर्दर्दाको रटप्पणीहरू र यो तयारीलाई सिावेि गिुनहोसर। 
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पाठ : १२ 
 

१ प्रार्निा 

 

सिहूको अगवुा - प्रार्निा गरेर तपाईंको सिूह र चेलालाहरू बिाउिे यो कायनक्रिलाई प्रभुिा सुतपिुहोसर। 

२ नसकेको कुरा बाड्ि ु(२० नििटे) 

यहून् िा 
 

तपाईंलाई तोदकएको बाइबल िण्ड (यूहन् िा ११:३८-१४:३१) बाट परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा नसक् िुभएको 

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

िोटबुकबाट पढ्िुहोसर)। 

नसकेको कुरा बाैँड्ि ेव्यनिल ेबोलेको सुन् िुहोसर, उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई स्वीकार गिुनहोस। उसल े

बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

३ बाइबल पर्द कण्ठ गिुन (२० नििेट) 

इसाई निश् चयताहरूबारेका बाइबल पर्दहरूको पिुरवलोकि 
 

क. कण्ठ गररएका बाइबल पर्दहरू पिुरवलोकि गि ेनवनध 
 

पनहल्य  कण्ठ गररएका बाइबल पर्दहरूलाई पुिरवलोकि गिे भागहरू यी हुिर : 

१. पिुरवलोकि गिुनहोसर 

पुिरवलोकि गिुन भिेको तपाईंले कण्ठ गिुनभएको ५ वटा बाइबल पर्दहरू हरेक दर्दि एकपटक र्दोहोर् याउिु हो। बाइबल 

पर्दहरू सनतझरहिे र त्यसलाई सही दकनसिले उिरण गिे उत्ति तररका भिेको ती पर्दहरूलाई र्दोहोर् याउिु हो। त्यसकारण, 

तपाईंल ेकण्ठ गिुनभएको ५ वटा बाइबल पर्दहरूलाई कततीिा दर्दिको एकपटक ५ हप् तासति पिुरवलोकि गिुनहोसर। यसरी 

तपाईंल ेहरेक ियाैँ बाइबल पर्दलाई पिु: पुिरवलोकि नवनधिा जािुभन्र्दा पनहले ३५ पटक पिुरवलोकि गिुन हुन्छ। 

२. पिु: पिुरवलोकिहोसर 

पुि: पुिरवलोकि गिुन भिेको तपाईंल े पनहल्य  कण्ठ गररसक् िुभएको बाइबल पर्दहरूलाई हरेक ३ हप् तािा एकपटक फेरर 

पुिरवलोकि गिुन हो। तपाईंल ेपनहले ि  कण्ठ गररसक् िुभएको सब  बाइबल पर्दहरू सतझिको लानग उत्ति तररका भिेको पिु: 

पुिरवलोकि गिुन हो। त्यसकारण, तपाईंल ेपनहल्य  कण्ठ गररसक् िु भएको १०० वटा बाइबल पर्दहरूिध्य े५ वटालाई हरेक 

दर्दि पुि: पुिरवलोकि गिुनहोसर। यसरी तपाईंले पनहल ेि  कण्ठ गररसक् िु भएको सब  बाइबल पर्दहरूलाई हरेक ३ हप् तािा 

एकपटक पुि: पिुरवलोकि गिुनहोसर। 

३. बोक् िहुोसर 

बाइबल पर्दहरू लेनिएको तपाईंको काडन अर्वा िोटबुकलाई काि गिे ठाउैँिा बोकेर जािुहोसर। ती बाइबल पर्दहरूलाई 

गाडीिा यात्रा गर्दान अर्वा दर्दउैँसो फुसनर्दको सियिा निकालेर पिुरवलोकि र ििि गिुनहोसर अनि प्रार्निा गिुनहोसर। त्यसरी 

एक दर्दििा तपाईंल ेकण्ठ गिुनभएको ५ वटा बाइबल पर्दहरूलाई पिुरवलोकि गिुनहोसर। तपाईंल ेपनहल्य  कण्ठ गररसक् िुभएको 

केही बाइबल पर्दहरूलाई पुि: पुिरवलोकि गिुनहोसर। ती पर्दहरूिा भएका कुराहरू ििि गरी प्रार्निा गिुनहोसर। 
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४. जाैँच गिुनहोसर 

तपाईंल ेकण्ठ गिुनभएको बाइबल पर्दहरू अझ  तपाईंलाई ठीकसैँग र्ाहा छ दक छ ि भिी हिेन एकल ेअको व्यनिलाई जाैँच 

गिुनहोसर। सिूहको हरेक भेटघाटिा र्दईु-र्दईु जिा बसेर भिनर  कण्ठ गिुनभएको बाइबल पर्द पाल पालो जाैँच गिुनहोसर। तपाईंलाई 

बाइबल िण्ड, त्यसको िीर्नक र परू  पर्द नविा गल्ती र्ाहा छ दक छ ि भिी एकल े अकोलाई पाल पालो जाैँच गिुनहोसर। 

सङ्खकेतको लानग रफ्िो सार्ीलाई कनहले िीर्नक, कनहले बाइबल िण्ड र कनहल े उि पर्दको केही सुु का िब्र्दहरू दर्दि े

गिुनहोसर। 

 

 

ि. र्दईु-र्दईु जिा बसरे इसाई निश् चयतासतबन्धी पर्दहरू पिुरवलोकि गिुनहोसर 

 

१. िुनिको निश् चयता : यूहन् िा १०:२८ 

२. प्रार्निाको उत्तरको निश् चयता : यूहन् िा १६:२४ 

३. नवजयको निश् चयता : १ कोररन्र्ी १०:१३ 

४. क्षिार्दािको निश् चयता : १ यूहन् िा १:९ 

५. परिशे् वरको अगुवाइको निश् चयता : नहतोपर्देि ३:५-६ 

 

४ बाइबल अध्ययि (७० नििेट) 

कसरी ि फल फलाउैँ छु?           यहून् िा १५:१-१७ 

 

यूहन् िा १५:१-१७ लाई सब  निलेर अध्ययि गिन बाइबल अध्ययिको पाैँच चरणहरू भएको नवनध प्रयोग गिुनहोसर। 

 

चरण: १ - पढ्िहुोसर।                               परिशे् वरको वचि 

रउिुहोसर, हािी सब  निलेर यहून् िा १५:१-१७ पढौ ैँ। 

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

 

 

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। 

बाैँड्िहुोसर -   (सिूहका िानिसहरूल ेनवचार गिन र ले् ि कररब र्दईु नििेट लगाएपनछ, त्यसलाई पाल पालो बाैँड्िुहोसर। 

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

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

फरक हुन्छिर र ती कुराहरू सब िा निल्ि  पछन भन् ि ेछ ि भिी यार्द गिुनहोसर।) 
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यहून् िा १५:५ 

िोज १ : ख्रीष्टिा रहिकुो िहत्व 

एर्दािको बोट ि हुैँ, नतिीहरूचाहह हाैँगाहरू हौ। यदर्द कोही ििा रह्यो भिे, र ि त् यसिा रहेैँ भिे, त् यसले धरे  फल फलाउैँछ, 

दकिदक िबाट अलग रहरे नतिीहरू केही गिन सक् र्द िौ।ए ि परिेश् वरको निनतत प्रिस्त फल फलाउिे व्यनि हुि चाहन्छु। यो 

पर्दले िलाई भन्र्दछ, दक ि येिू ख्रीष्टिा रहेैँ भि े र उहाैँ ििा रहिुभयो भिे िात्र यो कुरा सतभव हुिेछ। वास्तविा, येि ू

ख्रीष्टनविा सर्दासवनर्दा िहत्व रनहरहिे कुि  कुरा ि गिन सनक्र्दिैँ। कनहलेकाहह यो सत्यताले िलाई भयभीत पाछन, दकिभि ेि 

निक  सदक्रय इसाई हुैँ। अब ि रफ लाई प्रश् ि गछुन, दक के िेरो सब  दक्रयाकलापहरूल े अिन्तिा परिेश् वरको निनतत फल 

फलाउला त? जबसति ि ख्रीष्टिा रहन्छु र उहाैँ ििा रहिुहुिेछ, तबसति िात्र िेरो सब  दक्रयाकलापहरूल े अिन्तिा 

परिेश् वरको निनतत फल फलाउिेछ भिी निरन्तर नवश् वास गिन सक्छु। एक दर्दि ि यो पत्ता लगाउि चाहन् िैँ, दक ि 

परिेश् वरको निनतत धरे  सदक्रय भए तापनि ि ले उहाैँको निनतत कुि  फल फलाइिैँ। 

 

 

यहून् िा १५:८ 

 िोज २ : परिशे् वरको िनहिा गिुनको िहत्व 

एनतिीहरूल ेधरे  फल फलाएर िेरा चेला हौ भन् ि ेप्रिानणत गर् यौ भिे यस िा िेरा नपताको िनहिा हुिेछ।ए ि िेरो जीवििा 

परिेश् वरको िनहिा गिन चाहन्छु। परिेश् वरको िनहिा गि ेतररका भिेको प्रिस्त फल फलाउिु हो। अनि प्रिस्त फल फलाउिे 

तररका भिेको ि ख्रीष्टिा रहिु र उहाैँ ििा रहि ु हो। िरेो लानग यो स्पष्ट छ, दक परिेश् वरको िनहिा गिुन ि  इसाईको 

सब भन्र्दा उच् च लक्ष्य हो। त्यसकारण, येि ूख्रीष्टसैँग उसको निरन्तर सतबन्ध रनहरहिु र ऊ फलवन्त भइरहि ुइसाई जीवििा 

िभई िहुि ेर्दईु कुराहरू हुिर।  

 

 

चरण: ३ - प्रश् ि                              व्या्याहरू 

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

यूहन् िा १५:१-१७ िा भएका सब  सत्यताहरू बुझ्ि कोनसस गरौ ैँ र त्यहकाैँ अझ  िबुझेका कुराहरू छिर भिे प्रश् ि सोधौ ैँ। 

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

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

प्रश् िहरू सब को सािु बाैँड्ि 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।) 

यहून् िा १५:१-१७ 

प्रश् ि १ : यहून् िा १५:१-१७ के हो? के यो सीधा निक्षा हो? के यो र्दषृ्टान्त हो? के यो प्रतीक-कर्ा (Allegory) हो? 

रटप्पणी - यूहन् िा १४:१५-२७ बाइबलिा भएको सीधा निक्षाको उर्दाहरण हो। लूका १०:३०-३५ चाहह र्दषृ्टान्तको उर्दाहरण 

हो। सांसाररक कर्ानभत्र स्वगीय अर्न हुन्छ भि े त्यसलाई र्दषृ्टान्त भनिन्छ। र्दषृ्टान्तिा एउटा िात्र िु्य सन्र्देि हुन्छ; जस्त : 

असल सािरीको र्दषृ्टान्तको िु् य सन्र्देि यही हो: एनतिील ेजसलाई र्दया र्देिाउैँछौ, नतिी त्यस को नछिेकी हौ।ए 
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बाइबलिा यूहन् िा १०:१-१६ र यूहन् िा १५:१-१७ प्रतीककर्ाको (एलगेोरीको) उर्दाहरणहरू हुिर। प्रतीककर्ालाई 

नवस्तृतरूपिा तलुिा गररन्छ र यसिा तुलिा गिन निल्ि ेकही बुैँर्दाहरू हुन्छिर। उर्दाहरणको लानग र्दािको बोट र हाैँगाहरूको 

प्रतीककर्ािा हिे ेहो भि े'दकसाि'ल ेपरिशे् वरलाई प्रनतनिनधत्व गछन, 'र्दािको बोट'ल ेयेि ूख्रीष्टलाई प्रनतनिनधत्व गछन, 'फल 

फलाउिे हाैँगा'ल ेसाैँचो इसाईहरूलाई प्रनतनिनधत्व गछन र 'कनहल्य  फल िफलाउि ेहाैँगा'ल ेचाहह िािधारी इसाईहरू अर्वा 

अनवश् वासीहरूलाई प्रनतनिनधत्व गछन। यहाैँ र्दािको बोट र हाैँगाहरू- यी र्दवु ल ेिानिसहरूलाई बुझाउिे भएको कारणल ेगर्दान 

फलल ेपनि पनहल ेिानिसहरूलाई ि  बुझाउैँछ। येि ूख्रीष्ट वास्तवि  हाैँगाहरू र अङ्खगरुहरू फलकेो र्दािको बोट हुिुहुन्छ भिी 

यो प्रतीककर्ाल ेबताउैँ र्द ि। यसले येि ूर िानिसहरूको सतबन्धलाई र्दािको बोट र हाैँगाहरूसैँग तलुिा गिन सदकन्छ भिी 

सङ्खकेत गछन। प्रतीककर्ािा भएका नचन्हहरूको हरेक नविेर्तालाई हािील ेव्या्या गि ेकोनसस गिुन हुैँर्द ि। 

 

 

यहून् िा १५:२ 

प्रश् ि २ : हािी इसाईहरूल ेफलाउिपुि े'फल'को स्वभाव के हो? 

रटप्पणी - बाइबलिा 'फल' भन् िे िब्र्दको फरक-फरक अर्नहरू छिर। 

कलस्सी १:६ िा सुसिाचार प्रचार गिेहरूले उत्पार्दि गरको फल भिेको ियाैँ इसाई नवश् वासीहरू हुिर। 

यूहन् िा १५:१६ िा 'रनहरहि े फल' भिेको पररपक् व इसाई नवश् वासीहरू (चेलाहरू) हुिर। पररपक् वतािा बढेका ियाैँ 

इसाईहरू, जो पुरािो जीविको ढाैँचािा फकेर जाैँर्द ििर, नतिीहरूलाई 'रनहरहि ेफल' भनिन्छ। 

लूका ३:८-१४ िा फल भिेको पश् चातापसार् गररएका असल कािहरू हुिर (एदफसी २:१० सैँग तुलिा गिुनहोसर)। 

गलाती ५:२२-२३ िा उनल्लनित 'रत्िाको फल'चाहह इसाई चररत्रसतबन्धी फरक पक्षहरू हुिर। 

तसर्न, सारंििा भन् ि े हो भि ेइसाईहरूल े सुसिाचारको फल (ियाैँ इसाई नवश् वासीहरू); चेला नििानणको फल (पररपक् व 

इसाई नवश् वासीहरू); असल कािहरूको फल (इसाई दक्रयाकलापहरू) र रत्िाको फल (इसाई चररत्र) जस्ता कुराहरू 

फलाएको ख्रीष्टल ेअपके्षा गिुन हुन्छ। 

 

 

यहून् िा १५:२ 

प्रश् ि ३ : हछवल्िलु ेके कुरालाई सङ्खकेत गछन? 

रटप्पणी - परिशे् वरल ेसुकेका िृत अनि फलनवनहि हाैँगाहरूलाई काटेर अनन्ति न्यायिा हाल्िहुुैँर्दा (अनवश् वासीहरूलाई, ित्ती 

१३:४१ सैँग तलुिा गिुनहोसर), नजउैँर्दो र फल फलाउिे हाैँगाहरूलाई (नवश् वासीहरूलाई) चाहह हछवल्िु हुन्छ। यहाैँ हछवल्िलुे 

जीवििा रइपिे हप्काइ, अििुासि, र्द:ुि-कष्ट र नवरोधजस्ता कुराहरूलाई सङ्खकेत गछन। नवश् वासीहरूलाई पररवतनि गरी 

अझ धरे  फल फलाउि सक् ि ेतलु्याउिको निनतत करठि पररनस्र्नतहरूद्वारा तानलि दर्दइन्छ भन् िे कुरालाई यसल ेसङ्खकेत गछन। 

 

 

यहून् िा १५:३ 

प्रश् ि ४ : कुि 'िब्र्द'ल ेचलेाहरूलाई ििु पार् यो? 

