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जाओ र चलेाहरू बिाओ 

Go And Make Disciples 

 

बृहत चेलापि 
भाग ३ 

 

 

 

 

डोटाद्वारा निर्मित 

 

सिूहको अगुवाहरूका निनतत 

निर्दनेिका पुस्तक ३ 

 

 

तेस्रो संस्करण 
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पररचय 

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

सहायता गिन चाहिहुुन्छ? 

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

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

भनििेछ। 

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

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

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

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

उहाैँले हाम्रो जीवि पनि पूणनरूपिा पररवतनि गररदर्दिुभयो! 

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

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

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

चाहिुहुन््यो (िकून स ३:१३-१५)। 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

इसाई हो। 

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

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

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

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

बाइबलको िण्डहरू पढ्ि लगाउिुपछन। 

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

र्देिाउिे काि गछन। 

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

सिूहिा भएका केही व्यनिहरूलाई चेलापिको अभ्यास गराउि सदकन्छ। 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

was mainly broadcasted by radio.) 

1994  (First Edition) 

2009  (Third Revised Edition) 

प्रनतनलनप सवाननधकार (कपीराइट) 

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

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

अरू भार्ाहरूिा अिुवार्द गिन पाइिेछ ि। 

नसफाररस 

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

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

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

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

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

 

सिूहको अगुवाहरूका निनतत निर्दनेिका ३ 

 

पररचय र प्रनतनलनप अनधकार          

 

तानलि कायनक्रि - १ 

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

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

गृहकायन दर्दएपनछ प्रनतदक्रयात्िक प्रार्निाद्वारा यो तानलि सदकन्छ। 

पाठ - २५ रराधिा (परिेश् वर असीनित हुिुहुन्छ)       ७ 

  परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा पाएको कुरा बाैँ्ि ु(उत्पनत्त १:१-४:२६) 

  निक्षा (प्रश् ि गि ेतररका) 

पाठ - २६ परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा पाएको कुरा बाैँ्ि ु(उत्पनत्त ६:१-९:२८)  १५ 

  पर्द कण्ठ (पापको स्वभाव - रोिी ३:२३) 

  बाइबल अध्ययि (िण्डलीको साैँस्कृनतक कतनव्य : उत्पनत्त १:२४-२:२५)  

पाठ - २७ रराधिा (परिेश् वरलाई जान् ि सदकन्छ)      २७ 

  परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा पाएको कुरा बाैँ्ि ु(उत्पनत्त १२:१-१५:२१) 

  निक्षा (सुसिाचारको अवधारणा - भाग २) 

पाठ - २८ परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा पाएको कुरा बाैँ्ि ु(उत्पनत्त १६:१-१९:२९  ३७ 

  पर्द कण्ठ (पापको र्दण्ड : उपर्देिक १२:१४) 

  बाइबल अध्ययि (िण्डलीको सुसिाचारीय कायन : प्रेररत ५:१२-४२) 

पाठ - २९ रराधिा (परिेश् वर रक्षक हुिहुुन्छ)       ४५ 

  परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा पाएको कुरा बा्ि ु(उत्पनत्त २०:१-२३:२०) 

  निक्षा (बाइबलको सही व्या्या गिुन) 

पाठ - ३० पापको प्रायनश् चत         ५७ 

   

पाठ - ३१ परिेश् वर छुटकारा दर्दिे हुिुहुन्छ।       ६६ 
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पाठ - ३२ िुनि नसत्त को उपहार हो        ७४ 

   

पाठ - ३३ परिेश् वर कुिाल ेहुिुहुन्छ        ८५ 

   

पाठ - ३४ नवश् वासद्वारा िुनि        ९३ 

   

पाठ - ३५ परिेश् वरको उपनस्र्नतको चाहिा गिुन       १०६ 

   

पाठ - ३६ सुसिाचारबारेको पर्दहरूको पिुरावलोकि      ११६ 

   

पररनिष्ट १२  

पररनिष्ट १३  

पररनिष्ट १४  

पररनिष्ट १५  
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तानलि कायनक्रि - ३ 

 

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

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

सिूहहरूिा तीिर्देनि र्दि जिा व्यनिहरूलाई सिावेि गिुनहोस। 

कायनक्रिको ढाैँचा 

०९:०० - ०९:३० रराधिा (सिूहगतरूपिा) 

०९:३० - ११:०० निक्षा (सिूहिा) 

   नवश्राि 

११:३० - १३:०० बाइबल अध्ययि (सिूहिा) 

   नवश्राि 

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

लानग अनतररि सिय 

   नवश्राि 

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

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

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

१९:०० - १९:४५ रफूल ेबुझेको कुरा एक-अकानिा बाैँडेर प्रार्निा गिे (बढीिा १० व्यनिहरू भएको सिूहिा) 
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पाठ २५ 

१ प्रार्निा 
 

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

२ रराधिा  (२० नििेट)                    [परिेश् वरको नविरे्ता] 

परिशे् वर असीनित हुिहुुन्छ 
 

 

पररभार्ा :  

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 हरेक दर्दि हािीले नजउिे तररकाद्वारा परिेश् वरप्रनत 

हाम्रो रराधिा प्रकट हुन्छ। 

परिेश् वरको रराधिा गिन हािीले उहाैँ को हुिुहुन्छ भिी जान् ि ुरवश्यक छ। रराधिा गि ेहरेक सियिा हािीले 

परिेश् वरको एउटा नविेर्ता नसक्छछ ैँ। 

ििि गिुनहोसर - 'परिेश् वर असीनित हुिुहुन्छ' भन् िेबारेको निक्षा पढ्िुहोसर अर्वा नसकाउिुहोसर। 

१. परिशे् वरको अनस्तत्व सियको सीिाहरूभन्र्दा िानर् छ। त पनि परिशे् वरल ेरफूलाई सियिा प्रकट गिुनहुन्छ। 

भजिसङ्खग्रह ९०:४ पढ्िुहोसर। सतपूणन ब्रह्माण्ड सृनष्ट गिन रवश्यक परेको सिय ईश् वरीय स्वभावअिुसारको नर्यो, जसलाई 

िािवीय सियको ढाैँचािा अनभव्यि गिन सककर्द ि दकिभिे हािी िानिसले जान् ि सक् िे सियलाई परिेश् वरले सृनष्टको चछर्ो 

दर्दििा बिाउिुभयो, र त्यसबेला उहाैँले दर्दि २४ घण्टा अनि वर्न कररब ३६५ दर्दि हुि ेगरी बिाउिुभयो (उत्पनत्त १:१४)। 

'रदर्दिा' परिशे् वरले सब  तारा र िक्षत्रहरू सनहतको ब्रह्माण्ड र पृ्वी सृनष्ट गिुनभयो (उत्पनत्त १:१)। त्यो उहाैँल े एसृनष्टको 

ईश् वरीय छ दर्दिहरूए र ए२४ घण्टाको दर्दिए सृनष्ट गिुनभन्र्दा अनघको घटिा हो। एसृनष्टको ईश् वरीय दर्दिएको लतबाइलाई 

िािवीय सियको ढाैँचाअिुसार िब्र्दहरूिा अनभव्यि गिन सककर्द ि (उत्पनत्त १:५)। जे भए तापनि सृनष्ट गररएको साधारण 

दर्दिलाई २४ घण्टािा र साधारण वर्नलाई कररब ३६५ दर्दििा सीनित पाररएको छ। रफ ले गिुनभएको सृनष्टको सीिािा 

परिेश् वर बाैँनधि ुहुन् ि;  र त्यस गरी उहाैँ रफ ल ेसृनष्ट गिुनभएको सियको सीिािा पनि बाैँनधि ुहुन् ि। तसर्न, उहाैँ भूत, वतनिाि 

र भनवष्यको िािवीय सियको ढाैँचािा बाैँनधिु हुन् ि। उहाैँ िािव इनतहासको सीिािा पनि बाैँनधिु हुन् ि। परिेश् वरल े

सियको गनतलाई बढाउि सक् िुहुन्छ अनि उहाैँले त्यसलाई घटाउि पनि सक् िुहुन्छ। उहाैँ नवगतको सियभन्र्दा पछानड जाि 

सक् िुहुन्छ अनि भनवष्यको सियभन्र्दा अगानड र्दछडि पनि सक् िुहुन्छ। 

िािव इनतहासिा  परिेश् वर िािवीय सियको ढाैँचाभन्र्दा िानर् िडा हुिुहुन्छ। उहाैँल े िािव इनतहासको घटिाहरू 

जान् िुहुन्छ र त्यसलाई उहाैँले रफ्िो पणून सावनभछि िनिद्वारा नियन्त्रण गिुनहुन्छ। तर परिेश् वर सृनष्ट गररएको िािवीय 

सियको ढाैँचाको सीिाहरूभन्र्दा िानर् िडा हुिुहुिे भए तापनि उहाैँले रफूलाई यस संसारिा िािवीय सियको ढाैँचािा 

प्रकट गिुनभयो! रफ्िो ईश् वरीय स्वभाव त्यागेर िािवीय स्वभाव धारण गरेर परिेश् वर िािवीय सियको ढाैँचा र िािव 

इनतहासिा प्रवेि गिुनभयो। रफूलाई नसिरूपिा िानिससािु प्रकट गि ेपरिेश् वरको लानग त्यही एउटा उपाय नर्यो (गलाती 

४:४;  १ यूहन् िा १:१)। 

२. परिशे् वरको नवचारहरू अर्ाह छिर। त पनि िानिसहरूल ेपरिशे् वरल ेबोल् िहुुि ेकुराहरू बझु्ि सक्छिर। 

यि या ५५:८-९ र व्यवस्र्ा २९:२९ पढ्िुहोसर। परिेश् वरसैँग र्ुप्र  नवचारहरू र योजिाहरू छिर, जुि उहाैँले िानिसलाई प्रकट 

गिुनभएको छ ि। उहाैँले कसरी बह्माण्डको सृनष्ट गिुनभयो भन् िेबारे परिेश् वरको नवचार, र्दषु्ट र िराब कुराको सुु वातसतबन्धी 

उहाैँको नवचार, उहाैँले दकि िानिसलाई पति हुि दर्दिुभयो भन् िे उहाैँको नवचार, र त्यस्त  गरी पुरािो करारका िानिसहरूका 

िुनि र न्यायसतबन्धी उहाैँका नवचारहरू परिशे् वरले िानिसलाई प्रकट गिुनभएको छ ि। त्यस गरी रफ्ि  पक्षका परिशे् वरका 

केही नवचारहरू;  जस्त :  उहाैँको ईश् वरीय स्वभाव र िािव इनतहासको निनतत उहाैँको िुनिको योजिाजस्ता कुराहरू पनि 

परिेश् वरल ेिानिसलाई प्रकट गिुनभएको छ ि। हाम्रो जीविको निनतत उहाैँको योजिा र हाम्रो जीवििा उहाैँल ेकसरी काि 

गिुनहुन्छ भन् ि े तररकाहरू िानिसलाई प्रकट गिुनभएको छ ि। यस्ता सब  नवचारहरू 'परिशे् वरको रहस्यहरू हुिर अर्वा ती 



© 2009 DOTA                                        निर्दनेिका पुस्तक ३, 'बृहत चेलापि'                                   पृष्ठ सङ्ख्या : 8 
 

गुप् तिा रानिएका कुराहरू' हुिर। त्यसको ितलब यस्ता कुराहरू परिेश् वरको अिन्तको निणनयअन्तगनत पर्दनछिर, जसलाई 

िानिसले कनहल्य  बुझ्ि सक्र्द ि अर्वा त्यसको बारेिा तकन -नवतकन  पनि गिन सक्र्द ि। त्यस्ता लुकाइएका कुराहरू अर्वा 

रहस्यहरू केवल परिशे् वरका हुिर। 

उर्दाहरणको लानग भन् ि ेहो भिे हाम्रा रिाबुबालाई दकि उहाैँले हािीलाई जन्िाउि दर्दिभुयो, हािी कनहल ेजन्िेर नजउिु 

पिे भन् िे कुरा, हािी कहाैँ जन्िेर कहाैँ बसोबास गिे भन् िे कुराहरू अनि हािीसैँग भएका िारीररक, भाविात्िक र बछनिक 

क्षिताहरू दकि प्राप् त ग् यछ ैँ भन् िे रहस्यहरू परिेश् वरले कनहल्य  हािीलाई प्रकट गिुनभएि। जे भए तापनि प्रकट िगररएका 

यस्ता कुराहरू र हाम्रो जीविको नसि योजिाहरू पणूनरूपिा उहाैँको अिन्त, सावनभछि र नसि योजिानभत्र ि  पर्दनछिर! 

तर त्यसको बाबजुर्द यस्ता र्ुप्र  कुराहरू छिर, जुि परिेश् वरल ेिानिसलाई प्रकट गिुनभएको छ! परिशे् वरल ेरफ्िो स्वभाव, 

चररत्र, िानिसको पतिपनछको स्वभाव र िािव इनतहासको लानग उहाैँको िुनिको योजिाजस्ता कुराहरूको र्ुप्र  पक्षहरू 

प्रकट गिुनभएको छ। यस्ता सब  पक्षहरू 'प्रकट गररएका कुराहरू'िा पर्दनछिर। प्रकट गररएका यस्ता कुराहरू हािी र हाम्रा 

सन्तािहरूका लानग हुिर। हािीले ती कुराहरू जान् ि सक्छछ ैँ र हािीले त्यसलाई जान् ि रवश्यक पनि छ! 

३. परिशे् वरको िनि सीिानबनहि छ। 

यर्मिया ३२:१७,२७ पढ्िुहोसर। सारा ब्रह्माण्डलाई परिेश् वरल े रफ्िो सावनभछि िहािर िनिद्वारा बिाउिुभएको छ! 

परिेश् वरको लानग कुि  काि करठि छ ि! िािवीय सिस्याहरू, िािवीय अयोग्यताहरू अनि िानिसको िारीररक, बछनिक र 

भाविात्िक असक्षिताहरू र िानिसको बाधानवध् ि, सिस्या अर्वा र्दभुानग्यहरूल ेकनहल ेपनि परिशे् वरको योजिाहरूलाई 

नवफल तुल्याउि सक्र्द ि! त्यस्ता कुराहरूले परिेश् वरको अनभप्रायहरूलाई कनहले पनि सीनित पािन अर्वा िा् ि सक्र्द ि! ती 

कुराहरू हाम्रो लानग सिस्या हुि सक्छ तर परिशे् वरको लानग कनहले पनि सिस्या हुि सक्र्द ि! परिेश् वरको लानग कुि  र्ोक 

असतभव छ ि (लूका १:३७)! परिेश् वर सारा ब्रह्माण्डिा सवनिनििािर हुिुहुन्छ। उहाैँलाई जे इ्छा लाग्छ, त्यही गिुनहुन्छ र 

उहाैँले रफ्िा नवचारहरू र योजिालाई १००% पूरा गिुनहुन्छ (यि या १४:२४,२७)! त्यसकारण उहाैँको सन्तािहरूलाई 

जेजस्तो भए तापनि ती सब  उहाैँको ईश् वरीय अिुिनतद्वारा भएका हुिर भिी हािी नवश् वास गिन सक्छछ ैँ! 

४. परिशे् वरको ञाकाि सीिानबनहि छ। 

भजि १३९:१-४ पढ्िुहोसर। परिेश् वरल े हरेक र्ोक र्दे्  िुहुन्छ अनि उहाैँले हरेक र्ोक जान् िुहुन्छ! उहाैँल े र्दशृ्य र अर्दशृ्य 

कुराहरू र्दे् िुहुन्छ। उहाैँले बानहरी र नभत्री कुराहरू र्दे् िुहुन्छ। उहाैँल े िारीररक, िािनसक, भाविात्िक र रनत्िक 

वास्तनवकताहरूलाई र्दे्  िुहुन्छ। परिशे् वरको र्दनृष्टबाट सृनष्टको कुि  र्ोक लुदकएको छ ि। एपरिेश् वरको र्दनृष् टिा सृनष् टको कुि  

कुरा लुकेको हुैँर्द ि। उहाैँका िजरको सािुन् िे सब  कुरा स् पष् ट र िुला छिर , उहाैँलाई ि  हािील ेलेिा दर्दिुपछनए (नहबू्र ४:१३)। 

हािीले कल्पिा गिे, सो् ि,े िहसुस गिे, बोल्ि ेर गिे हरेक कुरा परिशे् वरले जान् िुहुन्छ। परिेश् वरले हाम्रा सब  अनभप्रायहरू 

र ििोवृनत्तहरू जान् िुहुन्छ। त्यसकारण हािील ेरफू पूणन पारर्दिी भई डर-भयनबिा नजउिुपछन। 

५. परिशे् वरको उपनस्र्त सीिानबनहि छ। 

भजि १३९:७-१२ पढ्िुहोसर। परिेश् वर रत्िा हुिुहुन्छ। उहाैँ भछनतक िरीर अर्वा पृ्वीको एक स्र्ाििा सीनित हुिुहुन् ि। 

उहाैँ ब्रह्माण्ड र ब्रह्मण्डिानर् हरेक ठाउैँिा हुिुहुन्छ। कोही परिेश् वरबाट लकु् ि सक्र्द ि। कुि  व्यनि परिशे् वरको उपनस्र्नत 

िभएको ठाउैँिा जाि सक्र्द ि। 

निष्कर्न 

यद्यनप कुि  िानिसल े परिेश् वरको स्वभाव र व्यनित्व, उहाैँको नसि नविेर्ताहरू र उपनस्र्नत अनि उहाैँको योजिा र 

अनभप्रायहरू बुझ्ि िसके तापनि हािील ेपरिेश् वर, उहाैँको नवचारहरू, वचिहरू र कािहरूलाई बाइबलिा हािीलाई प्रकट 

गररएदर्दिुभएको िात्रा र पररिाणिा अनि येिू ख्रीष्टिा जान् ि सक्छछ ैँ। 

रराधिा गिुनहोसर। 

सिहको अगवुा - परिेश् वर अनसनित हुिुहुन्छ भन् ि ेउहाैँको नविेर्ताको िनतत उहाैँको रराधिा गिुनहोसर। तीि-तीि जिा 

भएको सािो सिूहिा रहरे रराधिा गिुनहोसर। 
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३ नसकेको कुरा बाै्ँ ि ु(२० नििटे)                   [िान्त सिय] 

उत्पनत्त १:१-४:२६ 
 

तोदकएको बाइबल िण्ड (उत्तपनत्त १:१-४:२६) बाट परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा, के कुरा नसक् िुभएको छ, 

त्यसबाट छोटकरीिा पाल पालो बाैँ्िुहोसर (अर्वा तपाईंको िोटबुकबाट पढ्िुहोसर)। 

अरूले बाैँ्र्द गरेको कुरा सुन् िुहोसर, उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई स्वीकार गिुनहोसर तर उसल ेबाैँडेको 

कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

४ निक्षा (७० नििेट)                                   [चलेापि] 

प्रश् िहरू (गि)े तररका 
 

पररचय 

तपाईंले हरेक दर्दि येिूसैँग सङ्खगनत गर्दान (िान्त सिय नबताउैँ र्दा) रफ्िो लानग परिेश् वरले बिाउिुभएको अचतिका 

रनिर्र हरू अिुभव गिुनहुिछे। दर्दिहुैँ परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउिु भिेको हरेक दर्दिको लानग अनत िहत्वपूणन 

रनत्िक अििुासि पालि गिुन हो। निर्देनिका १, पाठ १ िा हािीले परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउि ििपिे सत्यता 

पत्ता लगउिे तररका नसकेका छछ ैँ। यो पाठिा परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउिको लानग अको तररका नसक् िेछछ ैँ;  जुि 

प्रश् िहरू सोध् ि ेतररका हो। परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउिको लानग उत्ति तररका छािर  िुहोसर। 

क. दर्दिहुैँ येिू ख्रीष्टसैँग (परिेश् वरसैँग) सङ्खगनत गिे (िान्त सिय नबताउिे) अनभप्ररेणा 

१. यिे ूख्रीष्टसैँगको सङ्खगनतको सुु वात 

यूहन् िा ६:२७-२९;  ८:२४ पढ्िुहोसर। 

नसकाउिहुोसर - येि ू ख्रीष्टसैँगको सङ्खगनत उहाैँिा गरेको नवश् वासद्वारा सुु  हुन्छ। नवश् वासनबिा कोही पनि बचाइिे छ ि। 

नवश् वासनबिा कस ले पनि येि ू ख्रीष्टसैँग सङ्खगनत गिन सक्र्द ि। त्यसकारण, येि ू ख्रीष्टलाई रफ्िो दयर्दयिा ग्रहण गरेपनछ र 

उहाैँलाई रफ्िो जीविको प्रभु र िुनिर्दाता भिी स्वीकार गरेपनछ िात्र उहाैँसैँग दर्दिहुैँ सङ्खगनत गिन सदकन्छ। 

२. यिे ूख्रीष्टसैँग सङ्खगनत गिुनको कारणहरू 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - येि ूख्रीष्टसैँग सङ्खगनत गिुन इसाईको लानग दकि अपररहायन छ? 

ख्रीष्टसैँग दर्दिहुैँ व्यनिगत सिय नबताउिु इसाईको लानग दकि अपररहायन छ? 

ख्रीष्टसैँग सङ्खगनत गिुन अपररहायन छ, दकिभि ेत्यसद्वारा हािील ेपरिशे् वरको अिगु्रह र सत्यता अिभुव गर्दनछछ ैँ। 

यूहन् िा १:१६-१७ पढ्िुहोसर। येि ू ख्रीष्टसैँगको सङ्खगनतल े अिुग्रह र सत्यता ल्याउैँछ। इसाईहरूले परिेश् वरलाई प्रसन् ि 

तुल्याउि सयछ ैँ व्यवस्र्ाहरू र नियिहरू (यसो गिुन अनि यसो िगिुन भन् ि ेरञाकाहरू) पालि गिरपछन भन् िे कुरा साैँचो होइि। 

त्यसो हुि गयो भि ेइसाई धिन बोझपूणन र असतभव हुिजान्छ। येिू ख्रीष्टको िृत्यु र पिुु त्र्ािद्वारा अिुग्रह उपलब्ध हुैँर्दछ। 

अिुग्रहल ेपापहरू क्षिा गर्दनछ र परिशे् वरप्रनत रञाकाकारी हुि साि्यन दर्दन्छ। त्यस गरी अिगु्रहद्वारा परिशे् वर, िानिस, पाप, 

िुनि र कसरी नजउिे भन् िेबारेको सत्यता उपलब्ध हुैँर्दछ। त्यसकारण, येि ूख्रीष्टसैँग दर्दिहुैँ सङ्खगनत गिानले एकपनछ अको 

अिुग्रहको रनिर्र प्राप् त गिे अिुभव निल्र्दछ, जुि सिु्र  दकिारिा लगातार रइरहिे छालहरूजस्त  हुिर। यसर्न, हरेक दर्दि 

तपाईंल ेपरिशे् वरको अिुग्रह पक् क  गुिाउि चाहिुहुन् ि। के तपाईं त्यसलाई गुिाउि चाहिुहुन्छ त? 

ख्रीष्टसैँगको सङ्खगनत अपररहायन छ, दकिभि ेत्यसद्वारा हािील ेरफूलाई जान्र्दछछ ैँ। 

यूहन् िा २:२५ पढ्िुहोसर। हािील ेरफूलाई जान्र्दछछ ैँ भिी नवचार गिन सक्छछ ैँ तर यो पूणन साैँचो होइि। यिेूल ेिात्र हािीलाई 

पूणनरूपिा जान् िुहुन्छ। येिू ख्रीष्टसैँगको सङ्खगनतले वास्तविा हािी को हछ ैँ भिी जान् िे कुरानतर हािीलाई डो् याउैँछ। येि ू

ख्रीष्टले हाम्रो बारेिा हरेक कुरा र सार्  हाम्रो किजोरीहरू र स्वभावलाई पनि जान् िुहुि ेहुिाले उहाैँसैँग सङ्खगनत गिानल ेहाम्रो 

व्यनित्व र चररत्र नवकास गिन उहाैँले हािीलाई सहायता गिुनहुन्छ। 
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ख्रीष्टसैँगको सङ्खगनत अपररहायन छ, दकिभि ेत्यसद्वारा हािील ेस्वीकार अिभुव गर्दनछछ ैँ। 

यूहन् िा ६:३७ पढ्िुहोसर। येिू ख्रीष्टसैँगको सङ्खगनतले स्वीकार ल्याउैँछ। हरेक िानिससैँग तीि वटा भाविात्िक िाैँचोहरू 

हुन्छिर: स्वीकार, सुरक्षा र िहत्व। हरेक िानिसको पनहलो भाविात्िक िाैँचो भिेको उसले अरूल ेस्वीकार गरेको छ भिी 

जान् िु र स्वीकारको िहसुस गिुन हो। हािीसैँग जेजस्ता किजोरीहरू र अिछठा स्वभावहरू भए तापनि त्यस्त  अवस्र्ािा 

िानिसहरूले हािीलाई स्वीकार गरोसर भिी हािी चाहन्छछ ैँ। येिू ख्रीष्टसैँगको र्द निक सङ्खगनतले हािीलाई अरूल ेु चाएका 

छिर, स्वीकार गरेका छिर र प्रेि गरेका छिर भन् िे अिुभवनतर ल जान्छ! 

ख्रीष्टसैँगको सङ्खगनत अपररहायन छ, दकिभि ेत्यसद्वारा हािील ेपरिशे् वरको िागनर्दिनि प्राप् त गर्दनछछ ैँ। 

यूहन् िा ८:१२ पढ्िुहोसर। येिू ख्रीष्टसैँगको सङ्खगनतले हाम्रो जीवििा स्पष्ट िागनर्दिनि ल्याउैँछ। हािी ख्रीष्टको ज्योनतिा हह्छछ ैँ 

भिे परिेश् वरको साैँचो नविेर्ताहरूलाई र्दे्  ि सक्छछ ैँ र हािी कसरी हहडेको उहाैँ चाहिुहुन्छ अनि उहाैँले हािीले कस्तो 

निणनयहरू गरेको चाहिुहुन्छ भन् िे कुरा र्ाहा पाउैँछछ ैँ। हािी येिू ख्रीष्टको ज्योनतिा हह्छछ ैँ भि े परिेश् वरको इ्छा पत्ता 

लगाउि गाह्रो हुिछे ि। त्यसकारण, यिे ूख्रीष्टसैँगको र्द निक सङ्खगनतल ेदर्दिहुैँ परिशे् वरको इ्छाअिुसार िागनर्दिनि ल्याउैँछ। 

त्यसपनछ हािी कस्तो भएको र हािीले के गरेको परिेश् वर चाहिुहुन्छ भन् ि ेकुरा हािील ेजान् िछेछ ैँ। 

ख्रीष्टसैँगको सङ्खगनत अपररहायन छ, दकिभि ेयसद्वारा हािील ेसाैँचो स्वतन्त्रता अिभुव गर्दनछछ ैँ। 

यूहन् िा ८:३१-३२ पढ्िुहोसर। येिू ख्रीष्टसैँगको सङ्खगनतल े स्वतन्त्रता ल्याउैँछ। येि ू ख्रीष्टसैँगको सङ्खगनतल े िानिसिा पूणन 

स्वतन्त्रता ल्याउैँछ। यसले अञाकािताबाट र झूटा निक्षाहरूबाट पनि स्वतन्त्र गराउैँछ। त्यस गरी यसले र्दषु्ट नवचारहरू, िराब 

ििोवृनत्तहरू, िराब बािी-व्यहोराहरू र िराब सतबन्धहरूबाट पनि स्वत्रन्त्र गराउैँछ। त्यसकारण, येि ूख्रीष्टसैँगको र्द निक 

सङ्खगनतल ेहािीलाई बाैँध् ि ेकुराहरूबाट स्वतन्त्र गराउैँछ! 

ख्रीष्टसैँगको सङ्खगनत अपररहायन छ, दकिभि ेयसद्वारा हािी सरुक्षाको अिभुव गर्दनछछ ैँ। 

यूहन् िा १०:२७-२८ पढ्िुहोसर। येिू ख्रीष्टसैँगको सङ्खगनतल ेसुरक्षा ल्याउैँछ। हरेक िानिसको र्दोस्रो भाविात्िक िाैँचो भिेको 

सुरक्षा हो। कुि  पररनस्र्नर् र व्यनिले हािीलाई परिेश् वरको हातबाट िोसेर ल जाि सक्र्द ि। त्यसकारण, येिू ख्रीष्टसैँगको 

र्द निक सङ्खगनतल ेनिरन्तर सुरक्षा कर्दर्दछ र त्यो दर्दि कुि  कुरा हुन्छ भि ेत्यो परिेश् वरको सावनभछि अिुिनतबाट हुन्छ र कस ल े

हािीलाई परिशे् वर अर्वा उहाैँको प्रेिबाट अलग गिन सक् िेछ ि (रोिी ८:३७-३९ हिेुनहोसर)! 

ख्रीष्टसैँगको सङ्खगनत अपररहायन छ, दकिभि ेत्यसद्वारा हािील ेपरिशे् वरको प्रिे र उपनस्र्नत अिभुव गर्दनछछ ैँ। 

यूहन् िा १४:२१,२३ पढ्िुहोसर। येिू ख्रीष्टसैँगको सङ्खगनतल ेहािीिा परिेश् वरको प्रेि र उपनस्र्नतको अिुभव ल्याउैँछ। येि ू

ख्रीष्टसैँगको र्द निक सङ्खगनतले हािीिा र्द निकरूपिा उहाैँको ध यनता, र्दया र भरोसाको अिभुव ल्याउैँछ। उहाैँले हािीलाई 

उत्सानहत पािुनहुन्छ र हाम्रो जीवि अनि हाम्रो जीविको पररनस्र्नतहरूिा उहाैँको अिुभव गराउैँछ। 

ख्रीष्टसैँगको सङ्खगनत अपररहायन छ, दकिभि ेत्यसद्वारा हािील ेरफ्िो िहत्वलाई िहससु गर्दनछछ ैँ।  

यूहन् िा १५:५ पढ्िुहोसर। येि ूख्रीष्टसैँगको सङ्खगनतले प्रिस्त फल ल्याउैँछ। हरेक िानिसको तेस्रो भाविात्िक िाैँचो भिेको 

िहत्व हो। हािी िाैँचो परेअिसुारको अर्नपूणन जीवि नजउि चाहन्छछ ैँ र जीवििा केही योगर्दाि गिन चाहन्छछ ैँ। यदर्द हािीिा 

येिू ख्रीष्टसैँगको सङ्खगनत छ ि भिे हािी अिन्तको लानग िहत्व दर्दि ेकुि  काि गिन सक्र्द िछ ैँ। यदर्द येि ूख्रीष्टसैँग हाम्रो सङ्खगनत 

छ भि े सध ैँ रनहरहि े प्रिस्त फल फलाउैँछछ। येि ू ख्रीष्टसैँगको हाम्रो र्द निक सङ्खगनतले हाम्रो जीवििा निरन्तर िहत्व 

ल्याइरहन्छ। यसरी िानिसहरूिानर् र हरेक दर्दिको दक्रयाकलापहरूिा प्रभाव पािन यिेूल ेहािीलाई प्रयोग गिुनहुन्छ भन् ि े

हािी अिुभव गर्दनछछ ैँ। 

ख्रीष्टसैँगको सङ्खगनत अपररहायन छ, दकिभिे यसद्वारा हािीले साैँचो नित्रता अिुभव गर्दनछछ ैँ। 

यूहन् िा १५:१४-१५ पढ्िुहोसर। येि ूख्रीष्टसैँगको सङ्खगनतल ेहािीिा उहाैँको नित्रता ल्याउैँछ। हाम्रो नित्र हुिुभएकोल ेख्रीष्टल े

हाम्रो सार् पाउि र हाम्रो लानग सब  दकनसिका बनलर्दािहरू गिन पहल गिुनहुन्छ। उहाैँल ेसध ैँ हािीलाई असल बिाउि िानर् 

तान् िुहुन्छ। उहाैँले हािीलाई कनहले पनि गलत कुराहरूनतर तल धकेल् िुहुन् ि। उहाैँले रफ्िा रत्िीय नवचारहरू हािीसैँग 

बाैँ्िुहुन्छ। यिेू ख्रीष्टसैँगको र्द निक सङ्खगनतले लगातार हािीलाई उहाैँसैँगको नित्रतानतर ल जान्छ। 

सारंि : येिू ख्रीष्टसैँग िान्त सिय नबताउैँ र्द  उहाैँसैँग र्द निक सङ्खगनत गिानले इसाईहरूलाई र्द निकरूपिा परिशे् वरले योजिा 

गिुनभएको अचतिका रनिर्र हरूको अिुभविा ल जान्छ (एदफसी १:३)। 
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ि. तररका : कसरी येिू ख्रीष्टसैँग (परिेश् वरसैँग) दर्दिहुैँ िान्त सिय नबताउैँर्द  सङ्खगनत गिे? 

नसकाउिुहोसर : परिेश् वरसैँग सङ्खगनत गिन नविेर् सिय छु्ट्यााउिुलाई प्राय: उहाैँसैँग 'िान्त सिय' नबताउि ुपनि भनिन्छ। 

परिेश् वरसैँग सङ्खगनत गिे तररकाको निनतत 'ििपि ेसत्यता' पत्ता लगाउि े तररका तपाईंले पनहले ि  नसदकसक् िुभएको छ 

(निर्देनिका १, पररनिष्ठ १ हिेुनहोसर)। परिशे् वरसैँग सङ्खगनत गिे सियको लानग रज तपाईंले 'प्रश् िहरू' गिे तररका 

नसक् िुहुिेछ। यो तररकािा पनि ५ वटा चरणहरू छिर। 

१. परिशे् वरसैँग प्रार्निा गिुनहोसर। 

तपाईंका नवचारहरूलाई परिेश् वरनतर केनन््र त गराउि सहायता प्राप् त गिन छोटो प्रार्निा गिुनहोसर। उर्दाहरणको लानग तपाईंल े

यसरी प्रार्निा गिन सक् िुहुन्छ: एप्रभु, तपाईं को हुिुहुन्छ भन् िे कुरा िलाई प्रकट गररदर्दिुहोसर। िलाई तपाईंको इ्छाअिुसार 

काि गिन नसकाउिुहोसर। ि हह्िुपि ेबाटो िलाई र्देिाइदर्दिुहोसरए (भजि १४३:८,१०)। अर्वा यसरी प्रार्निा गिुनहोसर, एप्रभु, 

रज िलाई तपाईंको रवाज सुन् ि दर्दिुहोसरए (नहबू्र ३:१५)। अर्वा एप्रभु, िेरा रैँिाहरू िोनलदर्दिुहोसर तादक ि तपाईंको 

व्यवस्र्ािा भएका अचतिका कुराहरू र्दे्  ि सकूैँ ए (भजि ११९:१८)। 

२. रफ्िो बाइबल पढ्िहुोसर। 

रफ्िो बाइबल नलिुहोसर र त्यसको कुि  िण्ड अर्वा पूरा अध्याय पढ्िुहोसर। निर्देनिका १ पररनिष्ठ २ िा भएको बाइबल 

पढ्िे योजिाल े तपाईंलाई सतपूणन बाइबल व्यवनस्र्त ढङ्खगिा पढ्ि िद्दत गर्दनछ।  निर्दर्दका १ पररनिष्ठ िा उल्लेनित 

बाइबलिा नचन् ह लगाउिे तररकाले तपाईंलाई बाइबल पढ्ि सहायता गर्दनछ। इसाईहरूको सािो सिूह हरेक दर्दि भेटेर 

सिूहगतरूपिा परिेश् वरसैँग सिय नबताउि सक्छिर। यस तररकाले हरेकलाई येिूसैँग दर्दिहुैँ सङ्खगनत गिन सहायता गिछे। 

केही िुलुकहरूिा नवश् वासीहरू हरेक दर्दि नबहाि  सािो सिूहिा भेला भएर एकसार् िान्त सिय नबताउैँछिर र सिूहिा ि  

बाइबल पढ्ि ेर प्रार्निा गिे गछनिर। 

३. प्रश् िहरू छान् िहुोसर। 

तपाईंल ेअझ  नसक् ि चाहिुभएको नवर्यहरूबाट एउटा अर्वा केही प्रश् िहरू छान् िुहोसर। 

तलका प्रश् िहरूका एक अर्वा केही प्रयोगहरू बिाउिुहोसर। 

प्रश् ि १ - परिशे् वर 

ि बाइबलिा परिेश् वर अर्वा ख्रीष्ट अर्वा पनवत्र रत्िाको बारेिा के नसक्र्दछु? उहाैँ केजस्तो हुिुहुन्छ? उहाैँल ेके भन् िुहुन्छ? 

उहाैँले के गिुनहुन्छ? उहाैँले अनहले िलाई के भन्र्द हुिुहुन्छ? उहाैँले अनहल ेिेरो जीवििा के गर्दरहुिुहुन्छ? 

उर्दाहरणको लानग पावलल ेप्रेररत २२:८,१० िा सोधेका र्दईु प्रश् िहरूलाई हिेन सदकन्छ। एप्रभु, तपाईं को हुिुहुन्छ?ए, एप्रभु, 

ि ले के गिुन पछन?ए 

प्रश् ि २ - िानिसहरू  

ि बाइबलिा िानिसहरूको बारेिा के नसक्र्दछु? िानिसहरू कस्ता छिर? नतिीहरूले के भन् र्दछिर? नतिीहरूल ेके गर्दनछिर? 

नतिीहरूका अनभप्रायहरू, ििोवृनत्तहरू, चाहिाहरू, उपलब्धीहरू र गल्तीहरू के-के हुिर? 

प्रश् ि ३ - ि, रफ   

ि ले बाइबलिा रफ्िोबारेिा के नसक्र्दछु? ि कहाैँबाट रएको हुैँ? ि को हुैँ? दकि ि यहाैँ छु? ि कहाैँ जाैँर्द छु? ि ले के 

सो्र्दछु र के नवश् वास गर्दनछु? ि के गर्दनछु र के कुरालाई ि वेवास्ता गर्दनछु? ि के हुि सक्छु? 

प्रश् ि ४ - पररवतनि  

ि ले के जािेको अर्वा नवश् वास गरेको परिेश् वर चाहिुहुन्छ? ि के भएको र ि ले के गरेको परिशे् वर चाहिुहुन्छ? परिशे् वर 

अर्वा परिेश् वरको वचिल ेिबाट कस्तो प्रनतदक्रया िाग् िुहुन्छ? 

तपाईंल ेरफ्िो निनतत रफ  प्रश् िहरू सोचेर बिाउि सक् िुहुन्छ;  जस्त : 

प्रश् ि ५ - िलू्याङ्खकि 

येिू ख्रीष्टसैँगको सतबन्धिािा ि कहाैँ िडा भएको छु? उहाैँसैँगको सतबन्धिा ि कहाैँ उनभि चाहन्छु? 
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प्रश् ि ६ - बुझाइ (सिझ) 

ि के कुरा बुनझ्र्दिैँ, त्यसको बारेिा रफ्िो सिूहिा सोध् ि चाहन्छु? 

प्रश् ि ७ - भाविाहरू 

रफूल ेपढेका कुराहरूको बारेिा ि के िहसुस गर्दनछु? त्यसल ेिलाई भयनभत बिाउैँछ दक रिा दर्दन्छ? त्यसले िलाई 

अप्ठ्यारो िहसुस गराउैँछ दक उत्साह दर्दन्छ? 

प्रश् ि ८ - सेवकाइ 

येिूले कसरी िानिसहरूसैँग सतबन्ध रा् िुहुन्छ? येिलू ेकसरी िानिसहरूको सेवा गिुनहुन्छ? यिेूल ेकसरी िानिसहरूलाई 

नसकाउिु हुन्छ अनि तानलि दर्दिुहुन्छ? कसरी येिलू ेिानिसहरूका प्रश् िहरूको उत्तर दर्दिुहुन्छ? चुिछनतहरू अर्वा 

करठिाइहरूप्रनत येिलू ेकसरी प्रनतदक्रया जिाउिुहुन्छ? 

प्रश् ि ९ - सतबन्धहरू 

िल  अरू इसाईहरू र अरू नवश् वासीहरूसैँग कसरी सतबन्ध रा् िुपछन? झूटा अगिविाहरूसैँग ि ले कसरी सतबन्ध रा् िुपछन? 

र्दषु्ट िानिसहरूसैँग ि ले कसरी सतबन्ध रा् िुपछन? गररब, अत्याचारिा परेका र असिर्न तर्ा अपाङ्खगहरूप्रनत ि ले कसरी 

सतबन्ध रा् िुपछन? 

प्रश् ि १० - चररत्र 

कस्तो चररत्र र सद्गुण ि ल ेरफूिा नवकास गिुनपछन? 

४. रफूल ेपत्ता लगाएको कुराहरूलाई ििि गिुनहोसर। 

रफूल ेपत्ता लगाएका कुराहरूिा ििि गिुनहोसर, दकिभिे तपाईं त्यसको सत्यता बुझ् ि चाहिुहुन्छ, त्यसबाट ियाैँ िनि पाउि 

चाहिुहुन्छ र त्यसपनछ त्यसलाई व्यवहारिा उतािन चाहिुहुन्छ। 

इसाई ििि अरू धिनहरूको ििि र ध्यािभन्र्दा फरक छ। इसाई ििििा चार वटा पक्षहरू हुन्छिर: नवचार गिुन, प्रार्निा गिुन, 

लाग ूगिुन र ले् िु। 

नवचार गिुनहोसर। 

तपाईं ििि गिुनहुन्छ दकिभिे तपाईं बुझ् ि चाहिुहुन्छ। त्यस ले िहत्वपूणन िब्र्दहरूको अर्नहरूका बारेिा तपाईं नवचार 

गिुनहुन्छ। 

प्रार्निा गिुनहोसर। 

परिेश् वरले तपाईंलाई के भन्र्द हुिुहुन्छ भन् ि ेकुरा तपाईं जान् ि चाहिुहुन्छ। त्यस ल ेतपाईं रफ्िो दयर्दयिा िान्तरूपिा प्रार्निा 

गिुनहुन्छ र तपाईंलाई परिेश् वरले के भन् ि िोज्र्द हुिुहुन्छ भिी सोध् िुहुन्छ। सत्य कुरा रफूलाई बताइदर्दिुहोसर भिी उहाैँलाई 

अिुरोध गिुनहोसर तादक उि सत्यताले तपाईंको जीवििा कसरी काि गछन भिी उहाैँले तपाईंलाई र्देिाइदर्दिुहुिेछ। उि 

सत्यताहरूको बारेिा प्रार्निासार् परिेश् वरसैँग छलफल गिुनहोसर। परिेश् वरले तपाईंको दयर्दयिा बोल्िुभएको रवाज सुन् िे 

अपेक्षा गिुनहोसर। 

सतबन्ध रा् िहुोसर। 

सत्यलाई तपाईं व्यवहारिा उतािन चाहिुहुन्छ। त्यस ले रफ्िो व्यनिगत जीवि र रफू बाैँनचरहकेो संसारिा तपाईंल ेउि 

सत्यसैँग सतबन्ध रा् िुहुन्छ। रफ लाई यस्ता प्रश् िहरू सोध् िुहोसर - एयो सत्यताको ज्योनतिा िरेो िाैँचो के हो?ए, एकुि 

सत्यतालाई िलाई िवीकरण गर्दनछु र त्यसल ेिलाई बनलयो बिाउैँछ?ए, एि ल ेके गरेको परिेश् वर चाहिुहुन्छ?ए यसलाई 

छोटकरीिा भन् ि ेहो भिे, एपरिशे् वरलाई िबाट कस्तो प्रनतदक्रयाको िाैँचो छ?ए 

ले्  िहुोसर। 

उि सत्यतालाई सतझिा रािी तपाईं त्यससैँग सतबन्ध रा् िुहुन्छ। त्यस ले अनत िहत्वपूणन नवचारहरूलाई तपाईंले रफ्िो 

िोटबुकिा ले् िुहुन्छ। 

५. रफ्िा उत्तरहरूको बारेिा प्रार्निा गिुनहोसर। 

तपाईंल ेििि गिुनहुैँर्दा अनत िहत्वपूणन नवचारहरूका बारेिा प्रार्निा गिुनहोसर। 'प्रार्निा' भिेको परिेश् वरले तपाईंलाई के 

भन् िुहुन्छ, त्यसको प्रनतदक्रया जिाउिु हो भन् ि ेकुरा यार्द रा् िहुोसर। 
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ग. येि ूख्रीष्टसैँग (परिेश् वरसैँग) दर्दिहुैँ सङ्खगनत गिे सियको लानग केही व्यवहाररक सुझावहरू 

१. र्द निक रचरण 

नसकाउिुहोसर - दर्दिहुैँ परिेश् वरसैँग सङ्खगनत गिे सिय निलाउिुहोसर। 

रफू एक्ल  अर्वा अरू व्यनिहरूको सार्िा परिेश् वरसैँग सङ्खगनत गि ेसिय निलाउिुहोसर। 

रफूलाई ििपि ेसत्यता पत्ता लगाउि ेतररका अर्वा प्रश् िहरू सोध् िे तररकाको प्रयोग गिुनहोसर। 

'बाइबल पढ्िे योजिा' र 'बाइबलिा नचन्ह लगाउिे' तररकाको पनि प्रयोग गिुनहोसर। 

२. िोटबकु (कापी) 

नसकाउिुहोसर - सध ैँ रफूसैँग िोटबुक रा् िुहोसर। त्यसिा यी कुराहरू ले् िे बािी बसाल्िुहोसर: निनत;  परिशे् वरसैँग सङ्खगनत 

गि ेसियिा पढेको बाइबल िण्ड;  तपाईंले नवचार गिुनभएको प्रश् िहरू र िििको बेलािा तपाईंले पत्ता लगाउिुभएको 

िहत्वपूणन नवचारहरू रदर्द। यसरी रफ्िा नवचारहरूलाई ले् िे गिानल ेपरिशे् वरको सत्यताहरू स्पष्ट पािन, यार्द गिन र 

अरूलाई सञ् चार गिन त्यसले सहायता निल्िछे। परिशे् वरसैँग सङ्खगनत गर्दान रफूल ेपत्ता लगाएका कुराहरू अरू 

िानिसहरूलाई बाैँ्िको निनतत तपाईंको िोटबुकल ेसहायता गिेछ। त्यसको सार्  परिेश् वरल ेनवगतिा तपाईंलाई के 

भन् िुभएको नर्यो भिी सतझिा गिन पनि त्यसल ेसहायता गिछे। जब केही सियपनछ तपाईंल ेती रटप्पणीहरू पढ्िुहुन्छ, तब 

परिेश् वरले कसरी तपाईंलाई डो् याउिुभएको रहछे भिी त्यसले र्देिाइदर्दिछे। 

३. अरूको सार्िा 

नसकाउिुहोसर - सिूहिा रहरे परिेश् वरसैँग सङ्खगनत गिन सिय निलाउिुहोसर। 

प्रश् िहरू सोध् ि ेतररका प्रयोग गिुनहोसर र कुि प्रश् िको बारेिा छलफल गिे भिी निधो गिुनहोसर। रफूल ेपत्ता लगाएका कुराहरू 

र व्यवहाररक प्रयोगहरू सब को सािु बाैँ्िुहोसर। 

सब सैँग सिूहिा प्रार्निा गिुनहोसर। 

४. रफूल ेनसकेका कुराहरू बाै्ँ िहुोसर। 

नसकाउिुहोसर - परिेश् वरसैँग रफ्िो व्यनिगत सियको बारेिा हरेक हप् ता बाैँ्िुहोसर। 

यदर्द तपाईंको सिूह हप् ताको एकपटक भे्िे गछन भि,े नसकेका कुराहरू बाैँ्ि ेसियको निनतत त्यसिा एउटा निनश् चत भाग 

बिाउिुहोसर। त्यनतबेला प्रत्येक व्यनिले गत हप् ता परिेश् वरसैँग सङ्खगनत गर्दान के नसकेको छ भिी सिूहका सब  िानिसहरूका 

िाझिा बाैँ्र्दछ। 

५ प्रार्निा (८ नििेट)                               [प्रनतदक्रयाहरू] 

                              परिशे् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि ेप्रार्निा 
 

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

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

प्रार्निा गिुनहोसर। 

६ गहृकायनको निनतत तयारी (२ नििेट) 

                                                 अको पाठको निनतत 
 

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

प्रनतनलनप बिाउि लगाउिुहोसर।) 

१. प्रनतविता - चेलाहरू बिाउिको निनतत प्रनतविता जिाउिुहोसर। यी कुराहरू रफ्िो सिूहिा अभ्यास गिुनहोसर: 

बाइबलबाट एउटा िण्ड छान् िहुोसर;  जस्त : भजि ३४ अर्वा ित्ती ८ अध्याय। 'प्रश् िहरू सोध् िे' तररकालाई प्रयोग गर्दर 

सिूहिा रहरे परिेश् वरसैँग सङ्खगनत गि ेसिय निलाउिुहोसर। अको व्यनि अर्वा सिूहिा परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउैँ र्दा 'प्रश् िहरू सोध् ि'े निक्षाको बारेिा प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा सैँग  अध्ययि गिुनहोसर। 

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

सिय नबताउि लगाउिुहोसर (उत्पनत्त ६:१-९:२८)। प्रश् िहरू सोध् ि े तररकालाई प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणीहरू 

बिाउिुहोसर। 
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३. बाइबल अध्ययि - घरिा अको बाइबल अध्ययि तयार पािुनहोसर। उत्पनत्त १:२४-२:२५;  नवर्य: एिण्डलीको साैँस्कृनतक 

काि।ए बाइबल अध्ययिको पाैँच वटा चरणहरूको प्रयोग गिन लगाउिुहोसर। रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

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

गर्दरहुिुहुन्छ भिी हिेुनहोसर (भजिसङ्खग्रह ५:३)। 

५. चलेाहरू बिाउि ेनवर्यिा तपाईंको िोटबकुलाई अद्यावनधक बिाउिहुोसर। रराधिाको रटप्पणी, परिशे् वरसैँग तपाईंल े

व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा बिाएको रटप्पणी, निक्षा कर्दर्दा बिाएको रटप्पणी र यो तयारीलाई सङ्खलग् ि गिुनहोस। 
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पाठ २६ 

१ प्रार्निा  

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

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

उत्पनत्त ६:१-९:२८ 
 

तपाईंलाई तोदकएको बाइबल िण्ड (उत्पनत्त ६:१-९:२८) बाट परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा नसक् िुभएको 

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

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

स्वीकार गिुनहोसर तर उसले बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

 

३  बाइबल पर्द कण्ठ (२० नििेट)              [ससुिाचार] 

पापको स्वभाव : रोिी ३:२३ 

कण्ठ गिुनपिे पर्दहरूको तेस्रो श्रेणी भिेको 'सुसिाचार' हो। कण्ठ गिुनपिे पाैँच पर्दहरूको िीर्नक यी हुिर: पापको स्वभाव, 

पापको र्दण्ड, पापको प्रायनश् चत, िुनि नसत्त को उपहार हो र नवश् वासद्वारा िुनि। 

क. ििि 

रोिी ३:२१-२३ पढ्िुहोसर। एतर अब त व् यवस् र्ानवि  परिशे् वरबाट रउि े धार्मिकता प्रकट भएको छ। त् यस को गवाही 

वर  यवस् र्ा र अगिविाहरूले दर्दएका छिर । येि ूख्रीष् टिा नवश् वास गिे सब िानर् परिशे् वरको धार्मिकता नवश् वासद्वारा प्रकट 

भएको छ। दकिभिे केही भेर्द छ ि, दकिदक सब ले पाप गरेका छिर , र परिेश् वरको िनहिासत ि पुग् िबाट चुकेका छिर ।ए 

कण्ठ गिुनपिे बाइबल पर्दलाई 

सेतोपाटी अर्वा कालोपाटीिा  

यसरी ले् िुहोसर: 

पापको स्वभाव 

रोिी ३:२३ 
 

यो बाइबल पर्दलाई तपाईंको  

काडनको पछानडपरट्ट  

ले् िुहोसर। 

 

दकिदक सब ले पाप गरेका छिर , र 

परिेश् वरको िनहिासत ि  

पुग् िबाट चुकेका छिर । 

रोिी ३:२३ 
 

१. बाइबलिा पापको अर्न 

'पाप' िब्र्दको अर्न लक्ष्य अर्वा निसािा गुिाउि ुहो। बाइबलिा यसल ेपरिेश् वरसैँगको सतबन्धलाई बुझाउैँछ। पाप भिेको 

तपाईंको जीवििा परिेश् वरको लक्ष्य गुिाउिु हो। िानिसहरूका लानग परिेश् वरको लक्ष्य भिकेो सही सतबन्ध कायि रा् िु र 

जीवििा सही कुराहरू गिुन हो। तर, िानिसहरूले परिेश् वरसैँग, अरू िानिसहरूसैँग र स्वयिर रफ सैँग सही सतबन्ध 

िरािेकोले गर्दान बाइबलिा नतिीहरूलाई पापी भनिएको छ। नतिीहरूल े परिशे् वरको िजरिा जे सही छ, सो िगरेकोल े

नतिीहरूलाई पापी भनिएको छ। िानिसको जीविको लानग परिशे् वरल े तोदकदर्दिुभएको िापर्दण्डिा पुग् ि चुकेका हुिाल े

नतिीहरू पापी भनिएको हो। 

जुि नजउि ेकुरालाई संसारिा िानिसहरू सही ठािेका छिर, त्यो परिशे् वरको लक्ष्यल ेनवपरीत िानपएको छ। जुि कुरालाई 

संसारका िानिसहरूले असल कािहरू भन्र्दछिर, परिेश् वरको िापर्दण्डअिुसार ती नवपरीत दकनसिले िानपएका छिर। 

परिेश् वरको लक्ष्य र िापर्दण्डलाई येि ू ख्रीष्टिा र बाइबलिा प्रकट गररएको छ। परिेश् वरको िापर्दण्ड नसि छ (याकूब 

२:१०)! रठकसैँग कस ल ेनजउैँर्द ि! कस को असल कािहरू पणूनरूपिा रठक छ ि! रोिी ३:२३ ल ेभन्र्दछ, एसब ल ेपाप गरेका छिर 
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र परिेश् वरको िनहिासति पुग् िबाट चुकेका छिर।ए त्यस ल,े अरूको सािु उर्दाहरणीय जीवि नजउिेहरू र धरे  असल काि गि े

िानिसहरू पनि परिशे् वरको िजरिा पापी हुिर। संसारका सब  िानिसहरू परिेश् वरको लक्ष्यलाई गुिाएका छिर र नतिीहरू 

परिेश् वरको नसि िापर्दण्डिा पुग् िबाट चुकेका छिर। 

'पाप' भन् ि े िब्र्दको अर्न परिशे् वरको िजरिा गलत ठहररएका कािहरू गिुन िात्र होइि, तर रफूलाई बाइबलिा प्रकट 

गिुनहुि ेपरिशे् वरको िजरिा जे सही छ, सो िगिुन पनि पाप हो। पाप भिेको परिेश् वरसैँग गलत सतबन्ध रा् िु िात्र होइि, 

तर बाइबलको परिशे् वरसैँग सतबन्ध िरा् ि ुपनि पाप हो। 

२. पापको जरा र पापको फल 

ती िानिसहरू जसले ि झूटो बोनल्र्दिैँ, चोरी गर्दर्दिैँ, हत्या गर्दर्दिैँ अर्वा कुि  अपराध गर्दर्दिैँ भन्र्दछिर, नतिीहरू पापी ि  हुिर 

दकिभिे नतिीहरूले पापको फललाई िात्र हरे्दनछिर तर पापको जरालाई हरे्दरििर। 

पापको जरा भिेको रफ िा भर पिुन अर्वा परिशे् वरबाट अलग (स्वतन्त्र) हुिु हो। यसल ेपरिेश् वरसैँग सतबन्ध तोनडएको छ 

भिी बताउैँछ। यद्यनप केही िानिसहरूले कुि  अपराध िगरे पनि, चोि े र झूट बोल्िे िगरे तापनि जीनवत परिेश् वरसैँग 

नतिीहरूको कुि  सतबन्ध हुैँर्द ि। नतिीहरूल ेअसल जीवि नजए तापनि नतिीहरू पापी ि  हुिर दकिभिे नतिीहरूल ेबाइबलिा 

प्रकट हुिुहुि ेपरिेश् वरबाट अलग भई रफू िुसी स्वतन्त्र जीवि नजएका हुन्छिर। नतिीहरूले निक  धार्मिक जीवि नजए तापनि 

नतिीहरू पापी ि  हुिर दकिभि ेनतिीहरूले रफ्ि  धार्मिक नवचारहरूअिुसार जीवि नजएका हुन्छिर। 

पापको जरा भिेको तपाईंको जीविको लानग परिशे् वरले तोदकदर्दिुभएको लक्ष्य गुिाउिु हो अनि बाइबलिा प्रकट हुिुहुि े

परिेश् वरबाट अलग भएर रफ्ि  ि नतक अर्वा धार्मिक लक्ष्यहरू तर्ा िापर्दण्डहरू निधानरण गिुन हो। पापको जरा भिेको 

परिेश् वरले तोदकदर्दिुभएको पररनधभन्र्दा बानहर गएर नजउि ु हो अर्वा पूणनरूपिा परिेश् वरको पररनध र सीिा नबिा ि  

नजउिु हो। पापको जरा भिेको बाइबलिा प्रकट हुिुहुि े परिेश् वरबाट अलग भएर रफ्ि  साैँसाररक र्दनृष्टकोण र सैँस्कृनत 

नििानण गरी त्यसिा नवश् वास गिुन हो। 

पापको जराबाट पापको फल निनस्करउैँछ। पापको फलल ेपापको जरालाई छलनङ्खग, र्दशृ्य र अकाट्या बिाउैँछ। पापको फल 

भिेको सब  दकनसिका गलत कािहरू हुिर र त्यसको सार्   सही कािलाई वेवास्ता गिुन पनि हो। यसको अर्न परिेश् वरल े

ििाही गिुनभएका कािहरू गिुन र उहाैँल ेरञाका गिुनभएका कािहरूचाहह िगिुन हो। परिशे् वरले ििाही गिुनभएका कुराहरू 

िकूनस ७:२०-२३, रोिी १:२८-३२, गलाती ५:१९-२१, तीतस ३:३ र प्रकाि २१:८ िा पाइन्छिर। त्यसकारण, पापल ेकेवल 

गलत काि गिे अवधारणालाई व्या्या गर्दरि, तर यसल े बाइबलिा प्रकट हुिुहुिे जीनवत परिेश् वरसैँगको तोनडएको 

सतबन्धलाई व्या्या गर्दनछ। इसाईहरूले सुसिाचार प्रचार गर्दान, पापको जरा र फलको अर्न िानिसहरूलाई बुझ्ि सहायता 

गिुन पर्दनछ। 

३. परिशे् वरको िनहिा 

परिेश् वरको िनहिा भिेको परिेश् वरको ईश् वरीय स्वभाव र उहाैँको उपनस्र्नतको अनभव्यनि हो। परिेश् वरल ेपनहलो पुु र् र 

िनहलालाई रफ्ि  स्वरूपिा सृनष्ट गिुनभयो (उत्पनत्त १:२७), त्यसको ितलब नतिीहरूसैँग जीवि, पनवत्रता र प्रेिजस्ता 

परिेश् वरको ईश् वरीय गुणहरू नर्ए। पापिा पति भएपनछ नतिीहरूले परिेश् वरको उि स्वरूपलाई गुिाए र नतिीहरूिा 

पनहलेको जस्तो ईश् वरीय गणुहरू बाैँकी रहिे। त्यसको सट्टािा नतिीहरू रनत्िकी र िारीररकरूपिा ििुनपि ेभयो (उत्पनत्त 

३:१९), नतिीहरू अपनवत्र र अधार्मिक भए (उत्पनत्त ६:५), नतिीहरू प्रेिरनहत भए (उत्पनत्त ४:८-९) र नतिीहरू 

परिेश् वरबाट लुके (उत्पनत्त ३:८-१०)। 

रोिी ३:२३ को अर्न यही हो। सब  िानिसहरूले रफ्िो जीवििा भएको परिशे् वरको ईश् वरीय उदे्दश्यलाई गुिाएका छिर। 

त्यसको पररणािस्वरूप नतिीहरूले परिेश् वरको स्वरूपलाई गुिाएका छिर। नतिीहरूिा ईश् वरीय गणुहरू र परिशे् वरको 

उपनस्र्नतको चेतिाको किी छ। िानिसहरूलाई परिेश् वरको िनजक ल्याउिे, धिी ठह् याउिे र उहाैँबाट स्वीकार गराउि े

िापर्दण्डको नसिता १००% भन्र्दा कि हुिुहुैँर्द ि। पापिा पति भएपनछ परिशे् वरको िनजक जाि र उहाैँबाट स्वीकाररि कुि  

िानिस योग्य छ ि। त्यसको िनतजास्वरूप, सब  िानिसहरूल ेपरिेश् वरको िञ् जुरीलाई गुिाएका छिर र परिेश् वरबाट प्रिंसा 

पाउि अयोग्य भएका छिर बु  त्यसको सट्टािा नतिीहरू उहाैँको सािु र्दोर्ी ठहररएका छिर। 

सारंि - सब  िानिसहरूले सुु को निर्दोर्पिा र नसि अवस्र्ालाई गुिाएका छिर। नतिीहरूले परिेश् वरको िनहनित 

नविेर्ताहरूलाई गुिाएका छिर र त्यसको पररणािस्वरूप नतिीहरूले उहाैँको िञ् जुरीलाई पनि गुिाएका छि। 
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ि. पर्द कण्ठ र पुिरावलोकि 

१. कण्ठ गिुनपि ेबाइबल पर्दलाई िाली काडन अर्वा रफ्िो सािो िोटबुकको एउटा पृष्ठिा ले् िुहोसर। 

२. उि बाइबल पर्दलाई रठक तररकाले कण्ठ गिुनहोसर- पापको स्वभाव : रोिी ३:२३ 

३. पुिरावलोकि गिुनहोसर - र्दईु-र्दईु जिाको सिुहिा बस् िुहोसर र भिनर  कण्ठ गरेको पर्द एक-रपसिा जाैँ् िुहोसर। 

 

४ बाइबल अध्ययि (७० नििेट)                  [िण्डली] 

िण्डलीको साैँस्कृनतक कतनव्य : उत्पनत्त १:२४-२:२५ 
 

उत्पनत्त १:२४-२:२५ लाई सब  निलेर अध्ययि गिन बाइबल अध्ययिको पाैँच चरणहरू भएको नवनध प्रयोग गिुनहोसर। 

चरण: १ - पढ्िहुोसर।                               परिशे् वरको वचि 

रउिुहोसर, हािी सब  निलेर उत्पनत्त १:२४-२:२५ पढछ ैँ। 

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

 

चरण: २ - पत्ता लगाउिहुोसर।                        अवलोकिहरू 

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

तपाईंको सिझ वा दयर्दयलाई स्पिन गछन? 

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

त्यसलाई रफ्िो िोटबुकिा ले् िुहोसर। 

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

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

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

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

उत्पनत्त १:२७ 

िोज १ - परिशे् वरको स्वरूपिा पुु र् र िनहलाको सनृष्ट 

परिेश् वरल ेपुु र् र िनहला र्दबु लाई रफ्ि  स्वरूपिा सृनष्ट गिुनभयो। पुु र् र िनहला र्दबु को नविेर् गुण भिेको नतिीहरूल े

परिेश् वरको व्यनित्वलाई यसरी प्रकट गिुनप्यो: एि जिावरहरू, चराहरू र घस्रिे जीव-जन्तुहरूभन्र्दा निक  फरक छु, 

दकिभिे नतिीसैँग परिेश् वरको स्वरूप छ ि। ि परिशे् वरको स्वरूपिा बनिएकोल े िलाई उहाैँसैँग भएको जस्त  गणुहरू 

दर्दइएको छ। यसल ेि कनत सुन्र्दर ढाैँचािा सृनष्ट भएको रहछुे भिी बुझेर रफ लाई सतिाि गर्दनछु र रत्ि-सतिाि गर्दनछु। 

उत्पनत्त १:२८ 

परिेश् वरले पुु र् र िनहलालाई प्रत्यक्ष सतबोधि गिुनभएको यो पनहलो घटिा हो। सृनष्ट र जिावरहरूिानर् परिेश् वरल े

रनिर्र बोल् िुभयो तर उि पुु र् र िनहलालाई प्रत्यक्ष उहाैँले रनिर्र घोर्णा गिुनभयो। यो परिेश् वरले िानिसहरूलाई 

दर्दिुभएको पनहलो प्रकाि हो! यहाैँ परिेश् वरले िानिसल े गिुनपिे काि र जीविको उदे्दश्य दर्दिुहुन्छ। िानिसहरू र 

जिावरहरूका बीचिा ठूलो नभन् िता छ भन् िे कुरा यसल ेस्पष्टसैँग र्देिाउैँछ। 

परिेश् वरले िलाई नविेर् कािको निनतत सृनष्ट गिुनभयो। परिशे् वरसैँग व्यनिगत सतबन्ध रा् ि, अरू िानिसहरूसैँग व्यनिगत 

सतबन्ध रा् ि र परिशे् वरको प्राकृनतक सृनष्टसैँग नजतिेवारपूणन सतबन्ध कायि रा् िको निनतत ि सृनष्ट भएको छु। परिशे् वरको 

सन्र्दभनिा, ि ल ेउहाैँको स्वरूपलाई योग्य ढङ्खगिा नलि पछन। अरू िानिसहरूको सन्र्दभनिा, ि ल ेपुु र् र िनहलाको नभन् ितालाई 

रर्दर गिरपछन। प्राकृनतक संसारको सन्र्दभनिा, ि ले यसलाई वििा रािी त्यसिानर् उनचत दकनसिले िासि गिरपछन। 
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चरण: ३ - प्रश् ि                              व्या्याहरू 

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

उत्पनत्त १:२४-२:२५ िा भएका सब  सत्यताहरू बुझ्ि कोनसस गरछ ैँ र त्यहकाैँ अझ  िबुझेका कुराहरू छिर भि ेप्रश् ि सोधछ ैँ। 

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

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

प्रश् िहरू सब को सािु बाैँ्ि लगाउिुहोसर।) 

छलफल गिुनहोसर - (त्यसपनछ, ती प्रश् िहरूिध्य े केही उपयोगी प्रश् िहरूको बारेिा सिूहिा छलफल गर्दर उत्तरहरू पत्ता 

लगाउि कोनसस गिुनहोसर।) 

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

दर्दइएको छ।) 
 

प्रश् ि १ - उत्पनत्त १ अध्याय र उत्पनत्त २ अध्यायबीचको सतबन्ध के हो? 

रटप्पणी - केही िानिसहरूले अिुिाि र ररोप लगाएझ ैँ, उत्पनत्त २ अध्याय सृनष्टको कर्ाको र्दोस्रो संस्करण होइि। यसलाई 

अको स्रोत अर्वा अको िुलुकबाट साभार गररएको होइि। सारा ब्रह्माण्डको सृनष्ट भएपनछ (उत्पनत्त १:१-२:३) िात्र त्यसको 

इनतहास सुु  भएको त्यलाई उत्पनत्त २:४क ल ेस्पष्टसैँग बताउैँछ। 

उत्पनत्त १ अध्याय 

उत्पनत्त १ अध्याय रधुनिक संसारले पाएको चेतिाअिुसारको इनतहास होइि, दकिभिे सृनष्टको चछर्ो दर्दििा रइपगु ेपनछ 

िात्र सियको सृनष्ट भएको नर्यो (उत्पनत्त १:१४)। उत्पनत्त १ अध्याय ब्रह्माण्ड र नविेर् गरी पृ्वीको सृनष्टको सतबन्धिा 

परिेश् वरको प्रकाि हो। दकिभिे िानिसको सृनष्ट परिशे् वरको सृनष्टको अनन्ति काि हो (उत्पनत्त १:२६-२७), र परिेश् वरल े

पनहले गिुनभएको सृनष्टको काििा िानिसको उपनस्र्नत नर्एि। पनछ परिशे् वरल ेहरेक र्ोक कसल ेसृनष्ट गररएको हो भन् िे 

त्य प्रकट गिुनभयो (उत्पनत्त १:१)। त्यस गरी हरेक र्ोक कसको निनतत सृनष्ट गररएको नर्यो (उत्पनत्त १:१४,२६,२९), र कुि 

उदे्दश्यको निनतत परिशे् वरले हरेक र्ोक सृनष्ट गिुनभयो (उत्पनत्त १:२८;  यि या ४३:७;  कसल्सी १:१६) भन् िे कुराहरू उहाैँल े

िानिसलाई पनछ िात्र प्रकट गिुनभयो। 

उत्पनत्त २ र ३ अध्यायहरू 

उत्पनत्त २ अध्यायल े नविेर् गरी िानिसको सृनष्टलाई नवस्तृतरूपिा व्या्या गर्दनछ (उत्पनत्त २:४ि-७)। त्यस गरी उि 

अध्यायल ेअर्दिको बग ैँचा (उत्पनत्त २:८-१७) र स् त्रीको सृनष्टको वणनि  गर्दनछ (उत्पनत्त २:१८-२५)। उत्पनत्त ३ अध्यायल ेचाहह 

लोग् िेिानिस र स्वास् िीिानिस पापिा पति भएको घटिा र त्यसको पररणािस्वरूप नतिीहरू अर्दिको बग ैँचाबाट 

निस् किुपरेको इनतहासलाई बताउैँछ। 

उत्पनत्त २:४ि-१७ 

प्रश् ि २ - बोट-नबरूवा र िानिसको सनृष्टको कालक्रनिक श्रणेी कस्तो नर्यो? 

रटप्पणी - उत्पनत्त १ अध्यायल ेप्रकट गर्दनछ, दक परिेश् वरले पनहले बोट-नबरूवा र रूिहरू सृनष्ट गिुनभयो, त्यसपनछ जीव-

जन्तुहरू सृनष्ट गिुनभयो र अन्तिा लोग् ििानिस र स्वास् िीिानिस सृनष्ट गिुनभयो। उत्पनत्त २ अध्यायिा उल्लेनित सृनष्टको वणनि 

त्योभन्र्दा अनल फरक छ: पनहले िानिसको सृनष्ट गररयो, त्यसपनछ बोट-नबरूवा र जिावरहरू सृनष्ट गररए अनि अन्तिा 

स्वास् िीिानिसको सृनष्ट गररयो। जे भए तापनि यसको ितलब उत्पनत्त १ र २ अध्याय नवरोधासपूणन िण्डहरू होइििर बु  

एक-रपसको पररपूरक हुिर भिी बुझ् िुपछन। 

उत्पनत्त २:४ि-७ 

िानिसको सनृष्ट 

उत्पनत्त २:४ि-७ ले िािव इनतहासको बारेिा यसरी बताउैँछ: जनििको िाटोिा काि गरेर बोट-नबरूवा र अन् िहरू 

उब्जाउि िानिसको सृनष्ट गररएको नर्यो। उि सतपूणन िण्डले यसो भन्र्दछ, एपरिेश् वरल ेपृ्वी र स्वगनहरू बिाउिुभएको 

सियिा उहाैँले िानिसको पनि रचिा गिुनभयो।ए यो िण्डको निनतत प्रयोग भएको िूल नहबू्र भार्ाको वाक्य जरटल दकनसिको 

छ;  त्यहाैँ सुु को उपवाक्य, िु्य कतान िभएको उपवाक्य र अनन्ति उपवाक्य उल्लेनित छ। 
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त्यसको िानब्र्दक अिवुार्द यस्तो हुन्छ: 

सुु को उपवाक्य (उत्पनत्त २:४ि-५) - एजुि बेला परिप्रभु परिेश् वरल े पृ्वी र स्वगनहरू बिाउिुभयो, त्यनतबेलासति 

पृ्वीिानर् ि र्दाििा कुि  बोटनबरूवा नर्एि, र ि र्दाििा सागपात उम्रेको नर्एि, दकिदक परिप्रभु परिशे् वरले पृ्वीिानर् 

पानि बसानउिुभए नर्एि, अनि जनिि ििजोत गिनलाई कुि  िानिस नर्एि।ए 

िु् य कतान िभएको उपवाक्य (उत्पनत्त २:६) - एतर पृ्वीबाट कुइरो उठ्यो र जनििको सारा सतहलाई हसनचदर्दयो।ए 

अनन्ति उपवाक्य (उत्पनत्त २:७) - एअनि परिप्रभु परिेश् वरल ेिानिसलाई जनििको िाटोबाट र् िुभयो, अनि उसको िाकको 

प्वालहरूिा जीविको सास फुदकदर्दिुभयो, र िानिस नजउैँर्दो प्राणी भयो।ए 

त्यसको व्या्या यस्तो हुन्छ: 

सुु को उपवाक्य (उत्पनत्त २:४ि-५) ल े उत्पनत्त १:६-१० पनछको प्रारनतभक अवस्र्ालाई व्या्या गर्दनछ। त्यनतबेला त्यहाैँ 

घाैँसहरू, रूिहरू, जङ्खगली बोट-नबु वाहरू अर्वा िेती गररएका बोट-नबु वाहरू नर्एििर, दकिभिे परिेश् वरल ेअझ  पािी 

बसानउिुभएको नर्एि र उि भूनििा िेती गिन परिेश् वरले अझ  िानिसलाई सृनष्ट गिुनभएको नर्एि। 

िु् य कतान िभएको उपवाक्य (उत्पनत्त २:६) ले परिेश् वरले उत्पनत्त १:११-१३ िा बोट-नबु वा सृनष्ट गिुनभएपनछ के भयो 

भन् िे कुरालाई व्या्या गर्दनछ। परिेश् वरले बोट-नबु वा र रूिहरू सृनष्ट गिुनभएपनछ नतिीहरू वृनि हुिे अवस्र्ाको लानग 

पृ्वीबाट कुइरो िानर् उठाउिुभयो। जनििको िाटोलाई पािीले नभजाउि र बार्दल बिाएर पािी बसानउि उहाैँले पृ्वीबाट 

कुइरो उठाउिुभयो। यस नवर्यिा अय् यूब ३६:२७ ले 'परिेश् वरले सिु्र बाट पािीको र्ोपा हि् िुहुन् छ, र रफूल े

बिाउिुभएको िेघबाट झरी बसानउिुहन् छ' भिी बताउैँछ। 

अनन्ति उपवाक्य (उत्पनत्त २:७) ल े परिशे् वरले िानिसलाई उत्पनत्त १:२६-२७ िा कसरी सृनष्ट गिुनभयो भिी बताउैँछ। 

जनििको िाटोबाट (तत्वहरूबाट) परिेश् वरल ेरर्दि अर्ानतर िानिसलाई बिाउिुभयो र उसको िाकको प्वालहरूिा जीविको 

सास फुदकदर्दिुभयो। त्यसपनछ रर्दि जीनवत प्राणी भयो। िानिसको स्वभाव अनद्वतीय नर्यो: उसको िरीरिा सृनष्ट गररएका 

भछनतक संसारको तत्वहरू नर्ए तर उसको रत्िा अर्वा प्राणचाहह प्रत्यक्ष परिेश् वरबाट रएको नर्यो, जसल े गर्दान 

िानिससैँग परिेश् वरको स्वरूप हुि पुग्यो। 

उत्पनत्त २:८-१७ 

अर्दिको बग ैँचाको स्र्ापिा 

उत्पनत्त २:८-१७ ले िािव इनतहासलाई निरन्तरता दर्दन्छ। त्यहाैँ अर्दिको बग ैँचाको स्र्ापिाबारे चचान गररएको छ। 

परिेश् वरले अर्दि भन् िे ठाउैँिा बग ैँचा लगाउिुभयो, जुि स्र्ाि यो प्रकाि पाउिे व्यनिको र्दनृष्टकोणिा त्यनतबेला र रहकेो 

ठाउैँभन्र्दा पूवनपरट्ट पर्दन् यो। उि बग ैँचा स्र्ापिा भएको सियिा त्यहाैँबाट चार वटा िर्दीहरू निनस्कएका नर्ए। लािो 

सियकाल नबत्र्द जाैँर्दा नवनभन् ि दकनसिका प्राकृनतक िहानवपनत्तहरूद्वारा (जलप्रलयद्वारा) उि स्र्ािको भछगोनलक अवस्र्ा 

पररवतनि भएको हुिसक्छ। 

उत्पनत्त २:९ ले परिेश् वरल े सुु िा पृ्वीिा सृनष्ट गिुनभएको रूिहरूलाई बुझाउैँ र्द ि (उत्पनत्त १:९-११), तर पनछ अर्दिको 

बग ैँचािा उिािुनभएको रूिहरूलाई बुझाउैँछ। उि बग ैँचाको बीचिा र्दईु वटा नविेर् रूिहरू नर्ए। त्यहाैँ भएको जीविको 

रूिल ेअरू सब  रूिहरूको फलल ेझ ैँ िारीररक जीवि िात्र कर्दर्द ि्यो, तर त्यसल ेनविेर्गरी अिन्त जीवि दर्दन््यो (उत्पनत्त 

३:२२)। असल र िराबको ञाकाि दर्दि ेरूिल ेचाहह के कुरा असल छ र के िराब छ भिी छु्ट्यााउिे पणून ञाकाि दर्दन््यो (यि या 

७:१५-१६)। असल र िराब छु्ट्यााउिे ञाकाि रर्दिलाई उि रूिको फल ििाईकि ि  दर्दइएको नर्यो। उसले त्यो रूिको 

फल िाएर उि ञाकाि पाएको होइि। त्यो रूिको फल िाि हुैँर्दि भन् िे ञाकाि पनि उसलाई दर्दइएको नर्यो। उि रूिको फल 

िाि परिेश् वरल ेििाही गिुनभएको बेलािा ि  रर्दिसैँग असल र िराबको ञाकाि नर्यो- त्यो रूिको फलबाट टाढ  रहिु उसको 

निनतत असल नर्यो तर त्यसको फल िािुचाहह िराबी नर्यो, जसबाट उसको िृत्यु हुन््यो! त्यस गरी र्दषु्टको िनिको नवु ििा 

िडा भई बग ैँचाको हरेचाह गिुन (उत्पनत्त २:१५) रर्दिको लानग असल नर्यो तर त्यसलाई वेवास्ता गिुनचाहह उसको लानग 

िराबी नर्यो! 

परिेश् वरल े रर्दिलाई उि बग ैँचािा ििजोत गिे र त्यसको रेिरे्दि गि े काि दर्दिुभएको नर्यो (उत्पनत्त २:१५-१७)। 

परिेश् वरको नसि सृनष्टिा (उत्पनत्त १:३१) रर्दिलाई अर्नपणून काि दर्दएर पृ्वीिा नविेर् सैँस्कृनत नवकास गिन नजतिेवारी 

प्रर्दाि गररएको नर्यो (उत्पनत्त १:२८)! त्यस गरी रर्दिलाई र्दषु्ट कुराहरूको नवु ििा (उत्पनत्त ३:१) उि बग चालाई सुरक्षा 

दर्दिे काि पनि सुनतपएको नर्यो। 
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निष्कर्न - उत्पनत्त १ र २ अध्यायले बोट-नबु वाहरू र रूिहरूको सृनष्ट पुु र् र िनहलाको सृनष्टभन्र्दा पनहल ेभएको नर्यो भिी 

नसकाउैँछ। 

उत्पनत्त २:१८-२५ 

प्रश् ि ३ - जिावरहरू र िानिसको सनृष्टको कालक्रिअिसुारको श्रणेी के हो? 

रटप्पणी - उत्पनत्त २:१८-२५ ल ेनिरन्तर िािव इनतहासलाई जो्र्दछ: पुु र् र िनहलाको सृनष्ट हुिुभन्र्दा पनहल ेि  चराहरू र 

जिावरहरूको सृनष्ट भइसकेको नर्यो भिी उत्पनत्त १:२०-२७ ले स्पष्टसैँग नसकाउैँछ। उत्पनत्त १:२६-२७ पुु र् र िनहलाको 

सृनष्टको वणनिको सारंि हो र यहाैँ पुु र् र िनहलाको सृनष्टको बीचिा कनत लािो सिय लाग्यो भिी उल्लेि गररएको छ ि। 

उत्पनत्त २ अध्यायले हािीलाई यो कुरा स्पष्टसैँग नसकाउैँछ, दक पुु र्को सृनष्ट भएको निक  सियपश् चातर िनहलाको सृनष्ट 

भएको हुिुपछन! 

उत्पनत्त २:१९ 

िानिसलाई जिावरहरूभन्र्दा पनछ सनृष्ट गररयो। 

िानिसको लानग सुहाउैँ र्दो सहयोगी भेट्टाउि सुु िा परिेश् वर असफल हुिुभयो भिी उत्पनत्त २:१९ ले नसकाउैँ र्द ि। परिेश् वरल े

िानिसलाई सृनष्ट गिुनभएपनछ जिावरहरू र चराहरूलाई सृनष्ट गिुनभयो भिी केही िानिसहरूल े उत्पनत्त २:१९ लाई अर्न 

लगाउि ेगछनिर। नतिीहरूले अर्न लगाउैँछिर, दक जिावरहरू र चराहरूको सृनष्ट गिुन िानिसको लानग सुहाउैँ र्दो सहयोगी सृनष्ट 

गिन परिशे् वरको असफल प्रयास हो। िानिस ती जिावरहरू र चराहरूसैँग  हह् डुल गर्,े तर परिेश् वरल े उसको निनतत 

सुहाउैँ र्दो सहयोगी भेट्टाउि सक् िुभएि भिी नतिीहरू भन्र्दछिर। यो व्या्यालाई स्वीकार गिन सककर्द ि, दकिभि ेउत्पनत्त २:७ 

िा िानिसको सृनष्ट गिुनहुिे परिशे् वरल ेउत्पनत्त २:२१-२२ िा स् त्रीको सृनष्ट सनजल  गिन सक् िुभयो! 

उत्पनत्त २:१८-२० 

िानिसल ेजिावरहरूलाई िाउैँ  दर्दन्छ। 

परिेश् वरल े रर्दिलाई सुहाउैँ र्दो सहयोगीसैँग सङ्खगनत गि े चाहिा जगाइदर्दिुभयो भिी उत्पनत्त २:१८-२० ल े नसकाउैँछ। 

जसरी उत्पनत्त २:१९-२२ िा स् त्रीको सृनष्ट हुिुभन्र्दा पनहल े परिेश् वरल े उत्पनत्त २:१८ िा पररचयात्िक भिाइ प्रस्ततु 

गिुनभयो, त्यसरी ि  उत्पनत्त १:२७ िा रर्दि र हव् वाको सृनष्ट गिुनभन्र्दा पनहल ेपरिेश् वरल ेउत्पनत्त १:२६ िा पररचयात्िक 

भिाइ प्रस्ततु गिुनभयो। उत्पनत्त २:१९ िा उल्लेनित दक्रयापर्दलाई पणून भुतकालिा अिवुार्द गररएको छ: परिेश् वरल े

बिाउिुभएको नर्यो। उत्पनत्त २:१९ को सही अिुवार्द यस्तो हुन्छ: एपरिप्रभु परिशे् वरल ेि र्दािको सब  पिुहरू र रकािका 

सब  पन्छीहरूलाई भुइैँबाट र् िुभयो अनि रर्दिल े नतिीहरूको के-के िाउैँ  रा्र्दारहछेिर, सो हिेन नतिीहरूलाई नतिीकहाैँ 

(जसलाई पनहल ेि  सृनष्ट गररएको नर्यो) ल्याउिुभयो;  अनि रर्दिल ेहरेक जीनवत प्राणीलाई जे-जे िाउैँ  दर्दए, त्यसको िाउैँ  

त्यही रह्यो।ए तसर्न परिेश् वरले चराहरूलाई बिाउिुभएपनछ (उत्पनत्त १:२०-२३) र जिावरहरूलाई  बिाउिुभएपनछ 

(उत्पनत्त १:२४-२५), उहाैँल ेिानिसलाई सृनष्ट गिुनभयो (उत्पनत्त १:२६-२७) अनि ती चराहरू र जिावरहरूलाई िाउैँ  दर्दिको 

निनतत परिेश् वरल ेनतिीहरूलाई िानिसकहाैँ ल्याउिुभयो (उत्पनत्त २:१९-२०)। 

नतिीहरूलाई िाउैँ  प्रर्दाि गरेपनछ रर्दिले ती हरेक दकनसिका चरा र जिावरको स्वभाव र चररत्र बुझेका नर्ए। ती 

जिावारहरूसैँग हह् डुल गर्दान रर्दि यस कुरािा अनत सचेत भए, अनि सृनष्ट गररकाएका अरू सब  प्राणीहरूभन्र्दा रफू फरक 

दकनसिको छु भिी पत्ता लगाए। 'तर रर्दिको निनतत िेल िािे कुि  सहयोगी पाइएि' भिी उत्पनत्त २:२० िा उल्लेनित 

अनभव्यनिलाई नहबू्रिा यसरी भनिन्छ, एरर्दिले रफूसैँग िले िाि े कुि  सहयोगी भेट्टाएि।ए रर्दिसैँग िेल िाि ेसहयोगी 

भेट्टाउि िसक् ि े परिशे् वर होइि तर िानिस हो! परिशे् वरल े िानिसको दयर्दयिा सङ्खगनत गि े चाहिा जगाइदर्दिुभयो, र 

त्यसलाई केवल स् त्रील ेिात्र परूा गिन सनक्र्िर। िानिसको चाहिाहरूलाई चराहरू र जिावरहरूले सन्तुष्ट पािन सक्र्द ि्यो। 

रफ्ि  बराबरीको अको प्राणील ेिात्र उि चाहिालाई पूरा गिन सक््यो। त्यस ले उत्पनत्त २:२१-२२ िा परिशे् वरले स् त्रीलाई 

िानिसको करङबाट सृनष्ट गिुनभयो, जसले उत्पनत्त २:२३-२४ िा र्दवु  एक हुिे रहस्यलाई प्रकट गर्दनछ। स् त्री पुु र्को पणून 

सिाितािा सृनष्ट गररएको नर्यो, दकिभि ेनतिलाई रर्दिको सहयोगी हुिको निनतत उसको करङबाट निकानलएको नर्यो। 

नतिलाई िानिसको िुट्टाबाट निकानलएि तादक नतिी पुु र्को र्दास िबिोसर र नतिलाई पुु र्को टाउकोबाट पनि निकानलएि 

तादक नतिल ेपुु र्िानर् िासि गरोसर! 

निष्कर्न - उत्पनत्त १ र २ अध्यायले जिावरहरू िानिसको सृनष्ट हुिुभन्र्दा पनहले ि  बिाइएको नर्यो भिी नसकाउैँछ। 
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उत्पनत्त १:२६-२९;  २:७ 

प्रश् ि ४ - कुि कुराल ेिानिस जानतलाई अरू सनृष्टभन्र्दा फरक बिाउैँछ? 