रटप्पणी - िानिसलाई ियाैँ जन्ि र धार्मिकतानतर (justification) डोर् याउिे सुसिाचारको वचिल ेती चेलाहरूलाई ििु 

पार् यो (याकूब १:१८: १ पतु्रस १:२३)। त्यस गरी यसले िुनिकरणनतर डोर् याउिे इसाई निक्षालाई बुझाउैँछ (एदफसी ५:२६)। 
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यहून् िा १५:४-५ 

प्रश् ि ५ : फल फलाउि ेिानिसहरू को हुि? 

रटप्पणी - यूहन् िा १५:४ िा हािी यसरी पढ्छौ ैँ, एििा रहो, र ि नतिीहरूिा रहन् छु। जसरी हाैँगा र्दािको बोटिा रहिे भिे 

त् यो रफ ल ेफल फलाउि सक् र्द ि, त् यसरी नतिीहरू ििा रहिेौ भिे नतिीहरूल ेपनि सक् र्द िौ।ए ती िानिसहरू, जो येि ूख्रीष्टको 

िनजक रउैँछिर, उहाैँलाई रफ्िा हृर्दय र जीवििा स्वीकार गछनिर र हरेक दर्दि उहाैँसैँग निरन्तर सतबन्ध रा् छिर, नतिीहरूल े

ि  फल फलाउैँछि। ख्रीष्ट नतिीहरूिा रहिुहुिे भएकोल ेगर्दान ि  नतिीहरू फल फलाउि सचेत, पररश्रिी र र्दढृ रनहरन्छिर। 

 

यहून् िा १५:६ 

प्रश् ि ६ : फल िफलाउि ेिानिसहरू को हुिर? 

रटप्पणी - यो प्रतीककर्ाल ेर्दािको बोटको वृनिको प्रदक्रयालाई व्या्या गर्दिै अर्ानतर नवगतिा कुि  सिय त्यो बोटिा हररया 

पातहरू नर्ए अनि फल पनि लागेका नर्ए र पनछ त्यो सुकेर गयो, फलनवनहि भयो र अन्तिा िर् यो अनि त्यसलाई काटेर 

फानलयो भिेर यसले व्या्या गर्दैि। बरू यो प्रतीककर्ाल ेर्दईु दकसिका हाैँगाहरू भएको र्दािको बोटको वतनिाि तस्वीरलाई 

व्या्या गर्दनछ: फल फलाउि ेजीनवत हाैँगाहरू र फल िभएका िृत हाैँगाहरू। यो प्रतीककर्ाल े उि ितृ सुकेको हाैँगाको 

इनतहासलाई व्या्या गर्दैि! तसर्न, कस ले पनि येिूको उि तस्वीरिा रफ्ि  नवचारहरू र अिावश्यक प्रश् िहरू र्प् िु हुैँर्द ि। 

फल फलाउि ेहाैँगाहरूल ेसाैँचो नवश् वासीहरूलाई बुझाउैँछ। तर फल िफलाउि ेहाैँगाहरूल ेपनहले नवश् वास गि ेअनि पनछ 

नवश् वासबाट पति भएका िानिसहरूलाई बुझाउैँ र्द ि। ती काटेर रगोिा फानलएका हाैँगाहरूले यस्ता िानिसहरूलाई 

बुझाउैँछ, जो जीनवत होइििर (ख्रीष्टसैँग रन्तररकरूपिा िजोनडएका), र ख्रीष्टसैँग निजकको सतबन्धिा हुैँर्दा पनि नतिीहरूले  

कहल्य  फल फलाएििर। यद्यनप नतिीहरू कुि  सिय िण्डलीिा ख्रीष्टको िनजक पगुेका भए तापनि नतिीहरू कहल ेपनि ख्रीष्टिा 

नर्एििर र नतिीहरू कनहल े पनि साैँचो नवश् वासीहरू भएििर। नतिीहरूले रफू ख्रीष्टसैँगको िनजकको सतबन्धिा छौ ैँ भि े

तापनि, त्यो केवल बानहरी सतबन्ध िात्र नर्यो तर ियाैँ जन्ि पाएको सतबन्ध नर्एि (यूहन् िा ३:३-८)। यसको निष्कर्न यही 

हो, दक ियाैँ जन्ि पाइसकेका नवश् वासीहरूले फेरर नतिीहरूका िुनि गुिाउिछेिर भिी यो प्रतीककर्ाल े नसकाउैँ र्द ि। यस 

दकनसिका अिुिािका भरिा दर्दइि ेनिक्षाल ेयूहन् िा ५:२४ र १०:२८ िा भएका येि ूख्रीष्टको स्पष्ट निक्षाहरूलाई अनिल्र्दो 

बिाउैँछ। बाइबलल ेकनहल ेपनि त्यस्ता अनिल्र्दो अनि अन्तर्मवरोधी सत्यताहरू नसकाउैँर्द ि! 

त्यसको सट्टािा िािधारी इसाईहरू फलनवनहि रहिछेिर र ियाैँ जन्ि पाएका इसाईहरूल ेप्रिस्त फल फलाउिछेिर भिी यो 

प्रतीककर्ाल े नसकाउैँछ! त्यसकारण, फल िफलाउि ेिानिसहरू येि ूख्रीष्टको िनजको सतपकनिा त रउैँछिर, तर नतिीहरूल े

उहाैँलाई ग्रहण गर्दिैिर। नतिीहरूल ेयेि ूख्रीष्टसैँग बानहरी र्देिावटी सतबन्ध िात्र रा्छिर। नतिीहरू इसाई सिुर्दाय, िण्डली र 

इसाई गनतनवनधहरूिा सहभागी हुि सक्छिर, तर येिू ख्रीष्ट नतिीहरूिा वास िगिुनहुिे भएकोले गर्दान नतिीहरूल ेअिन्तसति 

िहत्व रा् ि ेकुि  फल फलाउि सक्र्द ििर। येि ूख्रीष्टको िनजकको सतपकनिा ल्याइएका प्रत्येक व्यनिको नजतिेवारीलाई उहाैँल े

जोर दर्दिुहुन्छ: यदर्द उसले परिेश् वरको वचि र उसले प्राप् त गरेको ज्योनतलाई इन्कार गछन भिे, यस्तो सिय रउिेछ, दक 

परिेश् वरल ेउसको निनतत अगानड रउिे सब  काि बन्र्द गररदर्दिु हुिछे। पनवत्र रत्िाल ेअब उसको निनतत निवेर्दि गिुनहुि े

छ ि, उसको नववेकले उसलाई चेताउिी दर्दिे छ ि र उसको हृर्दय कठोर हुैँर्द जािछे। अन्तिा, उसलाई इन्कार गररिछे र 

िरकिा फानलिछे (यि या ६:९-१०; ित्ती १३:११-१५; नहबू्र ३:७-११ सैँग तलुािा गिुनहोसर)। यो कुरा स्पष्ट छ, दक यस्तो 

व्यनिले वास्तविा ियाैँ जन्ि पाएक  हुैँर्द ि! 

ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पनहले अनहलेको वतनिाि इसाई सिुर्दायलाई हिेे हो भि,े यो परिेश् वरको राज्यको एक भाग हो, 

जसिा साैँचो इसाईहरू र िािधारी इसाईहरू सिुर्दायिा निनश्रतरूपिा बनसरहकेा छिर (ित्ती १३:२४-३०;३६-४३)। ती 

िािधारी इसाईहरू प्राय: साैँचो इसाईहरूजस्त  र्देनिन्छिर, तर नतिीहरूको हृर्दय र जीवििा ियाैँ जन्ि पाएका हुैँर्द ििर। 

उर्दाहरणको लानग भन् ि ेहो भि ेनतिीहरू वास्तनवक नवश् वासीहरूजस्त  गरी बोल्ि ेर काि गि ेिािधारी नवश् वासीहरू हुन्छिर 

(ित्ती ७:२१-२२)। नतिीहरू गहूैँजस्त  र्देनििे घाैँसहरू हुिर (ित्ती १३:२४-३०,४७)। नतिीहरू र्दािको बोटिा भएको जस्त  

र्देनििे तर सुकेका र फलनवनहि हाैँगाहरू हुिर (यूहन् िा १५:१-६)। नतिीहरू अकै येिूको प्रचार गि े झूटा प्रेररतहरू हुिर, 

नतिीहरूसैँग फरक रत्िा हुन्छ र नतिीहरूल े बाइबलको सुसिाचारभन्र्दा बेग्ल  दकनसिको सुसिाचार घोर्णा गछनिर (२ 

कोररन्र्ी ११:४,१३-१५)। नतिीहरू सत्यलाई नवकृत तलु्याउिको निनतत िण्डलीिा घसु् िे झूटा भाइहरू हुिर (गलाती १:६-९; 

२:४-५)। 
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त्यस्ता िानिसहरूले ञाकाि प्राप् त गरेका, बनप् तस्िा नलएका, प्रभु भोजिा सहभागी भएका, परिेश् वरको वचि प्रचारिा 

रिाएका, र रफ्िो िाझिा परिेश् वरका िनििाली कायनहरू र्देिेका (पनवत्र रत्िाल ेगिुनभएको काििा नहस्सेर्दार भएका) 

पनि हुि सक्छिर तर पनछ नतिीहरू पति भई पछानड हट्ि ेगछनिर। नतिीहरूल ेयेिलूाई फेरर कू्रसिा पाि ेकाि गरेर उहाैँलाई 

सावननजिकरूपिा ििनिा पाछनिर। नतिीहरूका जीविल ेनिरन्तर व्यर्नका काैँडा र नसउैँडी उिािन र्ालेपनछ त्यसल ेश्राप ल्याउि े

ितरा हुन्छ। नतिीहरू नजउैँर्दो हाैँगाहरू िभएकोल ेगर्दान सध ैँ त्यस्त  कुराहरू रे्दिाउि ेगछनिर। अन्तिा, नतिीहरूलाई जलाइिछे 

(नहबू्र ६:४-८)। त्यस्ता िािनसहरूल ेसाैँच् चोरूफिा ियाैँ जन्ि पाए िात्र पूणनरूपिा क्षिा पाउिछेिर (नहबू्र ८:१०-१२)। 

 

 

यहून् िा १५:५,७ 

प्रश् ि ७ : ख्रीष्टिा रहि ुभिकेो के हो? 

रटप्पणी - यूहन् िा १५:७ िा हािी पढ्छौ, एनतिीहरू ििा रह्यौ भि,े र िेरा कुरा नतिीहरूिा रह ेभिे ... ।ए ख्रीष्टिा रहि ु

भिेको इसाईिा भएको ख्रीष्टको वचिहरूसैँग सतबनन्धत कुरा हो। त्यस गरी यूहन् िा १५:९-१० िा हािी पढ्छौ ैँ, ए... नतिीहरू 
िेरो प्रेििा रहो। ... िरेा रञाकाहरू पालि गर् यौ भि े ...।ए ख्रीष्टिा रहि ु भिेको ख्रीष्टको वचिहरू पलाि गिे इसाईसैँग 

सतबनन्धत कुरा हो। यद्यनप प्रत्येक इसाईसैँग वचिहरूद्वारा बोल्ि ेख्रीष्ट प्रर्ि हुि ुहुन्छ र इसाईलाई प्रेि गि ेपनि उहाैँ ि  

प्रर्ि हुि ुहुन्छ। ख्रीष्टको प्रेि र वचिहरूप्रनत प्रनतदक्रया जिाउिे इसाईको नजतिेवारी रहन्छ। उसले येिू ख्रीष्टसैँगको व्यनिगत 

सतबन्धलाई कायि रा् ि र निरन्तर उहाैँको वचिप्रनत रञाकाकारी हुि प्रयत् ि गिुन पछन। इसाईले येि ूख्रीष्टलाई रफ्िो सारा 

हृर्दय, सिझ र िनिले प्रेि गिन अनि उहाैँले नसकाउिुहुिे कुराहरू पालि गिनको निनतत प्रयास गिुन पछन। कुि  व्यनिले रफू 

इसाई हुैँ भिी नवचार गछन, तर येिू ख्रीष्टलाई प्रेि गर्दैि र उहाैँका वचिहरू पालि गर्दैि भिे, ऊ सुकेको हाैँगाजस्तो नतरस्कृत 

भई रगोिा फानलि ेितरािा पर्दनछ।  

यहून् िा १५:७ 

प्रश् ि ८ : ख्रीष्टको वचिहरूिा रहि ेनवश् वासीहरू र नवश् वासीहरूिा रहि ेख्रीष्टको वचिहरूिा के नभन् िता हुन्छ? 

रटप्पणी - येि ूख्रीष्टका साैँचो चेलाहरूले बाइबलसैँग केही कुरा गर्दनछ भिी यूहन् िा ८:३१-३२ ल ेनसकाउैँछ। ती चेलाहरू यिेू 

ख्रीष्टको वचिहरूिा (निक्षाहरूिा) रहन्छिर। यसको अर्न के हो भिे बाइबलिा भएका यिेूका वचिहरूलाई सुन् िु, पढ्िु, 

अध्ययि गिुन, ििि गिुन, कण्ठ गिुन, लाग ूगिुन (पालि गिुन) र त्यसलाई फ लाउि ुनतिीहरूको नजतिेवारी हो। 

बाइबलिा भएका वचिहरूल ेसाैँचो चेलाहरूिा केही काि गछन भिी यूहन् िा १५:७ ल ेनसकाउैँछ। साैँचो चेलाहरूिा येिूको 

वचिहरू रहन्छिर। यसको अर्न के हो भिे येिू ख्रीष्टको वचिहरूले नतिीहरूका नवचारहरू र र्दढृ नवश् वासलाई, नतिीहरूका 

अनभप्रायहरू र ििोवृनत्तहरू, भाविाहरू अनि नतिीहरूको वचि र व्यवहारलाई प्रभाव पारी नियन्त्रणिा रा् िु 

नवश् वासीहरूको नजतिेवारी हो। यसलाई छोटकरीिा भन् िे हो भिे येिूका वचिहरूले नतिीहरूलाई पररवतनि (रूपान्तरण) 

गि ैपछन! 

यहून् िा १५:७ 

प्रश् ि ९ - प्रार्निा र वचिको बीचिा कस्तो सतबन्ध रहकेो हुन्छ? 

रटप्पणी - यहून् िा १५:७ िा हािी पढ्छौ, ए... िरेा कुरा नतिीहरूिा रह ेभि,े नतिीहरूलाई जे इच् छा लाग् छ िाग, र त् यो 

नतिीहरूका निनत त गररिछे।ए जब कुि  इसाईल ेयेि ूख्रीष्टका वचिहरूल ेउसको जीविलाई प्रभाव पािन र नियन्त्रण गिन दर्दन्छ, 

तब उसका प्रार्निाहरू प्रभावकारी हुिेछिर। त्यसो हुैँर्दा उसल ेयेिू ख्रीष्टको वचिहरूको नवु ििा कुि  कुरा ििाग् िे भएकोल े

गर्दान, उसले रफ् िा प्रार्निाहरूको धेर  उत्तरहरू अिुभव गिछे (१ यूहन् िा ५:१४)। यो अनत िहािर प्रनतञाका हो! 

 

 

यहून् िा १५:८ 
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प्रिर  ि १० - फलवन्त हुिकुो िात्रा (पररिाण) के हो? 