रटप्पणी - िानिसहरू अरू सृनष्टभन्र्दा फरक ढङ्खगले बनिएका छिर। 

िािवीय िरीर 

उत्पनत्त २:७ भन्र्दछ, दक परिशे् वरले िानिसलाई भूनिको तत्वहरूबाट बिाउिुभयो र उसलाई जीविको सास फुदकदर्दिुभयो 

अनि िानिस जीनवत प्राणी भयो। जिावरहरूलाई बिाउिुहुैँर्दा परिेश् वरले उहाैँको सृजिात्िक रञाका प्रयोग गिुनभयो भि े

िानिसलाई चाहह उहाैँल ेरफ्ि  हातहरू र जीविको सास प्रयोग गिुनभयो। तसर्न यसल ेिानिसको िरीर अनत नविेर् छ र 

यसको अनत नविेर् उदे्दश्य छ भन् िे कुरा र्देिाउैँछ। 

िािवीय रत्िा 

उत्पनत्त १:२६-२७ ले बताउैँछ, दक परिेश् वरले पुु र् र स् त्रीलाई रफ्ि  स्वरूप अर्वा प्रनतरूपिा बिाउिुभयो। त्यसको अर्न 

परिेश् वरल ेरफूसैँग भएको सब  ईश् वरीय स्वभाव िानिसलाई दर्दिुभयो भन् ि ेहोइि। नतिीहरूलाई यस्तो रनत्िक स्वभाव 

दर्दइएको नर्यो, जुि परिेश् वरको ईश् वरीय स्वभावसैँग िेल िान्छ। िानिसहरूसैँग परिशे् वरको गणुहरूको साैँचो नविेर्ताहरू 

हुन्छिर। अको िब्र्दिा भन् िे हो भिे नतिीहरू नतिीहरू परिेश् वरको व्यनित्वको प्रनतरूपहरू हुिर। यस सतबन्धिा हिे ेहो भि े

िानिसहरू सतपूणन सृनष्टिा अनद्वतीय प्राणीहरू हुिर। पुु र् र स् त्रीबाहके सृनष्टको अरू कुि  र्ोकसैँग परिेश् वरको स्वरूप छ ि! 

परिशे् वरसैँगको िािवीय सतबन्ध 

परिेश् वर प्रत्यक्षरूपिा िानिस र स् त्रीसैँग बोल्िुभयो भिी उत्पनत्त १:२८-२९ ल े बताउैँछ। त्यो परिशे् वर िानिससैँग 

बोल्िुभएको सब भन्र्दा पनहलो घटिा हो! यो िानिसहरूका लानग परिेश् वरको प्रर्ि प्रकाि हो! यसको अर्न यो हो, दक 

िानिसहरूसैँग परिेश् वरलाई जान् िे र उहाैँसैँग सञ् चार गि े क्षिता छ। त्यसको सार्  अको कुरा के हो भि े परिशे् वरल े

लोग् िेिानिस र स्वास् िीिानिसलाई पृ्वीलाई वििा रा् िे र सब  जीनवत प्राणीहरूिानर् िासि गि ेकाि दर्दिुभयो सार्  

उिीहरूले सब  बोट-नबु वा र रूिहरूलाई उनचत दकनसिले उपयोग गिुन पिे भयो। यसर्न, परिेश् वरले यो कुरा प्रकट गिुनहुन्छ, 

दक उहाैँले पृ्वी िानिसहरूका लानग सृनष्ट गिुनभयो र नतिीहरूलाई उहाैँको सृनष्टको रेिर्देि गि े भण्डारे तुल्याउिुभयो 

(उत्पनत्त २:१५ सैँग तलुिा गिुनहोसर)।  

सारंि - िानिसहरूसैँग िारीररक र रनत्िक अनस्तत्व छ, जसको ितलब नतिीहरूसैँग िरीर र रत्िा छ। िानिसहरूसैँग 

िात्र तकन  र नवचार गिनसक् िे क्षिता छ, के सही के गलत भिी छु्ट्यााउि ेनववेक छ, तकन -नवतकन  िगरीकि जान् ि ेअन्तञाकानि छ, 

र त्यसको सार्  ियाैँ कुराहरू र् िे र बिाउि ेक्षिता अनि परिशे् वरलाई जान् ि ेर उहाैँसैँग सङ्खगनत गिे क्षिता पनि छ। 

उत्पनत्त २:२४ 

प्रश् ि ५ - नववाह िािवीय ससं्र्ा हो दक ईश् वरीय ससं्र्ा हो? 

रटप्पणी - नववाह परिशे् वरको साैँस्कृनतक संस्र्ा हो। 

नववाह परिशे् वरको अवधारणा र उहाैँद्वारा स्र्ानपत ससं्र्ा हो। 

उत्पनत्त १ र २ अध्यायिा परिेश् वरल ेिानिसिा जीवि सार्ीको (सहयोगीको) िाैँचो जगाइदर्दिुभयो र उहाैँले िानिसको 

निनतत स् त्री सृनष्ट गि ेपहल गिुनभयो। त्यसको सार्  नववाहलाई संस्र्ागत बिाउि पनि परिेश् वरल ेपहल गिुनभयो। िानिस र 

स् त्री पापिा पति हुिुभन्र्दा पनहले ि  परिशे् वरल े नित िनलनित इश् वरीय योग्यताहरूद्वारा व वानहक सतबन्धलाई नविेर् 

सतबन्धको रूपिा स्र्ानपत गिुनभयो। 

 नववाहपनछ पुु र् र िनहलाल ेरफ्िा रिाबुबालाई छो्ि पछन। 

 व वानहक सतबन्ध भिेको एउटा िानिस र एउटा स् त्रीबीचको यस्तो सतबन्ध हो, जहाैँ िानिस रफ्िी पत् िी (एक जिा) 

सैँग टाैँनसरहि जु री हुन्छ र नतिीहरू कनहल्य  अलग हुिुहुैँर्द ि (ित्ती १९:५-६;  एदफसी ५:३१-३३)। 

 यछि सतबन्ध तीि दकनसिले सीनित तलु्याइएको छ: एउटा िानिस र एउटा स् त्रीको बीचिा हुिपुछन, नववाह भएपनछ 

िात्र हुिुपछन र उिीहरूको व वानहक सतबन्धनभत्र िात्र यछि सतबन्ध हुिुपछन (नहबू्र १३:४)। 
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यो व वानहक संस्र्ालाई परिेश् वरल े िानिस पापिा पति भएपनछ पनि कायि रा् िुभयो। व वानहक सतबन्धलाई सारा 

संसारिा निरन्तर कायि रा् िुपछन भिी प्रभु येि ूख्रीष्टल ेित्ती १९ अध्यायिा दर्दिुभएको निक्षालाई पावलल ेएदफसी ५ 

अध्यायिा र्दोहो् याएका छिर। 

उत्तपनत्त १:२८ 

प्रश् ि ६ - के पृ् वीिा िानिसहरू कुि  नियन्त्रण र वाधानबिा वृनि हुैँर्द  जाि ुपछन? 

रटप्पणी - पृ्वीिा िानिसहरूको सङ्ख्या वृनि हुिे प्रदक्रया यस्तो छ। 

पति हुिभुन्र्दा पनहल े

िानिस वृनि हुैँर्द  जािू भन् ि ेरञाका उत्पनत्त १:२६-२७ िा 'परिेश् वरल ेिानिस र स् त्रीलाई रफ्ि  स्वरूपिा सृनष्ट गिुनभएपनछ' र 

नतिीहरू पापिा पति हुिुभन्र्दा पनहले अर्ानतर उत्पनत्त ३ अध्यायभन्र्दा अनघ दर्दिुभएको नर्यो। त्यसकारण उत्पनत्त १:२८ 

लाई सोही सन्र्दभनअिुसार व्या्या गररिुपछन। पापिा पति हुिुभन्र्दा अनघको परिेश् वरको स्वरूप धारण गरेका 

िानिसहरूद्वारा यो पृ्वी भराउैँ र्द  ल जािे परिेश् वरको सुु को अनभप्राय नर्यो! परिशे् वरले पृ् वीलाई यसरी र् िुभयो, तादक 

उहाैँलाई जान् िे, उहाैँलाई प्रेि गि,े उहाैँसैँग  हह्िे र उहाैँलाई िनहिा दर्दिे िानिसहरूले यो पृ्वी भरररिर! वास्तविा भन् ि े 

हो भिे साैँचो धार्मिकता र पनवत्रता पनहरेर परिेश् वरजस्त  भएका िानिसहरूद्वारा पृ्वीलाई भराउिे परिशे् वरको अनभप्राय 

नर्यो (एदफसी ४:२४)। 

पति भइसकेपनछ 

त पनि, पापिा पति भइसकेपनछ उत्पनत्त ५:१-३ रर्दिले रफ्ि  स्वरूपिा छोरा जन्िाए भिी लेनिएको छ। पतिपनछ पृ्वी 

पति हुिुभन्र्दा पनहलेझ ैँ परिेश् वरका स्वरूप िभएका िानिसहरूले भररि र्ाल्यो। त पनि, परिशे् वरको सुु को अनभप्राय 

पररवतनि भएि। परिेश् वर अझ  रफ्िा स्वरूप भएका िानिसहरूले यो पृ्वी भिन चाहिुहुन्छ (उत्पनत्त ९:१)। यिेू ख्रीष्टल े

कू्रसिा गिुनभएको कायनद्वारा िानिसहरू ियाैँ सृनष्ट हुन्छिर (२ कोररन्र्ी ५:१७;  एदफसी ४:२०-२४)। त्यसकारण, इसाईहरूल े

पृ्वीको जिसङ्ख्या वृनि, जन्िर्दर नियन्त्रण अर्वा कनत जिा सन्ताि जन्िाउिे भन् िे प्रश् िहरूिा ध्याि कर्दर्दा, नतिीहरूल ेयो 

कुरािा पनि ध्याि दर्दि पछन, दक परिेश् वरको अनभप्राय भिेको जुिसुक  दकनसिका िानिसहरूले पृ्वी भिुन होइि, तर उहाैँको 

स्वरूपका िानिसहरूद्वारा पृ्वी भिुन हो। साधारणरूपिा भन् िे हो भि,े सन्ताि पुिउन त्पार्दि गिन परिेश् वरल े िानिस र 

स् त्रीलाई छिछट, क्षिता र नजतिेवारी दर्दिुहुन्छ। तर यो कुरा हािीले यार्द गिुन पर्दनछ, दक बाइबलिा उल्लेि गररएअिुसार 

साैँचो धार्मिकता र पनवत्रता धारण गरेका परिशे् वरको स्वरूपका िानिसहरूद्वारा यो पृ्वीलाई भराउैँ र्द  ल जािु सब  पुु र् र 

िनहलाहरूको नजतिेवारी हो। 

उत्पनत्त १:२८ 

प्रश् ि ७ - पृ् वीलाई वििा रा् ि ेकाि िानिसहरूल ेकसरी परूा गर्दनछिर? 

रटप्पणी - परिेश् वरको निनतत पृ् वीलाई व्यवनस्र्त पािे काि यस्तो छ। 

(१) 'वििा ल्याउि'ु भन् ि ेिब्र्दको िानब्र्दक अर्न नवजयी हुि,ु अनधि गिुन, तानलि दर्दि,ु सन्तलुि निलाउि ुर र्दबाउि ुहुन्छ। 

त्यसकारण, लोग् िेिानिस र स्वास् िीिानिसको काि र लक्ष्य भिकेो सैँस्कृनतनवनहि परिेश् वरको सृनष्टिा सुसैँस्कृनत ल्याउिु हो। 

नतिीहरू निलरे बस् ि अयोग्य ठाउैँ हरूलाई नतिीहरूले बस् ियोग्य तुल्याउिु पछन, िेतीपातीको निनतत अयोग्य जनििलाई िेती 

गिन योग्य बिाउिु पछन र जङ्खगली जिावारहरूलाई तानलि दर्दएर घरपालुवा बिाउिुपछन। नतिीहरूले परिेश् वरको सृनष्टको 

प्राकृनतक नियिहरू पत्ता लगाउिुपछन, जसको ितलब भछनतक र रासायनिक नियिहरूलाई िानिसहरूको भलाइको निनतत 

प्रयोग गिुन हो। जे भए तापनि नवञाकाि, िेतीपाती र उद्योगको अभ्यास सीिाहरूनवनहिको छ ि! 

(२) 'वििा ल्याउि'ु भन् ि ेिब्र्दको अर्न सरंक्षण गिुन हो। 

त्यसकारण, िानिस र स्वास् िीिानिसको काि र लक्ष्य परिशे् वरको सृनष्टलाई र्दुु पयोग, िोर्ण र िास हुिबाट संरक्षण गिुन 

हो। पृ्वीिा भएका स्रोतहरूको प्रयोग गिन परिेश् वरल ेसीिाहरू तोदकदर्दिुभएको छ। पृ्वीको स्रोतहरूलाई िािनसहरूल े

रफ्िो स्वार्नपूर्मतको लानग अर्वा पृ्वीिा बसोबास गिे अरू िानिसहरूको नविासको लानग र्दुु पयोग गिुन हुैँर्द ि। 

िानिसहरूले वातावरण, हावा, पािी अर्वा भूनििा प्रर्दरु्ण हुिे गरी परिेश् वरको सृनष्टलाई र्दुु पयोग गिुनहुैँर्द ि दकिभि े

त्यसबाट प्राकृनतक सन्तलुि स्र्ायीरूपिा नबग्रेर बोट-नबु वा, जिावर र िानिसहरूको नविास हुिछे। िानिसहरूल ेपृ्वीको 

स्रोतहरूलाई व्यवनस्र्त पािन िसकेर त्यसलाई िेर फाल् िुहुैँर्द ि दकिभि ेयसले भोकिरी र गररबीलाई नितत्याउैँछ। प्रकाि 
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११:१८ िा परिेश् वरल ेपृ्वीलाई िास पािे िुलुकहरू, सरकारहरू र स निक िनिहरूलाई चेताउिी दर्दिुहुन्छ दक नतिीहरूल े

गलत काि गरे भि ेपरिशे् वरले नतिीहरूलाई िास पािुनहुिेछ! 

(३) यहाैँ उल्लनेित वििा ल्याउि ेकायनल ेससंारका सब  िानिसहरूलाई बाइबलीय अर्वा इसाई सैँस्कृनतिा ल्याउि ेकुरालाई 

सिे् छ। 

जुिसुक  राष्ट्रको सैँस्कृनतिा भएको नवश् व-र्दनृष्टकोण, सत्यताहरू, रस्र्ाहरू, अन्धनवश् वासहरू र िूल्य-िान्यताहरू त्यहाैँका 

िानिसहरूिा भएका र्दढृ नवश् वासहरू, अिुभवहरू, रचरणहरू, रपसी सतबन्धहरू, परतपराहरू र ररनतररवाजहरूद्वरा प्रकट 

हुिे गर्दनछ। 

पापिा पति भएपनछ संसारका सब  राष्ट्रहरूका सैँस्कृनतहरू नबस्तार  जीनवत परिशे् वर र उहाैँको सैँस्कृनतबाट टाकढर्द  गयो। 

वर्ौंसति िानिसहरू परिेश् वरनबिा ि  नजए र नतिीहरूले रफ्िा सैँस्कृनतरहरूद्वारा घरी-घरी पापपणून दक्रयाकलापहरूिा 

सिावेि भए। परिेश् वरको उदे्दश्य िानिसहरूलाई िात्र पररवतनि गिुन होइि, तर नतिीहरूका सैँस्कृनतहरूलाई पनि पररवतनि 

गिुन हो! परिेश् वर नविेर् सैँस्कृनत भएका रफ्िा नविेर् जिहरू सृनष्ट गिन चाहिुहुन्छ, जसलाई यस संसारिा 'राज्यको 

सैँस्कृनत' अर्वा 'परिेश् वरको राज्यको सैँस्कृनत' भनिन्छ! बाइबलिा परिशे् वरको प्रकािको िु्य उदे्दश्य भिेको िािवीय 

रचरण भएकोल ेगर्दान बाइबलका निक्षाहरू प्रत्यक्षरूपिा सैँस्कृनत पररवतनि गिुनपि ेकुराप्रनत लनक्षत छ!  

उत्पनत्त १:२८ 

प्रश् ि ८ - िानिसहरूल ेपृ् वीिा िासि गि ेकाि कसरी परूा गर्दनछिर? 

रटप्पणी - 

(१) 'िासि गिुन' भन् ि ेिब्र्दको िानब्र्दक अर्न अनधि गिुन अर्वा नियन्त्रण गिुन हो। 

त्यसकारण, लोग् िेिानिस र स्वास् िीिानिसको काि र लक्ष्य भिेको परिशे् वरले रकाििा, जनिििा र सिु्र िा सृनष्ट 

गिुनभएको जीव-जन्तुहरूलाई नियन्त्रण गिुन हो। उर्दाहरणको लानग हािी नहतोपर्देि १२:१० िा यसरी पढ्छछ ैँ, एधिी 

िानिसले रफ् िो पिुको वास् ता गछन, तर र्दषु् टको सब भन् र्दा र्दयालु काि पनि निर्दनयी हुन् छ।ए त्यसकारण इसाई पि-ु

पन्छीहरूप्रनत निर्दनयी हुिुहुैँर्द ि बु  रफूसैँग भएका त्यस्ता र्ोकहरूको राम्रोसैँग वास्ता गिुनपर्दनछ। त्यस गरी इसाईहरूल े

परिेश् वरको सतपणून सृनष्टको राम्रोसैँग रेिर्देि र वास्ता गिुनपर्दनछ। 

(२) िानिसको काि-कतनव्य भिकेो यस्ता जिावरहरू, चराहरू र िाछाहरू िानिसहरूको फाइर्दाको निनतत प्रयोग गिुन हो। 

िानिसहरूले नतिीहरूिानर् बुनि र नववेकपूणन निणनयसार् िासि गिुनपछन, तादक त्यसबाट िानिसहरूको भलाइ हुि सकोसर। 

पापिा पति हुिुभन्र्दा पनहल ेपरिेश् वरले िानिसहरूलाई िािको निनतत नबउ भएको हरेक बोट-नबु वा र नबउ भएको फलको 

हरेक रूि दर्दिुभएको नर्यो। तर पापिा पति भएपनछ अनि पापपूणन संसारको जलप्रलयद्वारा नविास भएपनछ परिशे् वरल े

िानिसहरूलाई िािाको निनतत हरेक दकनसिको जिावार, िाछा र चरा दर्दिुभयो। उत्पनत्त ९:३ िा हािी यसरी पढ्छछ ैँ, 

एजीनवत-जीवात सब  नतिीहरूका निनत त रहारा हुिछेिर । ि ले हररया विस् पनत नतिीहरूलाई दर्दएझ ैँ सब  र्ोक ि 

नतिीहरूलाई दर्दन् छु।ए 

(३) िासि गि ेकाि जिावरहरू, िाछाहरू र चराहरूिा सीनित छ। 

यहाैँ िासि गिे कुराल े कुि  िानिसले अरू िानिसहरूिानर् िासि गि े भिेको होइि। यसको अर्न केही िानिसहरूल े

ििोिािी ढङ्खगिा अरू िानिसहरूलाई िासि गिे, अत्याचार गिे, र्दास बिाउि ेअर्वा िाि ेकाि गिुन भेिेको होइि। एउटा 

राष्ट्रल े अको राष्ट्रिानर् िासि गि े कुि  हक छ ि। त्यस गरी कुि  राष्ट्रल े रफ्ि  र्देिका िानिसहरू अर्वा नवर्देिहरूलाई 

अत्याचार गिे, र्दास बिाउिे अर्वा सतावट दर्दिे कुि  हक छ ि! 

प्रत्येक राष्ट्रल े नजउिेपि ेसिय र स्र्ाि परिेश् वरल ेतोक् िुभएको छ (प्रेररत १७:२६-२७)। तर पृ्वी र यसिा भएका सब  

स्रोतहरू बाइबलको परिेश् वरको हो (भजि २४:१) र पृ्वीको कुि  नविेर् भाग रफ्िो सतपनत्त हो भन् िे हक कुि  राष्ट्रको छ ि। 

वास्तविा िानिसहरू परिशे् वरका सतपनत्तहरूको रेिर्देि गिे भण्डारेहरू िात्र हुिर! 

(४) के इसाईहरू िासि गि ेअनधकारहरूिा सिाविे हुि सक्छिर? 

पुरािो करारिा यहूर्दाका राजा र्दारर्दलाई छोडेर अरू िानिसहरू जस्त : िोिा, योसेफ, र्दानिएल र िहतेयाहजस्ता 

िानिसहरू निश्रर्देि, बेनबलोि र पर्मसया (फारस) को सरकारको उ् च स्र्ाििा नर्ए। अनि नतिीहरूको हरेक िानिसिानर् 

राम्रो प्रभाव नर्यो। ियाैँ करारिा हिेे हो भि ेनिकोर्देिस यहूर्दीहरूको िासि गि ेरनधकाररक संस्र्ाका सर्दस्य नर्ए। लूका ७ 

अध्याय र प्रेररत १० अध्यायिा रोिी सेिाका अनधकारीहरू इसाई भएका घटिाहरू उल्लेनित छिर। प्रेररत ८ अध्यायिा 
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इनर्योनपयाको िहत्वपूणन अनधकारी इसाई भए। प्रेररत १३ अध्यायिा साइप्रसका बडाहादकि इसाई भए। त्यस गरी प्रेररत 

१७ अध्यायिा हिे ेहो भि ेएर्ने्सको पररर्र्दर को सर्दस्य इसाई भएको रे्द्र्दछछ ैँ। 

सिाजको हरेक तह र तप् काका िानिसहरूलाई बचाउि येि ूख्रीष्ट रउिुभएको छ। यसले अनधकार भएका िानिसहरूलाई 

पनि सिे्छ। राष्ट्रिा अनधकार भएका िानिसहरू इसाई भएपनछ नतिीहरूल ेरफ्िो पर्द र ओहोर्दाबाट राम्रो प्रभाव पािन 

सक्छिर। १ नतिोर्ी २:१-४ िा इसाईहरूलाई सब  दकनसिका िानिसहरूका लानग प्रार्निा गिन रग्रह गररएको छ;  नविेर् गरी 

राजाहरू र अनधकार गिे उ् च पर्दिा भएकाहरूका लानग प्रार्निा गिून भनिएको छ, दकिभिे नतिीहरू सत्यको ञाकाििा ररिर 

र बाचूिर भिी परिशे् वर चाहिहुुन्छ। तसर्न, र्देििा िासि गि ेअनधकारीहरूका लानग इसाईहरूल ेप्रार्निा गिन रवश्यक छ! 

प्रेररतहरूले िासि गिे अनधकारीहरूसािु गवाही दर्दिेछिर भिी येिूले भन् िुभयो (ित्ती १०:१७-२०;  प्रेररत २३:११;  १ पतु्रस 

२:१५ सैँग तुलिा गिुनहोसर)। 

(५) िासि गि ेकुराल ेपृ् वीभन्र्दा बानहरको ब्रह्माण्डलाई सिे् ि ुहुैँर्द ि। 

पृ्वीिा र्ुप्र  िानिसहरू गररबी र भोकिरीिा नजइरहकेा हुिाले िानिसहरूले बहुिूल्य धि-सतपनत्त र स्रोत-साधिहरूलाई 

बानहरी अन्तररक्षका कुराहरू पत्ता लगाउि िचन गिुन हुैँर्द ि!  

चरण ४ - लाग ूगिुन                              प्रयोगहरू 

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

नसकेको कुरा बाै्ँ िहुोसर र ले्  िुहोसर - एकले अको व्यनिलाई दर्दिाग नियाउि लगाऔैँ र उत्पनत्त १:२४-२:२५ बाट 

सतभानवत प्रयोगहरूको सूची बिाउिुहोसर। 

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

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

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

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

(१) उत्पनत्त १:२४-२:२५ बाट निकानलएका सतभानवत प्रयोगहरू 

१:२७ परिेश् वरले तपाईंलाई यस संसारिा उहाैँको रफ्ि  स्वरूपिा सृनष्ट गिुनभएको छ भन् ि ेकुरािा सचेत हुिुहोसर। 

१:२८ परिेश् वरका स्वरूप भएका िानिसहरूद्वारा यो पृ्वीलाई भराउिे काििा सदक्रयरूपिा सहभागी हुिुहोसर। रफ्िा 

छोरा-छोरी अरूका छोरा-छोरीहरूलाई येि ूख्रीष्ट को हुिुहुन्छ भिी नचन् ि र येि ूख्रीष्टको स्वरूपिा पररवतनि हुैँर्द  

जाि तानलि दर्दिुहोसर। 

१:२८ एउटा नवद्यार्ीजस्त  भएर परिेश् वरको सृनष्टको प्राकृनतक नियिहरू पत्ता लगाउिहुोसर;  जसको ितलब 

नजतिेवारीपूणन तवरले नवञाकािलाई अभ्यास गिुन हो, र भछनतक र रसायनिक नियिहरूलाई िानिसहरूको भलाइको 

निनतत प्रयोग  गिुन हो। 

१:२८ परिेश् वरको सृनष्ट र्दुु पयोग हुि, िोर्ण हुि र िास हुिबाट बचाउि त्यसलाई संरक्षण गिुनहोसर। 

१:२८ संसारका सब  िानिसहरूका िाझिा बाइबलीय अर्वा इसाई सैँस्कृनत ल्याउि ेकोनसस गिुनहोसर। 

१:२८ िानिसहरूको भलाइ हुि ेगरी पृ्वीिा भएका चराहरू, जिावरहरू र िाछाहरूको प्रयोग गिनको निनतत बुनि र 

नववेकसार् निणनयहरू गिुनहोसर। 

१:२८ यदर्द कुि  इसाई िलुुकिा अनधकार भएको उ् च स्र्ाििा छ भिे उसलाई सकेसति सिाजिा राम्रो प्रभाव पािन 

दर्दिुहोसर। 

(२) उत्पनत्त १:२४-२:२५ बाट निकानलएका व्यनिगत प्रयोगका केही उर्दाहरणहरू 

इसाईहरूका निनतत परिेश् वरल ेदर्दिुभएको साैँस्कृनतक काि-कतनव्यको बारेिा ि ल ेराम्रोसैँग बुझेको छु। इसाई नजतिेवारीको 

िहत्वपूणन पक्ष भिेको परिशे् वरको सृनष्टको संरक्षण गिुन हो। त्यसकारण, हािी इसाईहरूल े नित िनलनित कुराहरूिा 

गतभीररूपिा ध्याि दर्दि रवश्यक छ: 

 प्राकृनतक नविासलाई रोक् िु र वातावरणीय सन्तलुि नबग्रि िदर्दिु;  जस्त : पृ्वीको वररपरर भएको ओजोि तहलाई िास 

हुिबाट रोक् िु, पािी बसानउिे वि-जङ्खगलको नविास रोक् ि,ु जिावरहरू चिे चउरको संरक्षण गिुन र िािाको क्रिलाई 

निरन्तरता दर्दि ेजीव-जन्तुहरूको नविासलाई रोक् ि ुरदर्द। 
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 पृ्वीको प्रर्दरु्णलाई रोक् िु;  जस्त : नवर्ाल ुपर्दार्न र उद्योगहरूबाट निस्केका फोहर वस्तुहरूलाई िर्दीहरू र तालहरूिा 

फाल्र्दा हुि े पािीको प्रर्दरु्णलाई रोक् िु, अनियनन्त्रत औद्योगीकरण र पुरािा यातायातका साधिहरूबाट हुिे हावाको 

प्रर्दरु्णलाई रोक् िु, र त्यस गरी ध्वनि प्रर्दरु्णलाई रोक् िु रदर्द। 

 कृनर् नवञाकाििा भइरहकेा हानिकारण दक्रयाकलापहरूलाई रोक् िु;  जस्त : िानिसल ेिािे जीव-जन्तुहरूिा वृनि गराउि े

हिोिको प्रयोगलाई रोक् ि,ु िािे कुरालाई स्ि िदर्दिे रसायिहरू र हानिकारक रङ्खगहरूको प्रयोगलाई रोक् िु र बोट-

नबु वाहरूिा वंिािुगतरूपिा स्वरूप पररवतनि गिे व ञाकानिक गनतनवनधहरूलाई रोक् ि ुरदर्द। 

 औद्योनगक नवञाकाििा भइरहकेा हानिकारक दक्रयाकलापहरूलाई रोक् िु;  जस्त : रणनवक र परिाणु हातहनतयारको 

उत्पार्दिलाई रोक् िु अनि ज नवक र रसायनिक पर्दार्नहरूको उत्पार्दिलाई रोक् िु रदर्द। 

 और्नध नवञाकाििा भइरहकेा हानिकारक दक्रयाकलापहरूलाई रोक् िु;  जस्त : छोरा-छोरो चाहहर्द ि भिरे गभनपति गिुन, 

स्वे्छा र र्दयापूणन हत्या र िानिसजानतिा प्रयोग हुि ेवंिािगुत पररवतनिको व ञाकानिक गनतनवनधहरू रदर्द। 

ि यो कुरािा नवश् वस्त भएको छु, दक परिेश् वरल े िण्डलीलाई सुतपिुभएको साैँस्कृनतक कायन प्राकृनतक कुराहरूिा 

सीनित छ ि। रवश्यिाअिुसार यसले बछनिक, भाविात्िक, सािानजक र रनत्िक कुराहरूलाई सिे्र्दछ। 

 िकारात्िकरूपिा भन् ि ेहो भि ेइसाईहरूले झूट, अश् लील गनतनवनध, ंहसाजस्ता कुराहरूको नवरोधिा ल्ि ुपर्दनछ, जुि 

अनहले पत्र-पनत्रकाहरू, टेनलनभजि, इन्टरि ेर र्देिावटी व्यापारहरूद्वारा फ नलरहकेो छ। गभनपतिलाई व धानिक बिाउि े

र सिनलङ्खगी दक्रयाकलापहरू नतिीहरूल े नवरोध गिुनपछन। त्यस गरी जातीय भेर्दभाव र भ्रष्टचारको पनि इसाईहरूल े

नवरोध गिुनपछन। जुवा-तास र नवनभन् ि दकनसिका छलपूणन नच्ाहरूको नवरोधिा पनि इसाईहरू उ्िुपछन दकिभिे यस्ता 

कुराहरूले धेर  िानिसहरूलाई र्दासत्विा रािेको छ। त्यस गरी नतिीहरूले नवनभन् ि दकनसिका लागू और्नधहरूको 

उत्पार्दि र प्रयोगलाई नवरोध गिुनपछन। 

 सकारात्िकरूपिा भन् िे हो भिे इसाईहरूले रफ्िो इसाई नवश् वासलाई फ लाउैँ र्द  िानिसहरूको भनिहीिता र 

अनवश् वासिानर् िासि गिुनपर्दनछ। नतिीहरू इसाईहरूका िाझिा नवद्यिाि अपररपक् वता र फलनवनहि अवस्र्ालाई 

चेला नििानणको प्रदक्रयाद्वारा िासि गि े काििा सहभागी हुिुपर्दनछ। अस्पताल, वृिाश्रि, अिार्ालय, निक्षा दर्दि े

नवद्यालयजस्ता असल संस्र्ाहरू नििानण गिे काििा इसाईहरू सहभागी हुिुपर्दनछ र त्यस गरी परिशे् वर नवरोधी 

झुकाउलाई हटाउैँ र्द  साैँचो इसाई प्रभावलाई फ लाउिे स्वस्र् पुिसृनजिात्िक दक्रयाकलापहरूिा सदक्रय हुिुपर्दनछ। 

नतिीहरूल े सिस्यािा परेकाहरूलाई पराििन दर्दएर नतिीहरूको तोनडएको जीविलाई निको पािुनपर्दनछ। यसरी 

िण्डलीको साैँस्कृनतक दक्रयाकलापहरूल े िानिसको सतपूणन पक्षहरूिानर् ध्याि दर्दन्छ, सृनष्टको सब  भागहरूिा ध्याि 

दर्दन्छ र िािवीय सैँस्कृनतको हरेक पक्षलाई ध्याि दर्दन्छ! 
  

चरण : ५ - प्रार्निा                                    प्रनतदक्रया 

उत्पनत्त १:२४-२:२५ िा परिशे् वरले नसकाउिुभएको एउटा सत्यताको लानग हािी सब  पाल पालो प्रार्निा गरछ ैँ। 

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

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

भन् िे कुरा यार्द गिुनहोसर। 
  

  

  

५ प्रार्निा (८ नििेट)                               अन्तरनबन्ती प्रार्निा 

अरूहरूको लानग प्रार्निा गिुनहोसर 
  

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

६ गहृकायनको तयारी (२ नििेट) 

अको पाठको निनतत 
  

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

लगाउिुहोसर।) 
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१. प्रनतविता - चेलाहरू बिाउिे काििा प्रनतवि हुिुहोसर। अको व्यनिसैँग अर्वा िानिसहरूको सिूहिा उत्पनत्त १:२४-

२:२५ बाट प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा बाइबल अध्ययि गिुनहोसर। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - उत्पनत्त १२:१- १५:२१ बाट प्रत्येक दर्दि रधा अध्याय पढेर परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउिुहोसर। िि पिे सत्यता पत्ता लगाउिे नवनध प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणी बिाउिुहोसर। 

३. पर्द कण्ठ गिुनहोसर - 'पापको स्वभाव' - रोिी २:२३। रफूल े कण्ठ गरेका पाैँच बाइबल पर्दहरू र्द निक पिुरवलोकि 

गिुनहोसर। 

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

(भजिसङ्खग्रह ५:३)। 

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

पाएका कुराहरू, बाइबल पर्द कण्ठ गरेको कुराहरू, बाइबल अध्ययि गर्दनको कुराहरू र यो तयारीको कुराहरू ले् िुहोसर। 
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पाठ २७ 

१ प्रार्निा 

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

२ रराधिा  (२० नििेट)                    [परिेश् वरको नविरे्ता] 

परिशे् वरलाई जान् ि सदकन्छ 
 

 

परिेश् वर िानिसको हातले बिाएको िूर्मत हुिुहुन् ि अर्वा उहाैँ कुि  र्दिनििास् त्री वा अगिविाको नवचारद्वारा रनचएको 

र्देवता हुिुहुन् ि। बाइबलको परिेश् वर प्रकािको परिेश् वर हुिुहुन्छ। बाइबलको परिेश् वरलाई जान् ि सदकन्छ! 

१. प्रकािको परिशे् वर 

यि या ४६:१-१३ पढ्िुहोसर। परिेश् वरल े पत्र्र धातुहरूबाट बनिएका िूर्मतहरूलाई, र्दिनििास् त्रीहरू र अगिविाहरूल े

रचेका र्देवताहरूलाई र नतिीहरूलाई पुज् िेहरूलाई नतिीहरूका र्देवताहरू जीनवत छिर भिी प्रिानणत गरेर र्देिाउि चेताउिी 

दर्दिुहुन्छ। ती िूर्मतहरू र र्देवताहरूल ेकनहल्य  केही कुराहरू घोर्णा गरेको र पनछ गएर साैँ् च  पूरा भएका छिर भिी र्देिाउि 

उहाैँले नतिीहरूलाई चुिछनत दर्दिुहुन्छ! िूर्मतहरू, अरू धिनका र्देवताहरू र नतिीहरूलाई पुज् िेहरूसैँग बताउिको लानग केही 

छ ि! नतिीहरूका िूर्मतहरू अर्वा र्देवताहरूल े केही कुरा घोर्णा गरेका अनि पनछ त्यो साैँचो भएको छ भिी र्देिाउि 

नतिीहरूसैँग कुि  प्रिाण छ ि! 

साैँचो अनि एक िात्र जीनवत परिशे् वरल े रफूलाई तल लनेिएझ ैँ रफूलाई स्पष्टसैँग प्रकट गिुनहुन्छ तादक िानिसहरूल े

उहाैँलाई जान् ि सकूिर। 

बाइबलका परिशे् वरलाई कस ल ेसनृष्ट गरेको होइि। 

सुिारहरूल े सुि र चाैँर्दीबाट िूर्मतहरू बिाउैँछिर (यि या ४६:६)। तर परिेश् वरल ेि  ती सुिारहरूलाई सृनष्ट गिुनभएको हो! 

र्दिनििास् त्रीहरूका 'र्देवताहरू' र 'धिनहरू' िानिसहरूका रचिा हुिर। तर ती िानिसहरूलाई परिेश् वरल ेि  सृनष्ट गिुनभयो। 

बाइबलको परिशे् वरलाई कस सैँग तलुिा गिन सककर्द ि। 

िूर्मतहरूलाई तराजूिा रािेर जो् ि सदकन्छ (यि या ४६:६)। र्दिनििास् त्र र रधुनिक धिनलाई िानिसको प्राणिा सीनित 

पाररन्छ अर्वा गनणतीय इकाइिा झाररन्छ। तर बाइबलिा प्रकट हुिुहुिे परिेश् वर अतलुिीय हुिुहुन्छ (यि या ४६:५)। 

बाइबलको परिशे् वरल ेिात्र रफूलाई िािव इनतहासिा प्रकट गिुनभएको छ। 

िूर्मतहरूले कनहल्य  कुि  कुरा प्रकट गरेका छ ििर दकिभिे वास्तविा नतिीहरूको अनस्तत्व छ ि। नतिीहरू िरेका छिर। अरू 

धिनहरूका र्देवताहरू बाइबलको परिेश् वर पृ्वीिा येिू ख्रीष्टद्वारा प्रकट हुिुभएझ ैँ गरी कनहले पनि प्रकट भएका छ ििर। त्यस ल े

ती धिनहरूका अिुयायीहरूले रफ्िा र्देवताहरूसैँग सतपकन  गिन िानर् उनक् लिु पछन। बछि धिानलतबीहरू रठ वटा िागनहरूद्वारा 

िानर् उक्लन्छिर, नहन्र्द ू धिानलतबीहरू योगको ञाकाि, भनि, असल कािहरू अर्वा तन् त्र-िन् त्रद्वारा रफ्िा र्देवाताहरूलाई 

भे्ि िानर् उक्लन्छिर। त्यस गरी यहूर्दी र अरू धिनका िानिसहरू धार्मिक व्यवस्र्ा, रीनत-ररवाजहरू, परतपराहरू र धार्मिक 

कािहरूद्वारा िानर् उक्लि कोनसस गछनिर। तर बाइबलको परिेश् वर िािव इनतहासको सु वातर्देनि ि  स्वयिर पृ्वीका 

िानिसहरूसािु प्रकट हुिुभयो दकिभिे उहाैँ साैँ् च  अनस्तत्विा हुिुहुन्छ र साैँ् च  नजउिुहुन्छ (यि या ४६:९)! बाइबलको 

परिेश् वर येि ूख्रीष्टिा िािव स्वभाव धारण गिुनभएर रफ्िो सृनष्ट र िािव इनतहासिा प्रवेि गिुनभएको छ अनि हािीसैँग 

बस् ि र हािीलाई बचाउि पृ्वीिा ओर्मलरउिुभएको छ (यि या ९:६-७;  यूहन् िा १:१,१४)। 

बाइबलको परिशे् वरल ेिात्र भनवष्यिा हुिरउि ेकुराहरू घोर्णा गिुनभएको छ। 

िूर्मतहरूल ेभनवष्यिा हुि रउिे कुि  कुरा कनहल्य  घोर्णा गरेका छ ििर! त्यस गरी संसारको र्दिनििास् त्रहरूका अरू धिनहरूका 

र्देवताहरूले पनि पनछ इनतहासिा साैँ् च  हुिरउिे कुि  घटिा घोर्णा गरेका छ ििर। तर सृनष्टको सुु र्देनि ि  परिशे् वरल े

पृ्वीिा भनवष्यिा के हुिछे भन् िे कुराहरू घोर्णा गिुनभएको छ (यि या ४६:१०)! िुनिर्दाता रएर ि तािलाई िास 

पािुनहुिेछ भन् िे घटिा येि ूख्रीष्ट रउिुभन्र्दा हजारछ ैँ वर्न पनहल ेि  परिेश् वरल े सुु का िानिसहरूलाई (रर्दि र हव् वालाई) 
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घोर्णा गिुनभयो (उत्पनत्त ३:१५)! इस्राएलीहरू निश्रर्देििा निवाननसत हुिुपिेछ भन् िे कुरा वास्तनवकतािा रउिुभन्र्दा २०० 

वर्नभन्र्दा पनहल ेि  अब्राहािलाई घोर्णा गररएको नर्यो (उत्पनत्त १५:१३-१४)। नतिीहरू बेनबलोिको निबानसि जािुपिछे 

भन् िे कुरा िोिाल े कररब ९४० वर्नपनहले ि  घोर्णा गरे (व्यवस्र्ा २८:४५-६३)। यिे ू ख्रीष्ट पृ्वीिा िािव िरीरिा 

रउिुहुिछे भन् ि ेबारेको ६० भन्र्दा बढी अगिवाणीहरू उहाैँ यहाैँ रएर ती कुराहरूलाई परूा गिुनभन्र्दा २००० र्देनि ५०० 

वर्न पनहल ेि  भनवष्यवाणी भइसकेका नर्ए! 

बाइबलको परिशे् वरल ेिात्र रफ्िा िानिसहरूलाई बोक् िुहुन्छ। 

िूर्मतहरूलाई पुज् िेहरूल ेरफ्िा काैँधिा बोकेर िलगेेसति ती िूर्मतहरू रफ  एक ठाउैँबाट अको ठाउैँिा सिन पनि सक्र्द ििर 

(यि या ४६:७)। तर परिेश् वरले रफ्िा जिहरूलाई नतिीहरूका जन्िर्देनि ि  बोक् िुहुन्छ (यि या ४६:३-४ि;  व्यवस्र्ा 

१:३१)! 

बाइबलका परिशे् वरल ेिात्र प्रार्निाहरू सनु् िहुुन्छ। 

िूर्मतपुजकहरूल े गरेको पुकाराको उत्तर ती िूर्मतहरूल े कनहले पनि कर्दर्द ि (यि या ४६:७ि)! अरू धिनका र्देवताहरूल े

िानिसहरूको प्रार्निा सुन् ि सक्र्द ििर। नतिीहरूल े रफ्िा र्देवताहरूलाई बोलाउैँिर, तर ती र्देवताहरूले कनहल े पनि 

नतिीहरूसैँग बोल्र्द ििर! त्यसको नवपरीत, बाइबलको परिशे् वरले सध ैँ रफ्िा जिहरूको प्रार्निा सुन् िुहुन्छ (यि या ६५:२४) र 

नतिीहरूसैँग व्यनिगतरूपिा बोल् िुहुन्छ! 

बाइबलको परिशे् वरल ेिात्र बचाउिहुुन्छ। 

िूर्मतहरूल े कस लाई छुटकारा दर्दि सक्र्द ििर (यि या ४६:७ग)। नतिीहरूलाई बोक् ि े पिुहरूबाट पनि नतिीहरूल े छुटकारा 

पाउि सक्र्द ििर (यि या ४६:१-२)। तर बाइबलको परिेश् वरले रफ्िा जिहरूलाई बन्धिबाट छुटकारा दर्दिुहुन्छ (यि या 

४६:४ग), र नतिीहरूलाई नतिीहरूका पापहरूबाट बचाउिुहुन्छ (यि या ४३:२५)! 

इनतहासभरर हिेे हो भिे केही िानिसहरूले सुि, चाैँर्दी र काठबाट नवनभन् ि िूर्मतहरू बिाएका छिर। अरू िानिसहरूले चाहह 

रफ्िा दर्दिागिा र्देवताहरूलाई रचेका छिर। नतिीहरूले िानिसको बुझाइ र सिझअिुसार र्दवेता कस्तो हुिुपछन भिी सोचेका 

छिर;  जस्त : यहूर्दीहरूले रफ्िा र्देवताको स्वभावलाई गनणतीय इकाइद्वारा व्या्या गिन सदकन्छ भिी नवचार गरेका छिर। 

यहूर्दी व्यवस्र्ाहरू पालिा गरे िात्र नतिीहरूका र्देवताल े िानिसहरूलाई बचाउिु हुन्छ (धिी ठह् याउिुहुन्छ) भिी 

नतिीहरूल ेनवश् वास गर्दनछिर। फररसीहरूल ेनतिीहरूका व्यवस्र्ािा अरू ६१३ वटा िािव-निर्मित व्यवस्र्ाहरू र्पेका छिर, 

जसिध्ये २४८ वटा रञाकाहरू हुिर भिे ३६५ वटा चाहह निर्धेाञाकाहरू छिर। इस्राएल राष्ट्रका िानिसहरू िात्र परिशे् वरका 

जिहरू हुिर भिी यहूर्दीहरूले बुझेका छिर र सोही कुराको घोर्णा गछनिर। यसरी यहूर्दीहरूका ईश् वर एउटा नविेर् जानत, 

नविेर् राष्ट्र र नविेर् धिनका र्देवता भएको छ! 

तर ईश् वरको बारेिा नतिीहरूको र्दनृष्टकोण बाइबलिा प्रकट हुिुहुि े जीनवत परिशे् वरको जस्तो छ ि! ईश् वरको बारेिा 

नतिीहरूको र्दनृष्टकोण िानिसले बिाएको धिनको नवचारधारा िात्र हो! नतिीहरूको बारेिा बाइबलको परिशे् वर यसो 

भन् िुहुन्छ, एयी िानिसहरू िुि र्देिाउि िेरो िनजक रउैँछिर  र ओठल ेिेरो रर्दर गछनिर , तर नतिीहरूको दयर्दय भि ेिर्देनि 

टाढा छ। िप्रनतको नतिीहरूको रराधिा केवल िानिसहरूल े नसकाएका नवनधहरू हुिर ए (यि या २९:१३;  िकून स ७:६-७)। 

बाइबलको परिेश् वर अतुलिीय हिुहुन्छ भिी यि याल े नतिीहरूलाई घोर्णा गछनिर (य िया ४६:५)। एअनघ-अनघका पुरािा 

कुराहरूलाई सत झ। ि परिेश् वर हुैँ, र अरू कोही छ िैँ। ि परिेश् वर हुैँ, िजस् त  अरू कोही छ ि। रदर्दर्देनि अन् तसत िको, र 

प्राचीि सियर्देनि हुि रउिेसत िको जािकारी ि दर्दन् छु। ि भन् छु: िरेो अनभप्राय ठहिछे, र ि ले चाहकेो सब  पूरा गिेछु। 

पूवनबाट ि निकारी पन्क्षी बोलाउैँ छु, र टाढा र्दिेबाट िेरो अनभप्राय पूरा गिन ि एक जिा िानिसलाई बोलाउैँ छु। ि ले जे 

भिेको छु, त् यो ि गिछुे। ि ले जे योजिा बिाएको छु, ि त् यो गिे ि  छु (यि या ४६:९-११)! 

२. प्रकािको िध्यस्र्कतान 

ित्ती ११:२५-२७ पढ्िुहोसर। बाइबलको परिेश् वरको साैँचो ञाकाि प्रभु येि ूख्रीष्टद्वारा िात्र रउैँछ। अनि जसलाई येि ूख्रीष्टल े

यो ञाकाि प्रकट गिन चाहिुहुन्छ, उहाैँल े नतिीहरूलाई सो दर्दिहुुन्छ। परिशे् वर र िानिसहरूबीचको िध्यस्र्कतान यिे ू ख्रीष्ट 

हुिुहुन्छ (१ पतु्रस १:१०-१२)। जजसले यिेू ख्रीष्टलाई जान्र्दछिर, नतिीहरूल े नपता परिशे् वरलाई पनि जान्र्दछिर  

(यूहन् िा ८:१९)। 
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रराधिा गिुनहोसर। 

सिहको अगवुा - परिेश् वर अनसनित हुिुहुन्छ भन् ि ेउहाैँको नविेर्ताको िनतत उहाैँको रराधिा गिुनहोसर। तीि-तीि जिा 

भएको सािो सिूहिा रहरे रराधिा गिुनहोसर। 

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

उत्पनत्त १२:१-१५:२१ 
 

तोदकएको बाइबल िण्ड (उत्तपनत्त १२:१-१५:२१) बाट परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा, के कुरा नसक् िुभएको छ, 

त्यसबाट छोटकरीिा पाल पालो बाैँ्िुहोसर (अर्वा तपाईंको िोटबुकबाट पढ्िुहोसर)। 

अरूले बाैँ्र्द गरेको कुरा सुन् िुहोसर, उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई स्वीकार गिुनहोसर तर उसल ेबाैँडेको 

कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

४ निक्षा (७० नििेट)                                   [ससुिाचार] 

ससुिाचारको अवधारणा - भाग २ 
 

पररचय 

िानिसहरूलाई सुसिाचार सुिाउिे बेलािा हािील ेप्रयोग गिे िब्र्दहरूका अर्नलाई राम्रोसैँग व्या्या गिन सक् िुपछन। यी 

िब्र्दहरूका अवधारणाहरू बुझ्ि िानिसहरूलाई सहायता गिुनहोसर;  जस्त : 'पाप', 'िृत्यु' र 'न्याय' (निर्देनिका १, पाठ २ 

हिेुनहोसर)। त्यस गरी 'दकि येि ूख्रीष्ट िात्र परिेश् वर नपताकहाैँ पुग् िे बाटो हुिुहुन्छ' र 'येि ूख्रीष्टिा नवश् वास गिुन भिेको के हो' - 

यस्ता कुराहरूको अर्न पनि िोनलदर्दिु पछन, जसको बारेिा यस पाठिा चचान गररिेछ। 

क. यिेू ख्रीष्ट संसारको एक िात्र िुनिर्दाता हुिुभएकोले, उहाैँको िहत्व 

सुसिाचारको सन्र्देिले यसो भन्र्दछ, एअरू कस िा िुनि छ ि, दकिदक हािीले िुनि पाउिलाई स् वगनिुनि िानिसहरूिा अको 

कुि  िाउैँ  दर्दइएको छ िए (प्रेररत ४:१२)। 

नसकाउिहुोसर। 

दकि येि ूख्रीष्ट संसारको एकिात्र िुनिर्दाता हुिुहुन्छ? दकि अरू िुनिर्दाता भिाउैँ र्दाहरूल ेिानिसहरूलाई बचाउैँर्द ििर? यिे ू

ख्रीष्ट के कुराले िुनिर्दाता हुि योग्य ठहररिुभयो भन् िे कुरािा ध्याि दर्दिुहोसर। 

१. यिे ूख्रीष्टल ेअनद्वतीय र्दाबीहरू गिुनभयो। 

यूहन् िा ५:१६-३० पढ्िुहोसर। येिू ख्रीष्ट परिशे् वर नपताको बराबरी हुिुहुन्छ (यूहन् िा ५:१८;  १०:३०)। उहाैँसैँग परिेश् वर 

नपताको ईश् वरीय जीवि छ (यूहन् िा ५:२६)। उहाैँल े परिशे् वर नपताले गिुनहुिे काि गिुनहुन्छ (यूहन् िा ५:१९)। उहाैँल े

रनत्िकरूपिा िरेकाहरूलाई उठाउिुहुन्छ र अिन्त जीवि दर्दिुहुन्छ (यूहन् िा ५:२१,२४-२५)। त्यसको सार्  उहाैँल े

िारीररकरूपिा िरेकाहरूलाई पनि उठाउिुहुन्छ र अनन्ति न्यायको दर्दििा न्याय गिुनहुन्छ (यहून् िा ५:२१-२२,२८-२९)। 

यूहन् िा १०:३६-३८ पढ्िुहोसर। येिू ख्रीष्ट 'ि परिेश् वर हुैँ' भिी र्दाबी गिे िानिस िात्र हुिुहुन् ि (यूहन् िा १०:३३), तर उहाैँ 

परिेश् वरको पुत्र हुिुहुन्छ;  जसको ितलब परिशे् वरल े िािव स्वभाव धारण गिुनभएर स्वयिर रफूलाई प्रकट गिन र 

िानिसजानतलाई बचाउि सृनष्ट र िािव इनतहासिा प्रवेि गिुनभयो (यूहन् िा १०:३६)। परिेश् वर नपता परिशे् वर पुत्रिा 

हुिुहुन्छ;  त्यस गरी परिशे् वर पतु्र परिशे् वर नपतािा हुिुहुन्छ (यूहन् िा १०:३८)। अनि जे परिेश् वर नपताले गिुनहुन्छ;  सो 

परिेश् वर पुत्रल ेगिुनहुन्छ (यूहन् िा १०:३७)। 

यूहन् िा १४:६-१० पढ्िुहोसर। परिेश् वर पुत्र परिेश् वर नपताकहाैँ पुग् िे एकिात्र बाटो हुिुहुन्छ (१४:६)। परिेश् वर पुत्रल े

परिेश् वर नपतालाई प्रकट गिुनहुन्छ (१४:७,९)। येिलू े 'ि नपतािा छु र नपता ििा हुिुहुन्छ' भन् िुहुैँर्दा (१४:१०), उहाैँल े

रनत्िक एकताको िात्र कुरा गिुनभएको होइि तर उहाैँहरूको तत्विास् त्रीय अनस्तत्वको एकता छ भिी भन् िुभएको हो - 

परिेश् वर पुत्र र परिेश् वर नपतासैँग सिाि ईश् वरीय स्वभाव छ! त्यस कारणले गर्दान येि ू ख्रीष्टले यसो भन् िुहुन्छ: जब 

नतिीहरूले यिेूलाई र्दे्छछ, तब परिशे् वरलाई र्दे्छछ, र जब नतिीहरूले यिेूलाई जान्र्दछछ, तब परिशे् वरलाई जान्र्दछछ। 
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ित्ती १०:४० र लूका १०:१६ पढ्िुहोसर। यहाैँ येिू ख्रीष्टले भन् िुहुन्छ, दक जसले यिेूलाई ग्रहण गछन, त्यसल ेपरिशे् वरलाई 

ग्रहण गछन अनि जसले यिेूलाई इन्कार गछन, त्यसले परिेश् वरलाई इन्कार गछन! 

येिू ख्रीष्टका यी र्दाबीहरू व ध र जायज छिर दकिभि ेती अगिवाणीहरू पूरा भइसकेका छिर। 

यि या ७:१४;  ५३:५ पढ्िुहोसर। येि ूख्रीष्ट यस पृ्वीिा रउिुभन्र्दा कररब ७०० वर्न पनहल ेउि िुनिर्दातालाई 'परिेश् वर 

हािीसैँग' भनििछे र 'हािीलाई बचाउि उहाैँ हाम्रा पापहरूका लानग छेनडयो' भिी परिेश् वरल े अगिवाणी गिुनभयो। 

िुनिर्दाताको रगििसतबन्धी पुरािो करारिा उल्लेनित ६० वटा भनवष्यवाणीहरू येिू ख्रीष्टिा परूा भए। ती 

भनवष्यवाणीहरूिध्ये ३० वटा येिूको जीविको एक  दर्दििा पूरा भए! ती घटिाहरूलाई संयोग हुिर भन् ि असतभव छ! 

िुनिर्दाता रउिुहुिछे भिी स्वयिर परिशे् वरल ेि  भनवष्यवाणी गिुनभयो। र येि ूख्रीष्टल ेती सब  भनवष्यवाणीहरूलाई पूरा 

गिुनभयो। त्यसकारण, उहाैँका र्दाबीहरू सत्य छिर (निर्देनिका ३, पररनिष्ठ ४ िा उल्लेनित येि ू ख्रीष्टको बारेिा भएका 

अगिवाणीहरू हिेुनहोसर)। 

२. प्ररेरतहरूल ेयिे ूख्रीष्टको बारेिा अनद्वतीय घोर्णाहरू गरे। 

प्रेररत ४:१२ पढ्िुहोसर। िानिसहरूलाई बचाउिको निनतत परिेश् वरल ेएकिात्र िाउैँ  दर्दिुभएको छ भिी प्रेररतहरूल ेघोर्णा 

गरे। र त्यो िाउैँ  'येि ू ख्रीष्ट' हो! येि ू ख्रीष्ट िुनिको बाटो र्दिेाउिे अगिविा िात्र हुिुहुन् ि, तर उहाैँ त िुनिको निनतत 

एकिात्र बाटो हुिुहुन्छ! 

३. यिे ूर प्ररेरतहरूल ेगरेका घोर्णाहरू दकि पणूनरूपिा जायज छिर? 

ती घोर्णाहरू जायज छिर दकिभिे येि ूख्रीष्ट िात्र परिेश् वर र िानिसबीच िध्यस्र्कतान हुिुहुन्छ। 

यूहन् िा १:१-४,११-१२;  १ नतिोर्ी २:५ पढ्िुहोसर। ब्रह्माण्डको सृनष्टभन्र्दा पनहल े ि  परिेश् वरल े स्वयिर रफूल े सृनष्ट 

गिुनभएको सिय र स्र्ाििा प्रवेि गिे र येि ू ख्रीष्टिा िानिस हुिे निणनय गररसक् िुभएको नर्यो (१ पतु्रस १:२०)। अनि 

ब्रह्माण्डको सृनष्टभन्र्दा पनहल े ि  येिू ख्रीष्टद्वारा हािीलाई पनवत्र र र्दोर्रनहत िानिसहरू बिाउि परिेश् वरल े हािीलाई 

पनहल्य  चुनिसक् िुभएको नर्यो (एदफसी १:४)। स्वयिर परिेश् वर िािव इनतहासिा प्रवेि गिुनभयो र िानिसहरूलाई 

नतिीहरूका पापहरूबाट बचाउि पृ्वीको िािवजानतको भाग्य निधानरण गिुनभयो। त्यही कारणले यिेूले भन् िुभयो, एििा 

रहरे नपताल ेकाि गिुनहुन्छ (यूहन् िा १४:१०)। 

येिू ख्रीष्ट परिेश् वर र िानिसबीच एकिात्र िध्यस्र्कतान हुिुहुन्छ। 'िध्यस्र्कतान' भन् िे िब्र्दको अर्न परिशे् वर र िानिसबीच 

िडा हुिे व्यनि हो। त्यही व्यनिद्वारा अर्दशृ्य परिशे् वरले र्दशृ्य संसारिा काि गिुनहुन्छ। येिू ख्रीष्ट सृनष्टको िध्यस्र्कतान 

हुिुहुन्छ, दकिभिे परिेश् वरल े हरेक र्ोक केवल यिेू ख्रीष्टद्वारा सृनष्ट गिुनभयो (यूहन् िा १:३)। उहाैँ परिेश् वरको प्रकािको 

िध्यस्र्कतान हुिुहुन्छ, दकिभि ेयेि ूख्रीष्टद्वारा िात्र उहाैँल ेरफूलाई पणूनरूपिा िानिसकहाैँ प्रकट गिुनभयो (यूहन् िा १:४)। 

त्यस गरी उहाैँ िुनिको पनि िध्यस्र्कतान हुिुहुन्छ, दकिभि ेयिेू ख्रीष्टद्वारा िात्र परिेश् वरल ेरनत्िक सन्तािहरूलाई स्वीकार 

गिुनहुन्छ (यूहन् िा १:१२)। िध्यस्र्कतान हुिुभएकोल ेगर्दान, यिेू ख्रीष्टल ेिानिससैँग परिशे् वरको प्रनतनिनधत्व गिुनहुन्छ (ित्ती 

१:२३;  कलस्सी १:१५) अनि परिेश् वरसैँग िानिसको प्रनतनिनधत्व गिुनहुन्छ (१ यूहन् िा २:१-२)। 

ती घोर्णाहरू जायज छिर दकिभिे येि ूख्रीष्ट िात्र संसारको िनुिर्दाता हुि योग्य हुिुहुन्छ। 

येिू ख्रीष्ट िात्र परिशे् वर र िानिसबीच िध्यस्र्कतान हुिुहुन्छ र उहाैँ िात्र संसारको िुनिर्दाता हुिुहुन्छ, दकिभि े उहाैँ 

नित िनलनित तीि दकनसिले अनद्वतीय हुिुहुन्छ: 

 

 

 

  

(१) येि ूख्रीष्टले परिेश् वरलाई पूणनरूपिा प्रकट गिुनहुन्छ। 

उहाैँ िानिसको लानग परिेश् वरको नसि प्रकटीकरण हुिुहुन्छ। 

नहबू्र १:३;  यूहन् िा १:१,१४,१८;  दफनलप्पी २:६-८;  कलस्सी १:१५;  २:९ पढ्िुहोसर। 

यो संसारको सतपूणन इनतहासिा कुि  अको व्यनि अर्वा धार्मिक अगुवाले रफू अर्दशृ्य परिेश् वरको र्दशृ्य प्रकटीकरण हुैँ 

भिी घोर्णा गरेको छ ि! इनतहासिा कुि  अको व्यनि िानिसको स्वरूप धारण गि ेईश् वर छ ि;  जसको ितलब कुि  

अको ईश् वर इनतहासिा िानिसको स्वभाव धारण गरेर िानिसहरूसैँग बसेको छ ि। येिू ख्रीष्ट परिेश् वरको िनहिाको 

चिक हुिुहुन्छ, जसको अर्न पनवत्रता र प्रेिजस्ता परिशे् वरको ईश् वरीय नविेर्ताहरूको र्दशृ्य प्रकटीकरण हो। येि ू

ख्रीष्टले परिेश् वरको र्दुु स्त  प्रनतनिनधत्व गिुनहुन्छ, जसको अर्न उहाैँ परिेश् वरको वास्तनवकता अर्वा िहत्वपूणन 

स्वभावको र्दुु स्त प्रकटीकरण हुिुहुन्छ। तसर्न, येि ूख्रीष्ट अर्दशृ्य परिशे् वरको र्दशृ्य नचत्र हुिुहुन्छ। 
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ि. बाइबलिा उल्लनेित नवश् वासको अर्न 

सुसिाचारको सन्र्देिल ेयसो भन्र्दछ, एपरिेश् वरल े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 (यूहन् िा ३:१६)। 

१. नवश् वास के हो? 

इसाई नवश् वास वास्तनवक त्यहरूिा रधाररत छ! 

इसाई नवश् वास भिेको अैँध्यारोिा हािफाल्िु होइि। तकन  अन्त भएपनछ िात्र नवश् वासको सुु  हुैँर्द ि। इसाई नवश् वास 

इनतहासको कुि  नवन्र्दिुा एउटा सैँस्कृनतको कुि  एक अगिविाको प्रकाििा रधाररत छ ि, तर यो त संसारको तीि फरक 

सैँस्कृनतहरूिा र्दईु हजार वर्नभन्र्दा लािो सियलाई सिेटेर ४० भन्र्दा बढी अगिविाहरूले प्रकट गरेको सत्यता हो! 

बाइबलको नवश् वास वास्तनवक त्यहरूिा रधाररत छ! नवश् वास भिेको पूणनरूपिा निनश् चत हुिु अर्वा ती त्यहरू साैँचो 

हुिर भिी पक् का गिुन हो। नवश् वास भिेको ती सत्यताहरूको बारेिा व्यनिगत तवरिा नवश् वस्त हुिु र ती सत्यताहरू प्रकट 

गिुनहुि ेपरिशे् वरसैँग व्यनिगत सतबन्ध स्र्ानपत गिुन हो। 

(२) येि ूख्रीष्ट िात्र सर्दासवनर्दा पापरनहत र नसि हुिुहुन्छ। 

उहाैँ िानिसको पापहरूको प्रायनश् चतको निनतत नसि बनलर्दाि हुिुहुन्छ। 

नहबू्र ४:१५;  ७:२६-२८ पढ्िुहोसर। 

िानिसको पापहरूको प्रायनश् चतको निनतत नसि बनलर्दाि हुि ेव्यनि यी चार वटा क्षेत्रहरूिा योग्य हुि पछन: 

- र िानिसजानत हुि  पछन (यूहन् िा १:१,१४)। पि ुबनल योग्य हुि सक्र्द ि (नहबू्र ९:१३-१४;  १०:१-४)। 

- र पापरनहत प्राणी हुि पछन (नहबू्र ४:१५;  ७:२६-२८)। पापी बनलर्दािको योग्य हुि सक्र्द ि। 

- र बनलर्दाि हुि इ्छुक हुि पछन (यूहन् िा १०:१७-१८)। अिइ्छुक व्यनि योग्य हुि सक्र्द ि। 

- उसलाई परिेश् वरल ेचुिेको हुि पछन (१ पतु्रस १:१९-२०)। रफ  नियिु भएको अगिविा अर्वा िुनिर्दाता योग्य 

हुैँर्द ि। यो संसारको सतपूणन इनतहासिा कुि  अको व्यनि अर्वा धार्मिक अगुवाले रफू पापरनहत छु, ििनको निनतत 

इ्छुक छु, र िलाई परिेश् वरले चुन् िुभएको छ भिी र्दाबी गरेको छ ि। त्यसकारण, पापीहरूका निनतत ििन कोही पनि 

योग्य ठहररर्द ि। हरेक व्यनि पापी छ, ििनको निनतत इ्छुक छ ि र परिशे् वरद्वारा चुनिएको छ ि। येि ू ख्रीष्ट िात्र 

पापरनहत, पापीको निनतत ििन इ्छुक र परिेश् वरले चुन् िुभएको व्यनि हुिुहुन्छ। तसर्न, यि ूिात्र नसि बनलर्दािको 

निनतत योग्य व्यनि हुिुहुन्छ, जसले हाम्रा पापहरूकको र्दण्ड नतररदर्दिुभयो। 

(३) येि ूख्रीष्ट िात्र िृत्युबाट पिुु त्र्ाि हुिुभई अिन्तसति नजउिुहुन्छ। 

नवश् वासीहरूको निनतत प्रार्निा गररदर्दि ेर वास्ता गररदर्दि ेनसि प्रधाि पूजाहारी उहाैँ ि  हुिहुुन्छ। 

नहबू्र ७:२३-२५ पढ्िुहोसर। 

यो संसारको सतपूणन इनतहासिा अको कुि  व्यनि अर्वा धार्मिक अगुवाल ेरफू िृत्युबाट बछरी उठेको छु भिी र्दाबी 

गरेको छ ि! ती धार्मिक अगुवाहरू र अगिविाहरू अझ  नतिीहरूका नचहाििा छिर। नतिीहरू िरेका छिर र नतिीहरूल े

कस लाई बचाउि र वास्ता गिन सक्र्द ििर। 

जेजस्तो भए तापनि परिेश् वरले येि ूख्रीष्टलाई िरेकाहरूबाट बछराउिुभएर उहाैँ संसारको िुनिर्दाता हुिुहुन्छ भिी 

रे्दिाउिुहुन्छ। उहाैँको पुिु त्र्ािपनछ सयछ ैँ िानिसहरूल े त्यसको गवाही दर्दए र चालीस दर्दिसति उहाैँ रफूल े

छान् िुभएको चेलाहरूसैँग रहरे नतिीहरूलाई निक्षा दर्दिुभयो। उहाैँ स्वगनिा उचानलिुभयो र परिेश् वर नपताको र्दानहि े

हातपरट्ट नवराजिाि हुिुहुन्छ। त्यही ैँबाट उहाैँले अिगु्रहको सुसिाचार प्रचारद्वारा पृ्वीको लािछ ैँ-करोडछ ैँ िानिसहरूको 

दयर्दयिा वास गिुनभई रफ्िो राज्य स्र्ानपत गिुनहुन्छ। 

त पनि, उहाैँ फकी िरउञ् जेलसति िात्र िानिसहरूलाई बचाउि अिुग्रह उपलब्ध गराउिुभएको छ (नहतोपर्देि २७:१;  

२ कोररन्र्ी ६:२)। येि ूख्रीष्ट पृ् वीिा र्दोस्रोपटक रउिुहुैँर्दा िानिसहरूलाई पापबाट बचाउि होइि, तर नतिीहरूको 

न्याय गिन रउिुहुिेछ। त्यसपनछ पश् चाताप गिन र नवश् वास गिन कुि  िछका हुिेछ ि। त्यसकारण, जब तपाईंल े

सुसिाचार सुन् िुहुन्छ, पश् चाताप गरेर तुु न्त  येिूिा नवश् वास गिुनहोसर! 
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इसाई नवश् वाससैँग अरू िनतहानसक अर्वा धार्मिक घटिाहरूभन्र्दा बढी गवाहीहरू छ! 

बाइबल परिशे् वरले बोल्िुभएका त्यहरू र िािव इनतहासिा उहाैँले गिुनभएका कािहरूल ेभररपूणन छ। बाइबलिा उल्लेनित 

घटिाहरू रैँिाल ेर्दे् ि ेर कािले सुन् ि ेगवाहीहरू र्ुप्र  छिर। त्यसको सार्  बाइबलको िूल पाण्डुनलनपहरू पनि अझ  अनस्तत्विा 

छिर। सब भन्र्दा बढी भार्ाहरूिा अिुवार्द भएको पुस्तक पनि बाइबल ि  हो। अरू िनतहानसक पुस्तकहरूभन्र्दा बाइबलसैँग 

पुरातानत्वक प्रिाणहरू र व ञाकानिक सत्यताहरू बढी छ र यसलाई इनतहासको पुस्तकको रूपिा स्वीकाररएको छ! यसबारे 

केही उर्दाहरणहरू यस्ता छिर: 

 िृत सागरको कुिराि भन् ि ेस्र्ाििा भेट्टाइएको सब भन्र्दा परुािो यि याको पुस्तकको पूणन नहबू्र पाण्डुनलनप इ.पू. १२५ 

को नर्यो (त्यो पाण्डुनलनप पसु्तक लेनिएको निनतको ५६० वर्न पनछको हो)। 

 िकूनसको सुसिाचारको ग्रीक अंि (िकून स ६:५२-५३) इ.सं. ५० को हो भिी पत्ता लगाइएको छ (लेनिएको निनतभन्र्दा 

४ वर्न पनछ)। 

 यूहन् िाको सुसिाचारको ग्रीक अंि (यूहन् िा १८:३१-३४,३७-३८) इ.सं. १३० को हो भिी पत्ता लागेको छ (त्यो 

लेनिएको ३३ वर्न पनछ)। 

 ग्रीक भार्ाको ियाैँ करारको प्राय: अंि The Chester Beatty Papyri इ.सं. २००-२५० को हो भिी पत्ता लागेको छ 

(ियाैँ करार पणून भएको १५० वर्न पनछ)। 

 The Codex Vaticanus, जसिा ग्रीकिा ियाैँ करारको प्राय: पूणन भाग इ.सं. ३२५-३५० को हो भिी पत्ता लागेको छ 

(ियाैँ करार पणून भएको २५० वर्न पनछ)। 

 The Codex Sinaiticus, जसिा ग्रीकिा ियाैँ करारको प्राय: पणून भाग र परुािो करारको रधा भाग इ.सं. ३५० 

नतरको हो भिी पत्ता लागेको छ (ियाैँ करार पूरा भएको २५० वर्नपनछको पाण्डुनलनप)। 

 The Codex Alexandrius, जसिा ग्रीक सतपूणन बाइबल सिेरटएको छ, सो इ.सं. ४०० नतरको हो भिी पत्ता लागेको छ 

(ियाैँ करार परूा भएको ३०० वर्नपनछको पाण्डुनलनप)। 

 ग्रीक ियाैँ करारको अरू पाैँच हजार पाण्डुनलनपहरू र्दिछ ैँ र पन््छ ैँ िताब्र्दीबीचको हुिर भिी पत्ता लागेको छ। 

 ल्यारटि, नसररयि, इनजनप् सयि, गोनर्क, रिेनियि, इनर्नपएि, गर्मगयि र अरनबक भार्ािा अिुवार्द गररएको ियाैँ 

करारका हजारछ ैँ पाण्डुनलनपहरू र्दोस्रो र चछर्ो िताब्र्दीबीचको हुिर भिी पत्ता लागेको छ (नतिीहरू ियाैँ करार पूरा 

भएको कररब ३०० वर्न पनछका हुिर)। 

िहत्वपूणन िनतहानसक प्रिाण यो हो, दक बाइबलको कुि  पाण्डुनलप कनहल्य  पररवतनि गररएको छ ि! बाइबलिा तु्ररट छ र 

यसिा नि्या कुराहरू छिर भिी कुि  धिनका िानिसले र्दोर् लगाउैँछ भिे त्यो निराधार र पूणनरूपिा झूटो हो! 

यस्ता प्रिाणहरूलाई कस ल े वेवास्ता गछन भिे त्यो व्यनि बुनििािर हुि  सक्र्द ि। इसाई सन्र्दिे ि  सतपूणन िािव इनतहासिा 

सब भन्र्दा िहत्वपूणन सन्र्देि हो! त्यसकारणले गर्दान िानिसहरूले इसाई सन्र्देिलाई ध्याि दर्दि ुपर्दनछ। 

२. यिे ूख्रीष्टिा गररि ेनवश् वासलाई कसल ेसतभव तलु्याउैँछ? 

िानिसको नवश् वासको सतबन्धिा परिशे् वरको भाग के हो? बाइबलिा नवश् वासलाई िानिसजानतप्रनत परिेश् वरको प्रकाि र 

अिुग्रहलाई अलग गिर सककर्द ि। परिशे् वरप्रनत िानिसको भरोस र रञाकाकाररतासनहतको प्रनतदक्रयाप्रनत परिशे् वरले ि  पहल 

गिुनहुन्छ। परिेश् वरको प्रकाि र अिुग्रहनबिा नवश् वास असतभव छ। िानिसको रञाकाकाररतानबिा नवश् वास अपणून हुन्छ। यसिा 

रफ्िो प्रकाि र अिुग्रहद्वारा परिेश् वर सध ैँ प्रर्ि हुिुहुन्छ। िानिसचाहह रफ्िो नवश् वास (भरोसा) र रञाकाकाररता (असल 

कािहरू) द्वारा प्रनतदक्रया जिाउि सध ैँ र्दोस्रो हुन्छ। 

परिशे् वरको प्रकाि - तादक के कुरािा नवश् वास गि ेभिी तपाईंल ेजान् िहुुन्छ। 

रोिी १०:१४-१७;  नहबू्र ११:६-८ पढ्िुहोसर। तपाईंलाई सुसिाचार प्रचार गिनको निनतत कुि  व्यनिलाई पठाउिे काििा 

परिेश् वरले सध ैँ पहल गिुनहुन्छ (रोिी १०:१४-१७)। िोर र अब्राहािले रफ्िो नवश् वास र रञाकाकाररताद्वारा (कािद्वारा) 

परिेश् वरप्रनत प्रनतदक्रया जिाउिुभन्र्दा पनहल ेस्वयिर परिेश् वरले रफूलाई र रफ्िो इ्छालाई नतिीहरूसािु प्रकट गिुनभयो 

(नहबू्र ११:६-८)। 

परिशे् वरको अिगु्रह - तादक तपाईं नवश् वास गिन सक्षि हुिहुुन्छ। 
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यूहन् िा ६:४४,३७;  दफनलप्पी १:२९;  यूहन् िा १६:८;  प्रेररत १३:४८ पढ्िुहोसर। िानिसहरूलाई ख्रीष्टनतर तािरे (यहून् िा 

६:४४) र पनवत्र रत्िाद्वारा नतिीहरूका सिझ र दयर्दयिा काि गिुनभएर परिशे् वरले सध ैँ पहल गिुनहुन्छ: पापको स्वीकार 

गराएर र र्दोर्ी ठह् याएर, िुनि दर्दएर अनि न्याय गरेर (यूहन् िा १६:८-१०)। त्यही कारणले गर्दान, जजसले नवश् वास गछनिर, 

नतिीहरूल े नवश् वासको अभ्यास गिुन भिेको परिशे् वरको अिुग्रहको उपहार हो भिी बुझ्र्दछिर र स्वीकार गर्दनछिर (एदफसी 

२:८-९;  दफनलप्पी १:२९;  प्रेररत १३:४८;  १६:१४;  १८:२७)। 

नवश् वासप्रनत िानिसको प्रनतदक्रया - िानिसको पहल होइि। 

एदफसी २:८१०;  याकूब २:२२ पढ्िुहोसर। परिेश् वरको प्रकाििा नवश् वास गरेर अनि उहाैँको अिुग्रही उपहारलाई प्राप् त गरेर 

ि  परिशे् वरको पहलप्रनत िानिसले प्रनतदक्रया जिाउैँछ। नवश् वास भिेको यस्तो िाली हात हो, जसल ेपरिशे् वरको िुनिको 

उपहारलाई ग्रहण गर्दनछ। नवश् वासलाई रूिको बोटल ेप्रनतनिनधत्व गछन भि ेपरिेश् वरको अिगु्रहलाई त्यसको जराल ेर असल 

कािहरूलाई त्यसको फलले प्रनतनिनधत्व गर्दनछ (एदफसी २:८-१०)। 

िानिसको प्रनतदक्रयाको सतबन्धिा येि ूख्रीष्टल ेभन् िुहुन्छ, एसाैँघुरो ढोकाबाट पस् िे प्रयत् ि गर, दकिभि ेत्यहाैँबाट प्रवेि गिन 

िोज् िे धरे  िानिसहरू सक्षि हुिेछ ििरए (लूका १३:२४;  ित्ती ७:१३-१४)। यिेूल े यसो पनि भन् िुभयो, एबनप् तस् िा दर्दि े

यूहन् िाको सियर्देनि अनहलेसत ि स् वगनको राज् य जो़लल े अनग बदररहकेो छ, अनि िनििाली िानिसहरू बलजफतीसैँग 

यसलाई पक्रन् छिर ए (ित्ती ११:१२)। नवश् वासप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि िानिसलाई साहस, प्रयत् ि र येिू ख्रीष्टले प्रर्दाि गिुनहुि े

कुराहरू पक्रि रवश्यक छ। 

३. व्यवहाररकरूपिा तपाईं कसरी यिे ूख्रीष्टिा नवश् वास गिुनहुन्छ? 

यूहन् िा १:१२;  प्रकाि ३:२०;  रोिी १०:९,१०,१३,१७ पढ्िुहोसर। 

नवश् वास भिेको परिेश् वरको पहलप्रनत िािवीय प्रनतदक्रया हो भन् िे तीि तत्वहरू: 

ञाकाि 

िानिसले रफ्िो कािद्वारा येि ूख्रीष्टको सुसिाचार सुन् िु पर्दनछ। सुसिाचारको सत्यतालाई िसुिीकि नवश् वास गिन असतभव 

छ। त्यसो भयो भिे के कुरािा नवश् वास गिे भिी उसल ेजान् ि सक्र्द ि। 

भरोसा (नवश् वास) 

कुि  व्यनिल ेरफ्िो दयर्दयद्वारा उि सन्र्देि अरू िानिसहरूको लानग िात्र होइि तर रफ्िो निनतत पनि साैँचो हो भिी 

नवश् वास गिुन पर्दनछ। उसले व्यनिगतरूपिा उि सत्यतालाई रफ्िो दर्दिाग र दयर्दयिा िञ्जुरी िगरेसति, सुसिाचारको 

सन्र्देि केवल ञाकाििा सीनित रहन्छ, र त्यसल ेउसलाई असर अर्वा पररवतनि गर्दरि। 

स्वीकार 

िानिसले रफ्िो िुिद्वारा प्रार्निा गरेर रफूलाई बचाउिको निनतत प्रभु येिू ख्रीष्टलाई पुकारा गिुनपर्दनछ। रफ्िो प्रार्निािा 

उसले येिू ख्रीष्टलाई 'प्रभु' भिी स्वीकार गिुनपर्दनछ (रफ्िो िात्र प्रभु होइि, तर सारा ब्रह्माण्डको प्रभु भिी स्वीकार गिुनपर्दनछ)। 

उसले रफ्िो दयर्दय र जीवििा येिू ख्रीष्टलाई (उहाैँको रत्िालाई) ग्रहण गिुनपर्दनछ। सुसिाचारप्रनत व्यनिगत प्रनतदक्रया 

िजिाएसति अर्ानतर रफ्िो दयर्दय र जीवििा िुनिको उपहार प्राप् त िगरेसति र बचाइि सक्र्द ि (रोिी ५:१७ सैँग तलुिा 

गिुनहोसर)। 

४. यदर्द यिे ूख्रीष्टिा नवश् वास गिन गाह्रो भयो भि ेतपाईंल ेके गिुनपर्दनछ? 

तपाईंलाई नवश् वास गिन गाह्रो भयो भिे तपाईंले यिेूलाई पछ्याउि सुु  गिुनपर्दनछ। 

यूहन् िा १:३७-३९,४३-५०;  ित्ती ९:९ पढ्िुहोसर। 

रञाकाकाररताल ेनवश् वासनतर डो् याउैँछ। 

येिूल े िानिसहरूलाई चेलापिको निनतत बोलाउिुहुैँर्दा, नतिीहरूलाई भन् िुभयो, एरएर हरे!ए;  एिरेो पनछ लाग!ए 

यूहन् िा र अनन््र यास येिूको बोलावटप्रनत रञाकाकारी भए र नतिीहरू येिूसैँग  गएर उहाैँ बस् िुहुिे ठाउैँिा उहाैँसैँग दर्दि नबताए। 

त्यसपनछ, नतिीहरूल ेउहाैँलाई पछ्याउि कनहल्य  छोडेििर! दफनलप पनि येिूको बोलावटिा रञाकाकारी भए र र तीि जिा 

चेलाहरूसैँग  (यूहन् िा, रनन््र यास र पतु्रससैँग) सािो सिूहिा रहि र्ाले। रफ्िो पालो रएपनछ दफनलपले िर्ािलेलाई 

'रएर हरे!' भिी नििन्त्रणा दर्दए। िर्ािेलल ेउि बोलावटलाई (नििन्त्रणालाई) स्वीकार गरेर यिेूकहाैँ रए। नतिल ेनवश् वास 

गरेर यसो भिे, एगुु , तपाईं परिेश् वरका पुत्र हुिुहुन्छ;  तपाईं इस्राएलको राजा हुिुहुन्छ!ए त्यस गरी ित्ती येिूको बोलावटप्रनत 

रञाकाकारी भए अनि रफूले गि ेदर्दिहुैँको काि छोडेर येिूको पनछ लागे। 
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िर्ािलेको सन्र्दभनिा भन् ि े हो भिे, हािीले प्राय: अरूहरूिा अपेक्षा गरेझ ैँ चेलापिको बोलावटले तुु न्त  उसिा नवश् वास 

उत्पन् ि भएि। अरू चेलाहरूल ेसुिे, नवश् वास गरे अनि त्यसपनछ रञाकाकारी भए तर िर्ािलेले चाहह पनहले सुि,े रजाकारी 

भए र त्यसपनछ िात्र नवश् वास गरे। सुिेपनछ उसल े पनहल े रञाकापालि गरे र अन् तिा नवश् वास गरे! येिूको बोलाटप्रनत 

िर्ािलेको रञाकाकाररताल े साैँचो नवश् वास र चेलापिजस्ता कुराहरू िनतजा ल्यायो। िर्ािेल रलोचिात्िक स्वभावका 

िानिस नर्ए र रफूल े सुिेका हरेक कुरा सनजल  नवश् वास गर्दरिर्े। त्यही कारणल े गर्दान दफनलपल े नतिलाई सुसिचारको 

त्यहरू बताएर नवश् वस्त तलु्याउि तकन -नवतकन  गि ेकोनसस गरेििर, तर नतिल ेसाधारणरूपिा भिे, एरएर हरे!ए उि 'रएर 

हरे' भन् ि ेरञाकालाई पालि गरेपनछ िात्र िर्ािलेले नवश् वास गरे र चेला भएर येिूको पनछ लागे। िर्ािलेल ेयेि ूख्रीष्टको 

बोलाटप्रनत रञाकाकारी भएपनछ िात्र नतिी साैँचो नवश् वास गिे अवस्र्ािा रए। िर्ािले अञ् जीरको रूििुनिबाट उठेर येि ू

ख्रीष्टलाई भे् ि गएपनछ िात्र उहाैँिानर् नवश् वास गिे अवस्र्ािा पुग े र त्यसपनछ यिेू ख्रीष्ट नतिको लानग वास्तनवक 

बन् िुभयो! तसर्न नवश् वास र चेलापिनतर डो् याउिे एकिात्र बाटो भिेको येि ू ख्रीष्टको बोलावटप्रनत रञाकाकारी हुि ु हो: 

एरएर हरे!ए अर्वा एिरेो पनछ लाग!ए 

रञाकाकाररता अपररहायन छ। 

चेला हुिको निनतत येिलू े दर्दिभुएको बोलावटलाई िानिसल ेपालिा गिरपछन। होइि भि ेइसाई ित चेलापिनबनहि हुन्छ। 

अनि चेलापिनबनहिको इसाई नवश् वास ख्रीष्ट नबिाको इसाई ित हुिछे! त्यस दकनसिको इसाई ितिा परिशे् वरिानर् नवश् वास 

त गररन्छ तर त्यहाैँ येि ूख्रीष्टलाई पछ्याउि ेगररर्द ि! यस दकनसिको नवश् वासिा केवल अिूतन अवधारणा र नि्या रहन्छ, 

जहाैँ परिेश् वर नपताको स्र्ाि त रहन्छ, तर येिू ख्रीष्ट परिशे् वरको जीनवत पुत्र हुिुहुन्छ भन् िे त्यलाई अलग गररन्छ। अनि 

यस्तो धिनिा परिेश् वरिानर् नवश् वास रािे पनि येिू ख्रीष्टलाई चाहह पछ्याउिे गररर्द ि। परिेश् वर एकिात्र हुिुहुन्छ भिरे 

नवश् वास गिुन िात्र िानिसको लानग प्रयाप् त हुैँर्द ि! भूतहरूल े पनि परिेश् वर एक हुिुहुन्छ भिी नवश् वास गर्दनछिर र डरल े

काप् र्दछिर (याकूब २:१९)! येि ूख्रीष्टलाई िपछ्याईकि परिेश् वरिानर् नवश् वास गररन्छ भिे त्यो नवश् वास िृत हुन्छ (याकूब 

२:१७)। िानिसहरूले येिू ख्रीष्टसैँग रा् िे एकिात्र साैँचो सतबन्ध भिेको चेलापि र उहाैँलाई पछ्याउिको निनतत उहाैँल े

दर्दिुभएको रञाकालाई पालिा गिुन हो। त्यस गरी कािहरूद्वारा ि  अब्राहािको नवश् वास पूणन भएको नर्यो (याकूब २:२२)। 

तसर्न, कुि  व्यनिलाई सुसिाचारको त्यहरूिानर् नवश् वास गिन करठि भयो भिे, उसले येिलू ेभन् िुभएको 'रएर हरे!' अर्वा 

'िेरो पनछ लाग!' भन् िे रञाकाहरूलाई पालिा गिुनपर्दनछ। जब त्यस्तो व्यनि उठेर यिेूको पनछ लाग्र्दछ, तब र साैँचो नवश् वास 

गि ेअवस्र्ािा पुग्र्दछ। 

५. चलेापिको लानग यिे ूख्रीष्टको बोलावट दकि धरे  िहत्वपणून छ? 