रटप्पणी - यूहन् िा १५:५,८ अिुसार इसाईहरूले 'प्रिस्त फल' फलाउिे अपेक्षा गररएको छ। त्यस ले गर्दान परिेश् वरल े

नतिीहरूलाई हछवल्िुहुन्छ (यहून् िा १५:२)। परिेश् वरले इसाईहरूलाई हछवल्िुहुैँर्दा नवनभन् ि दकनसिका र्द:ुि-कष्टहरूद्वारा 

उहाैँले नतिीहरूलाई हप्काउिु हुन्छ, सच्याउिु हुन्छ र अििुासि गिुन हुन्छ। यूहन् िा १५:१६ अिुसार इसाईहरूल े 'रनहरहि े

फल' फलाओसर भिी अपेक्षा गररएको छ। त्यस ले गर्दान, परिेश् वर र अरू इसाईहरूले ियाैँ नवश् वासीहरूलाई वास्ता गरररहि ु

हुन्छ। नतिीहरू अनवश् वासिा पनछ हटेर पति भएको उहाैँहरूल ेचाहिु हुन् ि। ित्ती १३ अध्यायिा भएको नबउ छिे दकसािको 

र्दषृ्टान्तअिुसार केही इसाईहरूल े१०० गुणा फल फलाउैँछिर, केहीले ६० गुणा र अरू केहील े३० गुणा फल फलाउैँछिर। 

केही इसाईहरूल ेअरू इसाईहरूभन्र्दा बढी फल फलाउिुको कारणहरू यस्ता हुि सक्छिर: 

- धेर  फल फलाउिेहरू परिेश् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउैँ र्दा अरूभन्र्दा बढी िात्रािा नधरजी, निश् चयतायोग्य, 

वफार्दार, पररश्रिी, साहसी र िम्र हुन्छिर। 

- नतिीहरू सुसिाचार प्रचारको काि र चेला नििानणको काििा अरूहरूभन्र्दा बढी उत्पार्दििील हुन्छिर। 

- नतिीहरूल ेहाम्रा परिेश् वर, जो एक िात्र र्दाता (दर्दि)े र न्यायधीस हुिुहुन्छ, उहाैँबाट फरक व्यनित्वहरू, फरक 

रनत्िक वरर्दािहरू र जीवििा फरक पररनस्र्नतहरू पाएका हुन्छिर। 
 

 

यहून् िा १५:९-१२ 

प्रश् ि ११ - कसरी इसाईहरूल ेएकल ेअकानलाई प्रिे गिन सक्छिर? 

रटप्पणी - यूहन् िा १५:१-११ ल ेएख्रीष्ट र उहाैँको प्रेििा रहिएू भन्र्दछ! अनि यूहन् िा १५:१२-१७ ल ेएएकले अकानलाई प्रेि गरए 

भन्र्दछ! त्यसकारण, यो स्पष्ट छ, दक जब इसाईहरू येि ूख्रीष्टिा र ख्रीष्टको प्रेििा रहन्छिर, तब िात्र नतिीहरू एकल ेअकानलाई 

प्रेि गिन सक्छिर। जब इसाईहरूले येि ूख्रीष्टसैँग व्यनिगत सतबन्ध स्र्ानपत गिन प्रयास गछनिर, र ख्रीष्टको निक्षाहरू पालि गिन 

निरन्तर प्रयत् ि गछनिर, तब िात्र एक अकानलाई प्रेि गि ेक्षिता येि ूख्रीष्टले नतिीहरूलाई दर्दिुहुिेछ! िकून स १२:३०-३१ िा 

येिू ख्रीष्टल े परिशे् वरलाई प्रेि गिन र रफ लाई झ ैँ रफ्िो नछिेकीलाई प्रेि गिे रञाका दर्दिु हुन्छ। तर रोिी ५:५ अिुसार 

परिेश् वरले पनवत्र रत्िाद्वारा इसाईहरूको हृर्दयिा उहाैँको प्रेि िन्याउिु हुन्छ। जब परिेश् वरले इसाईहरूलाई रञाका दर्दि ु

हुन्छ, तब उहाैँल ेत्यसलाई पालि गिे क्षिता पनि दर्दि ुहुन्छ! तसर्न, परिशे् वरल ेप्रेि गि ेरञाका िात्र दर्दिु हुन् ि, प्रेि पनि दर्दि ु

हुन्छ! 

 

 

यहून् िा १५:१०,१४ 

प्रश् ि १२ - रञाकाकाररता र प्रिेको बीचिा कस्तो सतबन्ध हुन्छ? 

रटप्पणी - येिू ख्रीष्टिा रहिे, ख्रीष्टको प्रेििा रहिे र ख्रीष्टको नित्रतािा रहि ेव्यवहाररक तररका भिेको उहाैँका रञाकाहरू 

पालि गिुन हो! तर हाम्रो रञाकाकाररता पनहला रएको होइि। पनहले येिू ख्रीष्ट ि  नवश् वासीहरूलाई बचाउि परिेश् वरको 

योजिाप्रनत रञाकाकारी हुिुभएर यस संसारिा रगिुभयो। हािीलाई प्रेि गरेर येिू ख्रीष्ट हाम्र  निनतत ििुनभयो। त्यसपनछ 

हािीलाई सुसिाचार प्रचार गिन येिू ख्रीष्टले कस लाई पठाउिु भयो। हािीले नवश् वास गरेपनछ, येि ूख्रीष्टल ेहाम्रो हृर्दयिा 

उहाैँको प्रेि र उहाैँको पनवत्र रत्िा िन्याउिुभयो। हाम्रो हृर्दयिा वास गिुनहुि े परिशे् वरको प्रेिद्वारा ि  हािी ख्रीष्टको 

वचिहरू पालि गिन चाहन्छौ ैँ, ख्रीष्टको वचिहरू पालि गिन सक्छौ ैँ र ख्रीष्टको वचिहरू पलि गिछेौ ैँ! 

ख्रीष्टको वचिहरू पालि गरेपनछ, येिू ख्रीष्टले हाम्रो हृर्दयिा अझ धेर  उहाैँप्रनतको प्रेि हानलदर्दिुहुन्छ (सृनष्ट गररदर्दिु हुन्छ) र 

यसरी अको अझ  असल प्रेिको चक्र सुु  हुैँर्दछ! यसरी, ख्रीष्टको प्रेिले हाम्रो हृर्दयिा प्रेि उत्पन् ि (सृनष्ट) गर्दनछ। हाम्रो प्रेिल े

रञाकाकाररतानतर डोर् याउैँछ। हाम्रो रञाकाकाररताल ेगर्दान येिू ख्रीष्टले हाम्रो हृर्दयिा अझ धरे  प्रेि सृनष्ट गिुनहुन्छ। अनि हाम्रो 

ठूलो प्रेिल ेहािीलाई ठूलो रञाकाकाररतानतर डोर् याउैँछ। र यो प्रदक्रया यसरी ि  अनघ बदढरहन्छ। 

 

यहून् िा १५:१३ 
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प्रश् ि १३ - 'ठूलो प्रिे'को अर्न के हो? 

रटप्पणी - यूहन् िा १५:१२-१३ िा हािी पढ्छौ ैँ, एिेरो रञाका यही हो, दक ि ल ेनतिीहरूलाई जसरी प्रेि गरेैँ, नतिीहरूले एक-

अकानलाई त् यसरी ि  प्रेि गर। रफ् िा नित्रहरूका लानग रफ् िो प्राण अपनण गररदर्दिुभन् र्दा ठूलो प्रेि अरू कस को हुैँर्द ि।ए ठूलो 

दकनसिको प्रेि भिेको यस्तो प्रिे हो, जसल ेउसको नित्रहरूको लानग प्राण अपनण गररदर्दन्छ। यही ठूलो प्रेिल ेयेि ूख्रीष्टल े

हािीलाई प्रेि गिुनभयो। उहाैँ हाम्र  लानग कू्रसिा ििुन भयो। उहाैँको प्रेि नविास्वार्नको प्रेि नर्यो। त्यो रफ लाई बनलर्दाि गि े

प्रेि नर्यो। त्यही प्रेिले हािीलाई बचाएको हो। त्यो यस्तो दकनसिको प्रेि हो, जसले हािीलाई सब भन्र्दा असल तुल्याएको छ! 

यही ि  ठूलो प्रेि हो। 

र अब यही ठूलो प्रेिल ेएक अकानलाई प्रेि गिून भिी येि ूख्रीष्टल ेहािी नवश् वासीहरूलाई रञाका गिुन हुन्छ। इसाईहरूल ेएक-

अकानलाई नविा स्वार्नको प्रेिले प्रेि गिुन पछन, र त्यो प्रेिले अरू िानिसहरूलाई यसरी प्रेि गिुन पछन, दक नतिीहरू परिेश् वर र 

िािवजगतको निनतत धरे  असल बन् ि सकूिर। पक् क , हािी अरूहरूको निनतत कू्रसिा ििन सक्र्द िौ ैँ। तर हािी अरूहरूको निनतत 

नविास्वार्न र बनलर्दािपूणन तररकाले नजउि सक्छौ ैँ। यही ि  ठूलो प्रेि हो! 

 

 

यहून् िा १५:१६ 

प्रश् ि १४ - प्रार्निा र फल फलाउि ेबीचिा कस्तो सतबन्ध रहकेो हुन्छ? 

रटप्पणी - यूहन् िा १५:१६ िा हािी पढ्छौ ैँ, ए...ि ले नतिीहरूलाई चुिेैँ र नतिीहरूलाई नियुि गरेैँ, दक नतिीहरू जाओ, र 

फल फलाओ, अनि नतिीहरूको फल रनहरहोसर । यस ले नतिीहरूले नपतासैँग िरेो िाउैँिा जे िागौला, उहाैँले नतिीहरूलाई सो 

दर्दिुहुिेछ।ए साैँचो इसाईल े फलको लानग प्रार्निा गिेछ र त्यो प्रार्निाको उत्तरस्वरूप उसल े फल फलाउिेछ। येि ू ख्रीष्टल े

इसाईहरूलाई रनहरहिे फल फलाउि पठाउिुहुैँर्दा, हािी इसाईहरूले त्यो काि केवल यिेू ख्रीष्टको िनि, बुनि र प्रेििा िात्र 

गिन सक्छौ ैँ भिी र्ाहा पाउैँछौ ैँ। त्यसकारण, हािी इसाईहरूले िानिसहरूकहाैँ जािको निनतत साहस र रञाकाकाररताको 

निनतत प्रार्निा गर्दनछौ ैँ र ती िानिसहरू रनहरहि ेफल होऊिर भिी उहाैँको िनि, बुनि र प्रेिको लानग प्रार्निा गर्दनछौ ैँ। हािील े

रनहरहिे फलको निनतत प्रार्निाको सार्सार्  काि पनि गरेका हुिाले हाम्रो प्रार्निाहरूको उत्तर रउिछेिर भिी येिू ख्रीष्टल े

प्रनतञाका गिुन हुन्छ! 

 

 

चरण ४ - लाग ूगिुन                           प्रयोगहरू 

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

नसकेको कुरा बाैँड्िहुोसर र ले्  िुहोसर - एकल ेअको व्यनिलाई दर्दिाग नियाउि लगाऔैँ र यहून् िा १५:१-१७ 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 बाैँड्िुहोसर। 

(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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१. यहून् िा १५:१-१७ बाट निकानलएका सतभानवत प्रयोगसतबन्धी केही उर्दाहरणहरू 

१५:१ ि बुझ्र्दछु, दक येि ूख्रीष्टबाहके अको कुि  िुनिर्दाता छ ि। उहाैँ िात्र साैँचो र्दािको बोट हुिुहुन्छ। 

१५:२ परिेश् वर नपतालाई (दकसािलाई) ि िेरो जीवि निरन्तर हछवल्ि दर्दन्छु, तादक ि ले साैँचो फल, प्रिस्त फल र 

रनहरहिे फल फलाउि ुसक्षि हुि सकूैँ । 

१५:३ सुसिाचारिा नवश् वास गिुनहोसर र नवश् वासद्वारा धिी ठहररिुहोसर। ि बाइबलको धरे भन्र्दा धेर  वचिहरूिा 

नवश् वास गछुन, तादक िरेो जीविको धेर भन्र्दा धेर  क्षेत्रहरू धार्मिक र पनवत्र हुि सकोसर। 

१५:४-५ ि येिू ख्रीष्टसैँग निरन्तर अनि जीनवत सतबन्धिा रहन्छु र यिेू ख्रीष्ट ििा रहिुहुन्छ भिे िात्र ि प्रिस्त फल 

फलाउैँ छु र त्यो फल रनहरहिछे भन् ि ेकुरा ि सध ैँ यार्द गिेछु। 

१५:६ िण्डलीिा रउिे िानिसहरूलाई नतिीहरूका हृर्दय र जीवििा येिू ख्रीष्टलाई साैँचोरूपिा स्वीकार गिन 

सहायता गिुनहोसर (२ कोररन्र्ी १३:५)। 

१५:७ बाइबलको वचिहरूल े िलाई पररवतनि गिन र िलाई नियन्त्रण गिनको निनतत िरेो जीविको सब  क्षेत्रहरूिा 

प्रभाव पािन अिुिनत दर्दन्छु। 

१५:८ फल फलाउिु ि  चेलाको नविेर्ता हो भिी बझु्िुहोसर। येिू ख्रीष्टको निनतत प्रिस्त फल फलाउि सिर्मपत हुिुहोसर। 

१५:९-१० येिूको वचिहरू पालि गर्दै निरन्तर उहाैँसैँग प्रेनिलो सतबन्धिा रहिुहोसर (यूहन् िा १४:२१,२३)। 

१५:११ इसाई रिन्र्द भिेको सांसाररक सफलता र िुसीयालीको िनतजा होइि। यो त येि ूख्रीष्टसैँगको जीनवत सतबन्ध, 

बाइबलको वचिहरू पालिा र प्रार्निाहरूको उत्तरको िनतजा हो। 

१५:१३ ि िहािर प्रेिको अभ्यास गछुन, जुि िेरा नित्रहरूका लानग िेरो जीवि दर्दि ुहो। 

१५:१४ ि येिू ख्रीष्टको वचिहरू पालि गरेर उहाैँको नित्र बन्छु (याकूब ४:४)। 

१५:१५ ि येिू ख्रीष्टबाट ि ल ेनसकेका कुराहरू िरेा नित्रहरूसैँग बाैँड्छु। 

१५:१६ िानिसहरूलाई यिे ू ख्रीष्टको चेलाहरू बिाउिको निनतत अरू िानिसहरूकहाैँ र अरू रा्ट्रबहरूिा जाि पहल 

गिुनहोसर (ित्ती २८:१८-२०)। 

१५:१६ ि िहािर रर्देििा (ित्ती २८:१८-२०) सङ्खलग् ि हुैँर्दा ख्रीष्टले िरेो धेर  प्रार्निाहरूको उत्तर दर्दिुहुिेछ भिी 

नवश् वास गछुन! 