(१) चलेापिको लानग यिेकूो बोलावट रवश्यक छ। 

लूका ९:५७-५८ पढ्िुहोसर। चेलापिको लानग येिू ख्रीष्टको बोलावट रवश्यक छ, दकिभिे कस ले चेलापिको िूल्य 

साैँचोरूपिा नहसाब गिन सक्र्द ि। उि पनहलो रकांक्षी चेलाले चेलापिको लानग येिूको बोलावटलाई पिेर बसेि;  यिेू ख्रीष्ट 

जता-जता जािुभयो, उसल ेउहाैँलाई पछ्याउि र्ाल्यो। चेलापिको िूल्य चुकाउिको निनतत कनहलेकाहह निर लुकाउि ेठाउैँ  

पनि िहुिसक्छ भिी येिलूे जवाफ दर्दिुभयो। चेलापि भिेको कू्रसनतर जािे बाटो हो, दकिभिे येिू कू्रसको बाटोिा 

हह्र्द हुिुहुन््यो। रफू चेला हुि कस ल ेपनि यस्तो जीवि रोज् ि सक्र्द ि। यस्तो गन्तव्यको लानग कस ल ेपनि रफूलाई बोलाउि 

अर्वा ल जाि सक्र्द ि। उि रकांक्षी चेलाले येिलूाई जवाफ दर्दि सकेि, दकिभिे यिेू ख्रीष्टलाई पछ्याउिे उसको स्वे्छा र 

येिू ख्रीष्टले उहाैँलाई पछ्याउि दर्दिुभएको बोलावटको बीचिा ठूलो िाडल नर्यो। 

(२) चलेापिको लानग यिेलू ेदर्दिहुुि ेबोलावट पणून (नसि) छ। 

लूका ९:५९-६० पढ्िुहोसर। चेलापिको लानग यिेू ख्रीष्टको बोलावट पूणन छ, दकिभि ेयेि ूर चेलापिको बीचको कुि  कुरा 

िडा हुिुहुैँर्द ि। येि ूख्रीष्ट र बोलाइएको व्यनिको बीचिा कुि  धार्मिक व्यवस्र्ा, कुि  सािानजक रीनत-ररवाज अर्वा अरू कुि  

कुरा रउि दर्दिुहुैँर्द ि। र्दोस्रो रकांक्षी चेलाल ेयेिूबाट चेलापिको बोलावट प्राप् त ग् यो, तर र अझ  यहूर्दी धार्मिक निक्षाको 

व्यवस्र्ाले बाैँनधएको नर्यो: पनहले गएर रफ्िो नपतालाई गा्िु। येिलूे के गरेको चाहिुहुन््यो भन् िे कुरा उसलाई राम्रोसैँग 

र्ाहा नर्यो, तर पनि पनहल ेर व्यवस्र्ा पालि गिन चाहन््यो। त्यहाैँ चेलापिको लानग यिेकूो बोलावटप्रनत रञाकाकारी हुिे 

कुरा र उि रकांक्षी चेलाको बीचिा तत्कालीि धार्मिक व्यवस्र्ाले वाधा दर्दि पिानलको काि गरेको नर्यो। चेलापिको 

लानग येिूको बोलावट बनलयो बोलावट हुि पछन, र त्यो वाधा दर्दिे पिानलभन्र्दा पनि बनलयो हुिुपछन। येि ूख्रीष्ट र बोलाइएको 

व्यनिको बीचिा कुि  कुरा रउि दर्दिुहुैँर्द ि। येिू ख्रीष्ट र बोलाइएको व्यनिको बीचिा रउिे जुिसुक  कुरालाई तो्िु पर्दनछ, 

र येि ूख्रीष्टको िानतर त्यसलाई अलग रानिि ुपर्दनछ। परुािा धार्मिक व्यवस्र्ाहरू र पुरािा सािानजक रीरर-ररवाजहरूलाई 
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येिू ख्रीष्ट र उहाैँलाई पछ्याएर चेला हुिे व्यनिको बीचको सतबन्धलाई वाधा दर्दिे हकबाट बनञ् चत तुल्याउिुपछन! यिे ू

ख्रीष्टलाई पछ्याउिको िानतर ती परुािा धार्मिक व्यवस्र्ाहरू र परुािा सािानजक रीनत-ररवाजहरूलाई तो्ि ु पर्दनछ! 

परिेश् वरल ेरफ्िो अनन्ति वचि येि ूख्रीष्टिा र येि ूख्रीष्टद्वारा बोल्िुहुन्छ (नहबू्र १:१-२)! चेलापिको लानग येिलू ेदर्दिुभएको 

बोलावटलाई जसरी भए पनि पालिा गिरपछन! हािी येि ू ख्रीष्टका अिुयायीहरू भएकोल े गर्दान, हािी उहाैँको सावनभछि 

बोलावटलाई बेवास्ता गिन सक्र्द िछ ैँ (हािी सुइरोिा लात हान् ि सक्र्द िछ ैँ, प्रेररत २६:१४-१८)। येिू ख्रीष्टको बोलावट पाउि ु

भिेको अिगु्रह पाउिु हो, जसलाई हािी रोक् ि  सक्र्द िछ ैँ! यो अिुग्रहल े यूहन् िा, अनन््र यास, पतु्रस, दफनलप र िर्ािेलको 

जीवििा नवजय प्राप् त ग् यो। त्यसपनछ यो अिुग्रह पावल र संसारभररका लािछ ैँ करोडछ ैँ िानिसहरूका जीवििानर् नवजयी 

भइसकेको छ। 

(३) चलेापिको लानग यिे ूख्रीष्टको बोलावट ितनरनहत छ। 

लूका ९:६१-६२ पढ्िुहोसर। चेलापिको लानग येि ू ख्रीष्टको बोलावट ितनरनहत छ, दकिभिे चेलापिको लानग उहाैँको 

ितनहरूलाई रर्देि दर्दि कस लाई अिुिनत छ ि। तेस्रो रकांक्षी चेलाल े चेलापिको लानग येिूको बोलावटलाई प्रनतक्षा गिन 

सकेि, तर चेलापि भिेको सांसाररक पेिाजस्तो सोची, त्यसलाई रफ ले चुन् िसक् िे दकनसिले येिलूाई जवाफ दर्दयो। पनहलो 

रकांक्षी चेलाले चेलापिको िूल्य नहसाब गरेि अनि तेस्रो रकांक्षी चेलाल ेचाहह चेलापिको लानग रफ्ि  दकनसिको नहसाब-

दकताब, अवस्र्ाहरू र ितनहरू निधानरण ग् यो। र पनहले घर जाि चाहन््यो र पररवारबाट नबर्दा िाग् ि चाहन््यो। र्दोस्रो 

रकांक्षी चेला त्यनतबेला रफ्ि  धार्मिक र साैँस्कृनतक बन्धिहरूिा जकनडएको नर्यो भिे तेस्रो रकांक्षी चेलाले चाहह यिे ू

ख्रीष्ट र रफ्िो बीचिा रफ्ि  दकनसिको वाधा (पिानल) नििानण ग् यो। र येिू ख्रीष्टलाई पछ्याउि चाहन््यो, तर त्यसको 

निनतत उसले बिाएको ितनहरू पूरा हुिपु्यो। उसको निनतत चेलापि भिेको रफूल ेिहसुस गरेका ितनहरू पूरा भएपनछ िात्र 

सतभव हुि सक््यो। यसरी, उसले चेलापिलाई िािवीय बुझाइको स्तरिा झा् यो: एपनहले तपाईंल े यो काि गिुनहोसर, 

त्यसपनछ ि त्यो काि गिछुे।ए उसले रोजेको चेलापि भिेको साैँचो चेलापि होइि, तर एक दकनसिको िािवीय धिन हो। 

साैँचो चेलापिले यिेू ख्रीष्ट र चेलापिको लानग उहाैँबाट पाएको बोलावटको बीचिा कुि  ितन, व्यवस्र्ा र स्वार्नलाई रउि 

कर्दर्द ि! 

यसर्न, कुि  व्यनिलाई सुसिाचारको त्यहरूिा नवश् वास गिन करठि भयो भिे उसल ेयेि ूख्रीष्टको बोलवटप्रनत रञाकाकारी 

हुिुपछन: एरएर हरे!ए अर्वा ए िेरो पनछ लाग!ए जब त्यो व्यनि उठेर यिेू ख्रीष्टलाई पछ्याउैँछ, तब र नवश् वास गिे साैँचो 

अवस्र्ािा रउैँर्दछ। येिू ख्रीष्टको बोलवटप्रनत पनहलो पाइला उठाउिे जोनिि नलिु ि  साैँचो नवश् वासको अर्न बुझ्िे एकिात्र 

बाटो हो! बोलावट पाएको व्यनि रफूले नवश् वास गिन िसक् ि ेअवस्र्ाबाट बानहर जािुपछन र येिू ख्रीष्टतफन  पनहलो पाइला 

चाल्िुपछन तादक र नवश् वास गिन सुु को अवस्र्ािा पुग् ि सक् िछे! 

सारािं - 'रएर हरे' अनि 'िरेो पनछ लाग' भन् िे यिे ूख्रीष्टको बोलावटले नवश् वासलाई सतभव तुल्याउि ेअवस्र्ा सृजिा गर्दनछ। 

येिू ख्रीष्टनतरको रञाकाकारी कर्दिले साैँचो, बनलयो र निरन्तर नवश् वासको अवस्र्ालाई सुु  गर्दनछ। रञाकाकारी व्यनिल ेिात्र 

साैँचो नवश् वास गछन। नवश् वास गिे व्यनि िात्र रञाकाकारी हुन्छ। रञाकाकाररताको कािद्वारा िात्र नवश् वास साैँचो नवश् वास 

(याकूब २:२२) अनि नवश् वास गि ेसाैँचो रञाकाकारी व्यनि बन्र्दछ (यूहन् िा ६:२८-२९)। 

 

५ प्रार्निा (८ नििेट)                               [प्रनतदक्रयाहरू] 

                              परिशे् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि ेप्रार्निा 
 

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

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

प्रार्निा गिुनहोसर। 

६ गहृकायनको निनतत तयारी (२ नििेट) 

                                                 अको पाठको निनतत 
 

(सिहूको अगवुा - तपाईंका सिूहका सर्दस्यहरूलाई यो गहृकायनको तयारी ले् ि लगाउिुहोसर वा उिीहरूलाई यसको 

प्रनतनलनप बिाउि लगाउिुहोसर।) 
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६. प्रनतविता - चेलाहरू बिाउिको निनतत प्रनतवि हुिुहोसर। 'सुसिाचारको अवधारणाहरू - भाग २' को निक्षालाई अको 

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

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

नबताउि लगाउिुहोसर (उत्पनत्त १६:१-१९:२९)। प्रश् िहरू सोध् िे तररकालाई प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

८. बाइबल अध्ययि - घरिा अको बाइबल अध्ययि तयार पािुनहोसर। प्रेररत ५:१२-४२;  नवर्य: एसुसिाचार प्रचार गि े

िण्डलीको काि।ए बाइबल अध्ययिको पाैँच वटा चरणहरूको प्रयोग गिन लगाउिुहोसर। रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

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

गर्दरहुिुहुन्छ भिी हिेुनहोसर (भजिसङ्खग्रह ५:३)। 

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

व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा बिाएको रटप्पणी, निक्षा कर्दर्दा बिाएको रटप्पणी र यो तयारीलाई सङ्खलग् ि गिुनहोस। 
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पाठ २८ 

१ प्रार्निा  

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

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

उत्पनत्त १६:१-१९:२९ 
 

तपाईंलाई तोदकएको बाइबल िण्ड (उत्पनत्त १६:१-१९:२९) बाट परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा नसक् िुभएको 

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

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

स्वीकार गिुनहोसर तर उसले बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

 

३  बाइबल पर्द कण्ठ (२० नििेट)              [ससुिाचार] 

पापको र्दण्ड : उपर्दिेक १२:१४ 
 

क. ििि 

उपर्देिक १२:१,५-७,१३-१४ पढ्िुहोसर। एर्द:ुिको सिय र वृिावस् र्ा रउि अनघ ि , जब नतिीले भन् िेछछ, 'यस सियिा 

िेरो िि लाग् र्द ि', ती सियभन् र्दा अनघ ि  रफ् िो युवावस् र्ािा रफ् िा सृनष् टकतानको सत झिा गर ... तब िानिस रफ् िो 

अिन् तको घरिा जािछे ... चाैँर्दीको तार चुैँऩलि अनघ र सुिको कचछरा फुटाइि अनघ, िाटोको गाग्री पैँधरेोिा टुक्रा-टुक्रा 

पाररि अनघ र कूवािा पाङर  ग्रो भचाइि अनघ, जनििबाट रएको धलूो जनििि  फकनि अनघ, तर्ा रत् िा दर्दिुहुि े

परिेश् वरकहाैँ रत् िा जाि अनघ उहाैँको ि  सत झिा गर ... अब सब  कुरा सुनिएका छिर - कुराको निष् कर्न यही हो। परिेश् वरको 

भय राि र उहाैँका रञाकाहरू पालि गर। दकिभि ेिानिसल ेगिुनपिे सारा कतनव् य यही ि  हो। दकिदक हािीले गरेको हरेक 

काि, असल होसर  वा िराब होसर , प्रत् यके गुप् त कुरासिेत सब को न् याय परिशे् वरले गिुनहुिेछ।ए 

 

कण्ठ गिुनपिे बाइबल पर्दलाई 

सेतोपाटी अर्वा कालोपाटीिा  

यसरी ले् िुहोसर: 

पापको र्दण्ड 

उपर्देिक १२:१४ 
 

यो बाइबल पर्दलाई तपाईंको  

काडनको पछानडपरट्ट  

ले् िुहोसर। 

दकिदक हािीले गरेको हरेक काि, असल 

होसर  वा िराब होसर , प्रत् यके गुप् त कुरासिेत 

सब को न् याय परिेश् वरल ेगिुनहुिछे। 

उपर्देिक १२:१४ 

 

परिेश् वरले पापको र्दण्ड र्दईु तररकाले दर्दिुहुन्छ: 

१. परिशे् वरल ेरफ्िो वतनिाि न्यायहरूद्वारा पापको र्दण्ड दर्दिहुुन्छ। 

गलाती ६:७-८ पढ्िुहोसर। एधोकािा िपर, परिशे् वरको ठट्टा हुैँर्द ि, दकिभिे िानिसले जे रोप् र्दछ त् यस को कटिी पनि गिछे। 

जसले रफ् िो पापिय स् वभावको निनत त रोप् तछ, त् यसले रफ् िो पापिय स् वभावबाट ि  सवनिािको कटिी गिछे।ए 

परिेश् वरले रफ्िो सृनष्टिा व्यवस्र्ाहरू नििानण गिुनभएको छ। यदर्द ती व्यवस्र्ाहरू उलङ्खघि गररयो भिे त्यसले र्दण्ड 

ल्याउैँछ;  जस्त : यदर्द तपाईंल े भछनतकिास् त्रिा उल्लेनित गुु त्वाकर्नणको नियिलाई बेवास्ता गिुनभयो भि े िराम्रोसैँग 

ल्िुहुिछे। 
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परिेश् वरले रफ्िा जिहरूिा रनत्िक र ि नतक व्यवस्र्ाहरू पनि नििानण गिुनभएको छ। नित िनलनित परिेश् वरको 

व्यवस्र्ाहरूको उल्लङ्खघिपनछ त्यसको पररणािहरूलाई ध्याि दर्दिुहोसर। िानिसहरूल े पृ्वी र यसको प्रकृनतलाई वास्ता 

गर्दरििर भि ेहावा, पािी र जनिि प्रर्दनुर्त हुन्छ, जसले गर्दान नवनभन् ि दकनसिका रोगहरू निस्कन्छिर। िानिसहरू अल्छे भएर 

काि गर्दरििर भि े परिशे् वरल े नतिीहरूलाई गररबी र भोकिरीिा पिन दर्दिुहुन्छ। िानिसहरूल े एक-अकानलाई घणृा गरेर 

लडाइ-झगडा गिन र्ाले भि ेपरिेश् वरल ेनतिीहरूलाई एक-रपसद्वारा ि  िास हुि दर्दिुहुन्छ। उद्योग र व्यापारको क्षेत्रहरूिा 

िानिसहरू भ्रष्ट भए भि ेपरिशे् वरले अन्तिा नतिीहरूका व्यापार र सिाजलाई िष्ट हुि दर्दिुहुन्छ। िानिसहरू निरङ्खकुस भएर 

रफ्िा िागररकहरूलाई अत्याचार गरे भिे परिेश् वरल ेउि िुलुकलाई लडाइैँद्वारा िास हुि दर्दिुहुन्छ। यस दकनसिहरूका 

तररकाहरूद्वारा पापको पररणािहरूल ेपापीलाई पक्रि ेगर्दनछ। िानिसहरूले पापहरू रोप् र्दछिर, र परिशे् वरले नतिीहरूलाई ती 

पापहरूको िनतजाहरू कटिी गिन लगाउिुहुन्छ। परिशे् वरल े वतनिािका न्यायहरू रफ्िो सृनष्ट र उि सृनष्टिा काि गि े

व्यवस्र्ाहरूिा नििानण गिुनहुन्छ। कसल  परिेश् वरको व्यवस्र्ाहरू उल्लङ्खघि गरेर त्यसबाट त्यस  भाग् ि सक्र्द ि। कनहलेकाहह 

िानिसहरूलाई पक्रिको निनतत परिेश् वरले उहाैँको वतनिाि न्यायलाई अिुिनत दर्दिुहुन्छ! 

२. परिशे् वरल ेभनवष्यको अनन्ति न्यायद्वारा पापको र्दण्ड दर्दिहुुन्छ। 

नहबू्र ९:२७ पढिुहोसर। एजसरी िानिसको निनत त एक पटक ििुन निनश् चत छ, र त् यसपनछ इन् साफ।ए 

िानिसको लानग िृत्य अन्त्य होइि भिी बाइबलले स्पष्टसैँग बताउैँछ! िृत्युपनछ िानिसको अनन्ति न्याय हुिछे! यो संसारिा 

िािव इनतहासको अन्तिा येिू पृ्वीिा फर्दकरउिुहुिेछ र अनहलेसति यहाैँ नजएका सब  िानिसहरूका न्याय गिुनहुिेछ। उि 

दर्दिलाई न्यायको दर्दि भनिन्छ। त्यनतबेला येि ूख्रीष्टले इसाईहरूलाई ग र-इसाईहरूबाट अलग गिुनहुिेछ। 

(१) ग र-इसाईहरूको न्याय हुिछे। 

नतिीहरूका सब  र्दोर् र किजोरीहरूका लानग न्याय हुिछे (ित्ती २५:४१-४६)। नतिीहरूले गरेका सब  र्दषु्ट कुराहरूको निनतत 

नतिीहरूको न्याय हुिछे (उपर्दिेक १२:१४)। नतिीहरूको अनवश् वास र येि ू ख्रीष्टलाई इन्कार गरेकोल े नतिीहरूको न्याय 

हुिेछ (यूहन् िा ३:१८३६)। त्यस गरी परिेश् वरप्रनत नतिीहरूको अिनभञाकता र सुसिाचारप्रनतको अिाञाकाकाररताको निनतत 

नतिीहरूको न्याय हुिछे (२ र्ेसलोनिके १:८-९)। त्यनतबेला बचाइिको निनतत नतिीहरूल े र्दोस्रो िछका पाउिेछ ििर। 

नतिीहरूलाई जीनवत परिेश् वरको उपनस्र्नतबाट बानहर निकानलन्छ र नतिीहरूल ेपरिेश् वरको भलाइ र र्दया कनहल्य  अिुभव 

गिन पाउैँ र्द ििर बु  त्यसको सट्टािा नतिीहरू उहाैँको क्रोधको अिुभव गिछेिर। नतिीहरूले सर्दाको निनतत िास हुिे र्दण्ड 

पाउिेछिर। त्यसको ितलब नतिीहरूलाई िरकिा फानलिेछ भन् िे हो (ित्ती २५:४१;  प्रकाि २१:८)। 

(२) इसाईहरूको पनि न्याय हुिछे। 

इसाईहरू अनहले कसरी नजएका छिर, त्यसअिुसार नतिीहरूको न्याय हुिेछ (२ कोररन्र्ी ५:१०;  १ कोररन्र्ी ३:१०-१५)। जे 

भए तापनि नतिीहरूलाई सर्दासवनर्दा िासको निनतत र्दोर्ी ठहराइिेछ ि, दकिभि ेख्रीष्टिा नतिीहरूले गरेको नवश् वासद्वारा 

नतिीहरू पनहल ेि  िृत्युबाट जीवििा सररसकेका छिर (यूहन् िा ५:२४)। तसर्न, ख्रीष्टिा भएका िानिसहरूका लानग र्दण्डाञाका 

छ ि (रोिी ८:१)। 

 

ि. बाइबल पर्द कण्ठ र पुिरावलोकि 

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

२. उि बाइबल पर्दलाई ठीक तररकाले कण्ठ गिुनहोसर। पापको र्दण्ड : उपर्देिक १२:१४ 

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

जाैँ्िुहोसर। 
 

४ बाइबल अध्ययि (७० नििेट)                  [िण्डली] 

िण्डलीको ससुिाचारीय कायन : प्ररेरत ५:१२-४२ 
 

प्रेररत ५:१२-४२ 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 प्रेररत ५:१२-४२ पढछ ैँ। 

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

 

 

चरण: २ - पत्ता लगाउिहुोसर।                        अवलोकिहरू 

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

तपाईंको सिझ वा दयर्दयलाई स्पिन गछन? 

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

त्यसलाई रफ्िो िोटबुकिा ले् िुहोसर। 

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

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

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

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

िोज १ - ससुिाचारको नवजयको निनतत परिशे् वरल ेकसरी अनत करठि पररस्र्नतलाई पररवतनि गिुनहुन्छ? 

यो िण्डिा भएको 'तर' भन् ि ेिब्र्दलाई ध्याि दर्दिुहोसर। 

(१) तर परिशे् वरल ेबन्र्द ढोका िोल्िहुुन्छ। 

प्रेररत ५:१२-२० िा हािी पढ्छछ ैँ, दक सुसिाचारको सतु्रहरूले प्रेररतहरूलाई झ्यालिाििा रािे। यहाैँ ती सतु्रहरू नवजयी 

भएका छिर र प्रेररतहरूल ेत्यसपनछ सुसिाचार प्रचार गिन सकेििर दक जस्तो र्देनिन्छ। 

त पनि, उि अनत अप्ठ्यारो पररनस्र्नतलाई परिेश् वरल ेकसरी नवजयिा पररवतनि गिुनहुन्छ भन् िे कुरा हािी १९ पर्दिा पढ्छछ ैँ। 

एतर राती एउटा स्वगनर्दतूले झ्यालिािका ढोकाहरू िोनलदर्दयो।ए ती सतु्रहरूल ेप्रेररतहरूलाई सुसिाचार प्रचार गिन कािबाट 

रोक् ि सकेििर! कस्तो नवपरीत कुरा! सुसिाचारको सतु्रहरूले प्रेररतहरूलाई झ्यालिाििा रािे, तर परिेश् वरले त्यो 

झ्यालिािका ढोकाहरू िोनलदर्दिुभयो! प्रकाि ३:७-८ पढ्िुहोसर! 

(२) तर परिशे् वरल ेनतिीहरूलाई फेरर निक्षा दर्दि पठाउिहुुन्छ। 

प्रेररत ५:२१-२६ िा हािी पढ्छछ ैँ, दक त्यहीबेला सुसिाचारको सतु्रहरू प्रेररतहरूको ठूलो जाैँच नलि र सजायैँ दर्दि तयार 

नर्ए। नतिीहरूले त्यहाैँ सािहनेििलाई पनि भेला गराए। सािहनेििसैँग भिेको त्यनतबेला उ् च िासि िनि नर्यो। नविेर् 

गरी धार्मिक िुद्दाहरू नतिीहरूल े हरे्े। सािहनेिि यहूर्दीहरूको सब भन्र्दा ठूलो काििुी अनधकार भएको संस्र्ा नर्यो। 

नतिीहरूले िानिसहरूलाई भयङ्खकर र्दण्ड दर्दि सक्र्े। नतिीहरूले ती प्रेररतहरूलाई जाैँच गिन अनि सजायैँ दर्दि सक्र्े। 

त्यनतबेलाको पररनस्र्नतलाई अवलोकि गि े हो भि े ती प्रेररतहरूलाई त्यो दर्दि सािहनेििला नसद्ध्याि लागेको जस्तो 

र्देनिन्छ। त पनि, हािी २२ पर्दिा कसरी परिेश् वरले उि अनत करठि पररनस्र्नतलाई नवजयिा पररवतनि गिुनभयो भिी 

पढ्छछ ैँ। एतर झ्यालिाििा पुग्र्दा, ती अनधकारीहरूले प्रेररतहरूलाई भेट्टाएििर।ए झ्यालिािका ढोकाहरूिा ताला लागेको 

नर्यो र नसपाही ैँहरूले झ्यालिािको अगानड िडा भएर पहरा दर्दइरहकेा नर्ए। तर अचतिको कुरा झ्यालिािनभत्रचाहह कोनह 

पनि नर्एि! नतिीहरूल ेिहासभाको चोकिा लगरे जाैँच गिनको निनतत त्यहाैँ कोही िानिस नर्एि! सािहनेिि उि घटिा 

सुिेर अलिल्ल प् यो। त्यसपनछ कुि  व्यनिल े यस्तो िबर ल्यायो, दक ती प्रेररतहरू त िनन्र्दरको चोकिा िडा भएर 

िानिसहरूलाई निक्षा दर्दइरहकेा छिर। कस्तो नवपरीत अनि अचतिको कुरा! सुसिाचारको सतु्रहरूल ेप्रेररतहरूको जाैँच नलि े

तयारी गरे, तर परिेश् वरल ेनतिीहरूलाई िनन्र्दरिा रएका िानिसहरूलाई निक्षा दर्दिे तुल्याइदर्दिुभयो! 

(३) तर परिशे् वरल ेनतिीहरूलाई गवाही दर्दि साहसी बिाउिहुुन्छ। 

प्रेररत ५:२७-३२ िा हािी पढ्छछ ैँ, दक सुसिाचारको सतु्रहरू, इस्राएलका धार्मिक िहासभाका अनधकारीहरूले प्रेररतहरूलाई 

येिूको िाउैँिा निक्षा िदर्दि ू भिी भिनर  दर्दएको रञाका उल्लङ्खघि गरे भिी ररोप लगाए। त्यसको सार्  प्रेररतहरूल े

इस्राएलका िानिसहरूको रैँिािा नतिीहरूलाई र्दोर्ी बिाउि कोनसस गरे भिरे पनि ररोप लगाए। 
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त पनि, २९ पर्दिा हािी उि अनत करठि पररनस्र्नतलाई परिेश् वरल ेकसरी नवजयिा पररवतनि गररदर्दिुभयो भिी पढ्छछ ैँ। 

प्रररतहरूले जवाफ दर्दए, एतर (Greek: de) हािीले िानिसको भन्र्दा परिेश् वरको रञाकापालि गिरपछन!ए परिशे् वरल े

नतिीहरूलाई हरेकलाई प्रचार गिून भिी रञाका दर्दिुभएको नर्यो र परिेश् वरको उि रञाकालाई नवरोध गिे अनधकार कस सैँग 

नर्एि। नतिीहरूल ेसािहनेििका सर्दस्यहरूलाई पनि सुसिाचार प्रचार गरे! नतिीहरूल ेती अगुवाहरूलाई यिेूको िृत्य ु र 

पुिु त्र्ािको बारेिा बताए र त्यसको सार्  पाप क्षिाको निनतत पश् चाताप गिुनपछन भिरे पनि बताए। त्यसको सार्  जजसले 

परिेश् वरको रञाका पालि गर्दनछिर, नतिीहरूले रफ्िा दयर्दयिा परिेश् वरको रत्िा प्राप् त गर्दनछिर भिरे पनि नतिीहरूल े

बताइदर्दए। कस्तो नवपररत कुरा! सुसिाचारका सतु्रहरूल े नतिीहरूलाई ररोप लगाएर धतकी दर्दए, तर परिेश् वरल े ती 

प्रेररतहरूलाई अझ साहसका सार् सुसिाचार प्रचार गिे सक् िे साि्यनवाि िानिसहरू बिाइदर्दिुभयो। 

(४) तर परिशे् वरल ेनतिीहरूको सत्रहुरूलाई रफ्िो पक्ष नलि ेबिाइदर्दिभुयो। 

प्रेररत ५:३३३९ िा हािी पढ्छछ ैँ, दक केही सतु्रहरू निक  ररसाएका नर्ए र नतिीहरूले प्रेररतहरूलाई िािन चाहन्र्े। त्यहाैँको 

घटिा हरे्दान प्रेररतहरू ढुङ्खगाल ेहािेर िाररिछेिर दक जस्तो र्देनिन्छ। 

त पनि, ३४ पर्दिा हािी पढ्छछ ैँ, दक परिेश् वरले उि अनत करठि पररनस्र्नतलाई नवजयिा पररवतनि गिुनहुन्छ। एतर त्यहाैँ 

गिनलयल िाउैँ  भएका फररसीले हस्तक्षेप गछनिर। उसल े सतु्रहरूलाई हतार िगिन चेताउिी दर्दन्छिर दकिभिे त्यसो गरेिा 

नतिीहरूल ेपरिशे् वरको नवु ििा लडाइैँ गरेको ठहछन भिी नतिल ेपररनस्र्नतलाई िान्त पारे। कस्तो नवपरीत कुरा! सतु्रहरूल े

प्रेररतहरूलाई िािन चाहन्र्,े तर सावनभछि परिशे् वरल ेनतिीहरूिध्ये एकजिालाई नतिीहरूको योजिा रोक् िको निनतत प्रयोग 

गिुनभयो (नहतोपर्देि १६:७ सैँग तलुिा गिुनहोसर)! 

(५) तर परिशे् वरका जिहरू निरन्तर उहाैँप्रनत रञाकाकारी भइरह।े 

प्रेररत ५:४०-४२ िा हािी पढ्छछ ैँ, दक सतु्रहरूल ेप्रेररतहरूलाई सजायैँ दर्दए अनि येिूको िाउैँिा कनहल्य  िबोल्ि ूभिी ररे्दि 

दर्दए। यहाैँ फेरर ती धार्मिक अनधकारीहरूल े येिू ख्रीष्टको प्रचारलाई रोक् ि िोजेको र्देनिन्छ। 

त पनि, ४१ पर्दिा हािी पढ्छछ ैँ, दक त्यस्तो अनत करठि पररनस्र्नतलाई परिेश् वरले नवजयिा पररवतनि गिुनहुन्छ। नतिीहरूल े

दर्दएका सजायैँलाई प्रेररतहरूल े िुसीसार् ग्रहण गरे अनि उिीहरू िानिसको सट्टािा परिेश् वरप्रनत निरन्तर रञाकाकारी 

भइरह।े नतिीहरूल ेिनन्र्दरजस्तो सावनजनिक स्र्ाििा िात्र सुसिाचार प्रचार गरेििर तर िानिसहरूका घर-घरिा गएर पनि 

प्रचार गरे। कस्तो नवपरीत कुरा! सतु्रहरूले सुसिाचारको प्रचारलाई नवरोध गरे तापनि परिेश् वरका जिहरूले निरन्तर 

परिेश् वरप्रनत रञाकाकारी भई हरेक ठाउैँिा सुिाचार प्रचार गरे! 

प्ररेरत ५:२९ 

िोज २ - परिशे् वर ि  उ् च रनधकाररक व्यनि हुिहुुन्छ। 

एहािीले िानिसको होइि परिशे् वरको रञाकापालि गिुनपछन!ए कनहलेकाहह अनधकारको बारेिा प्रश् ि उ्र्दा ि छक् क पछुन, दक 

यो संसारको सब भन्र्दा ठूलो अनधकार के हो? िरेो उत्तर प्रेररत ५:२९ हो: पृ्वीको सब भन्र्दा ठूलो अनधकार परिेश् वर 

हुिहुुन्छ। उहाैँ यो संसारको अरू सब  अनधकारहरूभन्र्दा िानर् हुिुहुन्छ! ि ल ेयो संसारिा व्यवहार गर्दान र नविेर्गरी ि ल े

कसरी सुसिाचार प्रचार गछुन, त्यसिा िलाई िहत्वपूणन निणनयहरू गिन यो सत्यताले िलाई सहायता गर्दनछ। 

चरण: ३ - प्रश् ि                              व्या्याहरू 

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

प्रेररत ५:१२-४२ िा भएका सब  सत्यताहरू बुझ्ि कोनसस गरछ ैँ र त्यहकाैँ अझ  िबुझेका कुराहरू छिर भिे प्रश् ि सोधछ ैँ। 

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

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

प्रश् िहरू सब को सािु बाैँ्ि लगाउिुहोसर।) 

छलफल गिुनहोसर - (त्यसपनछ, ती प्रश् िहरूिध्य े केही उपयोगी प्रश् िहरूको बारेिा सिूहिा छलफल गर्दर उत्तरहरू पत्ता 

लगाउि कोनसस गिुनहोसर।) 

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

दर्दइएको छ।) 
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प्ररेरत ५:१६ 

प्रश् ि १ - पत्रसुको छायाल ेरोगी नबरािीहरू निको भएको कुरालाई ि ल ेकसरी व्या्या गिुनपछन? 

रटप् पणी - प्रेररत ५:१४-१६ लाई उत्ति तररकाले यसरी अिुवार्द गिन सदकन्छ। एर्ुप्र  नवश् वासीहरू प्रभुिा र्नपए, पुु र् र 

िनहलाको भीडहरू रए र नतिीहरूले नबरािीहरूलाई बाटोिा ल्याए ... तादक पतु्रस त्यो बाटो भएर जाैँर्दा उसको छाया 

नतिीहरूिानर् पिन सकोसर।ए 

यो व्या्याले िानिसहरूिा नवद्यिाि अन्धनवश् वासलाई केही पनि गर्दरि, तर त्यसले येि ूख्रीष्टिानर् िानिसहरूको नवश् वास र 

परिेश् वरले गिुनभएको रश् चयनकिनहरू िनतहानसक घटिाहरू हुिर भिी सानबत गर्दनछ। त्यहाैँ रश् चयनकिनले नवश् वासलाई 

डो् याएको होइि, तर नवश् वासले परिेश् वरको रश् चयनकिनलाई डो् याएको नर्यो। त्यनतबेलाका नवश् वासीहरू नवश् वासद्वारा 

काि गर्दरनर्ए। 

यस्ता घटिाहरू पनहल े पनि भएका नर्ए। एकपटक एकजिा रोगी स् त्रील े येिूको लगुा छोइिर र नतिी तुु न्त  निको भइिर 

(िकून स ५:२७-३०)। गेिेसरेतको इलाकाभररका िानिसहरूल ेरोगी-नबरािीहरूलाई बजारिा ल्याए र नतिीहरूलाई उहाैँको 

लुगा छुि अिुिनत दर्दिुहोसर भिी येिूसैँग नबन्ती गरे। उहाैँलाई छुिे सब  नबरािीहरू निको भए (िकून स ६:५५-५६)। एकजिा 

रोिी कप् तािले यसरी नवश् वास ग् यो, दक येिलूे उसको नबरािी िोकरलाई िछोइकि अर्वा नबरािी भएको ठाउैँिा िगइकि 

पनि निको पािन सक् िुहुन्छ, अनि साैँ् च  येिलू ेत्यो नबरािीलाई त्यसरी ि  निको पािुनभयो (ित्ती ८:८-१०)। यस्ता घटिाहरूल े

येिू ख्रीष्टिा ती िानिसहरूको बनलयो नवश् वास नर्यो भिी प्रिाण दर्दन्छ। 

त्यस गरी यहाैँ प्रेररत पतु्रसको छायाल े नबरािीहरू निको भएको घटिाल े (प्रेररत ५:१६) प्रेररतहरूले अरू घटिाहरूिा 

िब्र्दहरू र हाउभाउले गरेको प्रभावले भएका उस्त  अरू रश् चयनकिनहरूद्वारा परिेश् वरलाई प्रसन् ि तलु्यायो (प्रेररत ३:६)। 

त्यस गरी पावललाई छुवाएर लनगएको ु िाल र लुगाहरूले नबरािीहरूलाई निको पारेको र भूत लागेकाहरूलाई स्वतन्त्र 

पारेको घटिाहरूले परिेश् वरलाई प्रसन् ि तलु्यायो (प्रेररत १९:११-१२)। प्रेररतहरूले गरेका रश् चयनकिनहरू नतिीहरूको 

नवश् वासको कारणभन्र्दा िानिसहरूको नवश् वासको कािको प्रकटीकरण नर्ए। प्रेररतहरूल े घोर्णा गरेको सुसिाचारलाई 

िानिसहरूल े नवश् वास गरेकोल े ि  नतिीहरूल े रोगी-नबरािीहरूलाई निको पािन प्रेररतहरूकहाैँ ल्याएका हुिर। परिेश् वरल े

नतिीहरूलाई नवनभन् ि तररकाहरूद्वारा, जस्त : वचिद्वारा, हाउभाउद्वारा, ु िालद्वारा, छायाद्वारा अर्वा िछोईकि निको 

पािुनभए तापनि ती कुराहरू यिेू ख्रीष्टको लानग त्यनत िहत्वपूणन होइििर दकिभि ेउहाैँसैँग स्वगन र पृ्वीिा सब  अनधकार छ। 

प्ररेरत ५:२९ 

प्रश् ि २ - सब  िािव अनधकारको सीिा के हो? 

रटप्पणी - एहािील ेिानिसको होइि, तर परिशे् वरको रञाका पालि गिरपछनए भिी पतु्रसल ेभन्र्दछिर भि ेके यसको अर्न हािी 

इसाईहरू सध ैँ यो संसारको सरकारप्रनत अिाञाकाकारी हुिे त? होइि। बाइबलअिुसार पत्ता लगाइएको सात वटा 

अनधकारहरूप्रनत इसाईहरू सिर्मपत हुिुपिे सतबन्धहरू छिर। इसाईहरू ती अनधकारहरूप्रनत रञाकाकारी हुि पछन। पृ्वीिा कुि  

अनधकार पूणन छ ि। परिशे् वरसैँग िात्र पूणन अनधकार छ! परिेश् वरल े रफ्िो अनधकार पृ्वीिा नवनभन् ि दकनसिका 

अगुवाहरूलाई प्रत्यायोजि गिुनहुन्छ। परिेश् वरबाट अनधकार पाएका ती अगुवाहरू अर्वा िानिसहरूले रफूल े गिे हरेक 

कुरािा परिशे् वरप्रनत उत्तरर्दायी र नजतिेवार हुि पछन। बाइबलिा बताइएका ती सात वटा अनधकारको सतबन्धहरू यस 

दकनसिका छिर: 

(१) परिशे् वर र िानिस 

पृ्वीको सब  िानिसहरू र हरेक र्ोकभन्र्दा िानर् परिेश् वरको पूणन अनधकार छ। याकूब ४:७ ले भन्र्दछ, एरफूलाई 

परिेश् वरको अनधििा राि।ए सब  िानिसहरू परिेश् वरको अनधििा बस् ि पछन। त्यस गरी सब  अगुवाहरू र अनधकार भएका 

अरू िानिसहरू पनि परिेश् वरको अनधििा बस् ि पछन। परिेश् वरल ेिानिसहरूलाई रफ्िो िनहिाको निनतत बिाउिुभएको छ 

(यि या ४३:७;  कलस्सी १:१५-१६)। परिशे् वरलाई जान् िको निनतत, प्रेि गिनको निनतत, उहाैँप्रनत रञाकाकारी हुिको निनतत र 

उहाैँलाई सेवा गिनको निनतत उहाैँले िानिसहरूलाई बोलाउिुहुन्छ। सब  िानिसहरूको सब भन्र्दा ठूलो लक्ष्य भिेको 

परिेश् वरको िनहिाको निनतत नजउिु हो। 

(२) िानिस र सनृष्ट 
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परिेश् वरले िानिसलाई रफ्िो सृनष्टको केही सीनित अनधकार दर्दिुभएको छ। भजि ८:४,६ ले भन्र्दछ, एिानिस के हो, र 

तपाईं त् यसको वास् ता रा् िुहुन् छ? ... रफ् िो हातका कािहरूिानर् तपाईंले त् यसलाई िासक बिाउिुभएको छ। सब  र्ोक 

तपाईंल े त् यसका प तालािुनि रानिदर्दिुभएको छ।ए परिशे् वरल े रफ्िो सृनष्टको रेिर्दिे र वास्ता गिे नजतिेवारी 

िानिसहरूलाई दर्दिुभएको छ। तर पृ्वीको सन्र्दभनिा भन् ि े हो भि े िानिसहरूको अनधकार सीनित छ। िानिसहरूल े

परिेश् वरको सृनष्टलाई जे इ्छा लाग्यो त्यही गिुन हुैँर्द ि। उर्दाहरणको लानग व्यवस्र्ा २०:१९ ल ेयसो भन्र्दछ, एजब नतिीहरू 

कुि  सहर नलि त् यसको नवु ििा ल़लाइैँ गरेर त् यस सहरलाई धरे  दर्दिसत ि घेरररा् छछ, तब नतिीहरूले त् यसका रूिहरू 

िकाटर िू।ए िानिसल े परिेश् वरको सृनष्टलाई प्रर्दनुर्त पाि े र िास पािन काि गिुनहुैँर्द ि! (इजदकएल ३४:१८-१९ सैँग तुलिा 

गिुनहोसर)। 

(३) पनत र पत् िी 

परिेश् वरल े पनत र पत् िी र्दबु लाई एकल े अकोको सेवा गि े सीनित अनधकार दर्दिुभएको छ। तर नतिीहरूल े सेवा गि े

तररकाहरू फरक-फरक छिर: पनतल ेरफ्िी पत् िीलाई डो् याएर सेवा गिुनपछन भिे पत् िीले पनतको अगुवापिको अनधििा बसेर 

उसको सेवा गिुनपर्दनछ। कलल्सी ३:१८ ल ेभन्र्दछ एपत् िी हो, प्रभुको र्दनृष् टिा सुहाउैँ र्दो गरी र-रफ् िा पनतहरूका अधीििा 

बस।ए तर पनतको अनधकार पनि सीनित छ, दकिभि ेकलस्सी ३:१९ ल ेभन्र्दछ, एपनत हो, र-रफ् िा पत् िीहरूलाई प्रेि गर र 

नतिीहरूप्रनत कठोर िहोओ।ए पनतले व वानहक सतबन्धनभत्र रफ्िो अनधकार प्रेि, सेवा र भ्र तािा अभ्यास गिुनपछन। यो कुरा 

यार्द रा् िुहोस, दक नववाहको व्यवस्र्ालाई परिेश् वरले संस्र्ागत गिुनभयो र उहाैँले ि  पनत र पत् िीबीचको सतबन्धलाई पनि 

संस्र्ागत गिुनभयो। रधुनिक िानिसहरू र रधुनिक धिनहरूसैँग परिेश् वर संस्र्ागत गिुनभएको कुराहरूलाई पररवतनि गि े

कुि  अनधकार छ ि! 

(४) रिाबबुा र छोराछोरीहरू 

परिेश् वरल ेरिाबुबालाई नतिीहरूका सन्ताििानर् सीनित अनधकार दर्दिुभएको छ। कलस्सी ३:२० ल ेभन्र्दछ, एछोरा-छोरी 

हो, प्रत् यके कुरािा रफ् िा रिा-बुबाको रञाकापालि गर। दकिदक यस कुराले प्रभुलाई प्रसन् ि तलु् याउैँछ।ए तर रिाबुबाको 

अनधकार पनि सीनित छ, दकिभिे कलस्सी ३:२१ ल ेयसो भन्र्दछ, एबुबा हो, रफ् िा छोराछोरीहरूलाई रीस िउठाओ, ित्रता 

नतिीहरू निराि हुिछेिर ।ए रिाबुबाले रफ्िा छोराछोरीहरूलाई उत्साह निल्िे दकनसिले अनधकार चलाउिुपछन र यदर्द 

रवश्यक प् यो भि ेनतिीहरूलाई अििुासििा रा् िुपछन (नहतोपर्देि १३:२४)। परिेश् वरल ेरिाबुबा र छोराछोरीबीचको 

सतबन्धलाई संस्र्ागत गिुनभएको छ। रधुनिक िानिसहरू, रधुनिक सैँस्कृनत, र रधुनिक ि नक्षक प्रणालीसैँग परिेश् वरल े

संस्र्ागत गिुनभएको कुरालाई पररवतनि गि ेअनधकार छ ि! 