२. व्यनिगत प्रयोगहरूका केही उर्दाहरणहरू 

(क) परिेश् वरसैँगको व्यनिगत सतबन्ध अझ  धेर  नवकास गर्दै ल जािको निनतत ि परिेश् वरसैँग उहाैँको अिगु्रहको लानग 

अिुरोध गर्दनछु। उहाैँको वचिहरू कसरी पालि गि ेभिी बुझ्िको लानग ि हरेक दर्दि उहाैँको वचि पढ्ि र ििि गिन 

यर्ेष्ठ सिय नबताउि चाहन्छु। ि यो नवश् वास गर्दनछु, दक ख्रीष्टको वचि पालिा गिानले, िलाई ख्रीष्टप्रनतको ठूलो प्रेि र 

ठूलो फलवन्त जीविनतर डोर् याउिेछ। 

(ि) धरे  फल फलाउिको निनतत र ती फलहरू रनहरहिको लानग रवश्यक अिगु्रहको निनतत ि परिेश् वरलाई अिुरोध गर्दनछु। 

येिू ख्रीष्टले िलाई बचाउिुभएको छ र उहाैँले िलाई उहाैँको र्दािको बोटिा जीनवत हररयो हाैँगा बिाउिुभएको छ। 

उहाैँको जीवि पनवत्र रत्िाद्वारा भएर िनभत्र बग्र्दछ र यही जीविले िलाई फल फलाउि सक् िे तलु्याउैँछ। ि प्रिस्त 

फल फलाउि चाहन्छु। ि रनहरहिे फल फलाउि चाहन्छु। त्यसकारण, उहाैँको वचिको रञाकाकाररताद्वारा, प्रार्निाद्वारा 

र उहाैँको अरू सन्तािहरूलाई प्रेि गरेर ि उहाैँसैँगको व्यनिगत सतबन्ध निरन्तर नवकास गर्दजैािेछु। 
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चरण : ५ - प्रार्निा गिुनहोसर।                            प्रनतदक्रया 

यहून् िा १५:१-१७ िा परिशे् वरल ेनसकाउिुभएको एउटा सत्यताको लानग हािी सब  पाल पालो प्रार्निा गरौ ैँ। 

(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 
 

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 - सिूहको सर्दस्यहरूलाई एउटा सतभानवत कुरा जीवििा लाग ूगिन प्रनतवि गराउिुहोसर। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - यूहन् िा १५:१-१८:२७ बाट प्रत्येक दर्दि रधा अध्याय पढेर परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउिुहोसर। िि पिे सत्यता पत्ता लगाउिे नवनध प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणी बिाउिुहोसर। 

३. पर्द कण्ठ गिुनहोसर - पनहल ेकण्ठ गिुनभएको ५ वटा बाइबल पर्दहरू र्द निक पुिरवलोकि गिे बािी बसाल्िुहोसर। 

रफूल ेभिनर  कण्ठ गरेको तीि वटा बाइबल पर्दहरूलाई र्द निकरूपिा पुिरावलोकि 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 नबताउैँर्दा 

पाएका कुराहरू, बाइबल पर्द कण्ठ गरेको कुराहरू, बाइबल अध्ययि गर्दनको कुराहरू र यो तयारीको कुराहरू ले् िुहोसर। 
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पररनिष्ट १ 

परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउि ेनवनध 

ििपि ेसत्यता पत्ता लगाउि नवनध 

 

क. परिशे् वरसैँग सङ्खगनत गि ेव्यनिगत सिय 

१. परिशे् वरसैँग सङ्खगनत गि ेव्यनिगत सिय 

परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउिु भिेको सुन् िु र बोल्िु र्दवु  हो। यो बाइबलका वचिहरू र पनवत्र रत्िाद्वारा तपाईंको 

हृर्दयिा बोल्िुहुिे परिेश् वरको रवाजलाई सुन् िु हो र प्रार्निाद्वारा उहाैँसैँग बोल्ि ुवा कुराकािी गिुन हो। 

२. हरेक दर्दि नविरे् सिय छुट्याउिहुोसर 

परिेश् वरसैँग सङ्खगनत गिनको निनतत हरेक दर्दि नविेर् सिय छुट्यािुहोसर। बाइबलको एक अध्याय पढ्िुहोसर, अर्वा यदर्द 

त्यो अध्याय निक  लािो छ भिे त्यसको एक िण्ड पढ्िुहोसर। बाइबल पढ्िे कायनक्रिलाई हिेुनहोसर (निर्देनिक पुस्तक १, 

पररनिष्ट २ हिेुनहोसर)। यो तानलिको पाठ्यक्रिले अको पाठ रउिुभन्र्दा अगानडको ७ दर्दिसति कुि-कुि बाइबल िण्डहरू 

पढ्िुपि ेभिी तोदकदर्दएको छ। यसले सिूहका सर्दस्यहरूलाई नसकेको कुरा बाैँड्ि ेसियिा बाइबलको नवर्यवस्तुहरू बुझ्ि र 

एक-अकानको अन्तर्दृननष्टबाट नसक् ि सनजलो बिाउैँछ। 

३. िोटबकुिा रटप्पणी ले्  िुहोसर 

प्रत्येकपटक परिेश् वरसैँग िान्त सिय नबताउैँ र्दा निस्केका केही नवचारहरू रफ्िो िोटबुकिा ले् िुहोसर (जस्त : पत्ता लगाएका 

कुराहरू, नसकेको पाठहरू र त्यसबाट हुिे फाइर्दाहरू रदर्द)। यसले ती कुराहरू सतझी रा् ि र रनिर्र बाैँड्ि ेसियिा बोल्ि 

सनजलो बिाउैँछ। 

 

 

ि. ििपि ेसत्यता पत्ता लगाउि ेनवनध 

परिेश् वरसैँग सङ्खगनत गिन व्यनिगत सिय नबताउिे कही असल नवनधहरू छिर। तीिध्ये 'ििपि े सत्यता पत्ता लगाउि े

नवनध'िा पाैँच वटा चरणहरू छिर। यो नवनध र 'बाइबल अध्ययि गिे पाैँच चरणहरूको नवनध'को नभन् ितालाई ध्याि दर्दिुहोसर। 

चरण १ -  प्रार्निा गिुनहोसर 

होनसयारीसार् परिशे् वरको उपनस्र्नतिा प्रवेि गर्द ैपरिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउि सुु  गिुनहोसर। बाइबलिा भएका 

उहाैँका वचिहरूद्वारा र उहाैँका रत्िाद्वारा परिेश् वर तपाईंसैँग व्यनिगतरूपिा बोल्िुभएको होसर भिी उहाैँलाई अिरुोध 

गिुनहोसर। बाइबलका वचिहरूद्वारा तपाईंको जीवि िवीकरण र बनलयो बिाइदर्दिुहोसर भिी उहाैँलाई प्राधनिाद्वारा अिुरोध 

गिुनहोसर; जस्त : एप्रभु, िेरो रैँिा िोनलदर्दिुहोसर, तादक ि तपाईंका वचििा भएका सुन्र्दर कुराहरू र्दे् ि सकूैँ ।ए (भजिसङ्खग्रह 

११९:१८)। 

चरण २ - पढ्िहुोसर 

हरेक दर्दि उि हप् ताको नतनतत तोदकएको सात वटा बाइबल िण्डहरूिध्य ेएक-एक िण्ड पढ्िहुोसर। 

चरण ३ - तपाईंको ििपि ेसत्यता छान् िुहोसर 

तपाईंको 'ििपिे सत्यता' भिकेो तपाईंल ेपढेको बाइबल िण्डको एउटा पर्द, केही पर्दहरू अर्वा नविेर् गरी एउटा सत्यता 

हुि सक्छ। यो यस्तो नवचार वा सत्यता हो, जसल ेतपाईंको नवचारलाई उते्तनजत पारी अर्वा तपाईंको हृर्दयलाई छुि ेगरी 

परिेश् वर तपाईंसैँग बोल्िु हुन्छ। 
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चरण ४ - तपाईंको ििपि ेसत्यतालाई ििि गिुनहोसर 

तपाईं परिेश् वरको वचिलाई ििि गिुन हुन्छ दकिभि ेतपाईं त्यहाैँ भएको सत्यतालाई बुझ्ि चाहिु हुन्छ, त्यसबाट िवीकरण 

बई िनि प्राप् त गिन चाहि ुहुन्छ र त्यसलाई रफ्िो जीवििा प्रयोग वा लाग ूगिन चाहि ुहुन्छ। इसाईल ेगि ेििििा यी चार 

वटा भागहरू हुन्छिर: 

- तपाईंको ििपिे सत्यतानभत्र भएका फरक-फरक िब्र्दहरूको अर्नको बारेिा नवचार गिुनहोसर। त्यसको बारेिा 

रफ सैँग यस्ता प्रश् िहरू सोध् िुहोसर, जस्त : को? के? कहाैँ? कनहले? दकि? कसरी? रदर्द। 

- तपाईंल ेती कुराहरू नवचार गर्दैगर्दान परिेश् वरसैँग प्रार्निा गिुनहोसर। रफ्िो सिझ र हृर्दयिा परिेश् वर बोल्िुहोसर 

भिी अिरुोध गिुनहोसर, तादक उहाैँले तपाईंलाई ती िब्र्दहरूको अर्न व्या्या गिुनभएको होसर अर्वा तपाईंले त्यसबाट 

के जािेको, के नवश् वास गरेको, कस्तो भएको र के गरेको परिेश् वर चाहिुहुन्छ, सो प्रकट गररदर्दिुहोसर भन् िुहोसर। 

अनि परिशे् वरल ेबोल्िुहुि ेकुराप्रनत प्रनतदक्रया जिाउिुहोसर। 

- तपाईंको व्यनिगत जीवि अर्वा तपाईं बस् िे संसारसैँग उि ििपि े सत्यतालाई तलुिा गरेर हिेुनहोसर। अनि 

रफ लाई यस्ता प्रश् िहरू सोध् िहुोसर: एयो सत्यताको प्रकाििा िेरो रवश्यिा के हो?ए, एकसरी यो सत्यताले िलाई 

िवीकरण गछन वा बनलयो बिाउैँछ?ए, एि ले के जािेको, के नवश् वास गरेको, कस्तो भएको वा के गरेको परिशे् वर 

चाहिु हुन्छ?ए 

- त्यसरी परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताएर ििि गर्दान तपाईंको िििा रएका अनत िहत्वपूणन नवचारहरूलाई 

रफ्िो िोटबुकिा ले्  िुहोसर। 

चरण ५ - तपाईंको ििपि ेसत्यताको निनतत प्रार्निा गिुनहोसर 

तपाईंको ििपिे सत्यता (तपाईंले ििि गर्दान निस्केका नवचारहरू) -को लानग परिेश् वरसैँग प्रार्निा गिुनहोसर। यी चार फरक 

दकनसिका िानिसहरूका लानग छोटकरीिा प्रार्निा गिुनहोसर। 

- उि ििपिे सत्यताबाट तपाईंको लानग  प्रार्निा गिुनहोसर। 

- उि ििपिे सत्यताबाट तपाईंको पररवारको कुि  सर्दस्यको निनतत प्रार्निा गिुनहोसर। 

- उि ििपिे सत्यताबाट तपाईंको िनजकिा रहि ेकुि  व्यनिको लानग प्रार्निा गिुनहोसर (तपाईंको नछिेकी, तपाईंको 

िण्डली वा काि गि ेठाउैँको कुि  व्यनि)। 

- उि ििपि ेसत्यताबाट तपाईंबाट टाढा बस् िे कुि  व्यनिको लानग प्रार्निा गिुनहोसर (अको सहर वा अको र्दिेिा बस् िे 

कुि  व्यनि)। 

 

 

ग. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताएको कुरा बाैँड्िु 

१. सािो सिहूको पाठिा बाैँड्ि ेसिय 

हरेक पाठिा केही कुरा बाैँड्ि े सिय छुट्याइएको हुन्छ। सिूहको हरेक सर्दस्यले नवगतको हप् तािा बाइबलको ७ वटा 

िण्डहरूिध्य े एउटाबाट परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा पाएको रनिर्र बाैँड्ि े िौका पाउैँछ। त्यनतबेला प्रत्येक 

सर्दस्यले र्दईु नििेटभन्र्दा लािो सिय नलि ुहुैँर्द ि। 

२. एक व्यनिसैँग रफ्िो कुरा बाैँड्िु 

कनहलेकाहह वृनि हुिको निनतत एकले अकानलाई उत्साह दर्दि र्दईु जिा व्यनिहरू नियनित भेट गि ेगछनिर। त्यनतबेला बाइबल 

पढ्र्दा र परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा नसकेको कुराहरू एकले अकानलाई बाैँड्िे गछनिर। 

३. प्रश् िहरूको उत्तर दर्दि ु

हरेक पाठिा सिूहका सर्दस्यहरूले नवगतको हप् तािा बाइबल पढ्र्दािेरर निस्केका करठि प्रश् िहरूको उत्तर सिूहको अगुवाल े

दर्दि सक्छ। 
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पररनिष्ट २ 

बाइबल पढ्ि ेकायनक्रि 

 

एसत पूणन पनवत्र-िास् त्र परिेश् वरको प्रेरणाबाट भएको हो, र यो नसकाउिलाई, अती दर्दिलाई, सच् याउिलाई, धार्मिकतािा 

तालीि दर्दिलाई लाभर्दायक हुन् छ, तादक परिेश् वरको जि हरेक सुकिनिा पूणन रूपले सुसनज् जत भई नसि भएको होसरए (२ 

नतिोर्ी ३:१६-१७)। 

एकर्देनि तीि वर्नको लानग बाइबल पढ्ि ेयोजिा 

तपाईंको बाइबल व्यवनस्र्तरूपिा पढ्िुहोसर। बाइबल पढ्ि े कायनक्रिलाई प्रयोग गिुनहोसर। तल दर्दइएको बाइबल पढ्ि े

कायनक्रिले तपाईंको बाइबल एक, र्दईु वा तीि वर्निा पढी नसध्याउिे सतभाविा प्रर्दाि गर्दनछ। 

- एक वर्निा: प्रत्येक दर्दि तीि ठाडो लहर सब  पढ्िुहोसर। 

- र्दईु वर्निा: पनहलो वर्निा प्रत्येक दर्दि ियाैँ करारको लहर पढ्िुहोसर अनि र्देबे्रपरट्टको पुरािो करार लहर  

                           पढ्िुहोसर। र्दोस्रो वर्निा प्रत्येक दर्दि ियाैँ करारको लहर पढ्िुहोसर अनि र्दानहिेपरट्टको पुरािो  

                        करार पढ्िुहोसर। 

- तीि वर्निा:  प्रत्येक दर्दि एउटा िात्र लहर पढ्िुहोसर। 

बाइबल पढ्ि ेयोजिालाई कसरी प्रयोग गि?े 

तपाईंल ेपढ्िुहुि ेबाइबल िण्डलाई नचन्ह लगाउिुहोसर। परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँर्दा, पाररवाररक रराधिा गर्दान 

अर्वा सुत् ि जािुभन्र्दा पनहले तपाईंले बाइबल पढ्ि सक् िु हुन्छ। तपाईंले बाइबल िण्डलीको सेवाहरूिा अर्वा यात्रा गर्दान 

पनि पढ्ि सक् ि ुहुन्छ। बाइबल पढ्ि िसक् िेहरूको सािु अर्वा यसको बारेिा कनहल्य  िसुिेका िािनसहरूको बीचिा ठूलो 

सोरिा बाइबल पढ्िुहोसर। 

 तपाईंको बाइबल कसरी पढ्ि?े 

हरेक दर्दि बाइबल पढ्र्दा यसो गि ेगिुनहोसर: 

- प्रार्निा गिुनहोसर - तपाईंले पढेको कुरा बुझ्ि सकोसर भिी परिेश् वरसैँग सहायता िाग् िुहोसर। 

- पढ्िहुोसर - बाइबल िण्ड होनसयारीसार् पढ्िुहोसर। 

- नचन्ह लगाउिहुोसर - प्रेरणार्दायी निनश् चत िब्र्दहरू र पर्दहरूलाई होनसयारीसात नचन्ह लगाउिुहोसर (निर्देनिका १, 

पररनिष्ट ३ हिेुनहोसर)। 

- प्रनतदक्रया जिाउिहुोसर - उि बाइबल िण्डको बारेिा परिेश् वरसैँग प्रार्निा गिुनहोसर। यसबाट परिेश् वर तपाईंले के 

जािेको, अर्वा नवश् वास गरेको अर्वा भएको अर्वा गरेको चाहिु हुन्छ? 

- फ लाउिहुोसर - परिेश् वरल ेतपाईंलाई जे नसकाउिुभएको छ, सो अिगु्रही भएर कोही व्यनिलाई भन् िुहोसर। 

- लाग ूगिुनहोसर - यो सत्यतालाई तपाईंको जीवििा रज  लागू गिे निश् चय गिुनहोसर। 
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पररनिष्ट ३ 

बाइबलिा नचन्ह लगाउि ेप्रणाली 

तपाईं रफ ले बाइबलिा नचन्ह लगाउिे प्रणाली रनवष्कार गिुनहोसर र बाइबल पढ्र्दािेरर त्यसलाई प्रयोग गिुनहोसर। 

यो प्रणाली उपयोगी छ, दकिभिे ... 

- तपाईंले बाइबल पढ्र्द गर्दान परिेश् वरले भन् िुहुिे कुराप्रनत ध्याि केनन्द्रत गिन र नवचार गिन यसले जोर दर्दन्छ। 

- तपाईंले िोनजरहिुभएको बाइबल िण्ड सनजल  पत्ता लगाउि सक् िु हुन्छ। 

- तपाईंले बाइबलको कुि  पुस्तक वा सतपूणन बाइबलिा नविेर् िीर्नकलाई अध्ययि गिन सक् िु हुन्छ।      

१. बाइबलको हरेक अध्यायलाई िीर्नक दर्दिुहोसर; जस्त : भजिसङ्खग्रह १ को िीर्नक: र्दईु वटा बाटोहरू 

२. िहत्वपूणन अध्याय र पर्दहरूलाई गोलो घेरा लगाउिुहोसर; जस्त : भजिसङ्खग्रह  पर्द  

३. िहत्वपूणन िब्र्दहरू र वाक्यहरूक िुनि धको तान् िुहोसर; जस्त : २ पर्दिा : दर्दि रात ििि गछन।     

४. िहत्वपूणन िीर्नकहरूलाई बुझाउि नवनभन् ि सङ्खकेत वा नचत्रहरू बिाउिुहोसर; जस्त : ३ पर्दिा : रफ्िो ऋतुिा फल फलाउैँछ 

 

    परिशे् वर 

परिेश् वर नपताको चररत्र + कािहरू 

येिू ख्रीष्टको चररत्र + कािहरू 

पनवत्र रत्िाको चररत्र + कािहरू 

    ख्रीष्टको कायन 

सृनष्ट + प्रकृनत 

ख्रीष्टको पनहलो रगिाि, िािव अवतार 

ख्रीष्टको िृत्य 

ख्रीष्टको पुिु त्र्ाि + स्वगानरोहण 

ख्रीष्टको र्दोस्रो रगिि 

    सुसिाचार 

पाप + पापको पररणािहरू 

वतनििाि न्याय + भनवष्यको न्याय 

पुिजनन्ि, पश् चाताप, पररवतनि, सुधारवार्द 

नवश् वास, निश् चयता 

िुनि, क्षिार्दाि, धिी ठहररिु 

करार 

    इसाई जीवि 

परिेश् वर र ख्रीष्टसैँग सतबन्ध + सङ्खगनत 

बाइबल, परिेश् वरको वचि, पे्ररणा, अचुक 

प्रार्निा, रराधिा 

इसाईहरूसैँग सतबन्ध + सङ्खगनत 

फल फलाउिु, प्रभाव हुिु 

रञाकाकाररता, इसाईजस्तो गरी नजउिु 

वृनि, पररपक् वता 

िुनिकरण, इसाई चररत्र 

सेवा 

पे्रि 

रिा 

र्द:ुि-कष्ट, सतावट, जाैँच 

नववाह, केटा र केटीको सतबन्ध 

बाइबलिा िनहलाहरू 

रिाबाबु र बालकहरूको सतबन्ध 

काि, पेिा, जानगर 

ु प याैँ-प सा, दर्दिु 

बनप् तस्िा, 

िण्डली, सिुर्दाय, घरलु सङ्खगनत, सिूह 

परिेश् वरको राज्य 

िृत्यु + प्राण, रत्िा र िरीरको पुिु त्र्ाि 
 

 

    इसाई सेवकाइ 

सुसिाचार प्रचार + गवाही दर्दिु 

स्र्ापिा, चेला नििानण 

सुसनित + तानलि 

अगुवापि, अगुवाह, अगिविा, प्रेररत, एल्डर रदर्द 

पराििन 

अिुिासि 

योजिा, संस्र्ागत, (अगुवाइ), िूल्याङ्खकि 

प्रिंसा, गीत-भजि, सङ्खगीत 

चङ्खगाइ 

सािानजक न्याय, इिान्र्दारी 

रनत्िक युि, रनत्ििक हातहनतयार 

    इसाई बनुि (असल + िराब) 

हृर्दय, ििोवृनत्तहरू 

सिझ, नवचारहरू, नववेक 

नजब्रो, िब्र्दहरू, बोल्िु 

हात, कायनहरू 

रैँिा, हिेुन, अवलोकि 

काि, सुन् िु,  

    सत्रहुरू 

ि ताि (र्दषु्ट), भूतहरू (र्दषु्ट रत्िाहरू), भूत लागेको 

िूर्मतहरू, िूर्मतपूजा 

ज्योनतर्िास् त्र, तन्त्र-िन्त्र, जार्द-ुटुिा, 

सांसाररकपि, पापपूणन र नवकृत संसार 

झूटा अगिविाहरू र झूटा निक्षकहरू 

 

    परुािो करार 

प्रकाि 

इस्राएल 

अन्यजानत राष्ट्हरू 

व्यवस्र्ा (ि नतक, औपचाररक, िागररक) + 

परिेश् वरक रञाका 

िनन्र्दर 

बनलर्दािहरू 

 

    बाइबलको व्या्या 

साैँस्कृनतक पक्षहरू, सन्र्दभन निलाइएको 

सङ्खकेतात्िक बोली 

अगिवाणीहरू, पूरा भएका अगिवाणीहरू 

प्रनतञाकाहरू 
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पररनिष्ट ४ 

बाइबल अध्ययि गि ेनवनध 

पाैँच वटा चरणहरू भएको नवनध 

 

नवनधहरू - बाइबल अध्ययि गिे नवनध र परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउिे नवनधको नभन् ितालाई ध्याि दर्दिुहोसर। 

उदे्दश्य - सैँग  बसेर बाइबल अध्ययि गिुनको उदे्दश्य येि ूख्रीष्टसैँगको सतबन्धिा सिूहको सब  जिा सैँग  वृनि हुिु र एकल े

अकोलाई वृनि गराउि ुहो। बाइबलको ञाकाि र सिझ प्राप् त गिन र त्यसको सत्यताहरूलाई अभ्यास गिन यसल ेएक अकानलाई 

सहायता गछन। यही कारणले गर्दान, सिूहका सर्दस्यहरूले एक-अकानिा बाइबल अध्ययिको छलफलिा भाग नलिको निनतत 

उत्साह दर्दिु िहत्वपूणन हुन्छ। बाइबल अध्ययििा सिूहको हरेक सर्दस्यको सहभानगता िहत्वपूणन हुन्छ। कुि  सर्दस्यल ेभिेको 

कुरा पूणनरूपिा सही िभएिा (ईश् वरिास् त्रीयरूपिा), उसलाई अलग गररिु हुैँर्द ि। एक व्यनिल े बोल्र्द गर्दान, सिूहका अरू 

सर्दस्यहरूल े सुन् िु पछन, उसलाई गतभीररूपिा स्वीकार गिुन पछन भिी सिूहको हरेक सर्दस्यल े िहसुस गिुन पछन। सिूहका 

सर्दस्यहरूले बाइबलको ञाकाििा प्रनतस्पधान गिे होइि तर वृनि हुैँर्द  जाि र नसकेका कुराहरू रत्िनवश् वासको सार् बाैँड्ि 

एकले अकानलाई उत्साह दर्दर्द  प्रिे गिुन पछन। 

सिहूको अगवुा - बाइबल अध्ययि गर्दान सिूहको अगुवा निक्षकजस्तो हुिु हुैँर्द ि, बु  त्यही सिूहको सर्दस्यझ ैँ भई सहभागी हुि ु

पछन। सब  निलरे बाइबलको सत्यताहरू पत्ता लगाउि र छलफल गिन नसक् िको लानग उसले सिूहका सर्दस्यहरूलाई उत्साह 

दर्दिु पछन। 

फाइर्दाहरू - बाइबल अध्ययि गि ेपाैँच वटा चरणहरू भएको नवनधिा नित िनलनित फाइर्दाहरू छिर: 

- बाइबल अध्ययि गि ेयो नवनध नसक् ि सनजलो छ र अरूलाई नसकाउि पनि सनजलो छ। 

- बाइबल अध्ययि गि ेयो नवनध एक्ल  अर्वा सािो सिूहिा बाइबल अध्ययि गिनको निनतत प्रयोग गिन सदकन्छ। 

- बाइबल अध्ययि गिन यस नवनधल ेसािो सिूहको हरेक व्यनिलाई सङ्खलग् ि गरी बाइबल अध्ययिको हरेक चरणिा 

सहाभागी गराउैँछ। 

- सिूहका सर्दस्यहरूल े बाइबल िण्ड अध्ययि गर्दान निस्कि े प्रश् िहरू बुझ्ि कोनसस गिुनभन्र्दा पनहल े ि  नतिीहरूल े

उत्तरहरू पत्ता लगाउैँछिर र बुझेको कुराहरूिा उिीहरू रिनन्र्दत हुन्छिर। 

- सिूहका सर्दस्यहरूल ेरफ्िो जीविसैँग िले िाि ेउपयोगी प्रश् िहरू सोध्छिर। 

- सिूहका सर्दस्यहरूल ेरफ्िा प्रश् िहरूको उत्तर पत्ता लगाउि धरे भन्र्दा धरे  व्यनिहरू सहभागी गराउैँछिर। 

- सिूहका सर्दस्यहरूले अध्ययि गरेको बाइबल िण्डलाई रफ्िो जीवििा प्रयोग गि ेसतभाविाहरूलाई नवचार गर्द ै

बाइबलको सत्यतालाई रफ्िो जीविसैँग तलुिा गिन नसक्छिर। 

- सिूहका सर्दस्यहरूल ेएउटा सतभानवत प्रयोगलाई छािरे सनजल  रफ्िो जीविको व्यनिगत प्रयोग बिाउि सक्छिर। 

- सिूहका सर्दस्यहरूले परिशे् वरले बाइबलद्वारा नतिीहरूलाई नसकाउिुभएको निक्षाप्रनत सध ैँ प्रार्निािा प्रनतदक्रया 

जिाउैँछिर। 

चरण १ - पढ्िहुोसर।                          परिशे् वरको वचि 

पढ्िुहोसर - हािी सब  निलेर .............................(बाइबल िण्ड) पढौ ैँ। 

हािी प्रत्येकले एक-पक पर्द गरी पाल पालो पढेर यस िण्डलाई पूरा गरौ ैँ। 
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चरण २ - पत्ता लगाउिहुोसर                           अवलोकिहरू 

ध्याि दर्दिहुोसर - यो बाइबल िण्डिा तपाईंको लानग कुि सत्यता िहत्वपूणन छ? अर्वा, यो बाइबल िण्डको कुि सत्यताल े

तपाईंको सिझ र हृर्दयलाई स्पिन गछन? 

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

रफ्िो नवचारहरूलाई िोटबुकिा ले् िुहोसर। 

बाैँड्िहुोसर - (सिूहका सर्दस्यहरूल े नवचार गिन र ले् ि र्दईु नििेटजनत सिय नलएपनछ पाल पालो त्यसलाई बाैँड्ि 

लगाउिुहोसर।) 

हािी प्रत्येकले यस िण्डबाट पत्ता लगाएका कुराहरू पाल पालो एक-रपसिा बाैँडौ ैँ। 

(यार्द गिुनहोसर - हरेक सािो सिूहिा, सर्दस्यहरूल ेफरक-फरक कुराहरू बाैँड्िछेिर। 

 

चरण ३ - प्रश् ि                                          व्या्याहरू 

ध्याि दर्दिहुोसर - यो बाइबल िण्डको बारेिा कुि प्रश् ि तपाईं यो सिूहिा सोध् ि चाहिु हुन्छ? 

.........................िा भएका सत्यताहरू बुझ्ि कोनसस गरौ ैँ र हािीले अझ  िबुझेका कुराहरूको बारेिा प्रश् िहरू सोधौ ैँ। 

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

बाैँड्िहुोसर - (सिूहका सर्दस्यहरूले नवचार गिन र ले् ि र्दईु नििेट जनत सिय नलएपनछ, प्रत्येक व्यनिलाई उसको प्रश् ि 

सिूहिा बाैँड्ि दर्दिुहोसर।) 

छलफल गिुनहोसर - (त्यसपनछ ती प्रश् िहरूिध्य े केही छान् िुहोसर र तपाईंको सिूहिा सब  जिा निलेर छलफल गरी त्यसको 

उत्तरहरू पत्ता लगाउि कोनसस गिुनहोसर। 

 

चरण ४ - लाग ूगिुनहोसर।                                    प्रयोगहरू 

ध्याि दर्दिहुोसर - यो बाइबल िण्डको कुि सत्यताहरू इसाईहरूको लानग प्रयोग गिन सतभावि छिर? 

बाैँड्िहुोसर र ले्  िहुोसर - एकले अकानलाई ......................... िा दर्दिाग नियाउि लगाऔैँ र सतभानवत उत्तरहरूको सूची 

ले् ि एकल ेअकोलाई अिुरोध गिुनहोसर। 

ध्याि दर्दिहुोसर - यहाैँ भएका कुि सतभानवत प्रयोगलाई परिेश् वरले तपाईंको व्यनिगत प्रयोग बिाएको चाहिु हुन्छ? 