(५) राजि नतक िासकहरू र िागररकहरू 

परिशे् वरले र्देििा नियि-कािुि चलाउि राजि नतक िासकहरूलाई नतिीहरूका िागररकहरूिानर् सीनित अनधकार 

दर्दिुभएको छ। १ पतु्रस २:१३-१४ ल ेभन्र्दछ, एप्रभुको िानतर िानिसको हरेक िासिको अधीििा बस, चाह ेत् यो सवो् च 

राजाको होसर , अर्वा हादकिहरूको होसर , जो र्दषु् ट काि गिेहरूलाई र्दण् ड दर्दि र असल काि गिेहरूलाई प्रिंसा गिन उहाैँद्वारा 

िटाइएका हुन् छिर ।ए इसाईहरूले जे कुरा सही छ, त्यसिा रफ्िो र्देिका िासकहरूप्रनत रञाकाकारी हुिुपछन। तर सब  

िासकहरूको अनधकार सीनित छ, दकिभि ेप्रेररत ५:२९ ल ेभन्र्दछ, एहािील ेिानिसहरूको होइि, तर परिशे् वरको रञाका 

पालि गिरपछन।ए जुिसुक  ओहोर्दा ती िानिसहरू िडा भए पनि यदर्द नतिीहरूल े परिशे् वरको इ्छानवपरीत कुराहरू गिन 

लगाउैँछिर भिे हािील ेभ्र  भएर नतिीहरूको नवरोध गिुनपर्दनछ। 

(६) िानलक र कािर्दारहरू 

परिेश् वरले िानलकहरूलाई नतिीहरूका कािर्दारहरूिानर् सीनित अनधकार दर्दिुभएको छ। कलस्सी ३:२२ ले भन्र्दछ, 

एकिारा हो, प्रत् यके कुरािा यस संसारका रफ् िा िानलकहरूलाई रैँिाका अगानड िुिी तुल् याउिे िात्र होइि, तर साैँचो 

दयर्दयल ेप्रभुको डर रािेर नतिीहरूका अधीििा बस।ए तर सांसाररक िानलकहरूको अनधकार सीनित छ, दकिभिे कलस्सी 

४:१ ल ेभन्र्दछ, एिानलक हो, नतिीहरूका पनि स् वगनिा िानलक हुिुहुन् छ भन् िे जािरे रफ् िा किाराहरूसैँग न् यायसङ्खगत र 

उनचत व् यवहार गर।ए हरेक िानलकले यो कुरा िहसुस गिुनपर्दनछ, दक परिशे् वर नतिीहरूका िानलक हुिुहुन्छ र एक दर्दि 

नतिीहरूल े रफ्िा कािर्दारहरूप्रनत जे गरेको छ, सोअिुसार उहाैँले नतिीहरूलाई इिाि अर्वा र्दण्ड दर्दिुहुिछे। यदर्द 

सांसाररक िानलकले परिशे् वरको इ्छानवपरीत कुि  कुरा िाग गछन भि ेइसाई कािर्दारहरूले भ्र तासार् नतिीहरूका त्यस्ता 

िागहरूको नवरोध गिुनपर्दनछ। 

(७) रनत्िक अगवुा र रनत्िक अियुायीहरू 
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परिेश् वरल े िण्डलीको अगुवाहरूलाई रफ्िो सर्दस्यहरूिानर् सीनित अनधकार दर्दिुभएको छ। १ र्ेसलोनिके ५:१२ ल े

भन्र्दछ, एहािी नतिीहरूलाई रग्रहपूवनक नबन् ती गर्दनछ , दक नतिीहरूका िाझिा पररश्रि गिेहरू, जो प्रभुिा अगुवाहरू हुिर  र 

नतिीहरूलाई चेताउिी दर्दन् छिर , नतिको रर्दर गर।ए तर िण्डलीका सब  अगुवाहरूको अनधकार सीनित छ, दकिभिे ित्ती 

२०:२५-२८ र १ पतु्रस ५:१-४ ले भन्र्दछ, दक िण्डलीका अगुवाहरूले रफूलाई सुनतपएका िानिसहरूिानर् प्रभुत्व जिाउि ु

हुैँर्द ि। अगुवाहरूल ेअनधकार प्रयोग गरेर िात्र होइि, तर व्यनिगतरूपिा उर्दाहरण र ििुिा भएर अनि रफूलाई सुनतपएका 

िानिसहरूको सेवा गरेर नतिीहरूलाई डो् याउिु पर्दनछ। 

प्ररेरत ५:३२ 

प्रश् ि ३ - प्ररेरतहरू नविरे्गरी के-को गवाही नर्ए? 

रटप्पणी - नविेर् गरी येि ूख्रीष्टको गवाही हुिको निनतत उहाैँल ेती प्रेररतहरूलाई बोलावट दर्दिुभएको नर्यो (प्रेररत १:८)। 

तर नतिीहरूलाई कुि  िण्डली सतप्रर्दायको, कुि  इसाई संस्र्ाको, कुि  रनत्िक अगुवाको अर्वा कुि  दकनसिको इसाई 

नसिान्तको र कुि  इसाई अिुभवको गवाही दर्दिको लानग बोलाइएको नर्एि! इसाई इनतहासभरर हिेे हो भि ेयेि ूख्रीष्टबाट 

अलग पारेर रफ्ि  स्वार्ी लक्ष्य अर्वा िहत्वाकांक्षाको नवर्यिा गवाही दर्दि र्दषु्टल ेकेही िानिसहरूलाई प्रयोग गिन कोनसस 

गि ेगरेको र्देनिन्छ। त्यस्ता झूटा गवाहीहरूबाट होनसयार रहिहुोसर! 

प्रेररतहरू येिूको सुु को चेलाहरूका सिूहिा पर्दनर्े र नतिीहरूले यिेूको सावनजनिक सेवकाइको प्रारतभर्देनि उहाैँको 

स्वगानरोहणसति  उहाैँ जहाैँ-जहाैँ जािुहुन््यो, त्यहाैँ-त्यहाैँ सैँग-सैँग  जान्र्े। त्यसकारण, नतिीहरू येिू ख्रीष्टको जीवि, िृत्यु र 

पुिु त्र्ािको पनहलो गवाहीहरू भए (प्रेररत १:२१-२२)। नतिीहरू यहूर्दी र रोिी अनधकारहरूल े येिूको परीक्षा गरेको 

गवाहीहरू नर्ए। यहूर्दी सािहनेििल ेकसरी यिेूलाई िृत्य ुर्दण्ड दर्दयो भन् िे बारेिा नतिीहरूल ेगवाही दर्दए। येिलूाई कू्रसिा 

चढाएर िािनको निनतत यहूर्दीहरूले कसरी र्दषु्ट रोिी अनधकारीहरूलाई प्रयोग गरेका नर्ए भिरे पनि नतिीहरूले गवाही दर्दए 

(प्रेररत २:२३;  ५:३०)। परिेश् वरले येिलूाई कसरी िृत्युबाट बछराउिुभयो भन् िे पनि नतिीहरूले गवाही दर्दए (प्रेररत २:३२)। 

अनि परिशे् वरले येिलूाई स्वगानरोहणद्वारा िानर् उठाउिुभएर कसरी रफ्िो र्दानहिे हातपरट्ट बसाल्िुभयो भिेर पनि 

नतिीहरूले गवाही दर्दए (प्रेररत ५:३१)। त्यस गरी पनवत्र रत्िाले पनि येिूको बारेिा गवाही दर्दिुहुन्छ र इसाईहरूको हरेक 

सिूहिाझ उहाैँको िनहिा गिुनहुन्छ (यूहन् िा १६:१४)। 

त्यसकारण, रफ्िो स्वार्ी अनभलार्ा र िहत्वकांक्षाहरू पूरा गिन इसाईहरूल े कनहल े पनि येिूको बारेिा रफ्िो गवाही 

पररवतनि गिुनहुैँर्द ि, तर सध ैँ येि ूख्रीष्टको सत्य गवाही बन् िपुछन। 

चरण ४ - लाग ूगिुन                              प्रयोगहरू 

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

नसकेको कुरा बाै्ँ िहुोसर र ले्  िुहोसर - एकल ेअको व्यनिलाई दर्दिाग नियाउि लगाऔैँ र प्रेररत ५:१२-४२ बाट सतभानवत 

प्रयोगहरूको सूची बिाउिुहोसर। 

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

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

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

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

१. प्ररेरत ५:१२-४२ बाट निकानलएका केही सतभानवत प्रयोगहरू 

५:१२  तपाईंको गाउैँ -सहरिा भएका नवश् वासीहरूसैँग भेटघाट गिुनहोसर। 

५:१८  सुसिाचार र गवाहीको कारण तपाईं पक्राउ परेर झ्यालिाििा पिे कुराको अपके्षा गिुनहोसर। 

५:१९  तपाईंको निनतत प्रभुल े झ्यालिािको ढोका िोनलदर्दिुहुिेछ भिी अपके्षा गिुनहोसर। 

५:२०  िानिसहरूलाई यो ियाैँ जीविको बारेिा पूरा सन्र्दिे बताउिहुोसर। 

५:२८-२९ सरकारी अनधकारीहरूल े तपाईंलाई परिशे् वरको रञाकाहरूबाट अलग हुि े अर्वा परिेश् वरल े ििाही  

                           गिुनभएको कािहरू गिन लगाए भि े तपाईंले िान्त भएर उत्तर दर्दिुहोसर, दक इसाईहरूल े िानिसको  

                        होइि तर परिेश् वरको रञाका पालि गिरपछन (ित्ती १०:१७-२०)। 
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५:४०  येिू ख्रीष्टको बारेिा िानिसहरूलाई बताएको कारणले िानिसहरूल े तपाईंलाई नप्िछेिर भिी अपेक्षा 

                           गिुनहोसर। 

५:४१  येिू ख्रीष्टको िाैँउको िानतर र्द:ुि भोग् ि पाउैँ र्दा रिनन्र्दत हुिुहोसर। 

५:४२  येिू ि  ख्रीष्ट (िनसह) हुिुहुन्छ भन् िे िुभिबर नसकाउि र घोर्णा गिन कनहल्य  िरोदकिुहोसर। 

२. प्ररेरत ५:१२-४२ बाट निकानलएका केही व्यनिगत प्रयोगहरू 

ि िानर् उल्लेनित सात वटा अनधकारहरूको अनधििा रहिपुिे कुरा यार्द गिछुे। ि नविेर् गरी बाइबलले निधानरण गरेको 

िेरो अनधकार अभ्यास गिन चाहन्छु। उर्दाहरणको लानग, ि इसाई अगुवाको ह नसयतले अरू िानिसहरूिानर् प्रभुत्व जिाएर 

होइि तर नतिीहरूको सेवा गरेर र व्यनिगतरूपिा उर्दाहरण बिेर िानिसहरूलाई डो् याउि चाहन्छु। 

प्रेररतहरूको साहस र परिशे् वरको सावनभछनिकताबाट ि निक  प्रभानवत भएको छु। सतु्रहरूल ेसुिाचार प्रचारलाई हरेकपटक 

रोक् ि िोज्र्दा, स्वयिर परिेश् वरले हस्तक्षेप गिुनभयो र निरन्तर सुसिाचार प्रचार गिन नतिीहरूलाई सहायता गिुनभयो! यस 

संसारिा सुसिाचार प्रचार गिन इसाईहरूलाई केही कुराल ेरोक् िेछ ि, दकिभि ेपरिशे् वरि  इसाईहरूको तफन बाट ल्िुहुिछे। 

ि उिीहरूको उर्दाहरणलाई पछ्याउि चाहन्छु। 

चरण : ५ - प्रार्निा                                    प्रनतदक्रया 

प्रेररत ५:१२-४२ िा परिेश् वरले नसकाउिुभएको एउटा सत्यताको लानग हािी सब  पाल पालो प्रार्निा गरछ ैँ। 

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

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

भन् िे कुरा यार्द गिुनहोसर। 
  

  

  

५ प्रार्निा (८ नििेट)                               अन्तरनबन्ती प्रार्निा 

अरूहरूको लानग प्रार्निा गिुनहोसर 
  

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

६ गहृकायनको तयारी (२ नििेट) 

अको पाठको निनतत 
  

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

लगाउिुहोसर।) 

१. प्रनतविता - चेलाहरू बिाउिे काििा प्रनतवि हुिुहोसर। अको व्यनिसैँग अर्वा िानिसहरूको सिूहिा प्रेररत ५:१२-

४२ बाट प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा बाइबल अध्ययि गिुनहोसर। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - उत्पनत्त २०:१-२३-२० बाट प्रत्येक दर्दि रधा अध्याय पढेर परिेश् वरसैँग व्यनिगत 

सिय नबताउिुहोसर। िि पिे सत्यता पत्ता लगाउि ेनवनध प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणी बिाउिुहोसर। 

३. पर्द कण्ठ गिुनहोसर - 'पापको र्दण्ड' - उपर्देिक १२:१४। रफूल ेकण्ठ गरेका पाैँच बाइबल पर्दहरू र्द निक पुिरवलोकि 

गिुनहोसर। 

४. प्रार्निा - कुि  व्यनि वा कुि  नविेर् कुराको निनतत यो हप् ता प्रार्निा गिुनहोसर र परिशे् 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 २९ 

१ प्रार्निा 

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

२ रराधिा  (२० नििेट)                    [परिेश् वरको नविरे्ता] 

परिशे् वर रक्षक हुिहुुन्छ 
 

 

पढ्िहुोसर - चार जिा व्यनिहरूलाई यी बाइबल िण्डहरू पढ्ि लगाउिुहोसर। यि या ३७:१४-२०,३३-३८;  भजि ३४:७;  

भजि ९१:१-१६;  र २ राजा ६:८-२३ 

१. कसरी परिशे् वरल ेरफ्िा जिहरूलाई नवगतको इनतहासिा सरुक्षा गिुनभयो? 

परिप्रभुल ेकसरी अगिविा एनलसा र नतिको सेवकलाई सुरक्षा दर्दिुभयो भिी छोटकरीिा व्या्या गिुनहोसर। नविेर् गरी 

तीि कुराहरूिा जोड दर्दिुहोसर: 

 परिप्रभुल े सतु्रले उसको सुत् िे कोठािा बोल्िे िब्र्दहरू जान् िुहुन्छ र उहाैँले ती कुराहरू रफ्िो अगिविालाई 

बताउिुहुन्छ। 

 परिप्रभु र उहाैँका र्दतूहरूको सेिाको सङ्ख्या सतु्रसैँग भएका िानिसहरूभन्र्दा धेर  छिर। 

 परिप्रभुल े रफ्िा जिहरूको रैँिा िोनलदर्दिुहुन्छ, तादक नतिीहरूल े उहाैँका घोडाहरू र अनग् ििय रर्हरूल े

नतिीहरूलाई घेरररहकेा र्दशृ्य र्दे् छिर। 

२. कसरी अनहल ेपरिप्रभलु ेसरुक्षा गिुनहुन्छ? 

परिप्रभुल ेरफूलाई कसरी नवगतिा सुरक्षा दर्दिुभयो भन् िे बारेिा एउटा घटिा िानिसहरूलाई बताउि दर्दिुहोसर। 

रराधिा गिुनहोसर। 

परिेश् वर रक्षक हुिुहुन्छ भन् ि ेनविेर्ताको िनतत उहाैँको रराधिा गिुनहोसर। तीि-तीि जिाको सािो सिूहिा रहरे रराधिा 

गिुनहोसर। 

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

उत्पनत्त २०:१-२३:२० 
 

तोदकएको बाइबल िण्ड (उत्तपनत्त २०:१-२३:२०) बाट परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा, के नसक् िुभएको छ, 

त्यसबाट छोटकरीिा पाल पालो बाैँ्िुहोसर (अर्वा तपाईंको िोटबुकबाट पढ्िुहोसर)। 

अरूले बाैँ्र्द गरेको कुरा सुन् िुहोसर, उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई स्वीकार गिुनहोसर तर उसल ेबाैँडेको 

कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

४ निक्षा (७० नििेट)                                   [ससुिाचार] 

बाइबलको सही व्या्या गिुन 
 

नसकाउिहुोसर - बाइबल सही दकनसिले व्या्या गिुन हरेक इसाईको नजतिेवारी हो। सत्यतालाई बङ्खग्याउिु हुैँर्द ि (२ कोररन्र्ी 

४:२), तर सत्यको वचिलाई सही िागनिा डो् याउि ुपछन (२ नतिोर्ी २:१५)। झूटा निक्षकहरू हुिछेिर भिी यिेू र पावल र्दवु  

जिाले र्दतेाउिी दर्दएका छिर (ित्ती २४:१०-११;  १ नतिोर्ी ४:१-२)। यिेू ख्रीष्टको निक्षाहरूको सत्यताले िात्र 

िानिसहरूलाई स्वतन्त्र तलु्याउैँछ (यूहन् िा ८:३१-३२)। 

िानिसहरूलाई सुरनक्षत यात्रा गिन ट्रादफक नियिहरूको िाैँचो पछन, स्वस्र् रहि स्वास््यसतबन्धी नियिहरूको िाैँचो पछन, 

सिाजिा िेलनिलापिा बस् ि सरकारी नियिहरूको िाैँचो पछन;  त्यस गरी बाइबललाई सही दकनसिले बुझ्िको निनतत 
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िानिसहरूलाई बाइबल व्या्या गिे नियिहरू िाैँचो पर्दनछ। तसर्न, अब हािी बाइबल व्या्या गि े िछ वटा िहत्वपणून 

नियिहरू हिेछेछ ैँ। 

नियि १ - स्वभाव र भार्ा 

 बाइबल अलछदकक छ, दकिभिे यसको लेिक स्वयिर परिेश् वर हुिुहुन्छ। त्यसकारण बाइबलसैँग िािवीय नवचार र 

रचरणको पणून अनधकार छ। त्यस कारण बाइबल पूणनरूपिा भरोसायोग्य छ। कुि  पनि बाइबल िण्डको र्दईु फरक 

अर्नहरू छ ि। 

 बाइबल स्वभानवक पनि छ, दकिभिे यसिा िानिसहरूद्वारा िानिसहरूका लानग परिशे् वरले रफ्िा वचिहरू प्रकट 

गिुनभएको छ। त्यसकारण, तपाईंको भार्ािा उपलब्ध बाइबल परिेश् वरको वचि हो। 
 

१. बाइबल चररत्रिा अलछदकक छ। 

२ नतिोर्ी ३:१६;  २ पतु्रस १:२०-२१;  गन्ती २३:१९: तीतस १:२ पढ्िुहोसर। 

बाइबल रनधकाररक छ। 

बाइबलको लेिक परिशे् वर पनवत्र रत्िा हुिुहुन्छ। बाइबलिा परिेश् वरका वचिहरू सिेरटएका छिर। त्यसकारण, 

बाइबलसैँग िािवीय नवचार र व्यवहारिानर् िात्र पणून अनधकार छ ि, तर इसाई निक्षा र रचरणिानर् पनि यसको पणून 

अनधकार छ। 

बाइबल भरोसायोग्य छ। 

परिेश् वरको वचिल ेउहाैँको चररत्रहरूलाई प्रनतनबनतबत गर्दनछ। बाइबल अिन्त भए तापनि यसलाई सियको रयाििा प्रकट 

गररएको छ। बाइबल सत्यतापूणन, पनवत्र अनि न्यायपणून छ। त्यसकारण यो पूणनरूपिा भरोसा गिन योग्य छ। परिशे् वर 

सत्यतापूणन हुिुभएकोल ेगर्दान उहाैँले रफ्िो उदे्दश्य स्पष्टसैँग प्रकट गिन चाहिुहुन्छ;  तसर्न, बाइबलको कुि  िण्डिा र्दईु फरक 

अर्नहरू छ ि। त्यसकारण, परिशे् वरल ेबाइबलको प्रत्येक िण्डिा के भन् ि िोज् िुभएको छ, सो तपाईंले बुझ्ि कोनसस गिुनपछन। 

२. बाइबल चररत्रिा स्वभानवक छ। 

यूहन् िा १४:२६;  यि या ३०:८;  यर्मिया ३६:१४ पढ्िुहोसर। 

सुु का भार्ाहरू 

बाइबल िानिसहरूद्वारा िानिसहरूका लानग रएको परिशे् वरको वचि हो। परिेश् वर िानिसहरूसैँग बोल्िुभयो अनि 

िानिसहरूले परिेश् वरको वचिलाई लेिे। बाइबल परिेश् वरले रफ्िा वचिहरू प्रकट गिुनभएको तत्कालीि सियिा 

िानिसहरूले बोल्िे भार्ाहरूिा लेनिएको हो। पुरािो करार बाइबल सुु िा नहबू्र भार्ािा लेनिएको नर्यो (त्यसको सािो 

अंिचाहह अरािाइक भार्ािा लेनिएको नर्यो) र ियाैँ करार बाइबलचाहह ग्रीक भार्ािा लेनिएको नर्यो। बाइबलको सब  

अिुवार्दहरू र व्या्याहरूको लानग सुु का नहबू्र र ग्रीक रनधकाररक भार्ाहरू हुिर। 

अिवुार्दहरू 

इ.पू. २५० िा पुरािो करार ग्रीक भार्ािा उल्र्ा गररएको नर्यो र ियाैँ करारले उि अिुवार्दलाई परिेश् वरको वचिको 

रूपिा व्यवहार गछन। त्यस गरी तपाईंको रफ्ि  भार्ािा उपलब्ध बाइबलको रनधकाररक अिवुार्द पनि परिेश् वरक  वचि हो, 

दकिभिे यो नहबू्र पुरािो करार र ग्रीक ियाैँ करारबाट सही दकनसिले अिुवार्द भएको हुिपुछन। यदर्द तपाईंल ेबाइबललाई 

सुु का भार्ाहरूिा अर्वा अनहलेको रधुिदक भार्ाहरूिा पढ्ि सक् िुहुन्छ भिे त्यसल ेतपाईंलाई बाइबलको सही व्या्या 

गिन ठूलो सहायता पु् याउैँछ। 

नियि २ - एकता र स्पष्टता 

 बाइबल एकिात्र यस्तो पुस्तक हो, जहाैँ परिेश् वर र संसारको निनतत उहाैँका योजिाहरूको प्रकाि लेनिएको छ। 

 पुरािो करार र ियाैँ करारको एकता यस अर्नल ेछ, दक 'परुािो करारिा ियाैँ करार लुकाइएको छ, अनि ियाैँ करारिा 

पुरािो करारलाई प्रकट गररएको छ।' त्यसकारण, बाइबलको कुि  िण्डलाई व्या्या गिनको निनतत उत्ति सहयोगी 

भिेको स्वयिर बाइबल ि  हो। 
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१. बाइबलिा एकता छ। 

१ पतु्रस १:१०-१२;  ित्ती ५:१७;  लूका २४:४४-४५;  २ कोररन्र्ी १:२०;  कलस्सी २:१६-१७;  नहबू्र १०:१-४ पढ्िुहोसर। 

तयारी र पररपणूनता। 

पुरािो करार र ियाैँ करार एक-रपसिा नवरोधाभासपूणन छ ि। नतिीहरू एक-अकानको पररपूरक हुिर: परुािो करारले ियाैँ 

करारको तयारी गर्दनछ अनि ियाैँ करारल ेपरुािो करारलाई पररपूणन गर्दनछ। 

प्रकािको क्रिवि प्रगनत 

जेजस्तो भए तापनि परिेश् वरको प्रकाििा क्रिवि प्रगनत छ। बाइबलल े परुािो करारका व्यवस्र्ाहरू, िििुाहरू, 

अगिवाणीहरू र प्रनतञाकाहरूलाई रउिेवाला असल कुराहरूको छाया भन्र्दछ भिे ियाैँ करारलाई ख्रीष्टिा भेट्टाइएका 

वास्तनवकताहरू भन्र्दछ। ियाैँ करारल े कसरी परिशे् वरल े पुरािो करारका व्यवस्र्ाहरू, ििुिाहरू, अगिवाणीहरू र 

प्रनतञाकाहरूलाई ख्रीष्टिा परूा गिुनहुन्छ भिी नसकाउैँछ। त्यसकारण, पुरािो करारलाई सध ैँ ियाैँ करारको प्रकािद्वारा व्या्या 

गिुनपछन! ियाैँ करारका निक्षाहरू रनधकाररक छिर! 

२. बाइबल रफ ल ेयसको अर्न िोल्र्दछ। 

लूका १०:२५-२८ पढ्िुहोसर। बाइबलिा लेनिएका कुराहरूको बारेिा िानिसहरूको प्रश् िहरूको जवाफ यिे ू ख्रीष्टल े

बाइबलिा लेनिएका कुराहरूबाट ि  दर्दिुभयो। बाइबलको कुि  िण्डिा उल्लेनित अस्पष्ट भिाइलाई (व्यवस्र्ा २४:१) उहाैँल े

बाइबलको अको िण्डको निक्षाहरूद्वारा स्पष्टसैँग व्या्या गिुनभयो (उत्पनत्त १:२७;  २:२४;  ित्ती १९:३-८)। तसर्न, बाइबल 

रफ ले यसको अर्न िोल्र्दछ। बाइबलको कुि  िण्डको उत्ति व्या्या स्ययिर बाइबलल ेगर्दनछ। कुि  बाइबल िण्डकको र्दईु फरक 

अर्नहरू छ ि। त्यसकारण, सध ैँ परिेश् वरले बुझाउि चाहिुभएको अर्नलाई बुझ्िे कोनसस गिुनहोसर। 

नियि ३ - पनवत्र रत्िा र नवश् वास 

 बाइबलको परिेश् वर बाइबलको लेिक र नवर्यवस्तु हुिुहुन्छ। 

 परिेश् वर पनवत्र रत्िाले बाइबलका वचिहरू िानिसहरूलाई बुझाउिे काि गिुनहुन्छ। 

 ख्रीष्टिा गररएको नवश् वास सध ैँ बाइबलका वचिहरूिा रधाररत हुन्छिर। त्यसकारण, बाइबल सही दकसिले बुझ्ि र 

व्या्या गिनको निनतत बाइबलका पाठकहरूलाई पनवत्र रत्िा र येिू ख्रीष्टिानर्को नवश् वास रवश्यक पर्दनछ। 

 

१. पनवत्र रत्िा र नवश् वास भएका िानिसहरू 

यूहन् िा १६:१३-१५;  रोिी १०:१४-१७;  १ कोररन्र्ी २:७-१५ पढ्िुहोसर। 

परिेश् वरल ेबाइबलिा प्रकट गररदर्दिुभएका कुराहरू बुझ्िको निनतत पनवत्र रत्िाल ेिानिसहरूको दर्दिाग र दयर्दयिा ञाकािको 

प्रकाि दर्दिुहुन्छ। परिेश् वर र उहाैँको इ्छाको बारेिा बाइबलको परिेश् वरको प्रकािको ञाकाि येिू ख्रीष्टिानर् गररएको 

नवश् वासद्वारा रउैँछ। ियाैँ जन्ि पाएका नवश् वासीहरूले िात्र बाइबललाई सही दकनसिल ेव्या्या गिन सक्छिर। 

२. पनवत्र रत्िा र नवश् वास िभएका िानिसहरू 

२ कोररन्र्ी ३:१४-१७;  ४:३-४;  ित्ती २१:२९;  २ पतु्रस ३:१६ पढ्िुहोसर। 

ग र-इसाईहरू (अरू धिनहरूका अिुयायीहरू) रनत्िकरूपिा ितृ अवस्र्ािा छिर र नतिीहरूका रैँिा ढादकएका छिर, त्यस ल े

नतिीहरूल े बाइबलको सही व्या्या गिन सक्र्द ििर। पनवत्र रत्िा र इसाई नवश् वासनबिा नतिीहरूको बाइबल अध्ययिको 

पररश्रि व्यर्न हुन्छ। बाइबल, बाइबलको परिेश् वर, येि ूख्रीष्ट र इसाईहरूको बारेिा ग र-इसाईहरूले दर्दएका व्यिव्यहरूलाई 

नतिीहरूल ेअझ  ियाैँ जन्ि पाएका छ ििर भन् ि ेप्रकािद्वारा िूल्याङ्खकि गररिपुछन। 
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नियि ४ - अपनेक्षत श्रोता (र्दिनक) 

बाइबलले फरक-फरक श्रोताहरूलाई सतबोधि गर्दनछ। बाइबलको प्रत्येक िण्डल े कुि श्रोतालाई सतबोधि गि े अनभप्राय 

रािेको नर्यो भिी पत्ता लगाउिुहोसर। यसो गिानले बाइबलिा उल्लेनित प्रनतञाकाहरू, रञाकाहरू, चुिछनत अनि धतकीहरू र 

अगिवाणीहरूलाई सही व्या्या गिन सहायता निल्र्दछ। 

 कनहलेकाहह बाइबलको नविेर् सत्यता संसारको सब  िानिसहरू अर्वा सब  इसाईहरूप्रनत लनक्षत हुन्छिर। 

 कनहलेकाहह बाइबलको कुि  सत्यता नविेर् व्यनि, सिूह, उिेर अर्वा अवस्र्ाप्रनत केनन््र त अर्वा सीनित हुन्छ। 

 

१. कनहलकेाहह नविरे् बाइबल िण्डिा उल्लनेित सत्यता हरेक व्यनिप्रनत निर्दर्दष्ट (लनक्षत) हुन्छ। 

लूका १४:२५-२७ पढ्िुहोसर। यस बाइबल िण्डिा उल्लेनित सत्यता संसारको सब  राष्ट्रहरूका िानिसहरूप्रनत लनक्षत छ। 

यसको अनभप्राय तपाईंिा बाइबलीय र्दढृ नवश् वासहरू नवकास गिुन हो (लूका १४:२५-२७);  पश् चाताप गरेर सुसिाचारिा 

नवश् वास गिुन हो (िकून स १:१५);  यिेू ख्रीष्टिा नवश् वास गिुन हो (यूहन् िा ३:१६) र रफ्िो कू्रस बोकेर येि ूख्रीष्टलाई पछ्याउि ु

हो (िकून स ८:३४-३८)। यस िण्डिा भएको सत्यता यस हतेुल ेसब  इसाईहरूका लानग हो, दक तपाईंले रफ्िो पररवारभन्र्दा 

येिू र सुिाचारलाई िानर् रािी त्यसप्रनत इिान्र्दार हुिु हो (िकून स १०:२८-३०);  येिूल े तपाईंलाई प्रेि गिुनभएझ ैँ एकल े

अकानलाई प्रेि गिुन हो (यूहन् िा १३:३४-३५);  यिेू ख्रीष्टप्रनत रञाकाकारी हुि र पनवत्र रत्िाद्वारा िुि हुि परिशे् वरल े

तपाईंलाई चुन् िुभएको छ भिी जान् िु (१ पतु्रस १:१-२);  र परिेश् वरबाट तपाईंले अनत अिगु्रही उपहारको रूपिा बहुिूल्य 

नवश् वास प्राप् त गिुनभएको छ भिी जान् िु हो (२ पतु्रस १:१)। 

२. कनहलकेाहह बाइबलको नविरे् िण्डको सत्यता सीनित श्रोताप्रनत निर्दर्दष्ट (लनक्षत) हुन्छ। 

िकूनस १०:१७,२१ पढ्िुहोसर। नविेर् व्यनिप्रनत निर्दर्दष्ट केही बाइबल िण्डहरू यसप्रकारका छिर: परिेश् वरको सेवक र्दारर्द 

(१ इनतहास १७:७,११-१४);  धिी जवाि िानिस (िकून स १०:२१);  नविेर् सिूहिा सीनित: इस्राएल (िलाकी १:१;  यि या 

६:८-१०);  नविेर् सिय अवनधको लानग सीनित: पुरािो करारको सियिा हरेक पुु र्को िारीररक ितिा हुिुप्यो (उत्पनत्त 

१७:९-१४;  गलाती ५:३-४;  ६:१२-१५) अर्वा नविेर् अवस्र्ाको लानग सीनित: पश् चाताप गिुन (यर्मिया १८:६-१०;  

इजदकएल ३३:११-२०);  रत्िाले भन् िुभएको कुरा सुन् ि ुर त्यसप्रनत रञाकाकारी हुिु (प्रकाि २:७)। 

नियि ५ - सानहनत्यक ि लीहरू र जोड दर्दएका कुराहरू 

 बाइबलिा फरक-फरक सानहनत्यक ि लीहरू छिर। बाइबलको प्रत्येक िण्डिा प्रयोग गररएका सानहनत्यक ढाैँचालाई पत्ता 

लगाउिुहोसर र त्यस दकनसिको सानहत्यलाई व्या्या गिे नियिअिुसार प्रत्येक िण्डलाई सही दकनसिले व्या्या 

गिुनहोसर। उर्दाहरणको लानग यिेूल ेभन् िुभएको उिाि र र्दषृ्टान्तहरूलाई सोहीअिुसार व्या्या गिुनहोसर। 

 बाइबलले फरक-फरक कुराहरूलाई जोड दर्दएको छ। बाइबलको नविेर् िण्डल ेनिक्षा दर्दिे कुरािा, काि गिे प्रेरणािा, 

इनतहासिा अर्वा प्रनतञाका अनि अगिवाणीिा जोड दर्दएको छ भिे सोहीअिुसार त्यस िण्डलाई व्या्या गिुनहोसर। 

 

१. फरक-फरक दकसिका सानहत्य 

बाइबलिा फरक-फरक दकनसिा सानहत्यका ढाैँचाहरू छिर;  जस्त : व्यवस्र्ा, निक्षाहरू, इनतहास, कनवता, गीत, बुनि, र्दषृ्टान्त, 

रूपक, प्रनतञाका, अगिवाणी र प्रकाि रदर्द। यीिध्य े प्रत्येक सानहत्यको ढाैँचालाई त्यसको रफ्ि  नियिअिुसार व्या्या 

गररिुपछन। इनतहासलाई िानब्र्दकरूपिा त्यहाैँ उल्लेनित त्यहरूअिुसार व्या्या गिुनपछन, कनवतालाई रलङ्खकाररक अर्वा 

लाक्षनणकरूपिा व्या्या गिुनपछन, बुनिका िण्डहरूलाई तुलिात्िकरूपिा व्या्या गिुनपछन र प्रकािलाई नचत्रहरू र 

नचन्हहरूद्वारा व्या्या गिुनपछन। बाइबलको नविेर् िण्डिा भएका सानहनत्यक ढाैँचालाई पत्ता लगाउिुहोसर र त्यसलाई त्यसक  

नियिअिुसार सही दकनसिले व्या्या गिुनहोसर। 

२. भिाइहरूिा फरक-फरक जोड दर्दि ु
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बाइबलिा फरक-फरक दकनसिल ेजोड दर्दि ेकुरा उल्लेनित छ। बाइबलको नविेर् िण्डल ेनिक्षा दर्दि ेकुरा, काि गिे प्रेरणा, 

इनतहासको सञ् चार, प्रनतञाका अर्वा अगिवाणीिध्ये कुि कुरािा जोड दर्दएको छ, त्यसलाई पत्ता लगाउिुहोसर। 

निक्षा दर्दि ेकुरािा जोड दर्दएको अवस्र्ा 

यूहन् िा १४:६ पढ्िुहोसर। बाइबलको कुि  िण्डल े तपाईंलाई निक्षा दर्दि े कुरािा जोड दर्दएको छ भिे तपाईंल े त्यसलाई 

नवश् वास गिरपछन। यूहन् िा १४:६ िा निक्षा दर्दिे कुरालाई जोड दर्दएको छ। नविेर्गरी यस्तो निक्षाहरूलाई िाउैँहरूिा ध्याि 

कर्दर्द  नििानण गिुनहोसर। उर्दाहरणको लानग उि पर्दिा भएका िाउैँ हरूलाई ध्याि दर्दिुहोसर: ि (येिू), बाटो, सत्य, जीवि, कोही 

पनि, नपता रदर्द। यहाैँबाट हरेक व्यनिल ेनवश् वास गिरपि ेनिक्षा यही हो, दक येिू नपताकहाैँ जािे एकिात्र बाटो हुिुहुन्छ! 

काि गि ेप्ररेणािा जोड दर्दएको अवस्र्ा 

यूहन् िा १३:३४-३५ पढ्िुहोसर। कुि  बाइबल िण्डले तपाईंले गिुनपि े काििा जोड दर्दन्छ भिे तपाईंले सो काि गिरपछन। 

यूहन् िा १३:३४-३५ ल ेगिुनपि ेकाििा प्रेरणा दर्दन्छ। यहाैँ नविेर् गरी दक्रयापर्दलाई ध्याििा रािी काि नििानण गिुनहोसर। 

उर्दाहरणको लानग यहाैँ उल्लेनित कुराहरूिा ध्याि दर्दिुहोसर 'एकले अकानलाई प्रेि गर', ि ले प्रेि गरेझ ैँ', नतिीले प्रेि गिरपछन, 

सब  िानिसहरूल ेजान् िछेिर', 'नतिीहरू िरेा चेलाहरू हछ' रदर्द। तपाईंको सार्  हरेक इसाईले पालिा गिरपि ेरञाका यही हो: 

जसरी येिू ख्रीष्टल ेहािीलाई प्रिे गिुनभयो, त्यसरी ि  हािी इसाईहरूल ेएक-अकानलाई प्रेि गिरपछन!ए 

इनतहाससैँग सञ् चार गि ेकुरािा जोड दर्दएको अवस्र्ा 

प्रेररत १७:११ पढ्िुहोसर। कुि  बाइबल िण्डले िनतहानसक घटिालाई जोड दर्दएको छ भिे उि िनतहानसक घटिालाई 

तपाईंल ेअिुसरण गिे दक िगिे भिी तपाईं रफ ले निधानरण गिुनपछन। 

यदर्द इनतहासिा कुि  िराम्रो (िकारात्िक) उर्दाहरण छ भिे तपाईंले त्यसलाई कनहले पनि पछ्याउिु हुैँर्द ि। उर्दाहरणको लानग 

इसाईहरूले पुरािो करारका इस्राएलीहरूको बािी- व्यहोरालाई पछ्याउि ु हुैँर्द ि, जुि १ कोररन्र्ी १०:६-११ िा उल्लिे 

गररएका छिर। त्यस गरी इसाईहरूल ेियाैँ करारको िण्डलीका नडयोथ्रेफसजस्ता िराब चररत्र भएका अगुवालाई पछ्याउि ु

हुैँर्द ि: उसल ेप्रेररत यूहन् िा र नतिको सिूहलाई नतरस्कार गरेर अरू इसाईहरूलाई उसको िण्डलीिा स्वागत गरेििर अनि 

िण्डलीका सर्दस्यहरूलाई सही र असल काि गिन रोके (३ यूहन् िा ९-११)। 

इसाई अगुवाहरूल ेरफूलाई सुनतपएका िानिसहरूिानर् कनहले पनि प्रभुत्व जिाएर िासि गिुनहुैँर्द ि (ित्ती २०:२५-२८;  १ 

पतु्रस ५:१-४)। 

तर यदर्द इनतहासको कुि  उर्दाहरण असल (सकारात्िक) छ भिे तपाईंल ेउि असल उर्दाहरणलाई अिुसरण गिन सक् िुहुन्छ, 

तर बाइबलको अको िण्डिा त्यस्तो निक्षा दर्दएको अर्वा रञाका गररएको िभेट्टाएसति अरू इसाईहरूलाई त्यो उर्दाहरण 

अिुसरण गराउि सक् िुहुन् ि। उर्दाहरणको लानग बजारिा बे् ि रानिएको अर्वा पाहुिा लाग् ि गएको ठाउैँिा रफ्िो अगानड 

रानिएको जुिसुक  कुरा इसाईहरूल ेिाि सक्छिर। तर यदर्द नतिीहरूको नववेकल ेत्यसिानर् प्रश् िहरू िडा गर्दनछ भिे नतिीहरू 

त्यस्ता िािेकुराहरूबाट अलग रहि सक्छिर। तर िासु िािे अर्वा त्यसबाट अलग रहिे अरू इसाईहरूलाई नतिीहरूले न्याय 

गिुन हुैँर्द ि। नतिीहरूल ेरफूले जस्तो व्यवहार गछनिर, त्यस्त  व्यवहार अरूहरूले गरूिर भिी जबरजस्ती गिुन हुैँर्द ि (रोिी १४:१-

१५:१४;  १ कोररन्र्ी १०:२३-११:१)। 

अको उर्दाहरण: इसाईहरूले बेररयाका नवश् वासीहरूको असल उर्दाहरण अिुसरण गिन सक्छिर अनि नतिीहरूले हरेक दर्दि 

बाइबल अध्ययि गरेर प्रचारक र निक्षकहरूल ेबोलेका कुराहरू साैँचो हो दक होइि भिी जाैँ् ि सक्छिर (प्रेररत १७:११)। तर 

नतिीहरूल ेसब  इसाईहरूले यस  गिुनपछन भिरे हरेक दर्दि बाइबल अध्ययिको िाग गिुन हुैँर्द ि। 

प्रनतञाका अर्वा अगिवाणीिा जोड दर्दएको अवस्र्ा 

यूहन् िा १४:२१;  उत्पनत्त २२:१८;  गलाती ३:८,१६ पढ्िुहोसर। यदर्द कुि  बाइबल िण्डल ेप्रनतञाका अर्वा अगिवाणीको कुरा 

गरेको छ भि ेतपाईंल ेपनहले त्यसको श्रोता (उत्पनत्त २२:१५-१८), अवस्र्ा (यर्मिया १८:५-१०;  इजदकएल १८) र त्यसको 

पररपूणनतालाई (ित्ती ८:११-१२;  २१:४२-४४;  गलाती ३:२६-२९;  एदफसी २:११-२२;  १ पतु्रस २:४-१०) रठकसैँग लाग ू

हुिे गरी छु्ट्यााउि ु होसर। पुरािो करारको अगिवाणीहरूलाई नवर्य निल्ि े गरी ियाैँ करारको निक्षाहरूको प्रकाििा 

व्या्या गिुनपर्दनछ। उर्दाहरणको लानग पुरािो करारको अगिवाणील ेइस्राएको चचान गर्दान (रिोस ९:११-१२), ियाैँ करारिा 

त्यसलाई नविेर् गरी अन्यजानत घरािाबाट रएका नवश् वासीहरू हुिर भिी अर्न लगाउि ुपर्दनछ (प्रेररत १५:१४-१९;  रोिी 

१०:१२ र गलाती ३:२८ सैँग तुलिा गिुनहोसर)। 
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नियि ६ - परतपरा र नसिान्त 

बाइबलिा उल्लेनित निक्षाहरू, रञाकाहरू र ििाहीहरूलाई कुि िण्डलीिा नसकाउिुपछन भिी निधो गिुनहोसर। 

 िण्डलीहरूको परतपराहरू कनहले पनि रनधकाररक हुि सक्र्द ि। बाइबले के नसकाउैँछ भन् िे कुरा िण्डलीले निधानरण 

गि ेहोइि। 

 हरेक िण्डलीको स िानन्तक नवश् वासको सार र नतिीहरूका स्वीकारहरूलाई सध ैँ बाइबलको स्पष्ट निक्षाहरूको प्रकाििा 

सही ढङ्खगल ेव्या्या गरेर िलू्याङ्खकि गररिपुर्दनछ। 
 

१. धार्मिक परतपराहरू कनहल ेपनि रनधकाररक हुैँर्द ििर। 

धार्मिक दक्रयाकलापहरू (गनतनवनधहरू) 

यि या १:८-१८ पढ्िुहोसर। परिेश् वरल े अगिविा यि यालाई यो कुरा प्रकट गिुनभयो, दक भेटीहरू, धूपहरू र चाडहरू 

ििाएर गररि ेिनन्र्दरको परतपरागत रराधिा अर्नहीि र घृनणत भएको छ, दकिभि ेिानिसहरूल ेजे िराब छ, त्यो काि गिन 

रोकेििर र परिेश् वरप्रनत रञाकाकारी हुि र्ालेििर। 

र्दिनिहरू, सपिाहरू र भनवष्यवाणीहरू 

यर्मिया २३:१६,२१-२२; २५-३२; ३६ पढ्िहुोसर। ि परिशे् वरको अगिविा हुैँ भिी र्दावी गि ेिानिसहरू सध ैँ हुिछेिर भन् ि े

कुरा परिशे् वरले अगिविा यर्मियालाई प्रकट गिुनभयो। तर नतिीहरू कनहल े पनि परिशे् वरबाट पठाइएका हुैँर्द िि! झूटा 

अगिविाहरूल ेरफ्ि  दर्दिागबाट र्दिनिहरू र सपिाहरू बोल् िे गर्दनछिर। नतिीहरूले गरेका भनवष्यवाणीहरू केवल रफ्ि  

िािवीय िब्र्दहरू हुिर। नतिीहरूल ेबाइबलिा रफूलाई प्रकट गिुनहुि ेपरिशे् वरको वचिहरूलाई बङ्खग्याउैँछिर। 

इसाईहरूल ेकुि िानिसको वचि हो र कुि परिेश् वरको वचि हो भिी छु्ट्यााउि  पछन। साैँचो अगिविा र प्रचारकहरूल े

नवश् वासयोग्य भएर परिेश् वरका वचिहरू घोर्णा गर्दनछिर। अनि परिशे् वरका ती वचिहरूले िानिसहरूलाई नतिीहरूका र्दषु्ट 

िागनहरूबाट फकानउिेछ। यिेू ख्रीष्टका निक्षाहरू सब  अगिवाणीको साैँचो रत्िा (सार र निचोड) हुिर (प्रकाि १९:१०)! 