ले्  िहुोसर - तपाईंको यस व्यनिगत प्रयोगलाई रफ्िो िोटबुकिा ले् िुहोसर। तपाईंको व्यनिगत प्रयोगलाई स्वतन्त्रसार् 

रफ्िो सिूहिा बाैँड्िुहोसर। 

(यो कुरा यार्द गिुनहोसर, दक हरेक सिूहका िानिसहरूले फरक-फरक सत्यताहरू प्रयोग गिेछिर र उही सत्यताबाट फरक-फरक 

प्रयोगहरू बिाउि सक्छिर। 

 

चरण ५ - प्रार्निा गिुनहोसर                                     प्रनतदक्रया 

परिेश् वरले हािीलाई  .............................  बाट नसकाउिुभएको एउटा सत्यताको बारेिा पाल पालो प्रार्निा गरौ ैँ। 

(यस बाइबल अध्ययिबाट तपाईंले के नसक् िुभएको छ, त्यसबारे रफ्िो प्रार्निािा प्रनतदक्रया जिाउिुहोसर। एक वा र्दईु 

वाक्यहरूिा प्रार्निा गिन अभ्यास गिुनहोसर। हरेक सिूहका िानिसहरूल ेफरक-फरक नवर्यहरूका लानग प्रार्निा गिछेिर भिी 

यार्द गिुनहोसर।) 
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पररनिष्ट ५ 

बाइबल ििि गि ेर पर्द कण्ठ गि ेनवनध 

 

क. बाइबल पर्दहरू कण्ठ गिन लगाउिे प्रेरणा 

१. कण्ठ गररएका बाइबल पर्दहरूल ेतपाईंलाई र्दषु्टको िनिहरूिानर् नवजयी हुि सहायता गिछे। 

एदफसी ६:११,१६; ित्ती ४:२-४ पढ्िुहोसर। 

२. कण्ठ गररएका बाइबल पर्दहरूल ेतपाईंलाई भ्रष्ट र नवकृत ससंारिा साैँचो, ििु र पनवत्र जीवि नजउि सहायता गिछे। 

भजिसङ्खग्र ११९:९,११ पढ्िुहोसर। 

३. कण्ठ गररएका बाइबल पर्दहरूल ेतपाईंलाई िानिसहरूको प्रश् िहरूप्रनत परिशे् वरको उत्तरहरू दर्दि सहायता गिछे। 

ित्ती १९:३-६; लूका १०:२५-२६ पढ्िुहोसर। 

४. कण्ठ गररएका बाइबल पर्दहरूल ेतपाईंलाई झटूा निक्षाहरूलाई प्रकट र िण्डि गिन सक्षि तलु्याउिछे। 

ित्ती २२:२३-३३,४१-४६ पढ्िुहोसर। 

५. कण्ठ गररएका बाइबल पर्दहरूल ेतपाईंलाई रफ्िो पररवारिा बाइबलीय र्दढृ नवश् वासहरू र रचरण नििानण गिन सक्षि 

तलु्याउिछे। 

व्यवस्र्ा ६:४-९ पढ्िुहोसर। 

६. कण्ठ गररएका बाइबल पर्दहरूल ेतपाईंको निक्षालाई रनधकाररक र बनुिित्तापणून बिाउिछे। 

ित्ती ५:२७-२८; ७:२८-२९; कलस्सी ३:१६ पढ्िुहोसर। 

७. कण्ठ गररएका बाइबल पर्दहरूल ेतपाईंको लिेाइ र ससुिाचारको घोर्णालाई िनििाली बिाउिछे। 

यर्मिया २३:२९; नहबू्र ४:१२; २ कोररन्र्ी १०:३-५ पढ्िुहोसर। 

८. कण्ठ गररएका बाइबल पर्दहरूल ेतपाईंलाई परिशे् वरको इच्छाअिसुार ठूलो रत्िनवश् वाससार् प्रार्निा गिन सहायता 

गिछे, जिु परिशे् वरल ेपनहल ेि  बाइबलिा प्रकट गररसक् िुभएको नर्यो। 

उत्पनत्त ३२:९-१२; प्रस्र्ाि ३२:९-१४ 

 

 

ि. बाइबल पर्दहरू ििि गिे नवनध 

इसाईहरूले गि ेििििा तलका कुराहरू पर्दनछिर: 

१. नवचार गिुनहोसर 

फरक-फरक िब्र्दहरूका अर्नको बारेिा नवचार गिुनहोसर। 

रफ लाई यस्ता प्रश् िहरू सोध् िहुोसर: को? के? कहाैँ? कनहले? दकि? कसरी? 

२. प्रार्निा गिुनहोसर 
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परिेश् वरसैँग प्रार्निा गिुनहोसर र उहाैँले तपाईंलाई के भन् ि िोज्िुहुन्छ सोध् िुहोसर। तपाईंको प्रार्निािा पत्ता लगाइएका 

सत्यताहरूको अर्न र सतभानवत प्रयोगहरूबारे परिेश् वरसैँग छलफल गिुनहोसर। परिेश् वरले तपाईंलाई के भन्र्द हुिुहुन्छ, 

त्यसलाई प्रनतदक्रया दर्दिुहोसर। 

३. तलुिा गिुनहोसर 

उि बाइबल पर्दको सत्यताहरूलाई तपाईंल ेरफ्िो व्यनिगत जीवि अर्वा तपाईं बस् िे संसारसैँग तुलिा गिुनहोसर र रफ लाई 

यस्ता प्रश् िहरू सोध् िुहोसर: एयो पर्दको प्रकाििा िेरो िाैँचो के हो?ए, एकुि सत्यताल े िलाई िवीकरण वा बनलयो 

तुल्याउैँछ?ए, एपरिेश् वर ि ले के कुरा जािेको, के नवश् वास गरेको, कस्तो भएको वा के गरेको चाहिु हुन्छ?ए 

 

 

४. ले्  िहुोसर 

बाइबल पर्द ििि गर्दान तपाईंलाई अनत िहत्वपणून लागेका नवचारहरू रफ्िो िोटबुकिा ले्  िुहोसर। 

 

 

 

ग. बाइबल पर्दहरू कण्ठ गिे नवनध 

बाइबलको पर्दहरू (अध्यायहरू अर्वा पसु्तकहरू) कण्ठ गि ेनवनधिा नित िनलनित भागहरू हुन्छिर: 

१. बाइबल पर्दहरू कण्ठ गिनको निनतत तपाईं कुि नवनध प्रयोग गिन चाहिु हुन्छ, त्यसलाई छान् िुहोसर (काडन अर्वा िोटबुक)। 

२. उि बाइबल पर्दलाई तपाईंले कण्ठ गिुनभन्र्दा पनहल ेििि गिुनहोसर र राम्रोसैँग बुझ्िुहोसर। 

३. उि बाइबल पर्दलाई िाली काडनिा अर्वा तपाईंको सािो िोटबुकिा तल बताएझ ैँ गरी ले्  िुहोसर। 

- सब भन्र्दा िानर् (पनहलो हरफिा) िीर्नक ले् िुहोसर। 

- र्दोस्रो हरफिा कण्ठ गिुनपिे बाइबल िण्ड ले्  िुहोसर। 

- त्यसको िुनि धको कोिुनहोसर र त्यसको तल बाइबल पर्दलाई हरफ निलाएर ले्  िुहोसर। 

- काडनको सब  भन्र्दा िुनि र त्यसको पछानडपरट्ट फेरर उि बाइबल िण्ड ले्  िुहोसर। 

 

उर्दाहरण 
िुनिको निश् चयता 

यूहन् िा १०:२८  

यूहन् िा १०:२८  नतिीहरूलाई ि अिन्त जीवि दर्दन्छु, र नतिीहरू 

कनहल्य  िष्ट हुिे छ ििर, र कस ले नतिीहरूलाई िेरो 

हातबाट िोसी ल जािेछ ििर। 

यूहन् िा १०:२८ 

-  
 

४. उि बाइबल पर्दलाई सही तररकाले कण्ठ गिुनहोसर। 

- कण्ठ गिनको लानग सध ैँ िीर्नकबाट सुु  गिुनहोसर, त्यसपनछ बाइबल िण्ड र बाइबल पर्दको पनहलो हरफ कण्ठ 

गिुनहोसर। तपाईंले त्यसलाई गल्ती िगरीकि भन् ि सक् िुभयो भिे, त्यसिा बाइबल पर्दको र्दोस्रो हरफ पनि जोड्िुहोसर 

र त्यसलाई सुु र्देनि र्दोहोर् याउिुहोसर; जस्त : िीर्नक, बाइबल िण्ड र उि पर्दको र्दईु हरफहरू। तपाईंल ेत्यसलाई 

पनि नविागल्ती उिरण गिन सक् िुभयो भिे, बाइबल पर्दको तेस्रो हरफ पनि जोड्िुहोसर र त्यसलाई सुु र्देनि 

र्दोहोर् याउिुहोसर; जस्त : िीर्नक, बाइबल िण्ड र बाइबल पर्दको तीि हरफहरू। 
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- बाइबल पर्दलाई अलग-अलग टुक्रा गरी कण्ठ िगिुनहोसर दकिभिे त्यो तररकाल ेगिुनभयो भि ेती अलग टुक्राहरूलाई 

जोड्िे कुरा तपाईंले नबसनिुहुिछे। प्रत्येकपटक तपाईंले उि पर्दलाई र्दोहोर् याउैँ र्दा, सध ैँ सुु बाट कण्ठ गिन र्ाल्िुहोसर। 

- बाइबल पर्द उिरण गर्दान सध ैँ बाइबल िण्डलाई र्दोहोर् याएर अन्त गिे गिुनहोसर, दकिभि े बाइबल िण्डचाहह 

सतझिको लानग अनत गाह्रो भाग हो। 

- यसर्न, बाइबल पर्द कण्ठ गि ेसही क्रि भिेको िीर्नक, बाइबल िण्ड, बाइबल पर्द र फेरर बाइबल िण्ड हो। 

 

 

घ. कण्ठ गररएका बाइबल पर्दहरू पुिरवलोकि गिे नवनध 

पनहले ि  कण्ठ गररसदकएका बाइबल पर्दहरूलाई पिुरवलोकि गि ेभागहरू यस प्रकारका छिर: 

१. पिुरवलोकि 

पुिरवलोकि भिेको तपाईंल े कण्ठ गररसक् िुभएको पाैँच वटा बाइबल पर्दहरूलाई हरेक दर्दि एकपटक र्दोहोर् याउिु हो। 

बाइबल पर्दहरू सनतझरा् ि र त्यसलाई सही दकनसिले उिरण गिे उत्ति नवनध भिेको र्दोहोर् याउिु हो। त्यसकारण, तपाईंल े

कण्ठ गररसक् िुभएको पाैँच वटा बाइबल पर्दहरूलाई कततीिा दर्दिको एकपटक पाैँच हप् तासति पुिरवलोकि गिुनहोसर। यसो 

गिानल े पुि: पुिरवलोकिको नवनधिा प्रवेि गिुनभन्र्दा पनहल े तपाईंले हरेक ियाैँ बाइबल पर्दलाई ३५ पटक पिुरवलोकि 

गररसक् िु हुन्छ। 

२. पिु: पिुरवलोकि 

पुि: पिुरवलोकि भिेको तपाईंले पनहल े ि  कण्ठ गररसक् िुभएको सब  बाइबल पर्दहरूलाई हरेक ३ हप् तािा एकचोरट 

पुिरवलोकि गिुन हो। तपाईंल े पनहल े ि  कण्ठ गररसक् िुभएको बाइबल पर्दहरूलाई सनतझरा् िे उत्ति तररका भिेको ती 

पर्दहरूको पुि: पिरवलोकि गिुन हो। त्यसकारण, पनहले कण्ठ गररसक् िुभएको १०० वटा बाइबल पर्दहरूिध्य ेहरेक दर्दि ५ 

वटालाई पुि: पिुरवलोकि गिे गिुनहोसर। यसरी, तपाईंले पनहले ि  कण्ठ गररसक् िुभएको सब  बाइबल पर्दहरूलाई हरेक ३ 

हप् तािा एकपटक पुि: पिुरवलोकि गिुनहुन्छ। 

३. बोक् िहुोसर 

बाइबल पर्दहरू लेनिएको तपाईंको काडन अर्वा िोटबुकलाई काि गि े ठाउैँिा नलएर जािुहोसर। ती बाइबल पर्दहरूलाई 

गाडीिा यात्रा गर्दान अर्वा दर्दउैँसो फुसनर्दको सियिा निकालेर पिुरवलोकि र ििि गिुनहोसर अनि प्रार्निा गिुनहोसर। त्यसरी 

एक दर्दििा तपाईंल ेकण्ठ गिुनभएको ५ वटा बाइबल पर्दहरूलाई पिुरवलोकि गिुनहोसर। तपाईंल ेपनहल्य  कण्ठ गररसक् िुभएको 

केही बाइबल पर्दहरूलाई पुि: पुिरवलोकि गिुनहोसर। ती पर्दहरूिा भएका कुराहरू ििि गरी प्रार्निा गिुनहोसर। 

४. जाैँच गिुनहोसर 

तपाईंल ेकण्ठ गिुनभएको बाइबल पर्दहरू अझ  तपाईंलाई ठीकसैँग र्ाहा छ दक छ ि भिी हिेन एकल ेअको व्यनिलाई जाैँच 

गिुनहोसर। सिूहको हरेक भेटघाटिा र्दईु-र्दईु जिा बसेर भिनर  कण्ठ गिुनभएको बाइबल पर्द पाल पालो जाैँच गिुनहोसर। तपाईंलाई 

बाइबल िण्ड, त्यसको िीर्नक र परू  पर्द नविा गल्ती र्ाहा छ दक छ ि भिी एकल े अकोलाई पाल पालो जाैँच गिुनहोसर। 

सङ्खकेतको लानग रफ्िो सार्ीलाई कनहले िीर्नक, कनहले बाइबल िण्ड र कनहल े उि पर्दको केही सुु का िब्र्दहरू दर्दि े

गिुनहोसर। 
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ङ. कण्ठ गिुनपिे बाइबल पर्दहरू 

क. इसाई निश् चयताहरू 

१. िुनिको निश् चयता : यूहन् िा १०:२८ 

२. प्रार्निाको उत्तरको निश् चयता : यूहन् िा १६:२४ 

३. नवजयको निश् चयता : १ कोररन्र्ी १०:१३ 

४. क्षिार्दािको निश् चयता : १ यूहन् िा १:९ 

५. परिशे् वरको अगुवाइको निश् चयता : नहतोपर्देि ३:५-६ 

ि. ख्रीष्टिा ियाैँ जीवि 

१. ख्रीष्ट : २ कोररन्र्ी ५:१७ 

२. वचि : ित्ती ४:४ 

३. प्रार्निा : यूहन् िा १५:७ 

४. सङ्खगनत : १ यूहन् िा १:७ 

५. गवाही दर्दि ु: ित्ती १०:३२ 

ग. ससुिाचार 

१. पापको स्वभाव : रोिी ३:२३ 

२. पापको र्दण्ड : उपर्देिक १२:१४ 

३. पापको प्रायनश् चत : रोिी ५:८ 

४. िुनि उपहार हो : एदफसी २:८-९ 

५. नवश् वासद्वारा िुनि : यूहन् िा १:१२ 

घ. चलेापि 

१. प्रभुत्व : रोिी १२:१--२ 

२. इन्कार : लूका ९:२३ 

३. सेवा : िकून स १०:४५ 

४. दर्दिु : २ कोररन्र्ी ९:६-७ 

५. चेलाहरू बिाउिु : ित्ती २८:१९-२० 

ङ. इसाई चररत्र 

१. ख्रीष्टको सिािता : २ कोररन्र्ी ३:१८ 

२. िुिता : १ पतु्रस २:११ 

३. प्रेि : िकून स १२:३०-३१ 

४. नवश् वास : रोिी ४:२०-२१ 

५. िम्रता : दफनलप्पी २:३-४ 

च. नववाहको लानग इसाई तयारी 

१. र्दवु  जिा नवश् वासी हुि ु: २ कोररन्र्ी ६:१४ 

२. जीविको उस्त  लक्ष्य : रिोस ३:३ 

३. रत्ि-संयि : १ र्ेसलोनिकी ४:३४ 

४. सही सिय : उपर्देिक ८:५ि-६क 

५. सही प्रार्निकता : ित्ती ६:३३ 

छ. इसाई नववाह 

१. छुरट्टि ुर टाैँनसिु : उत्पनत्त २:२४ 

२. प्रेि गिुनस र डोर् याउिुस : एदफसी ५:२३, २५ 

३. प्रेि गिुनसर र सिर्मपत हुिुसर : तीतस २:४-५ 

४. द्वन्द्व सिाधाि गिुनसर : ित्ती ५:२३-२४ 

५. नवश् वासयोग्य रहिुहोसर : नहतोपर्देि ३:३-४ 

ज. इसाई रिा-बुबा 

१. िचन गरेर प्रेि गिुनसर : २ कोररन्र्ी १२:१४ि-१५क 

२. सब  क्षेत्रलाई नवकास गिुनसर : नहतोपर्देि २२:६ 

३. परिशे् वरको वचि नसकाउिसुर : व्यवस्र्ा ६:६-७ 

४. प्रभुिा ल्याउिुहोसर : एदफसी ६:४ 

५. अििुासिद्वारा प्रेि गिुनहोसर : नहतोपर्देि १३:२४ 

झ. परिेश् वरको राज्य 

१. राज्यिा प्रवेि गिुनसर : यूहन् िा ३:३,५ 

२. बालकलाई राज्यिा स्वागत गिुनसर : लूका १८:१६-१७ 

३. राज्यको सुसिाचार प्रचार गिुनसर : ित्ती २४:१४ 

४. राज्यको सेवाबाट पछानड कनहल्य  िहिेुनसर : लूका ९:६२ 

५. राज्यको नवजय : र्दानिएल २:४४ 

ञ. इसाई िण्डली 

१. िण्डलीको स्वभाव : १ पतु्रस २:५ 

२. िण्डलीको दक्रयाकलापहरू : प्रेररत २:४२ 

३. िण्डलीको सेवकाइहरू : एदफसी ४:१२-१३ 

४. िण्डलीको अगुवाहरूको कािहरू : प्रेररत २०:२८ 

५. िण्डलीिा िनहिा : एदफसी ३:२०-२१ 

ट. परिशे् वरको िहािता 

१. परिशे् वर अतलुिीय हुिु हुन्छ : यि या ४०:२५-२६ 

२. परिशे् वर सर्दा िनहनित हुिहुुन्छ : १ इनतहास २९:११ 

३. परिशे् वर सावनभौि हुिुहुन्छ : एदफसी १:११-१२ 

४. परिशे् वर सवनञाकािी हुिुहुन्छ : नहबू्र ४:१३ 

५. परिशे् वर सवनिनििाि हुिहुुन्छ : यर्मिया ३२:१७ 

ठ. परिशे् वरको स्रोत-साधिहरू 

१. परिशे् वरको उपनस्र्नत : नहबू्र १३:५-६ 

२. परिशे् वरको वचि : भजिसङ्खग्रह ११९:१०५ 

३. परिशे् वरको िनि : यि या ४०:१० 

४. परिशे् वरको बुनि : याकूब १:५ 

५. परिशे् वरको चङ्खगाइ : २ इनतहास ७:१४ 
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पररनिष्ट ६ 

सािो सिहू कसरी व्यवनस्र्त गि?े 

 

सिूहको अगुवाहरूको निर्देनिका पुस्तकिा भएका गाढा अक्षरका (Bold Type) निर्दनििहरूल ेनवद्यार्ीहरूलाई ती कुराहरूिा 

प्रोत्सानहत (उते्तनजत) भई सहभागी हुिको निनतत सिूहको अगवुालाई सहायता गर्दनछ। 

१. रराधिालाई व्यवनस्र्त गिुन 

क. सिूहका सर्दस्यहरूलाई बाइबल िण्ड पढ्ि लगाउिुहोसर। सिूहको अगुवाल े परिशे् वरको एउटा नविेर्ता पढेर 

सिूहको सार्िा त्यसलाई ििि गछन। 

ि. परिेश् वरलाई रराधिा गरै्द एक वा र्दईु वाक्यहरूिा पाल पालो उहाैँप्रनत प्रनतदक्रया जिाउिुहोसर। र्दईु वा तीि 

जिाको सिूहिा नवभाजि हुिुहोसर र िधरु रवाजिा परिशे् वरको रराधिा गिुनहोसर। 

२. नसकेको कुरा बाैँड्ि ेसियलाई व्यवनस्तत गिुनहोसर 

क. गृहकायनको लानग बाइबल िण्डहरू तोदकएका हुन्छिर, जसद्वारा सिूहका हरेक सर्दस्यल ेनियनितरूपिा परिशे् वरसैँग 

व्यनिगत सिय (िान्त सिय) नबताउिेछिर। 

ि. हरेक भेलािा सिूहका सर्दस्यहरूल े गत हप् ताभरर परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा नसकेका कुराहरूिध्य े

एउटा कुरा पाल पालो बाैँड्िेछिर। प्रत्येक व्यनिलाई कररब र्दईु नििेट जनत बोल्ि दर्दिुहोसर। बोल्ि ेक्रििा रफूल े

लेिेका रटप्पणीहरूको प्रयोग गिन नवद्यार्ीहरूलाई उत्साह दर्दिुहोसर। 

ग. बोनलरहकेो व्यनिको कुरा सुन् ि, उसलाई गतभीररूपिा नलि र स्वीकार गिन नवद्यार्ीहरूलाई सहायता गिुनहोसर। 

उि व्यनिल ेबाैँडेको कुराप्रनत प्रनतदक्रया दर्दिुहुैँर्द ि र उसले बताएका कुराहरूको बारेिा कुराकािी पनि गिुन हुैँर्द ि 

भिी नवद्यार्ीहरूलाई यार्द दर्दलाउिुहोसर दकिभिे त्यसो गररएिा उि व्यनिको रत्िानवश् वासिा धोका हुिेछ र 

िििा चोट लाग् ि सक् िछे। 

घ. सिूहको अगुवाले तानलिको कायनक्रििा रफूले नसकेको कुरा बाैँड्िको निनतत नित िनलनित कुराहरू पनि सिावेि 

गिन सक्छ; जस्त : 

- जीवििा भोगेको करठि पररनस्र्त अर्वा कुि  सकारात्िक अिभुव बाैँड्िु 

- गवाही बाैँड्ि ु

- रफ्िो अर्वा अरूल ेअिुरोध गरेका प्रार्निाहरूको उत्तरहरू बाैँड्िु 

- रनत्िक वृनि अर्वा चररत्र नवकाससतबन्धी प्रगनत बाैँड्िु 

३. निक्षालाई व्यवनस्र्त गिुन 

क. रफ्िो निक्षालाई राम्रो दकनसिले तयारी गिुनहोसर। प्रत्येक निक्षाको निनतत कनत सिय चानहन्छ अर्वा तपाईंल े

त्यसिा कनत सिय प्रयोग गिन चाहिु हुन्छ भिी निणनय गिुनहोसर। 

ि. सिूहको अगुवा भई नवद्यार्ीहरूलाई नसकाउिुहुैँर्दा, तपाईंको व्यवस्र्ापि ि ली निक्षकको जस्तो हुि ु पछन। असल 

सिूहको अगुवाल ेसत्यतालाई स्पष्टसैँग, र्दढृ नवश् वाससैँग र अनधकारसार् नसकाउैँछ। 'सत्यता' भिेको फरक-फरक 

िानिसहरूका फरक-फरक व्यनिगत अवधारणाहरूभन्र्दा ठूलो कुरा हो। तपाईंको निक्षा निनश् चतरूपिा बाइबलको 

सही नसिान्तको बुझाइ र व्या्यािा रधाररत भएको हुि ु पछन। सिूहको अगुवाल े उि निक्षाको छलफल गि े

भागलाई पनि सञ् चालि गछन। त्यस गरी उसल ेनवद्यार्ीहरूलाई सत्यताहरू पत्ता लगाउि, नवचार गिन, निष्कर्नहरू 

निकाल्ि र नतिीहरूल ेकसरी जीवििा प्रयोग गि ेभिरे पनि नसकाउैँछ। नवद्यार्ीहरूलाई बाइबलीय सत्यताहरूबारे 

रफ्िा व्यनिगत र्दढृ नवश् वासहरू नवकास गिन लगाउिे र ती सत्यताहरूलाई जीवििा लाग ू गिनको निनतत 

व्यनिगतरूपिा सिर्मपत गराउिु सिूहको अगुवाको लक्ष्य हो। 
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ग. िािवीय सोच-नवचार, व्यवहार अनि इसाई जीविको नसिान्तको पूणन रनधकाररक औजारको निनतत बाइबललाई 

िात्र प्रयोग गिुनहोसर। 

घ. तपाईंल ेरफ्िो निक्षािा प्रयोग गिे बाइबल िण्ड नवद्यार्ीहरूलाई पढ्ि लगाउिुहोसर (पढ्िहुोसर)। 

ङ. बाइबल िण्डिा भएका सत्यताहरू नवद्यार्ीहरू रफ ल े पत्ता लगाउि नतिीहरूलाई सहायता गिुनहोसर (पत्ता 

लगाउिहुोसर)। बाइबलको बुझाइ र व्या्याको सही नसिान्तहरूलाई प्रयोगिा ल्याउिुहोसर। 

च. छलफलिा नवद्यार्ीहरूलाई सहभागी गराउिुहोसर। नवनभन् ि बुैँर्दाहरूिा छलफल गिन र नवद्यार्ीहरूल े बिाएका 

प्रश् िहरू सोध् ि उिीहरूलाई िौका दर्दिुहोसर (छलफल गिुनहोसर)। 

छ. छलफल र प्रश् िहरूको उत्तरहरूलाई निक  राम्रोसैँग तयारी गिुनहोसर। रटप्पणीको भागिा प्रत्येक प्रश् िको िुनि 

निक्षाको छोटो व्या्या र उत्तरहरूको सारंिलाई दर्दइएको छ (रटप्पणी)। 

ज. बाइबल र एक-अकानबाट नसकेका हरेक कुरा रफ्िो िोटबुकिा ले् िको निनतत नवद्यार्ीहरूलाई उत्साह दर्दिुहोसर। 

झ. निक्षा र तानलिलाई सकेसति व्यवहाररक बिाउिुहोसर। निक्षालाई सािो सिूहको भेलािा र घरिा अभ्यास 

गिुनहोसर। 

ञ. अको भेलािा रउिुभन्र्दा पनहले ि  नवद्यार्ीहरूल ेरफ्िो घरिा सब  तयारीहरू पूरा गिन लगाउिुहोसर। 

४. बाइबल पर्द कण्ठको भागलाई व्यवनस्र्त गिुन 

क. बाइबल पर्दहरू कण्ठ गिनको निनतत बाइबलबाट असल कारणहरू प्रस्तुत गर्द ै नवद्यार्ीहरूलाई त्यसको निनतत 

निरन्तर प्रोत्साहि दर्दिुहोसर। 

ि. हरेक ियाैँ बाइबल पर्दको अर्नको बारेिा सब जिा निलेर त्यसबारे ििि गिुनहोसर। 

ग. हरेक सिय ियाैँ नवद्यार्ीलाई बाइबल पर्द कण्ठ गिे भाग अगवुाइ गिन दर्दिुहोसर। निर्देनिका पसु्तक २ र्देनि १२ सति 

हरेक िया श्रृङ्खिलाको पनहलो बाइबल पर्द सिूहिा सब  जिालाई कण्ठ गिन लगाउिुहोसर। अरू बाइबल पर्दहरूचाहह 

उिीहरूलाई घरिा कण्ठ गिन लगाउिुहोसर। 

घ. हरेक सिूहको भेलािा र्दईु-र्दईु जिालाई सैँग  रािेर भिनर  कण्ठ गरेको बाइबल पर्द एकल ेअकानलाई पाल पालो जाैँच 

गिन लगाउिुहोसर। 

ङ. त्यस गरी एकपटक र्दईु-र्दई जिािा नवभाजि गिन लगाएर पनहले कण्ठ गररसदकएका पाैँच वटा बाइइबल पर्दहरू एक-

अकानिा जाैँच गिन लगाउिुहोसर। 

५. बाइबल अध्ययिहरूलाई व्यवनस्र्त गिुन 

क. बाइबल अध्ययिलाई राम्रोसैँग तयारी गिुनहोसर।  

ि. तपाईं सिूहको अगुवा भई बाइबल अध्ययिलाई सञ् चालि गिुन हुैँर्दा, तपाईंको व्यवस्र्ापि ि ली नवद्यार्ीहरूका 

निनतत बाटो र्देिाउिे िागनर्दिनकजस्तो हुिु पछन। त्यनतबेला सिूहको अगुवा निक्षक हुिु हुैँर्द ि। असल िागनर्दिनकल े

नवद्यार्ीहरूलाई बाइबल सत्यता पत्ता लगाउि,  त्यसबारे सोच्ि, निष्कर्नहरू निकाल्ि र ती कुराहरूलाई 

उिीहरूका जीवििा लाग ूगिन नसकाउैँछ। उसले पत्ता लगाएका कुराहरू बाैँड्ि, प्रश् िहरू छलफल गिन र सतभानवत 

प्रयोगहरूलाई लागू गिनको निनतत नवचार गिन नवद्यार्ीहरूलाई डोर् याउैँछ। हरेक बाइबल अध्ययििा सिूहलाई 

डोर् याउिुको लक्ष्य सत्यता पत्ता लगाउि ु(प्रेररत १७:११), सत्यतालाई बुझ्िु (२ नतिोर्ी २:१५), सत्यतालाई लाग ू

गिुन (ित्ती ७:२४-२७) र उि सत्यता अरूहरूलाई नसकाउि ु(ित्ती २८:१९-२०) हो। 'सत्यता' भिेको िानिसहरूको 

नवचारधारा अर्वा व्या्याहरूभन्र्दा ठूलो कुरा हो। सत्यता भिेको परिशे् वरल े बाइबलद्वारा हािीलाई भन् ि र 

गराउि चाहिुभएका कुराहरू हुिर। त्यसकारण, बाइबललाई सही तररका (नियि) अिुसार व्या्या गररि ु पछन। 

सिूहलाई सही बाटोिा हहडाउिु उि सिूहको अगुवाको नजतिेवारी हो। तसर्न, ऊ पनवत्र रत्िाको अगुवाइप्रनत 

संवेर्दििील हुि ुपछन। 

ग. सिूहका हरेक नवद्यार्ीलाई कायनक्रििा सहभागी गराउिुहोसर। सिूहिा नवद्यार्ीहरूलाई पाल पालो ठूलो सोरिा 

बाइबल पढ्ि लगाउिुहोसर। उिीहरूलाई रफ्िो सत्यताहरू पत्ता लगाउि, उि सत्यताहरूलाई सही दकनसिल े

व्या्या गिन, त्यसलाई व्यनिगत जीवििा लाग ूगिन र पत्ता ती लगाइएका कुराहरू, व्या्याहरू र प्रयोगहरूलाई 
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सािो सिूहिा िुला भई बाैँड्ि उत्साह दर्दिुहोसर। नतिीहरूका नवचारहरू र भाविाहरू पनि िुलारूपिा बाैँड्ि 

उत्साह दर्दिुहोसर। सत्यताहरूबारे छलफल गिन र रफ्िो िििा भएका प्रश् िहरू सोध् ि पनि उिीहरूलाई उत्साह 

दर्दिुहोसर। 

घ. नवद्यार्ीहरूलाई नतिीहरूका बाइबल अध्ययि तयारीको रटप्पणीहरू बिाउि प्रोत्साहि दर्दिहुोसर। त्यस गरी सािो 

सिूहिा रही नतिीहरूले बाइबल अध्ययि गर्दानिेरर एक-अकानबाट नसकेका कुराहरू ले् ि पनि उिीहरूलाई 

प्रोत्साहि दर्दिुहोसर। 

६. प्रार्निाको सियलाई व्यवनस्र्त गिुन 

क. हरेक भेलािा गोलो भई बसेका नवद्यार्ीहरूलाई पाल पालो एक वा र्दईु वाक्यिा प्रार्निा गिन लगाउिुहोसर। 