परतपराहरू 

िकूनस ७:१-९;  लूका ११:४४-४६ पढ्िुहोसर। रफ्िा परतपराहरूलाई िान् िको निनतत बाइबलिा उल्लेनित परिशे् वरका 

रञाकाहरूलाई फररसी र व्यवस्र्ाका निक्षकहरूले (यहूर्दी ईश् वरिास् त्रीहरूल)े बेवास्ता गरेकोले येिलूे नतिीहरूलाई र्दोर् 

लगाउिुभयो। ती परतपराहरू नतिीहरूल ेपुस्तछ ैँरे्दनि िान्र्द रएका नर्ए! बाइबलका निक्षाहरू र रञाकाहरूको ठाउैँिा रफ्ि  

धार्मिक परतपराहरूलाई रािेकोले गर्दान येिलूे ती धार्मिक अगवुाहरूलाई ररोप लगाउिुभयो (ित्ती १५:३)। त्यस्ता धार्मिक 

परतपराहरू र निक्षाहरू 'िानिसले नसकाएका नियिहरू हुिर' भिी येिलूे भन् िुभयो र त्यस्ता नियिहरू अिुसरण गरेर 

परिेश् वरको रराधिा गिुन व्यर्न छ भिी उहाैँले घोर्णा गिुनभयो (िकून स ७:६-७)। त्यस्ता धार्मिक परतपराहरूलाई बाइबलिा 

उल्लेनित परिशे् वरको वचिहरूभन्र्दा िहत्वपूणन ठान् ि ेिानिसहरूलाई यिेूल ेअन्धो अगुवाहरू भन् िुभयो। त्यस्ता र्ाह  िपाई 

नचहािजस्ता प्रर्दनुर्त भएका व्यनिहरूबाट अलग बस् िपुछन भन् िभुयो (ित्ती १५:१३-१४;  लूका ११:४४-४६)। 

२. इसाई दर्दिान्त सही दकनसिल ेव्या्या गररएको बाइबलको स्पष्ट निक्षाहरूिा रधाररत हुि पछन। 

१ कोररन्र्ी ४:६;  १ नतिोर्ी ३:१४-१५;  ित्ती ७:२४,२६;  २ नतिोर्ी ३:१६-१७ पढ्िुहोसर। 

इसाई नसिान्त बाइबलिा रधाररत हुि पछन। 

इसाई नसिान्त सही दकनसिले व्या्या गररएको बाइबलको निक्षाहरू, रञाकाहरू र निर्ेधाञाकाहरूिा रधाररत हुि पछन। 

बाइबलको निक्षाहरू, रञाकाहरू र निर्धेाञाकाहरूसैँग कुि  िण्डली, सतप्रर्दाय, िण्डलीको अगुवा अर्वा निक्षक, नवञाकाि अर्वा 

र्दिनििास् त्रको निक्षाहरू, रञाकाहरू र निर्ेधाञाकाहरूको भन्र्दा उ् च स्तरको अनधकार हुन्छ। येिू र प्रेररतहरूल े बाइबलिा 

लेनिएका त्यस्ता कुराहरूलाई घरी-घरी उद्धृत गरे (लूका १०:२५-२६;  प्रेररत २:१६;  प्रेररत १३:४०-४१) र तर उहाैँहरूल े

कुि  प्र्यात रब्बी (गुु ), िण्डलीको नपता, बाइबलको रटप्पणीकार अर्वा इसाई पसु्तकको लेिकल े भिेका कुराहरूलाई 

उद्धृत गरेििर। हरेक िण्डली र सतप्रर्दायको नवश् वासको सार र स्वीकारहरू सहयोगी हुिे भए तापनि ती कुराहरू इसाई 

नवश् वाससैँग निलेको हुिुपछन र त्यसलाई सध ैँ सही दकनसिले व्या्या गररएको बाइबलको स्पष्ट निक्षाहरूको प्रकाििा 

िूल्याङ्खकि गररि ुपर्दनछ। 
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बाइबलिा लेनिएका कुराहरूिा केही र्प् िे अर्वा घटाउि े काि गरेर कनहल े पनि बाइबलभन्र्दा बानहर िजािुहोसर! एजे 

लेनिएको छ, त्योभन्र्दा बानहर िजािूए भिी प्रेररत पावलल ेधिनिास् त्रिा नियि रानिदर्दिुभएको छ (१ कोररन्र्ी ४:६;  २ 

नतिोर्ी ३:१६-१७)। लेनिएका निक्षाहरूलाई अिुसरण गिुन भिी उपर्देि दर्दि नतिल े िण्डलीहरूलाई पत्र लेिेका छिर 

(दफनलप्पी ४:९;  १ नतिोर्ी ३:१४-१५;  २ पतु्रस ३:१-२,१६ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। त्यस गरी बाइबलिा रफ्ि  िब्र्दहरू, 

व्या्याहरू अर्वा अर्नहरू र्प् िे अर्वा बाइबलबाट केही िब्र्दहरू घटाउिे हरेक व्यनिलाई स्वयिर येिू ख्रीष्टले गतभीर 

चेताउिी दर्दिुभएको छ (प्रकाि २२:१८-१९)। 

यिे ूख्रीष्टका निक्षाहरूलाई व्यवहारिा अभ्यास गिरपछन। 

येिूको वचिहरू नवश् वास गिुनपछन अनि त्यसलाई व्यवाहरिा उतािुनपछन भिी येिलूे िानिसहरूलाई नसकाउिभुयो (यहून् िा 

८:२४;  ित्ती ७:२४,२६)। जसले ख्रीष्टको निक्षाहरूलाई नसकाउैँर्द  जाैँर्द ि अर्वा जसल ेख्रीष्टको निक्षालाई ल्याउैँ र्द ि, त्यसलाई 

स्वागत गिरहुैँर्द ि भिी प्रेररत यूहन् िाल ेरञाका दर्दएका छिर (२ यूहन् िा ९-११)। 

नियि ७ - नजतिवेारी 

बाइबलको उदे्दश्य परिेश् वरको सत्यता प्रकट गिुन र िानिसको जीवि पररवतनि गिुन हो। 

 हरेक इसाईसैँग बाइबल अध्ययि गिे, व्या्या गि ेर त्यसको सत्यतालाई रफ्िो जीवििा लागु गिे हक र नजतिेवारी 

छ। त पनि, उसले बाइबलको सत्यतालाई सही दकनसिले व्या्या र लाग ूगिरपछन। 

 हरेक इसाईल ेसत्य नसकाउि सक्छिर। झूटा निक्षाको िण्डि गरी गलत सानबत गिरपछन। 
 

१. सत्यलाई जान् ि,े बझु्ि ेर पालािा गि ेनजतिवेारी 

ित्ती १३:२३;  यूहन् िा १४:२१,२३;  १ पतु्रस १:१४-१६;  यूहन् िा ८:३१-३२;  १७:१७;  ित्ती ७:२४;  दफनलप्पी ४:९) 

ञाकाि 

स्वयिर येिू ख्रीष्ट र उहाैँका निक्षाहरू सत्य हुिर। उि सत्य जान् ि, बुझ्ि र पालिा गिन उहाैँल ेरञाका दर्दिहुुन्छ। त्यो सत्यल ेपक् क  

तपाईंलाई स्वतन्त्र गिेछ र िुि बिाउिेछ। 

रञाकाकाररता 

येिू र प्रेररतहरूले प्राय: साधारण िानिसहरूलाई उहाैँहरूले बोलका कुराहरू बुझ्ि रग्रह गिुनभयो। त्यसको सार्  उहाैँहरूका 

निक्षाहरू व्यवहारिा उतािन र अरू िानिसहरूलाई नसकाउि रग्रह गिुनभयो (एज्रा ७:१० सैँग तुलिा गिुनहोसर)। 

चररत्र 

अगिविाहरू, यिेू ख्रीष्ट र प्रेररतहरूले बाइबलका पाठकहरूलाई यसरी रग्रह गिुनभयो, ए पनवत्र होओ, दकिभिे परिेश् वर 

पनवत्र हुिुहुन्छ।ए बाइबलका निक्षाहरू जान् ि ेिात्र होइि, तर त्यसलाई पालिा गिुन भिेको पनवत्रताको बाटोिा हह्िु हो। 

२. झटूा निक्षकहरूलाई इन्कार गि ेनजतिवेारी 

२ यूहन् िा ९-११;  २ नतिोर्ी २:२३-२६;  तीतस १:९;  १ यूहन् िा २:२०-२३ पढ्िुहोसर। 

इसाईहरूले झूटा निक्षकहरूको िण्डि गिरपछन र नतिीहरूलाई रफ्िो घरिा स्वागत गिुन हुैँर्द ि। 

नियि ८ - इनतहास 

बाइबलको िनतहानसक नवर्यवस्तुल ेइनतहासिा घटेका घटिाहरू र िािवीय व्यवहारको व्या्यालाई सिे्छ: जे परिशे् वरले 

र्दे् िुभयो, िानिसको जीवििा ठ्याक् क  त्यही भयो। बाइबलल ेरनधकाररकरूपिा िबताएसति त्यसको िनतहानसक 

नवर्यवस्तु कनहले पनि रनधकाररक रञाका हुैँर्द ि। 

 बाइबलिा लेनिएका सब  िनतहानसक घटिाहरू र सब  िािवीय व्यवहारको उर्दाहरणहरूल ेबाइबलको निक्षाहरूलाई 

सिे्र्द ि दकिभिे त्यो प्राय:  परिेश् वरले हुि दर्दिुभएअिुसार पाप र नवकृनतले कलनङ्खकत भएको छ। 

 बाइबलिा लेनिएका सब  िनतहानसक घटिाहरू र सब  िािवीय व्यवहारको उर्दाहरणहरूलाई बाइबलि  भएका स्पष्ट 

निक्षाहरू, रञाकाहरू र निर्धेाञाकाहरूको प्रकाििा व्या्या गररिुपर्दनछ। 
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बाइबलिा उल्लेनित इनतहासले एकातफन  हाम्रो नसि परिेश् वरले के भन् िुभयो र के गिुनभयो भिी बताउैँछ भि,े अकोतफन  

अनसि िानिसहरू र अनसि राष्ट्रहरूले के भिे र के गरे भिी बताउैँछ। 

१. परिशे् वरको िनुिको इनतहास र परिशे् वरप्रनत िानिसको प्रनतदक्रयाको इनतहास 

बाइलिा भइको िनतहानसक वतृ्तान्तको र्दईु वटा निनश् चत उदे्दश्यहरू छिर: 

इनतहासभरर ि  परिशे् वर बोल्िहुुन्छ अनि काि गिुनहुन्छ। 

परिेश् वरको उदे्दश्य भिेको उहाैँल ेरफूलाई हािीसािु प्रकट गराउिु हो, र त्यस  गरी उहाैँको योजिा, उहाैँको इ्छा, सृनष्टको 

काििा उहाैँको सहभानगता, इनतहासिा उहाैँको िब्र्दहरू र िनििाली कािहरू हािीिा प्रकट गिुन पनि उहाैँको उदे्दश्य हो। 

परिेश् वरल ेगिुनभएको सृनष्टको इनतहास (उत्पनत्त १:१-२:४), उिार (प्रस्र्ाि १३:२१-२२;  १४:१९-२२,२९-३१;  २०:१-

२), र उहाैँको न्याय (प्रस्र्ाि १४:२३-२८) बाइबलिा प्रकट गररएको छ र ती कुराहरू लेनिएका छिर। यो कुरा िहत्वपूणन छ 

दकिभिे यो यस्तो उपाय हो, जसद्वारा सृनष्ट र इनतहासिा हािीले वास्तनवकता र जीनवत परिेश् वरको उपनस्र्नतलाई पक्रि 

सक्छछ ैँ (सार्  उहाैँको पनवत्रता, धार्मिकता, प्रेि र र्दयालाई पनि पक्रि सक्छछ ैँ)। त्यसको सार्  हािीले यसबाट िानिसजानतको 

निनतत परिेश् वरको िुनिको योजिा पनि बुझ्ि सक्छछ ैँ। 

इनतहासभरर ि  परिशे् वरको वचिहरू र कािहरूप्रनत िानिसको प्रनतदक्रया सिरेटएको छ। 

इनतहासिा परिेश् वरको वचिहरू र कािहरूप्रनत कुि  व्यनि, िानिसहरूको सिूहहरू र राष्ट्रहरूले दर्दएको प्रनतदक्रयाहरू 

हािीिा प्रकट गराउिु पनि परिेश् वरको उदे्दश्य हो। त्यस्ता प्रनतदक्रयाहरू कनहलेकाहह परिेश् वरलाई ििपिे दकनसिका नर्ए 

(उत्पनत्त ६:९) र कनहलेकाहह िि िपिे दकनसिका नर्ए (उत्पनत्त ६:२;  व्यवस्र्ा ७:३-४)। परिशे् वरको वचिहरू र 

कािहरूप्रनत िानिसहरूले दर्दएको प्रनतदक्रयाहरू र व्यवहारहरूको इनतहास पनि बाइबलिा लेनिएका छिर। यो कुरा 

िहत्वपूणन छ, दकिभिे यही उपायद्वारा परिेश् वरको िजरिा हािी िानिसहरू के हछ ैँ भिी हािी बुझ्र्दछछ ैँ र त्यसको सार्  सब  

िानिसहरूको गनहरो पतिको अवस्र्ाको वास्तनवकतालाई पनि हािी पक्रन्छछ ैँ (िानिसहरूको अपनवत्रता, अधार्मिकता, घृणा 

र र्दयानबनहि अवस्र्ालाई हािी बुझ्र्दछछ ैँ) (उत्पनत्त ६:५)। 

२. बाइबलिा व्या्या अर्वा िलू्याङ्खकि िगररएका िनतहानसक उर्दाहरणहरू 

बाइबलको िािव इनतहास रनधकाररकरूपिा रर्देिात्िक होइि। 

प्रायजसो सियिा बाइबलिा उल्लेनित िािव इनतहास व्या्या अर्वा िलू्याङ्खकि िगरीकि वणनि गररएका छिर। 

त्यसकारण, बाइबलिा उल्लेनित िािव इनतहास अर्वा िनतहानसक उर्दाहरणहरू (िनतहानसक सन्र्दभन) रनधकारररूपिा 

रर्देिात्िक छ ििर: िानिसल ेकसरी नवश् वास गिुनपछन अर्वा कसरी व्यवहार गिुनपछन भिी ती उर्दाहरणहरूल े नसकाउैँर्द ििर। 

वास्तिा इनतहासिा िानिसहरूले कसरी व्यवहार गरेका नर्ए भिेर िात्र ती उर्दाहरणहरूले बताउैँछिर। बाइबलिा प्रकट 

गररएका परिेश् वरका योजिाचाहह (कसरी िानिसहरूल े व्यवहार गिुनपछन) नविेर्रूपिा परिशे् वरको इ्छालाई सीनित 

िबिाएसति ती सध ैँ रनधकाररकरूपिा ररे्दिात्िक हुन्छिर। तर बाइबलल ेनविेर्रूपिा रनधकाररक ररे्दिात्िक िभिेसति 

परिेश् वरको इ्छाप्रनत िानिसको प्रनतदक्रया (वास्तविा कसरी िानिसले व्यवहार ग् यो) कनहल े पनि रनधकाररक 

रर्देिात्िक हुैँर्द ि। 

बाइबलिा िानिसको व्यवहारको बारेिा (निर्ेधाञाकाहरू, रञाकाहरू, सही दकनसिले व्या्या गररएका निक्षाहरू: साैँस्कृनतक 

सन्र्दभनअिुसार) परिेश् वरको इ्छाको प्रकाि सध ैँ रनधकाररक र ररे्दिात्िक हुन्छ (बाइबलले त्यसलाई सीनित िपारेसति)। 

िानिसल ेकसरी व्यवहार गरेको परिशे् वर चाहिहुुन्छ, िानिसको जीवििा र िािव इनतहासिा के घटिाहरू हुिपुछन भन् ि े

कुराहरू त्यसल े प्रकट गर्दनछ! त पनि, बाइबलिा िानिसको नववरणहरू (िनतहानसक घटिाहरू र व्यनिगत उर्दाहरणहरू: 

िनतहानसक सन्र्दभनअिुसार) कनहले पनि रनधकाररक अर्वा रर्दिेात्िक हुैँर्द ििर (बाइबलल े त्यसलाई रनधकाररक 

िबािाएसति)। नतिीहरूल ेिानिसको जीवििा र िािव इनतहासिा वास्तविा के भएको नर्यो भिी कसरी िानिसहरूल े

परिेश् वरको निर्ेधाञाकाहरू, रञाकाहरू र निक्षाहरूलाई प्रकट गर्दनछिर! 

बाइबलिा उल्लेनित घटिाहरू अनि  व्यनिगत उर्दाहरणहरू कनहले पनि रनधकाररक र रर्देिात्िक हुैँर्द ििर(जबसति त्यस्त  

नवर्य र सन्र्दभनिा त्यही िण्डिा अर्वा त्यसलाई सिर्नि गिे अन्य िण्डहरूिा उल्लेि हुैँर्द ििर)। उर्दाहरणहरू: 

 एकभन्र्दा बढी स् त्रीसैँग नववाह गिुन;  जस्त : लेिेि (उत्पनत्त ४:९;  अब्राहाि (उत्पनत्त २५:६) र र्दारर्द (१ इनतहास ३:१-

९;  १४:३) - यी घटिाहरू रर्दिेात्िक होइििर (ित्ती १९:५-६)। 
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 तर परिशे् वरसैँग हह्िुचाहह रर्देिात्िक हो (उत्पनत्त ५:२१), दकिभि ेबाइबलिा जहाैँसुक  यस्त  निक्षा पाइन्छ (भजि 

२७:४)। 

बाइबलको िािव इनतहास रलङ्खकाररक तस्वीर हो। 

िनतहानसक उर्दाहरणहरूल े बाइबलले के नसकाउैँछ भिी निधानरण गर्दरििर, तर नतिीहरूल े बाइबलको निक्षाहरूलाई 

रलङ्खकाररकरूिा प्रर्दिनि गिन सक्छिर। उर्दाहरण: 

 ख्रीष्टले गुप् त स्र्ाििा बसेर प्रार्निा गिुन तर अन्यजानतहरूझ  िबरबराउिु भिी दर्दिुभएको निक्षा (ित्ती ६:५-८) 

निनश् चतरूपिा यो सब  इसाईहरूका लानग रनधकाररक र रर्देिात्िक निक्षा हो। त पनि, नबहाि सबेर  एकान्त ठाउैँिा 

गएर प्रार्निा गि ेख्रीष्टको ििुिालाई पछ्याउि ु(िकून स १:३५) - यस घटिालाई बाइबलको अरू कुि  ठाउैँिा व्या्या र 

िूल्याङ्खकि िगररएकोल ेयो उर्दाहरण रनधकाररक र रर्दिेात्िक होइि। इसाईहरूल ेख्रीष्टको यो ििुिालाई अिुसरण 

गर्दर नबहाि  एकान्त ठाउैँिा गई प्रार्निा गिन सक्छिर तर नतिीहरूल ेअरूलाई यस  गिन जबरजस्ती गिुनहुैँर्द ि र यसलाई 

अपररहायन इसाई नसिान्त अर्वा रीनत-ररवाज बिाएर निक्षा दर्दिे गिुनहुैँर्द ि! 

 त्यस गरी, सारा संसारिा गएर सुसिाचार प्रचार गिे ख्रीष्टको रञाका (िकून स १६:१५) इसाई िण्डलीको निनतत 

निनश् चतरूपिा रनधकाररक र रर्देिात्िक छ। त पनि, सुसिाचार गइसकेको ठाउैँिा प्रचार िगिे पावलको रणिीनत 

(रोिी १५:२०) बाइबलको अरू कुि  िण्डिा व्या्या गररएको अर्वा िूल्याङ्खकि गररएको छ ि, त्यसकारण यो 

रनधकाररक र रर्देिात्िक होइि। इसाईहरूल े पावलको यो उर्दाहरणलाई स्वतन्त्रतासार् अिुसरण गिन सक्छिर तर 

नतिीहरूल ेकनहल ेपनि पावलको व्यनिगत रणिीनत कनहल ेपनि अरू इसाईहरूिा लाद् िु हुैँर्द ि! यो रणिीनत पावलल े

इसाई िण्डलीले अिुसरण गिुनपिे निक्षाको रूपिा दर्दएका होइइििर। त्यो त नतिको व्यनिगत सेवकाइको नववरण िात्र 

हो। 

३. बाइबलिा व्या्या अर्वा िलू्याङ्खकि गररएका िनतहानसक उर्दाहरणहरू 

बाइबलिा उल्लेनित केही िािवीय इनतहास अर्वा िनतहानसक उर्दाहरणहरूलाई र्दोहो् याएर व्या्या अर्वा िूल्याङ्खकि 

गररएका छिर। त्यस्तो अवस्र्ािा िात्र निक्षालाई सािान्यरूपिा लाग ूगिन सदकन्छ। त्यसकारण र्दोहो् याएर व्या्या अर्वा 

िूल्याङ्खकि गररएका िनतहानसक उर्दाहरणहरूलाई िात्र अिुसरण गिन सदकन्छ। उर्दाहरण: 

चतेाउिीको रूपिा नलिपुि ेबाइबलको इनतहास 

१ कोररन्र्ी १०:६-११ ले यसो भन्र्दछ, एउिीहरूल ेजस् त  हािीले िराबीको इ् छा िगरछ ैँ भिी यी कुरा हाम्रो चेताउिीको 

लानग हुिर  ... यी कुराहरू नतिीहरूलाई चेताउिीको निनत त भए तापनि ती हाम्र  निक्षाको निनत त लेनिएका हुिर , जसिानर् 

युगको अन् त् य रइसकेको छ।ए यो बाइबल िण्ड र बाइबलिा उल्लेनित केही िराम्रा िनतहानसक घटिाहरू गलत काि गि े

िानिसहरूलाई चेताउिी दर्दिको निनतत हो। िानिसहरूले बाइबलिा उल्लेनित नवनभन् ि दकनसिका िराब कुराहरूबाट टाढा 

रहिुपछन र नतिीहरूल ेपाएका र्दण्ड-सजायैँबाट चेताउिी नलिुपछन। 

उपर्देिको रूपिा नलिपुि ेबाइबलको इनतहास 

१ कोररन्र्ी ११:१ ल ेभन्र्दछ, एिेरो अिुकरण गिे होओ, जसरी ि ख्रीष् टको अिुकरण गर्दनछु।ए यो बाइबल िण्डिा रधाररत 

भएर इसाईहरूले धार्मिक िानिसहरूको असल उर्दाहरणलाई पछ्याउि सक्छिर, जुि कुराले परिेश् वरको रधारभूत 

दक्रयाकलापहरूलाई नचत्रण गर्दनछिर। उर्दाहरण: 

 पावलको उर्दाहरणलाई इसाईहरूले पछ्याउि पछन भिी धिनिास् त्रले रञाका दर्दएको छ ि, तर नतिीहरूले पावले गरेझ ैँ 

निसेिरी यात्रािा गई हरेक सहरिा चेलाहरू बिाउैँ र्द  रफ्िो जीनवकाको लानग काि गरेर ििुिाको जीवि नजउि े

कुरालाई रोज् ि सक्छिर दकिभि ेयसलाई बाइबलल ेस्पष्टसैँग नसफाररस गर्दनछ। 

 तर इसाईहरूल ेपावलको उर्दाहरणलाई पछ्याएर िण्डली स्र्ापिाको लानग यहूर्दी सभाघरलाई टुक्र्याउिे काि गिुनहुैँर्द ि 

(प्रेररत १९:८-१०), दकिभि े यो एउटा िनतहानसक घटिालाई बाइबलको अन्य िण्डल ेव्या्या अर्वा िलू्याङ्खकि 

गरेको छ ि। 

बाइबलको इनतहासलाई साधारण निक्षािा प्रयोग गिुन 

कुि  बाइबलीय घटिा अर्वा व्यनिगत उर्दाहरणलाई बाइबलको अरू िण्डहरूल ेव्या्या अर्वा िलू्याङ्खकि गरेको छ भिे, 

त्यसलाई इसाई जीविको साधारण निक्षाको रूपिा लाग ूगिन सदकन्छ। उर्दाहरणको लानग तपाईंलाई रनत्िक रनिर्र हरू 
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बाैँ्िे व्यनिलाई रफूसैँग भएको भछनतक रनिर्र हरू बाैँ्िे पावलको नसिान्त हािीले अपिाउि सक्र्दछछ ैँ (रोिी १५:२६-

२७;  १ कोररन्र्ी ९:१४;  अनि गलाती ६:६ सैँग तुलिा गिुनहोसर)। 

नियि ९ - सैँस्कृनत 

बाइबलिा उल्लेनित साैँस्कृनतक नवर्यवस्तुल ेिािवीय व्यवहारको बारेिा रञाकाहरू र निक्षाहरूलाई सिे्छ: परिेश् वरले के 

िाग गिुनहुन्छ, त्यो िानिसको जीवििा हुिुपछन! बाइबलिा उल्लेनित साैँस्कृनतक नवर्यवस्त ुइसाई व्यवहारको निनतत सध ैँ 

रनधकाररक अर्वा रर्देिात्िक हुन्छ (बाइबलल ेत्यसलाई सीनित िपारेसति)। 

 पृ्वीको कुि  स्र्ाि अर्वा कुि  िनतहानसक सियको िािवीय सैँस्कृनतले बाइबलीय निक्षालाई निधानरण गर्दरि, दकिभि े

त्यो पापद्वारा कलनङ्खकत भएको छ र परिशे् वरले हुिदर्दिुभएझ ैँ त्यो नवकृत भएको छ। 

 बाइबलले नसकाउिे परिेश् वरको राज्यको सैँस्कृनतल ेपृ्वीको कुि  पनि स्र्ाि र कुि  पनि सियअवनधको िािवीय 

सैँस्कृनतलाई निधानरण गर्दनछ। 
 

१. सैँस्कृनत र साैँस्कृनतक नवर्यवस्त ु(सन्र्दभन) 

ित्ती ५:२१-२२;  ित्ती ५:२७-२८;  ित्ती ५:३१-३२;  ित्ती ५:३८-३९;  ित्ती ५:४३-४४;  कलस्सी ३:१८-२१ पढ्िुहोसर। 

इनतहासको कुि  सियावनधको कुि  पनि िानिसहरूको सिूहको सैँस्कृनतिा नित िनलनित र्दईु वटा कुराहरू हुन्छिर: 

 नतिीहरूको नवश् व-र्दनृष्टकोण, नतिीहरूको सत्यताहरू र नवश् वासहरू, नतिीहरूको िलू्य-िान्यता र ि नतकताहरू, 

नतिीहरूिा नवद्यिाि अन्धनवश् वासहरू र नतिीहरूको सियको रत्िा। 

 नतिीहरूको र्दढृ नवश् वासहरू, नतिीहरूको अिुभवहरू अनि रचरण, नतिीहरूको रीनत-ररवाज अनि परतपराहरू र 

नतिीहरूको सतबन्धहरू अनि संस्र्ाहरू। 

बाइबलीय साैँस्कृनतक नवर्यवस्तुिा पनि र्दईु वटा कुराहरू हुन्छिर: 

 हरेक िािव सैँस्कृनतिा भएका पापपूणन र नवकृत पक्षहरूका नववरणलाई हटाउि  पछन अर्वा पररवतनि गिरपछन। यसको 

उर्दाहरणको लानग रोिी १:१८-३२ लाई नलि सदकन्छ। 

 परिेश् वरको राज्यको सैँस्कृनतको निक्षालाई अपिाउि  पछन र त्यसलाई अिुसरण गिरपछन। यसको उर्दहारणको लानग ित्ती 

५ र्देनि ७ अध्यायहरूलाई नलि सदकन्छ। 

२. पापपूणन िािव सैँस्कृनत 

रोिी १:१८-३२ पढ्िुहोसर। एकातफन  हिे ेहो भि ेिािव सैँस्कृनतको नवनभन् ि दकनसिका पापपूणन र नवकृत पक्षहरूको अनभलिे 

रा् ि त्यसलाई वणनि गिन बाइबल नहचदकचाउैँर्द ि;  जस्त : हत्या (उत्पनत्त ४:८) नवश् वासीहरू र अनवश् वासीहरूबीचको अन्तर-

नववाह (उत्पनत्त ६:२,५), परिशे् वरबाट अलग हुिु अर्वा स्वतन्त्र हुिु (उत्पनत्त ११:४), सिनलङ्खगी सतबन्ध (उत्पनत्त १९:४-

५), बलत्कार अर्वा नववाहपूवनको यछि सतबन्ध (उत्पनत्त ३४:२-७,३१), व्यनभचार (प्रस्र्ाि ३२:१-८), भछनतकवार्द र लोभ 

(यि या ५:८), सांसाररकपि (यि या ५:१२), सापेक्षवार्द (यि या ५:२०), अन्याय (यि या ५:२३), ु प याैँ-प साको सतबन्धिा 

बेइिािी (प्रेररत ४:३२-५:४), पापपूणन अनभलार्ा (प्रेररत ८:१८-२३), िण्डलीिा अनधकारपणून अगुवापि (३ यूहन् िा ९-१०) 

र िण्डलीिा झूटा निक्षा र र्दषु्ट रचरणलाई सहि ु(प्रकाि २:१४-१६,२०-२३) रदर्द। िािव सैँस्कृनतका यस्ता सब  पापपूणन 

पक्षहरूलाई हटाउि  पछन अर्वा पररवतनि गिरपछन। 

३. परिशे् वरको राज्यको सैँस्कृनत 

व्यवस्र्ा १६:१८-२०;  रोिी १३:१-७;  १ पतु्रस ५:१-४ पढ्िुहोसर।  

बाइबलल ेसाैँस्कृनतक व्या्या र िलू्याङ्खकि दर्दन्छ। 

अकोतफन  हिे ेहो भि,े िािव इनतहासिा संसारको हरेक स्र्ाि र हरेक सियको िािव सैँस्कृनत कसरी पररवतनि हुि पछन भिी 

बाइबलले स्पष्टसैँग नसकाउैँछ। प्राय:  बाइबलको सब  निक्षाहरू, रञाकाहरू र निर्ेधाञाकाहरूल े साैँस्कृनतक व्या्या अर्वा 

िूल्याङ्खकि प्रर्दाि गर्दनछ;  जसको ितलब हरेक स्र्ाि र सियको िािव सैँस्कृनत परिेश् वरल ेकस्तो भएको चाहिुहुन्छ भिी 

बाइबलले नसकाउैँछ। िानिसहरूले संसारलाई कसरी हिेुनपर्दनछ (१ यूहन् िा २:१५-१७), नतिीहरूले कुि सत्यताहरूलाई 
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नवश् वास गिुनपर्दनछ (यूहन् िा ८:३१-३२;  १४:६;  १७:१७) र कुि रीनत-ररवाज र संस्र्ाहरूद्वारा परिशे् वर प्रसन् ि हुिुहुन्छ 

(िलाकी २:१४-१६;  १ र्ेसलोनिके ४:१-८) भन् ि ेकुराहरू बाइबलल ेनसकाउैँछ।  

बाइबलल ेपरिशे् वरको राज्यको सैँस्कृनत नसकाउैँछ। 

बाइबलिा हरेक स्र्ाि र सियको िािव सैँस्कृनतलाई निरन्तर िलू्याङ्खकि गररएको छ, निर्ेध गररएको छ अर्वा रञाका 

दर्दइएको छ। बाइबलिा दर्दइएको स्पष्ट निर्ेधाञाकाहरू, रञाकाहरू र निक्षाहरूद्वारा परिेश् वरको उदे्दश्य हो हो, दक उहाैँल े

संसारको हरेक िािव सिूहको सैँस्कृनतलाई सतबोधि गिुन हो र उि सैँस्कृनतलाई झिर-झिर बढी परिेश् वरको राज्यजस्तो 

बिाउिु हो! परिशे् वर नविेर् सैँस्कृनत भएको परिेश् वरको नविेर् जिहरू नििानण गिन चाहिुहुन्छ, जसलाई परिेश् वरको 

राज्यको सैँस्कृनत भनिन्छ (ित्ती ५-७ िा भएको 'डाैँडाको उपर्दिे'िा उल्लेनित सैँस्कृनत)। 

िािव सैँस्कृनत कस्तो हुिपुछन भिी बाइबलल ेप्रकट गर्दनछ। 

बाइबलको साैँस्कृनतक नवर्यवस्तुको सन्र्दभनिा त्यो नविेर् सियावनधको लानग िात्र िान्य हो र त्यही कारणल ेअनहलेको 

इसाईहरूको लानग त्यो रनधकाररक अर्वा रर्दिेात्िक निक्षा होइि भिी नवचार गिुन गलत हो। 

बाइबलका पुस्तकहरू नवगतिा नविेर् िािव सैँस्कृनतहरूका लानग लेनिएको िनतहानसक पुस्तकहरू िात्र होइिि, तर ती 

वास्तविा ती पुस्तकहरू त हरेक स्र्ाि र सियिा िािव सैँस्कृनत कस्तो भएको परिेश् वर चाहिुहुन्छ भिी प्रकट गि े

परिेश् वरका प्रकाि हो! 

बाइबलिा लेनिएको ठाउैँ  र सियको िािव सैँस्कृनतको पापपूणन र नवकृत पक्षहरू यसले व्यि गर्दनछ। यसरी िािव 

इनतहासिा हरेक स्र्ाि र सियको िािव सैँस्कृनतको पापपूणन र नवकृत पक्षहरू बाइबलले व्यि गर्दनछ! 

पृ्वीको हरेक स्र्ाि र िािव इनतहसको हरेक सयिको िािव सैँस्कृनत कस्तो हुिुपछन भिेर पनि बाइबले नसकाउैँछ! 

बाइबलको साैँस्कृनतक नवर्यवस्तुलाई (निक्षाहरूलाई, रञाकाहरूलाई र निर्ेधाञाकाहरूलाई) इसाईहरूल ेसंसारको सब  िािव 

सिूह र िािव इनतहासको सब  सियको लानग रनधकाररक अर्वा रर्दिेात्िक हो भिी ठान् िुपर्दनछ! 

रनधकाररक सैँस्कृनतको बाइबलीय उर्दाहरणहरू 

नववाह र सतबन्धनव्छेर्दको बारेिा येिू ख्रीष्टको निक्षाहरू सध ैँ रनधकाररक हुिर (ित्ती १९:३-९)। यछिजन्य अि नतकताको 

बारेिा िोिा र पावलल ेदर्दएका निक्षाहरू सध ैँको निनतत रनधकाररक हुिर (लेवी १८:३-६,२०,२२-२३;  रोिी १:२४-२७)। 

पाररवाररक नजतिेवारीको सतबन्धिा पावलले दर्दएका निक्षाहरू सध ैँको लानग रनधकाररक हुिर (एदफसी ५:२२-२३;  कलस्सी 

३:१८-२१)। यी सब  निक्षाहरूले संसारको हरेक ठाउैँ  र इनतहासको हरेक सियका िानिसहरूका व वानहक र पाररवाररक 

जीवि कस्तो हुिपुछन भिी परिशे् वर चाहिुहुन्छ, सो नसकाउैँछ। 

त्यस गरी िािनसहरूल े र्देिको सरकारिा (रोिी १३:१-७), अर्दालतहरूिा (व्यवस्र्ा १६:१८-२०), िण्डलीिा (एदफसी 

४:१-१६;  १ नतिोर्ी ३:१-१५;  १ पतु्रस ५:१-४) र िण्डली बानहरको सिाजिा (एदफसी ४:१७-५:१७) कसरी व्यवहार 

गरेको परिेश् वर चाहिुहुन्छ, सो पनि बाइबलको निक्षाहरूले नसकाउैँछ। 

दकिभिे यस्ता निक्षाहरूलाई बाइबलको अन्य कुि  निक्षाल ेसीनित पार्दरि र ती निक्षाहरू हरेक ठाउैँ  र हरेक सियका सब  

िानिसहरूका लानग हो! 

५ प्रार्निा (८ नििेट)                               [प्रनतदक्रयाहरू] 

                              परिशे् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि ेप्रार्निा 
 

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

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

प्रार्निा गिुनहोसर। 
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६ गहृकायनको निनतत तयारी (२ नििेट) 

                                                 अको पाठको निनतत 
 

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

प्रनतनलनप बिाउि लगाउिुहोसर।) 

१. प्रनतविता - चेलाहरू बिाउिको निनतत प्रनतवि हुिुहोसर। बाइबललाई सही व्या्या गि े९ वटा नियिहरू कण्ठ गिुनहोसर 

र तपाईंल ेबाइबल पढ्र्दा र अध्ययि गर्दान त्यसलाई पररश्रिसार् लाग ूगिुनहोसर। 'बाइबललाई सही व्या्या गिुन' भन् िे 

निक्षालाई अको व्यनि अर्वा सिूहका िानिसहरूलाई प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा उिीहरूसैँग बसेर अध्ययि 

गिुनहोसर। 

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

लगाउिुहोसर (प्रस्र्ाि ४:१-७:१३)। प्रश् िहरू सोध् ि ेतररकालाई प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

३. बाइबल अध्ययि - घरिा अको बाइबल अध्ययि तयार पािुनहोसर। ित्ती २८:१८-२०, नवर्य: िण्डलीको प्रचार 

अनभयािसतबन्धी काि।  

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

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

गर्दरहुिहुुन्छ भिी हिेुनहोसर (भजिसङ्खग्रह ५:३)। 

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

व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा बिाएको रटप्पणी, निक्षा कर्दर्दा बिाएको रटप्पणी र यो तयारीलाई सङ्खलग् ि गिुनहोस। 
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पाठ ३० 

१ प्रार्निा  

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

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

प्रस्र्ाि ४:१-७:१३ 
 

तपाईंलाई तोदकएको बाइबल िण्ड (प्रस्र्ाि ४:१-७:१३) बाट परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा नसक् िुभएको 

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

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

स्वीकार गिुनहोसर तर उसले बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

 

३  बाइबल पर्द कण्ठ (२० नििेट)              [ससुिाचार] 

पापको प्रायनश् चत : रोिी ५:८ 
 

क. ििि 

रोिी ५:६-१० पढ्िुहोसर। एदकिदक हािी र्दबुनल हुैँर्दा ि  ख्रीष् ट अधिीहरूका निनत त ठीक सियिा ििुनभयो। धार्मिक िानिसको 

निनत त ििन तयार हुिे कोही नबरल  पाइएला, कत  असल िानिसको निनत त कस ले िि ेरैँट गरी पनि हाल् ला। तर परिशे् वरल े

हाम्रा निनत त उहाैँको प्रेि यस िा र्देिाउिुहुन् छ, दक हािी पापी छैँर्द  ख्रीष् ट हाम्रा निनत त ििुनभयो।  यसकारण उहाैँको रगतद्वारा 

धिी ठहररएका हुिाल ेझिर  बरी हािी परिेश् वरको क्रोधबाट उहाैँद्वारा बचाइिछेछ ैँ। दकिदक हािी ितु्र छैँर्द  उहाैँका पुत्रको 

िृत् यदु्वारा परिेश् वरसैँग हाम्रो निलाप भएको नर्यो भिे, झिर  बरी अब उहाैँसैँग  निलाप भएका हुिाले ख्रीष् टको जीविद्वारा 

हािी बचाइिेछछ ैँ!ए  

कण्ठ गिुनपिे बाइबल पर्दलाई 

सेतोपाटी अर्वा कालोपाटीिा  

यसरी ले् िुहोसर: 

पापको प्रायनश् चत 

रोिी ५:८ 

 

यो बाइबल पर्दलाई तपाईंको  

काडनको पछानडपरट्ट  

ले् िुहोसर। 

तर परिेश् वरल ेहाम्रा निनत त उहाैँको प्रेि 

यस िा र्देिाउिुहुन् छ, दक हािी पापी छैँर्द  

ख्रीष् ट हाम्रा निनत त ििुनभयो।  

रोिी ५:८ 

 

 

१. परिशे् वरको प्रिे 

परिेश् वरल ेहािीलाई कसरी प्रिे गिुनभयो? परिेश् वरल ेहािीलाई िब्र्दहरूल ेिात्र प्रेि गिुनहुन् ि, तर उहाैँले कािहरूद्वारा प्रिे 

गिुनहुन्छ। रोिी ५:८ िा परिेश् वरल ेहािीलाई सतभव भएसति सब भन्र्दा ठूलो बनलर्दािद्वारा प्रेि गिुनभयो भिी लेनिएको छ। 

परिेश् वरले यिेू ख्रीष्टिा िािव स्वभाव धारण गिुनभयो र यिेू ख्रीष्टिा परिेश् वरल ेहाम्रो ठाउैँिा रफ्िो जीवि दर्दिुभयो! यिे ू

ख्रीष्टिा स्वयिर परिेश् वरले पापहरूको प्रायनश् चतको बनलर्दाि गिुनभयो। 
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२. यिे ूख्रीष्टको ितृ्य ु

येिूले कस्तो दकनसिको िृत्यु भोग् िुभयो? 