ि. कनहलेकाहह र्दईु-तीि जिाको सािो सिूहहरूिा नवभाजि भई प्रार्निा गिन लगाउिुहोसर। 

ग. नवद्यार्ीहरूलाई दक परिेश् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउिे प्रार्निा (निक्षा, बाैँड्िे कुरा अर्वा बाइबल 

अध्ययिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउैँ र्द ) र अन्तरनबन्ती प्रार्निा (एकल ेअको निनतत र अरूहरूका निनतत) गिन लगाउिुहोसर 

अर्वा धिनिास् त्रको प्रार्निा (प्रार्निा गर्दान बाइबलको प्रयोग) गिन लगाउिुहोसर। 

घ. अरू िानिसहरूले प्रार्निा गररदर्दिको लानग गरेका अिुरोधहरूलाई िोटबुकिा ले् ि र त्यसको निनतत प्रार्निा गिन 

नवद्यार्ीहरूलाई नसकाउिुहोसर। 

७. सिहूको अगवुाको व्यवस्र्ापि ि ली 

क. अगुवाइ अर्वा व्यवस्र्ा गिुन भिेको सेवा गिुन हो तर िानिसहरूिानर् प्रभुत्व जिाउिु होइि (ित्ती २०:२५-२८)। 

ि. अगुवाइ अर्वा व्यवस्र्ा गिुन भिेको उर्दाहरण हुिु हो (१ पतु्रस ५:३); नविेर्गरी तलका क्षेत्रहरूिा: 

- परिेश् वर, अरू िानिसहरू र रफ सैँग तपाईंको सतबन्धिा (१ नतिोर्ी ४:१२) 

- तपाईंको रफ्ि  प्रगनत, व्यवहार र सही नसिान्तिा (१ नतिोर्ी ४:१५-१६) 

- तपाईंको सही निक्षािा (१ कोररन्र्ी ४:६; २ नतिोर्ी १:१३-१४; तीतस २:७-८) 

- तपाईंल ेबाइबललाई सही कनसिले प्रयोग गि ेकुरािा (२ नतिोर्ी २:१५) 

- अरूलाई नसकाउिे कुरालाई तपाईं रफ ले अभ्यास गिे कुरािा (ित्ती २३:३; एज्रा ७:१०) 

- झगडा गिुनको सट्टािा भद्र व्यवहार गिे कुरािा (२ नतिोर्ी २:२३-२६) 

ग. अगुवाइ अर्वा व्यवस्र्ा गिुन भिेको ठूलो सभाहरू अर्वा घरनभत्र हुि े सािो सिूहहरूिा नसकाउिु हो (प्रेररत 

५:४२)। यो िानिसहरूलाई रनत्िकरूपिा वृनि हुैँर्द जाि सहायता गिे कुराहरू र बाइबलिा परिेश् वरले प्रकट 

गिुनभएको सतपूणन परिशे् वरको इच्छालाई नसकाउिु हो (प्रेररत २०:२०,२७)। 

घ. अगुवाइ अर्वा व्यवस्र्ा गिुन भिेको नवद्यार्ीहरूलाई प्ररेणा दर्दिु, व्या्या गिुन, चुिौनत दर्दिु, सहायता गिुन, 

चेताउिी दर्दि,ु र सार्  नतिीहरूलाई हप् काउिु, सच्याउि ुर तानलि पनि दर्दिु हो २ नतिोर्ी ३:१६-१७)। ती सब  

कुराहरूभन्र्दा ठूलोनचह नवद्यार्ीहरूलाई प्रेि गिुन हो। उत्साह दर्दिे व्यनि बन् िुहोसर (नहबू्र ३:१२-१३; १०:२४-२५)। 

ङ. अगुवाइ र व्यवस्र्ा गिुन भिेको असल दकनसिल ेसुन् िे व्यनि बन् िु हो (नहतोपर्दिे १८:१३)। रफ्िो नवद्यार्ीहरूलाई 

गतभीररूपिा नलिुहोसर। नतिीहरू जस्ता छिर, त्यस्त  अवस्र्ािा स्वीकार गिुनहोसर (रोिी १५:७)। तपाईंका 

नवद्यार्ीहरूलाई भुल-गल्तीहरू गिन दर्दिुहोसर। 

च. अगुवाइ र व्यवस्र्ा गिुन भिेको रफ्िा नवद्यार्ीहरूको लानग प्रार्निा गिुन हो। रफ्िा नवद्यार्ीहरूको बनलया पक्ष, 

किजोर पक्ष र िाैँचोहरू जान् िुहोसर। नतिीहरूिा परिेश् वरले कस्तो काि गर्दैहुिुहुन्छ अनि नतिीहरूलाई वृनि 

गराउि तपाईंले कसरी सहायता गिन सक् िु हुन्छ, सो पत्ता लगाउिुहोसर। 
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पररनिष्ट ७ 

घरल ुसङ्खगनतको कायनक्रि 

 

घरल ुसङ्खगनत भिेको एकल ेअकानलाई नििानण गर्द ैजािको निनतत कुि  घरिा कततीिा हप् ताको एकपटक भेटघाट गि ेकररब 

१० जिा नवश् वासीहरूको सिूह हो र यसलाई घरेल ुसिूह वा सािो सिूह पनि भन् ि सदकन्छ। 

१. घरेल ुसङ्खगनतको निनतत केही व्यवहाररक सझुावहरू 

तपाईंको स्र्ािीय पररनस्र्नतहरूलाई ध्याििा रािेर घरेल ुसङ्खगनत नििानण गिुनहोसर। केही घरेल ुसङ्खगनतहरूका नविेर्ताहरू 

यस प्रकारका छिर: 

(क) हरेक हप् ता एकपटक भेट गिे गिुनहोसर। 

(ि) हरेक हप् ता सिूहको उही सर्दस्यको घरिा भेटघाट गि ेगिुनहोसर अर्वा पालो निलाएर उि सिूहको फरक-फरक 

सर्दस्यहरूको घरिा भेट्िुहोसर। नछिेकीहरूलाई वाधा पुग् िे घरिा भेट्िे िगिुनहोसर र त्यस गरी तपाईंहरूद्वारा अरूको 

ध्याि रकर्मर्त ठाउैँिा पनि भेट्िे िगिुनहोसर। 

(ग) उि सिूह वृनि हुैँर्द गएर १० जिाभन्र्दा बढी हुैँर्द  गयो भिे त्यसलाई र्दईु सिूहहरूिा नवभाजि गिुनहोसर र ती र्दईु 

सिूहहरूलाई फरक-फरक स्र्ािहरूिा भेट्ि ेव्यवस्र्ा निलाउिुहोसर। 

(घ) ठूलो सोरिा गीत-भजि गाएर, कुराकािी गरेर र प्रार्निा गरेर अिावश्यकरूपिा अरूलाई वाधा दर्दि े र अरूको 

ध्याि निच् ि ेिगिुनहोसर। िधरु रवाजिा (सािो सोरिा) बोल्िे र प्रार्निा गि ेगिुनहोसर। अप्ठ्यारो पररनस्र्नत छ भि े

सिूहका िानिसहरूले सङ्खगनत गर्दान निस्किे रवाज घरबानहर सुनििु हुैँर्द ि। 

(ङ) सङ्खगनत गिे घरिा जाैँर्दा र त्यहाैँबाट निस्कर्दा एक्ल  वा र्दईु-र्दईु जिा गरी हहड्िुहोसर तर सब  जिा एक  सिूहिा 

िहहड्िुहोसर। 

(च) तपाईंहरूको घरेलु सङ्खगनतको बारेिा अरू िानिसहरूल ेसोधे भिे त्यसको सब ले एउट  उत्तर दर्दिे निणनय गिुनहोसर। 

(छ) उि घरेल ुसङ्खगनतको हरेक सर्दस्य सहित भइसकेपनछ िात्र ियाैँ व्यनिलाई त्यो सिूहिा स्वागत गिुनहोसर। 

(ज) घरेलु सङ्खगनतको अगुवासैँग अको सहयोगी हुिुपछन र उि सहयोगीलाई तानलि दर्दएर ियाैँ घरेलु सङ्खगनतको अगुवा 

बिाउिु पछन। 

(झ) सिूहको अगुवासैँग िात्र सिूहको अगुवाहरूको निर्देनिक पुस्तकको प्रनतनलनप हुिु पछन। सिहूको अरू सर्दस्यहरूल े

रफ ल ेिोट बिाउि ुपछन। 

(ञ) घरेलु सङ्खगनतको उदे्दश्य भिेको सिूहको हरेक सर्दस्यलाई सदक्रयरूपिा सहभागी गराई एकले अकोलाई नििानण 

गर्दैजािु हो। 

२. घरेल ुसङ्खगनतको कायनक्रि 

अगुवाहरूको निर्देनिका पुस्तकले घरेलु सङ्खगनतको कायनक्रिबारे सुझाब दर्दन्छ (नवर्य सूची हिेुनहोसर)। 

२ र्देनि १५ जिा नवश् वासीहरूको सािो सिूह हरेक हप् ता कुि  घरिा भेट्ि ेगछनिर... 

 केवल चलेापिको लानग 

घरेलु सङ्खगनतिा हरेक िनहिाको पनहलो र तेस्रो हप् ता चेलापि (क) र र्दोस्रो र चौर्ो हप् ता चेलापि (ि) सञ् चालि गररन्छ। 

एक हप् ताभरर नतिीहरूले नविरे्गरी रराधिा र निक्षा अभ्यास गछनिर र अको हप् ताभरर नतिीहरूले नविेर्गरी बाइबल पर्द 

कण्ठ र बाइबल अध्ययि गछनिर। 
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 अर्वा, चलेापि र सवेाको लानग 

हरेक तीि हप् ताहरू चेलापि (क र ि) अनि सेवा (ग) सञ् चालि गररन्छिर। पनहलो हप् ताभरर नविेर्गरी रराधिा र निक्षा, 

र्दोस्रो हप् ताभरर नविेर्गरी बाइबल पर्द कण्ठ र बाइबल अध्ययि अनि तेस्रो हप् ताभरर नविेर्गरी गीत-भजि गाउिे, प्रचार 

गि,े प्रार्निा गि ेर प्रभुभोज अर्वा बनप् तस्िाको कायनक्रि सञ् चालि गिे। 

चेलापि (क) 

- रराधिा (गीत-भजिसनहत) (२० नििेट) 

- िान्त सियको कुरा बाैँड्िे (२० नििेट) 

- निक्षा (७० नििेट) 

- प्रनतदक्रया जिाउिे प्रार्निा (८ नििेट) 

- गृहकायनको तयारी (२ नििेट) 

- नचया-िाजा र सङ्खगनत (िान्तपूवनक) 

 चेलापि (ि) 

-पर्द कण्ठ (२० नििेट) 

-िान्त सियको कुरा बाड्िे (२०नििेट) 

-बाइबल अध्ययि (७० नििेट) 

-अन्तरनबन्ती प्रार्निा (८ नििेट) 

-गृहकायनको तयारी (२ नििेट) 

-नचया-िाजा (िान्तपूवनक) 

 घरिा गररि ेसवेा (ग) 

- गीत-भजि गाउिे (४५ नििेट) 

-प्रचार (१५ नििेट) 

-प्रार्निा (३० नििेट) 

-प्रभुभोज, बनप् तस्िा अर्वा सङ्खगनत 

 (रवश्यक भए िािा) (३० नििेट) 

 

३. बनुििािी घरेल ुसङ्खगनत 

केही ठाउैँ हरूिा नछिेकीहरू नवरोधी भई सतु्रतापूवनक व्यवहार गिे हुन्छिर। नविेर् गरी अप्ठ्यारो पररनस्र्नतहरूिा 

नवश् वासीहरूले बुनििािीपूवनक काि गिुन पछन भिी येिलू ेउपर्देि दर्दिुहुन्छ। नछिेकीहरूलाई अप्रसन् ि पाि ेवा ररस उठाउि े

दकनसिले भेला िहुिुहोसर। घरेलु सङ्खगनतको भेलािा गीत-भजि गाउिु बुनििािी हुन्छ दक हुैँर्द ि भन् िे कुरािा पनहले ि  ध्याि 

दर्दिुहोसर। घरेलु सङ्खगनतको भेलािा ठूलो सोरिा बोल्िे र प्रार्निा गि ेिगिुनहोसर। यस्तो दकनसिले बोल्ि ेर प्रार्निा गि ेगिुनहोसर 

तादक ढोकाबानहर उनभएको िानिसले त्यो सुन् ि िसकोसर। उि सङ्खगनत वा सिूहलाई बुनििानिपूवनक सञ् चालि गिन अभ्यास 

गरररहिुहोसर। 

४. उत्तरर्दायी सिहू 

घरेलु सङ्खगनत भिेको ख्रीष्टको िरीरको साैँचो भाग हो (ख्रीष्टको िरीर भिेको संसारको एउट  िण्डली हो)! 

१ कोररन्र्ी १२:१२-२८ पढ्िहुोसर। 

क. यदर्द उि घरेल ु सङ्खगनत वतनिाि अनस्तत्विा भएको कुि  िण्डलीको भाग हो भि े िानर्को कायनक्रिलाई 

पछ्याउिुहोसर। 

ि. यदर्द उि घरेलु सङ्खगनत अनस्तत्विा भइरहकेो कुि  िण्डलीको भाग होइि भि े पनि िानर्को कायनक्रिलाई 

पछ्याउिुहोसर र बनप् तस्िासतबन्धी नवर्यहरू, प्रभुभोज, इसाई नववाह, एल्डरहरूको अगुवापि र रवश्यक परेिा 

अिुिासि कसरी गिे भिी नसक् िुहोसर। 

ग. उि घरेल ुसङ्खगनतको सर्दस्यहरूल ेउिीहरूका घरेल ुसङ्खगनत अर्वा उि घरेल ुसिूहलाई नहबू्र १०:२४-२५ िा 

उल्लेि गररएअिुसारको नवश् वासीहरूको नियनित भेटघाट हो भिी ठान्र्दछिर। नहबू्र १०:२४-२५ पढ्िुहोसर। 

घ. उि घरेल ुसङ्खगनतको सहभागीहरूलाई प्रत्येक घरेल ुसङ्खगनतको भेलािा रउिको निनतत निधानररत गररएको हुन्छ। 

ङ. उि घरेल ुसङ्खगनतको सहभागीहरूल ेनविेर्गरी परिशे् वरसैँग र्द निकरूपिा व्यनिगत सिय नबताएर अनि त्यसरी 

परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताएको प्रत्येक दर्दिको बारेिा केही कुरा िोटबुकिा लेिेर अको भेलाको निनतत 

रफूलाई तयार पार्दनछिर। 

च. उि घरेल ुसङ्खगनतका सहभागीहरूल ेरफूलाई नसकाइएका कुराहरू नसक् ि र जीवििा लाग ूगिन प्रनतञाका गछनिर। 

छ. उि घरेलु सङ्खगनतका सहभागीहरूले वृनि हुिको निनतत, एकले अकानलाई उत्साह दर्दिको लानग, रफ्िो िाैँचोहरू 

एक अकानिा बाैँड्िको निनतत र एक अकानको निनतत प्रार्निा गिनको निनतत सहायता गिे गछनिर। 

ज. उि घरेलु सङ्खगनतका सहभागीहरूल ेरफ्िा करठिाइ र सङ्खघर्नहरू बाैँड्ि र नतिीहरूल ेगरेका प्रगनतको लेिा दर्दि 

इच्छुक हुिे गछनिर। 

 



© 2009 DOTA                                                निर्दनेिका पुस्तक १, 'चेलापि'                                              पृष्ठ िं. : 162 
 

 