यिे ूरफ्िो व्यनिगत पापको निनतत ििुनभएको होइि। 

िृत्यु भिेको पापको पररणाि हो (रोिी ६:२३क) र यसले प्राणलाई िरीरबाट अलग पार्दनछ (उपर्देिक १२:७)। त पनि, यिे ू

त्यस दकनसिले ििुनपरेको होइि, दकिभि ेउहाैँसैँग कुि  व्यनिगत पाप नर्एि (नहबू्र ४:१५)। 

ितृ्यिुा, यिे ूपरिशे् वरबाट त्यानगिभुएको नर्एि। 

अिन्त िृत्युिा िानिस परिेश् वरद्वारा सर्दासवनर्दाको लानग त्यानगन्छ (ित्ती २५:४६;  २ र्ेसलोनिके १:८-९;  प्रकाि २१:८)। 

िृत्युभन्र्दा पनहले येि ूख्रीष्टले हाम्रो पापहरू बोकेर र्दण्ड भोग् िभुएकोले गर्दान उहाैँ परिशे् वरद्वारा त्यानगिुभएको नर्यो (ित्ती 

२७:४६)। त पनि, िृत्युिा परिेश् वर नपताले येि ू ख्रीष्टलाई त्याग् िुभएि अनि रफ्िो प्रेि र उहाैँप्रनतको प्रसन् िता दफतान 

नलिुभएि। येि ूख्रीष्ट कू्रसिा ििुनहुैँर्दा निराि हुिुभएि, बु  परिेश् वर नपतालाई प्रार्निा गिुनभएर रफ्िो रत्िा परिेश् वर 

नपताको हातिा सुतपिुभयो (लकूा २३:४६)। अनि उहाैँको िरीर नचहािनभत्र हुैँर्दा, उहाैँको ईश् वरीय स्वभाव उहाैँको िािवीय 

स्वभाविा ि  रहकेो नर्यो, दकिभिे येि ूख्रीष्ट रफ्ि  िनिद्वारा बछररउ् िुभएको नर्यो (यूहन् िा १७-१८)। 

यिे ूख्रीष्टको ितृ्य ुपरिशे् वरको व्यवस्र्ाल ेिागअेिसुारको र्दण्ड नर्यो। 

बाइबलिा िृत्यु भिेको परिशे् वरको व्यवस्र्ाल ेिागअेिुसारको पापको र्दण्ड हो (रोिी ६:२३क)। यो कुरा िहत्वपूणन छ- येि ू

ख्रीष्टले स्वभानवक िृत्यु भोग् िुभएि र उहाैँ र्दघुनटिाद्वारा पनि ििुनभएि। उहाैँलाई हत्या गररएको पनि होइि, तर परिेश् वरको 

व्यवस्र्ाल ेिाग गरेअिुसार उहाैँ िािवजानतको निनतत ििुनभयो। 

 उहाैँलाई ििवीय व्यवस्र्ाद्वारा िृत्युर्दण्ड दर्दइएको नर्यो। उहाैँ रफ ले गिुनभएको कुि  अपराधको लानग उहाैँलाई 

िृत्युर्दण्ड दर्दइएको नर्एि। उहाैँका नवरोधीहरूले उहाैँिा एउटा पनि अपराध भेट्टाउि सकेििर अनि न्यायनधस, पनन्तएस 

नपलातसल ेउहाैँ निर्दोर् हुिुहुन््यो भिी घोर्णा गरे! त पनि, पनन्तएस नपलातसले यिेू ख्रीष्टलाई िृत्यर्दण्ड दर्दए, दकिभि े

यहूर्दीहरूले नतिको राजि नतक अवस्र्ािा असर पालानिर भिी नतिी डराएका नर्ए। निर्दोर् व्यनिलाई र्दोर्ी बिाएकोल े

पनन्तएस नपलातसले रफूलाई अनि िािवीय न्यायलाई पनि र्दोर्ी ठह् याए। 

 येिूलाई ईश् वरीय व्यवस्र्ाद्वारा िृत्युर्दण्ड दर्दइएको नर्यो। त्यनत ि  बेला परिशे् वर नपताल े सतपूणन संसारको पापको 

निनतत परिेश् वर पुत्रलाई िृत्युर्दण्र्द दर्दिुभएको नर्यो। रफ्िो िृत्युद्वारा येि ू ख्रीष्ट पापहरूको लानग प्रायनश् चतको 

बनलर्दाि हुिुभयो, जसद्वारा उहाैँले सारा संसारिा येिू ख्रीष्टलाई ग्रहण गि ेिानिसहरूको नवु ििा परिेश् वरको पनवत्र 

र न्यायी क्रोध हटाउिुभयो। 

यिे ूकू्रसिा टाैँनगएर ििुनभयो। 

यो कुरा िहत्वपूणन छ- यिे ूख्रीष्ट घाटी कारटएर अर्वा ढङ्खगा हानिएर ििुनभएि, तर कू्रसिा टाैँनगएर ििुनभयो। कू्रसिा टाैँग् िे 

यहूर्दी प्रचलि नर्एि, तर त्यो त रोिीहरूको र्दण्ड दर्दि ेतररका नर्यो। कू्रसिा टाैँग् िुलाई यनत िराम्रो र्दण्ड ठानिन््यो, दक त्यो 

रोिी िागररकहरूिा लाग ूहुैँर्द ि्यो, तर त्यो िीच अपराधीहरू र र्दासहरूजस्ता तु्छ िानिसको निनतत लागू हुन््यो। कू्रसिा 

ििुनभएर येिलूे िािवीय व्यवस्र्ाको िागहरूको पराकाष्ठालाई पूरा गिुनभयो। त्यही घडी येिलू े ईश् वरीय व्यवस्र्ाको 

िागहरूको पराकाष्ठालाई पनि पूरा गिुनभयो: उहाैँले श्रानपत िृत्यु भोग् िुभयो, दकिभिे गलाती ३:१३ िा 'कू्रसिा झुनण्डि े

हरेक श्रानपत हुन्छ' भिी लेनिएको छ। हाम्रो पाप रफूिानर् बोक् िुभएर उहाैँले व्यवस्र्ाद्वारा हािीलाई श्रापबाट छुटकारा 

गराउिुभयो (गलाती ३:१०,१३)। 

३. यिेकूो ितृ्यकुो िहत्व 

येिू ख्रीष्टको कू्रसको िृत्युल ेल्याएको पररणािहरू के-के हुिर? 

यिे ूपापको प्रायनश् चत गिन ििुनभयो (१ पत्रसु २:२४;  १ यहून् िा ४:१०)। 

पापको निनतत प्रायनश् चत गिुन भिेको पापको र्दण्डको निनतत परिेश् वरको धार्मिक र पनवत्र िागलाईई सन्तुष्ट पािुन हो र 

पापीको नवु ि उहाैँको धार्मिक क्रोधलाई हटाउि ु हो। ख्रीष्टको िृत्यु प्रायनश् चतको बनलर्दाि नर्यो;  र त्यो यस्तो बनलर्दाि 

नर्यो, जसले हाम्रो पापको नवु ििा परिेश् वरको क्रोधलाई फकानइदर्दयो। ख्रीष्टको प्रायनश् चतको बनलर्दािल ेरवश्यक अरू सब  

बनलर्दािहरूलाई अन्त गररदर्दयो। त्यसपनछ िनन्र्दरिा गिुनपि ेरराधिा र पि ुबनलर्दािहरू पूणनरूपिा व्यर्न भए। िनन्र्दरको 
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पर्दान िानर्र्देनि तलसति ्यानतएको घटिाल ेउि कुराको नचत्रण गर्दनछ (ित्ती २७:५१)। अबर्दनेि येिू ख्रीष्टिा नवश् वास गि े

हरेक व्यनिले परिेश् वरको रत्िाद्वारा परिेश् वरलाई भे्ि सक्छ (एदफसी २:१८)। 

ख्रीष्ट पापीलाई धिी ठह् याउि ििुनभयो (१ पत्रसु ३:१८क;  रोिी ५:८-९)। 

पापीलाई धिी ठह् याउि ुभिकेो पापीलाई परिशे् वरको िजरिा र्दोर्ी िभएको घोर्णा गिुन हो। परिेश् वरले पापीलाई क्षिा 

गिुनहुन्छ, अिन्त र्दोर्बाट उसलाई ििु गिनहुन्छ, उसलाई पूणनरूपिा धिी घोर्णा गिुनहुन्छ र सर्दाको लानग उसलाई 

पूणनरूपिा धार्मिक ठािी सोहीअिुरूप व्यवहार गिुनहुन्छ! तपाईंको ठाउैँिा यिे ूििुन ि  तपाईंलाई परिेश् वरसैँग निलाप गराउि े

एकिात्र उपाय हो!  

 

ि. बाइबल पर्द कण्ठ र पुिरावलोकि 

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

२. उि बाइबल पर्दलाई ठीक तररकाले कण्ठ गिुनहोसर। पापको प्रायनश् चत : रोिी ५:८ 

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

जाैँ्िुहोसर। 
 

४ बाइबल अध्ययि (७० नििेट)                  [िण्डली] 

िण्डलीको ससुिाचारीय कायन : ित्ती २८:१८-२० 
 

ित्ती २८:१८०२० लाई सब  निलेर अध्ययि गिन बाइबल अध्ययिको पाैँच चरणहरू भएको नवनध प्रयोग गिुनहोसर। 

चरण: १ - पढ्िहुोसर।                               परिशे् वरको वचि 

रउिुहोसर, हािी सब  निलेर ित्ती २८:१८-२० पढछ ैँ। 

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

 

 

चरण: २ - पत्ता लगाउिहुोसर।                        अवलोकिहरू 

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

तपाईंको सिझ वा दयर्दयलाई स्पिन गछन? 

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

त्यसलाई रफ्िो िोटबुकिा ले् िुहोसर। 

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

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

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

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

 

ित्ती २८:१८-१९ 

िोज १ - कािलाई सार् दर्दि ेअनधकार 

१८ पर्दिा यिेू यस्तो र्दाबी गिुनहुन्छ, दक स्वगनिा र पृ्वीिा सब  अनधकार उहाैँलाई दर्दइएको छ। यसको अर्न के हो भि े

ब्रह्माण्डको कुि  पनि ठाउैँिा उहाैँसैँग भएको िनिभन्र्दा ठूलो िनि र अनधकार छ ि। यसको अर्न यो पनि हो, दक ब्रह्माण्डिा 

भएका अरू सब  अनधकारहरू र िनिहरूिानर् उहाैँको अनधकार र िनि छ। र्दषु्टलाई बाैँनधएको छ र त्यसले राष्ट्रहरूबाट 

िानिसहरूलाई ख्रीष्टनतर फकनिबाट रोक् ि सक्र्द ि। त्यही कारणल ेयेिलूे हािी इसाईहरूलाई संसारिा सब भन्र्दा ठूलो काि 

दर्दि सक् िुहुन्छ, जुि काि भिकेो सब  राष्ट्रहरूका िानिसहरूलाई चेला बिाउि ुहो। यो काि त अनत ठूलो र निक  करठि छ 

भिी ि नवचार गिन सक्छु। यदर्द ि त्यो काि गिन रफ िा भर पछुन भिे िरेो नवचार सही हो। यदर्द ि रफ िा िात्र भर परेर 
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चेलाहरू बिाउि बानहर जान्छु भिे त्यो काि िेरो लानग असतभव हुिेछ। तर, यदर्द ि यिेू ख्रीष्ट र उहाैँको िनििा भर परेर 

चेलाहरू बिाउि बानहर जान्छु भि ेत्यो काि िरेो नितत सतभव हुिेछ। िेरो लानग अचतिको सत्यता के हो भि ेिलाई कुि  

काि पूरा गि ेक्षिता िदर्दईकि येिलूे िलाई कुि  काि कनहल्य  दर्दिुहुन् ि। येिलूे िलाई कुि  काि दर्दिुहुन्छ भि ेउहाैँल ेिलाई 

त्यो काि पूरा गिनको निनतत अिुग्रह, िनि र बुनि पनि दर्दिुहुन्छ। उहाैँले अवश्य त्यसो गिुनहुन्छ, दकिभि ेसब  अनधकार 

उहाैँलाई दर्दइएको छ। 

ित्ती २८:१९-२० 

िोज २ - कािलाई सार् दर्दि ेप्रनतञाका 

१९ पर्दिा यिेू ख्रीष्टल े िलाई संसारिा सब भन्र्दा ठूलो काि गिे रञाका दर्दिुहुन्छ। उहाैँल े िलाउई सब  राष्ट्रहरूिा गएर 

चेलाहरू बिाउिे रञाका दर्दिुहुन्छ। यो इसाई िण्डलील ेगिेपिे निसिको काि हो। तर उहाैँले िलाई यो निसिको काििा 

एक् ल  पठाउिुहुन् ि। २० पर्दिा उहाैँ िेरो निससिको काििा िसैँग  जाि ेप्रनतञाका गिुनहुन्छ। उहाैँले हरेक दर्दि िसैँग यो यगुको 

अन्त्यसति हुिछुे भिी प्रनतञाका गिुनहुन्छ। िरेो लानग रश् चयनजिक सत्यता यो हो, दक रफू उपनस्र्त िभई येि ूख्रीष्टल ेकनहल े

पनि िलाई एक् ल  कुि  काि परूा गिन लगाउिुहुन् ि। येि ूख्रीष्टल ेिलाई कुि  काि दर्दिुहुैँर्दा, ि उि काि पूरा गर्दान उहाैँ िसैँग  

जान्छु भिरे पनि येि ूख्रीष्टल ेप्रनतञाका गिुनहुन्छ। उहाैँल ेत्यो काि अवश्य गिुनहुन्छ, दकिभि ेउहाैँ िृत्युबाट पुिु त्र्ाि हुिुभएको 

छ र उहाैँ जीनवत हुिुहुन्छ! 

 

चरण: ३ - प्रश् ि                              व्या्याहरू 

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

ित्ती २८:१८-२० िा भएका सब  सत्यताहरू बुझ्ि कोनसस गरछ ैँ र त्यहकाैँ अझ  िबुझेका कुराहरू छिर भिे प्रश् ि सोधछ ैँ। 

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

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

प्रश् िहरू सब को सािु बाैँ्ि लगाउिुहोसर।) 

छलफल गिुनहोसर - (त्यसपनछ, ती प्रश् िहरूिध्य े केही उपयोगी प्रश् िहरूको बारेिा सिूहिा छलफल गर्दर उत्तरहरू पत्ता 

लगाउि कोनसस गिुनहोसर।) 

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

दर्दइएको छ।) 
 

ित्ती २८:१८ 

प्रश् ि १ - के त्यस्तो कुि  सिय नर्यो, जहाैँ यिेसूैँग सब  अनधकार नर्एि? 

रटप् पणी - 

उहाैँल ेिािव िरीर धारण गिुनअनघ 

येिू ख्रीष्टले िािव िरीर धारण गिुनअनघ उहाैँसैँग सब  अनधकार नर्यो, दकिभि ेउहाैँल ेबोल् िुभएको िनििाली वचि द्वारा 

सब र्ोक सृनष्ट गिुनभयो, र त्यसलाई र्ात ि नस्र्र रा् िुभयो (यूहन् िा १:१-३;  यूहन् िा १७:१-५;  कलस्सी १:१६-१७;  नहबू्र 

१:३)। 

उहाैँल ेिािव िरीर धारण गिुनहुैँर्दा 

येिूको पृ्वीको जीविकालिा उहाैँले रफूलाई िािव िरीर धारण गिुनभन्र्दा पनहले स्वगनिा परिेश् वर नपतासैँग हुर्दा भएको 

िनहिाबाट ररत्याउिुभयो (यूहन् िा १७:५)। र उहाैँल े हाम्रोजस्त  किजोर िािव स्वभाव नलिुभयो (दफनलप्पी २:६-८)। 

त्यनतबेला उहाैँल े रफ्िो असीनित ईश् वरीय िनिलाई रफ ले नियन्त्रण गिुनभयो। त पनि, त्यनतबेला उहाैँल े प्राकृनतक 

िनिहरू, भूतहरू, रोग-नबिारहरू, िृत्य ुर सतु्रहरूिार्ी रफ्िो सीनित अनधकार अभ्यास गिुनभयो (ित्ती ११:५)। 

उहाैँको ितृ्य,ु पिुु त्र्ाि र स्वगानरोहणपनछ 

स्वगानरोहण भएर परिेश् वर नपताको र्दानहिे हातपरट्ट नवराजिाि हुिुभएपनछ, येि ूख्रीष्टलाई सृनष्ट गररएको ब्रह्माण्डको सब  

िनि दर्दइयो। उहाैँले िुनिको कािलाई परूा गिुनभएकोल ेयेि ूख्रीष्टलाई उि िनिलाई अभ्यास गि ेहक र अनधकार उपहार 

अर्वा इिािको रूपिा प्रर्दाि गररयो। 
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र्दानिएल ७:१३-१४ िा हािी यसरी पढ्छछ ैँ, एराती ि ले िेरो र्दिनििा हरेेैँ र त् यहाैँ िेरो सािु रकािका बार्दलका सार् 

रइरहिुभएको एक जिा िानिसको पुत्रजस् त  हुिुहुन् ्  यो। उहाैँ ती अनत प्राचीिकहाैँ रउिुभयो, र उहाैँक  सािु उपनस् र्त 

गराइिुभयो। उहाैँलाई अनधकार, िनहिा र सावनभछनिक िनि दर्दइयो, र हरेक भार्ा बोल् िे सब  िानिसहरू र जानतहरूल े

उहाैँको रराधिा गरे। उहाैँको प्रभुत् व अिन् तसत ि रहि ेप्रभुत् व छ, जुिचाहह कनहल् य  टल् िछे ि, र उहाैँको राज् य त् यो हो जुि 

कनहल् य  िष् ट हुिेछ ि।ए (यि या ९:७ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। 

प्रकाि ५:१-१४ िा येिू ख्रीष्टल ेपरिेश् वर नपताको हातबाट र्दबु परट्ट लेनिएका चिनपत्रको ि्ो नलिुहुन्छ, दकिभिे त्यो िु्ोको 

िोहोरहरू िोल् िे अनधकार र िनि उहाैँसैँग िात्र छ। यसको अर्न के हो भिे उि िु्ोिा भएका कुराहरू प्रकट गि ेर त्यसलाई 

कायानन्वयि गिे उहाैँ िात्र हुिहुुन्छ। उि िु् ोिा भएका कुराहरूचाहह येिू ख्रीष्ट अनन्ति न्यायको सियिा (प्रकाि ६:१२-

१७) नवजयी भएर नवजय गिन सवार हुिुहुैँर्दा उहाैँल ेगिुनहुि ेकािको िु्य नसिान्तहरू हुिर (प्रकाि ६:२)। यो अवनध भिेको 

उहाैँको पनहलो रगििर्देनि र्दोस्रो रगििसतिको सिय हो। 

अनि दफनलप्पी २:९-११ िा हािी यसरी पढ्छछ ैँ, एत् यस कारण परिेश् वरले उहाैँलाई अनत उ् च पािुनभयो, र उहाैँलाई त् यो िाउैँ  

प्रर्दाि गिुनभयो, जो हरेक िाउैँभन् र्दा उ् च छ, दक स् वगनिा, पृ् वीिानर् र पृ् वीिुनि भएको हरेक प्राणील ेयेिूको िाउैँिा घुैँ़ला 

टेक् िुपछन, र हरेक नजब्रोले परिेश् वर नपताका िनहिाको निनत त येिू ख्रीष् टलाई प्रभु भिी स् वीकार गिुनपछन।ए येि ू ख्रीष्टको 

पनहलो रगििपनछ उहाैँले हरेक राष्ट्र, हरेक जानत र हरेक भार्ाका िानिसहरूलाई बचाउिुहुन्छ! 

यिे ूख्रीष्टको र्दोस्रो रगिििा 

ित्ती १३ र २४-२५ अध्यायहरूिा वणनि गररएझ ैँ येिूको र्दोस्रो रगिििा उहाैँको अनधकारको असीनित अभ्यास ब्रह्माण्डको 

हरेक िानिसिानर् र्दशृ्यरूपिा रउिछे। त्यो नविेर्गरी िरेका सब  िानिसहरूको पुिु त्र्ाि, सब  िानिसहरूको न्याय र 

पृ्वीको िवीकरणद्वारा रउिछे। उि ियाैँ पृ्वीको अनन्ति अनि नसि (पणून) अवस्र्ािा येिू ख्रीष्टले परिेश् वर नपतासैँग 

सर्दासवनर्दा राज्य गिुनहुिछे (२ पतु्रस १:११;  प्रकाि २२:१)। 

ित्ती २८:१९-२० 

प्रश् ि २ - यो रञाकािा भएका पाैँच दक्रयापर्दहरू कसरी एक-रपसिा सतबनन्धत छिर? 

रटप्पणी - येि ूख्रीष्टको रञाका यो हो, एयसकारण जाओ, र सब  र्देिका जानतहरूलाई चेला बिाओ, नपता र पुत्र र पनवत्र 

रत् िाको िाउैँिा नतिीहरूलाई बनप् तस् िा र्देओ, ि ले नतिीहरूलाई रञाका गरेका सब  कुरा पालि गिन नतिीहरूलाई नसकाओ।ए 

यहाैँ 'यसकारण' भन् िे िब्र्द िहत्वपूणन छ। यसल े१८ पर्दिा येिू ख्रीष्टल ेगिुनभएको र्दाबीलाई १९ पर्दिा उल्लेनित उहाैँको 

रञाकासैँग जो्र्दछ। हरेक व्यनि र हरेक र्ोक िानर् उहाैँको सावनभछनिकता छ भन् िे र्दाबील े संसारको हरेक राष्ट्रिा गिुनपिे 

काि उहाैँको रञाकाद्वारा पूरा हुि सक् िेछ र त्यो परूा हुिेछ भिी हािीलाई र्ाहा गराउि ुहो! सारा संसारिा चेलाहरू बिाउि 

सदकन्छ र त्यो काि पूरा हुिछे! उहाैँको अनधकार र उपनस्र्नतनबिा कुि  कुरा सतभव हुैँर्द ि। तर उहाैँको अनधकार र 

उपनस्र्नतद्वारा उहाैँले हािीलाई रञाका गिुनहुि ेहरेक र्ोक सतभव र त्यो अवश्य परूा हुिछे! 

यस िण्डिा भएका पाैँच वटा दक्रयापर्दहरू जािु, चेला बिाउिु, बनप् तस्िा दर्दि,ु नसकाउिु र रञाकापालि गिुन हुिर। यीिध्य े

'चेला बिाउिु' िु् य दक्रयापर्द हो। सुु को िलू भार्ािा यो दक्रयापर्दल ेउि रञाकाल ेनिरन्तर काि गरररहिुपछन भिी बताउैँछ। 

येिू ख्रीष्टका चेलाहरूले हरेक ठाउैँिा निरन्तर अझ धरे  ख्रीष्टका चेलाहरू बिाउि पछन र त्यो काि यस युगको अनन्ति घडीसति 

भइरहिुपिछे (येिकूो पनहलो रगििर्दनेि र्दोस्रो रगििसति)! सुु को िलू भार्ािा जाि,ु बनप् तस्िा दर्दि ुर नसकाउि ुभन् ि े

तीि दक्रयापर्दहरू िु्य दक्रयापर्दिा रधाररत छिर र ती रञाकाहरूिा पनि िनि छ। येि ूख्रीष्टका चेलाहरू बिाउिुल ेनिनश् चत 

र्दनृष्टकोणलाई सिे्छ, जसिा त्यो कािको निनतत पहल गिुन र ठूलो पररश्रि गि ेकुराहरू पर्दनछिर। 

येिू ख्रीष्टको चेलाहरूले िानिसहरू रफूकहाैँ रउिछेिर भिी पिी बस् िे होइि, तर संसारको हरेक राष्ट्रिा गई चेलाहरू 

बिाउिे कुरािा चासो नलिुपर्दनछ। येि ू ख्रीष्टको चेलाहरूल े नतिीहरूलाई सुसिाचार प्रचार गिरपछन, पश् चाताप गिन 

लगाउि पछन, सुसिाचारिा नवश् वास गराउि पछन, र नतिीहरूलाई पनि रफूजस्त  येि ूख्रीष्टको चेलाहरू पनि बिाउि  पछन। येि ू

ख्रीष्टका चेलाहरूले नवश् वासीहरूलाई एक परिशे् वर जो नपता, पुत्र र पनवत्र रत्िािा प्रकट हुिुहुन्छ, उहाैँको िाउैँिा पािीको 

बनप् तस्िा दर्दि पछन। चेलाहरूले नतिीहरूलाई येि ूख्रीष्टको रञाकाहरू पालि गिन नसकाउि पछन। 
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ित्ती २८:१९ 

प्रश् ि ३ - ख्रीष्टको चलेा भिकेो के हो? 

रटप् पणी - चेला हुिु भिेको पररवतनि हुिुभन्र्दा अझ बढी हो। चेला भिेको येिू ख्रीष्टलाई पछ्याउिे र उहाैँबाट नसक् िे व्यनि 

हो। उसको दर्दिाग, दयर्दय र इ्छा येि ूख्रीष्टको निनतत सिर्मपत भएको हुन्छ। स्वयिर येिलू े चेलाहरूका केही नविेर्ताहरू 

व्या्या गिुनभयो, जुि हािीले अको िण्डिा अध्ययि गररसक्यछ ैँ (निरे्दनिका २, पाठ २३ हिुनहोसर)। 

सारंििा भन् ि ेहो भि ेचेला भिेको येिू ख्रीष्टलाई पछ्याउि ेव्यनि हो, जसल ेउहाैँलाई पछ्याउैँर्द  गर्दान उहाैँबाट नसदकरहकेो 

हुन्छ। उसैँग नविेर् नविेर्ता हो हुन्छ, दक जसल ेउसको दर्दिाग, दयर्दय र इ्छा येिूक  हो भिी र्देिाउैँछ। त्यसकारण चेलाहरू 

बिाउिु भिेको सब  राष्ट्रहरूका िानिसहरूलाई येिलूाई पछ्याउिे र उहाैँबाट नसक् िे व्यनिहरू बिाउिु हो। त्यसको ितलब 

येिूले चेलासैँग कस्तो नविेर्ताहरू हुिुपछन भिी नसकाउिु भइको कुरा िानिसहरूलाई बुझ्ि र अैँगाल्ि सहायता गिुन हो। 

ित्ती २८:१९ 

प्रश् ि ४ - नतिीहरूल ेकुि-कुि राष्ट्रहरूिा गएर ससुिाचार प्रचार गिरपछन? 

रटप् पणी - बाइबलल ेबताउि े'राष्ट्र' र अनहल ेहािीले बुझ्ि े'राष्ट्र' उही  होइि। अनहल ेराष्ट्र भन् िाले निक  ठूलो क्षेत्र हो, जसको 

सीिाहरूले नवनभन् ि भार्ाहरू र सैँस्कृनतहरू भएका िानिसहरूलाई सिे्छ। अनहल ेहािी राष्ट्र र िुलुकिा िास  नभन् िता 

पाउैँ र्द िछ ैँ। 

तर बाइबलिा 'राष्ट्र' भन् िे िब्र्दको अर्नले निनश् चत दकनसिका रीनत-ररवाज िान् िे िानिसहरूको सिूह, जसल ेनतिीहरूलाई 

एकतािा रा्र्द्यो, त्यसलाई बुझाउैँछ। यस्तो सिूहका िानिसहरू एक-रपसिा रनत्ियता िहसुस गर् े र नतिीहरूको 

जीविि ली उस्त  दकनसिको हुन््यो। प्राय: राष्ट्र भन् िाल ेसिाि भार्ा र सिाि इनतहासलाई अैँगाल्िे िानिसहरूलाई नचत्रण 

गर्दनछ। अर्वा यसलाई अको िब्र्दहरूिा व्या्या गिे हो भिे राष्ट्रलाई उस्त  दकनसिका पेिा र रर्मर्क अवस्र्ा भएका 

िानिसहरूको सिूहले नचत्रण गर्दनछ;  जस्त : दकसािहरू अर्वा उद्योगका िजर्दरूहरू अर्वा रेस्टुरेण्टका कािर्दाहरू अर्वा 

नवश् वनवद्यालयका नवद्यार्ीहरू रदर्द। अर्वा त्यसलाई उस्त  भछगोनलक अवस्र्ा र धिन अैँगाल्ि ेिानिसहरूका सिूहल ेपनि 

नचत्रण गर्दनछ। 

अनहले, हरेक िुलुकिा त्यस्त  र्प्र  राष्ट्रहरू अर्वा फरक-फरक िानिसहरूका सिूहहरू बसोबास गि ेगर्दनछिर। अनि येि ूख्रीष्टल े

रफ्िा चेलाहरू ती सब  राष्ट्रहरू अर्ानतर िानिसहरूका सिूहरूिा गएर नतिीहरूलाई येि ूख्रीष्टको चेला बिाउि पछन भिी 

भन् िुहुन्छ। नतिीहरू फरक-फरक िुलुकहरूिा जाि ेिात्र होइि, तर हरेक िलुुकिा भएका फरक-फरक जानत र फरक-फरक 

िानिसहरूका सिूहिा गई नतिीहरूलाई चेला बिाउि ुपछन। 

ित्ती २८:१९ 

प्रश् ि ५ - दकि इसाईहरूलाई बनप् तस्िा दर्दइन्छ? 

रटप्पणी - पनवत्र रत्िाल ेबनप् तस्िा दर्दिु यिे ूख्रीष्टको नजतिवेारी हो (ित्ती ३:११-१२) अनि पािीको बनप् तस्िा दर्दिुचाहह 

येिू ख्रीष्टको चेलाहरूको नजतिवेारी हो (ित्ती २८:१९)। 'नतिीहरूलाई बनप् तस्िा र्देर' भन् िे रञाका हो। सुसिाचारको सन्र्देि 

सुिेर त्यसलाई नवश् वास गिे िानिसहरूले रत्िाको बनप् तस्िा नलएका हुन्छिर (जसको अर्न ियाैँ जन्ि पाउि ु अर्वा 

रत्िालाई ग्रहण गिुन हो)। अब नतिीहरूल े पािीको बनप् तस्िा नलिपुछन। उि बनप् तस्िाको तयारीको निनत नतिीहरूल े

पश् चाताप गरी वचिलाई ग्रहण गिुनपछन (प्रेररत २:३८-४१)। 

बाइबलिा पािीको बनप् तस्िा भिेको रत्िाको बनप् तस् िाको रन्तररक वास्तनवकतालाई प्रकट गि ेबा य सिारोह हो (प्रेररत 

१०:४७-४८)। यो नवश् वासीलाई परिशे् वर नपताले रफ्िो पररवारिा स्वीकार गिुनभएको हो भिी रफ्िो िण्डलीलाई यिे ू

ख्रीष्टद्वारा दर्दिुभएको नचन्ह र िोहोर हो;  जसको अर्न परिेश् वर पुत्रल ेउसलाई छुटकारा दर्दिभुएको अनि परिशे् वरको रत्िा 

उसिा बास गिुनभई उसलाई नसि पािुनहुन्छ भन् िे हो। 

पािीको बनप् तस् िा भिेको पनवत्र रत्िाल े नवश् वासीिा गिुनहुिे रन्तररक कायनको बानहरी नचन्ह हो। उि रन्तररक कायन 

भिेको पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा हो (िकून स १:८;  १ कोररन्र्ी १२:१३) अर्वा यसलाई पनवत्र रत्िाद्वारा ियाैँ जन्ि पाउि ु

भनिन्छ (तीतस ३:५)। 

पािी बनप् तस्िा भिेको पनवत्र रत्िाको रन्तररक निश् चयताको बानहरी िोहोर हो (रोिी ८:१५-१६;  २ कोररन्र्ी १:२१-

२२;  एदफसी १:१३-१४)। त्यसको अर्न नवश् वासीको सब  पापहरू क्षिा भएका छिर (प्रेररत २:३८;  २२:१६), परिशे् वरको 
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िजरिा र १००% धिी ठहररएको छ (रोिी ६:३,७), अब र परिशे् वरको करारको िानिसहरूिा पर्दनछ (गलाती ३:२६-

२९) र परिेश् वरल े उसिा जे सुु  गिुनभएको छ, त्यसलाई उहाैँले नसिरूपिा परूा गिुनहुिछे (यूहन् िा १७:१२;  दफनलप्पी 

१:६)। 

अन्तिा, पािीको बनप् तस्िा नलिु भिेको पापपूणन संसारबाट अलग भएको छु भिी नवश् वासीले गिे सिपनणता र घोर्णा हो 

(रोिी ६:३,६,१३,१९ सैँग तलुिा गिुनहोसर), र बाइबलको नत्रएक परिेश् वरसैँग िहत्वपणून सतबन्धिा रएको छ र यिे ू

ख्रीष्टको चेला भएको छ भिी प्रर्दनिि गिुन हो (ित्ती २८:१९)। 

ित्ती २८:२० 

प्रश् ि ६ - दकि ियाैँ इसाईहरूलाई रञाकापालि गिन नसकाइन्छ? 

रटप्पणी - येिूको चेलाहरूले राष्ट्रहरूका िानिसहरूलाई येिू ख्रीष्टले रञाका गिुनभएको सब  कुराहरू पालि गिन नसकाउि पछन। 

सतपूणन बाइबलको नवर्यवस्तुिा येिू ख्रीष्टको निक्षाहरूल े साैँचो अर्न पाउिे हुिाले चेलाहरूले िानिसहरूलाई सतपूणन 

बाइबलको सत्यता नसकाउि पछन। प्रेररत २०:२७ िा पावल भन्र्दछिर, एपरिशे् वरको सिस् त अनभप्राय तपाईंहरूलाई बताउि ि 

पनछ हरटिैँ।ए 

अको कुरा के हो भिे रफ्िा चेलाहरूलाई येिलूे िानिसहरूलाई सत्यता नसकाउिु िात्र भन् िुभएि, तर उि सत्यता पालि 

गिन नसकाउिु पनि भन् िुभयो! यिेू ख्रीष्टको साैँचो अिुयायीहरू उहाैँको निक्षाहरू पालिा गि ेकुराबाट नचनिन्छिर। नतिीहरूल े

नसकेका सत्यलाई जीवििा अभ्यास गिरपछन। नतिीहरूको दर्दिाग, दयर्दय र इ्छा सत्यसैँग निल्र्दो र सुहाउैँ र्दो हुि पछन, तादक 

तिीहरू उि सत्यिा रहि सकूिर। ित्ती ७:२१,२४ र दफनलप्पी ४:९ अिुसार ञाकाि र रञाकाकाररता छु्ट्यााउि  िहुिे तत्वहरू 

हुिर। 

ित्ती २८:१९ 

प्रश् ि ७ - के यिे ूहरेक इसाई उहाैँको चलेा भएको चाहिहुुन्छ? 

रटप्पणी - हो। येिू ख्रीष्टिा नवश् वास गिे तर उहाैँलाई िपछ्याउिे अर्वा उहाैँको रञाकापालि िगिानले उहाैँलाई प्रसन् ि 

तुल्याउैँ र्द ि। हरेक इसाईले उहाैँिा नवश् वास गरेको, उहाैँलाई पछ्याउएको, उहाैँबाट नसकेको र चेलािा हुिपुि े नविेर्ताहरू 

नवकास गरेको उहाैँले अपके्षा गिुनहुन्छ। यसलाई छोटकरीिा भन् िे हो भि े हरेक इसाईले उहाैँिा नवश् वास गरेर उहाैँप्रनत 

रञाकाकारी भएको येि ूचाहिुहुन्छ! 

ित्ती २८:१९ 

प्रश् ि ८ - के ससंारका सब  इसाईहरू उहाैँका चलेाहरू हुन्छिर त? 

रटप्पणी - हुैँर्द ििर। येिूको यो संसारको जीवििा हिेे हो भिे चेला भिाउैँ र्दा र्ुप्र  िानिसहरूल े उहाैँलाई पछ्याउि छोडे, 

दकिभिे उहाैँका निक्षाहरू पालि गिन निक  गाह्रो छ भिी नतिीहरूले नवचार गरे (यूहन् िा ६:६६)। रफ्िो िुिले येिू ि  'प्रभु' 

हुिुहुन्छ भिी स्वीकार गि े हरेक व्यनि परिेश् वरको राज्यिा प्रवेि गिेछ ि, दकिभि े हरेक व्यनिसैँग येिूको व्यनिगत 

सतबन्ध हुैँर्द ि (उहाैँल ेत्यसलाई नचन् िुहुन् ि) र उि व्यनिल ेपरिेश् वर नपताल ेभन् िुभएअिुसारको काि गर्दरि (ित्ती ७:२१)। 

त्यस गरी नववाहभोजको र्दषृ्टान्तिा हिेे हो भि,े नववाहको घरिा प्रवेि गिे हरेक व्यनि त्यहाैँ रहिको निनतत योग्य हुिेछ ि। 

येिू ख्रीष्टलाई धारण िगरेका िानिसहरूलाई अनन्ति न्यायको दर्दििा बानहर फानलिछे (ित्ती २२:११-१४;  रोिी १३:१४)! 

ित्ती २८:१९ 

प्रश् ि ९ - के सब  इसाईहरू चलेा बिाउि ेकाििा सहभागी हुिपुछन? 

रटप्पणी - हो। ित्ती २८ िा यिेूल ेयो रञाका उहाैँका एघार चेलाहरूलाई दर्दिुहुन्छ। नतिीहरू गएर सब  राष्ट्रहरूिा चेलाहरू 

बिाउिुपछन। िानिसहरूलाई यिेू ख्रीष्टका रञाकाहरू पालि गिन नसकाएर नतिीहरूल े चेला बिाउैँछिर। ती ियाैँ चेलाहरूल े

पालिा गिुनपि े एउटा रञाकाचाहह यही हो: 'जाओ, र सब  राष्ट्रहरूका िानिसहरूलाई चेला बिाओ।' त्यसकारण, चेलाहरू 

बिाउिुपिे यो रञाका संसारका सब  इसाईहरूलाई दर्दइएको रञाका हो! हरेक इसाई पनहले रफू येि ूख्रीष्टको चेला बन् िुपछन, र 

त्यसपनछ अरू इसाईहरूलाई यिेू ख्रीष्टको चेला बन् ि सहायता गिुनपछन! यो रञाका कुि  पनि स्र्ािीय िण्डलीको सीिाहरूभन्र्दा 

बानहरको कुरा हो। हरेक स्र्ािीय िण्डलीले अरू ठाउैँहरूिा चेला बिाउि पछन र हरेक इसाई अरू िानिसहरूलाई चेला 

बिाउिे काि सहायता गिन सङ्खलग् ि हुि पछन। 
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ित्ती २८:२० 

प्रश् ि १० - चलेाहरू बिाउि ेिानिसहरूलाई यिे ूख्रीष्टल ेके प्रनतञाका गिुनहुन्छ? 

रटप्पणी - येिू ख्रीष्टल ेयसरी प्रनतञाका गिुनहुन्छ, एपक् क  ि युगको अन्तसति सध ैँ नतिीसैँग छु।ए यहाैँ 'पक् क ' भन् ि ेिब्र्दलाई 'यार्द 

गर' भिरे अिुवार्द गर्दान राम्रो हुन्छ। येि ूख्रीष्टल ेरफ्िा चेलाहरूलाई उहाैँको प्रनतञाका हरेक दर्दि यार्द गिन रग्रह गिुनहुन्छ। यहाैँ 

उल्लेनित 'सध ैँ' भन् ि ेिब्र्दको अर्न सुु को भार्ािा 'सब  दर्दिहरूिा' हुन्छ। यसको अर्न येि ू दर्दि-दर्दि  रफ्िा चेलाहरूसैँग 

हुिुहुन्छ भिी उहाैँल े प्रनतञाका गिुनहुन्छ। यसल ेउि दर्दि र रउिे दर्दििा पनि हो भन् िे कुरािा जोड दर्दन्छ। हरेक दर्दिसैँग 

यसको रफ्ि  जाैँचहरू र करठिाइहरू हुिछे तर त्यसको सार्  उि दर्दि येि ूख्रीष्ट पनि रफ्िा चेलाहरूसैँग हुिुहुिछे! यो कुरा 

उहाैँको र्दोस्रो रगििसति  भइरहन्छ, र त्यसबेला उहाैँल ेयो युगलाई अन्त गिुनहुिछे र ियाैँ स्वगन र ियाैँ पृ्वीको उर्दर घाटि 

गिुन हुिेछ। यिेू ख्रीष्टले रफ्िा चेलाहरूलाई यसरी प्रनतञाका गिुनहुन्छ, दक नतिीहरूले उहाैँको रञाकापालि गरेर सब  राष्ट्रहरूिा 

चेला बिाउि जाैँर्दा, स्वयिर उहाैँ नतिीहरूको सेवकाइिा हरेक दर्दि नतिीहरूसैँग हुिुहुिछे। उहाैँ रफ्िो सब  प्रेि, बुनि र 

िनिको सार्िा नतिीहरूसैँग हुिुहुिेछ। येि ूख्रीष्टको प्रेिद्वारा नतिीहरूले घृणाल ेिष्ट भएका िानिसहरूलाई प्रेि गिन सक्छिर। 

येिू ख्रीष्टको बुनिद्वारा चेलाहरूले यो जरटल संसारको िाझिा बुनििािीपूवनक सही र व्यवहाररक निणनयहरू गिन सक्छिर। येि ू

ख्रीष्टको िनिद्वारा चलेाहरूले यस संसारको र्दषु्टता र भूतहरूको िनििानर् नवजय प्राप् त गिन सक्छिर। 

ित्ती २८:१८-२० 

प्रश् ि ११ - यसर्न, िण्डलीको निसिको काि भिकेो के हो? 

रटप्पणी - िण्डलीको निनतत निसिको काि ित्ती २८:१८-२० िा दर्दइएको छ। हरेक िण्डली फरक-फरक भार्ाहरू, रीरर-

ररवाजहरू, कािहरू अर्वा सािानजक अवस्र्ाका िानिसहरूको सिूहिा जािपुछन र नतिीहरूलाई येि ू ख्रीष्टको चेलाहरू 

बिाउिुपछन। यो निसिको काि सतभव छ, दकिभि ेस्वयिर येिू ख्रीष्ट रफ्िो सारा अनधकारसार् हािीसैँग उपनस्र्त हुिुहुन्छ! 

 

चरण ४ - लाग ूगिुन                              प्रयोगहरू 

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

नसकेको कुरा बाै्ँ िहुोसर र ले्  िुहोसर - एकल ेअको व्यनिलाई दर्दिाग नियाउि लगाऔैँ र ित्ती २८:१८-२० बाट सतभानवत 

प्रयोगहरूको सूची बिाउिुहोसर। 

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

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

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

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

१. ित्ती २८:१८-२० बाट निकानलएका केही सतभानवत प्रयोगहरू 

२८:१८ अरू िािनसहरू र करठि पररनस्र्नतहरूसैँग िडराउिहुोसर, दकिभिे पृ्वीिा सब  अनधकार यिेूलाई 

            दर्दइएको छ। 

२८:१८ येिू ख्रीष्टल े तपाईंको निनतत तोदकदर्दिुभएको काि तपाईंले परूा गिन सक् िुहुन्छ भिी नवश् वास गिुनहोसर,  

           दकिभिे सब  अनधकार उहाैँसैँग छ। 

२८:१९ कनहले पनि सुसिाचार सुन् ि िपाएका िानिसहरू भएको ठाउैँिा गई चेलाहरू बिाउिे काििा चासो नलएर त्यसको  

            निनतत पहल गिुनहोसर। 

२८:१९ ियाैँ इसाईहु लाई बाइबलको िहत्वपूणन सत्यताहरू नसकाउिुहोसर र नतिीहरूलाई येि ूख्रीष्टको रञाकाहरू पालि गिन  

            पनि नसकउिुहोसर। 

२८:२० येिू ख्रीष्ट हरेक दर्दि उहाैँको बुनि र िनिको सार् तपाईंसैँग हुिुहुन्छ भिी यार्द गिुनहोसर। 
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२. ित्ती २८:१८-२० बाट निकानलएका केही व्यवहाररक प्रयगहरू 

िेरो गाउैँ -सहरिा कनहले पनि सुसिाचार िसुिेका िानिसहरूकहाैँ जाि े कुरािा ि चासो नलि चाहन्छु। ि नतिीहरूलाई 

सुसिाचार प्रचार गिन र नसकाउि चाहन्छु। ि नतिीहरूलाई येि ूख्रीष्टको चेलाहरू बिाउि चाहन्छु। 

ि इसाईहरूलाई येि ूख्रीष्टको निक्षाहरू पालि गिन नसकाउि सुु  गिन चाहन्छु। हरेक हप् ता हाम्रो िण्डलीको केही जवाि 

(ियाैँ) इसाईहरूलाई कनहल े पनि सुसिाचार सुन् ि िपाएका िानिसहरूकहाैँ सुसिाचार प्रचार गिन र नसकाउि ल जाि 

चाहन्छछ ैँ। हािीसैँग हुैँर्दा नतिीहरूल ेयेि ूख्रीष्टल ेरञाकापालि गिन नसकाउिुभएका कुराहरू नसक् िेछिर। 

  

चरण : ५ - प्रार्निा                                    प्रनतदक्रया 

ित्ती २८:१८-२० िा परिेश् वरले नसकाउिुभएको एउटा सत्यताको लानग हािी सब  पाल पालो प्रार्निा गरछ ैँ। 

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

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

भन् िे कुरा यार्द गिुनहोसर। 
  

  

  

५ प्रार्निा (८ नििेट)                               अन्तरनबन्ती प्रार्निा 

अरूहरूको लानग प्रार्निा गिुनहोसर 
  

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

६ गहृकायनको तयारी (२ नििेट) 

अको पाठको निनतत 
  

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

लगाउिुहोसर।) 

१. प्रनतविता - चेलाहरू बिाउिे काििा प्रनतवि हुिुहोसर। अको व्यनिसैँग अर्वा िानिसहरूको सिूहिा ित्ती २८:१८-२० 

बाट प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा बाइबल अध्ययि गिुनहोसर। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - प्रस्र्ाि ७:१४-१०:२९ बाट प्रत्येक दर्दि रधा अध्याय पढेर परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउिुहोसर। िि पिे सत्यता पत्ता लगाउिे नवनध प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणी बिाउिुहोसर। 

३. पर्द कण्ठ गिुनहोसर - 'पापको प्रायनश् चत' - रोिी ५:८। रफूल े कण्ठ गरेका पाैँच बाइबल पर्दहरू र्द निक 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 नबताउैँ र्दा 

पाएका कुराहरू, बाइबल पर्द कण्ठ गरेको कुराहरू, बाइबल अध्ययि गर्दनको कुराहरू र यो तयारीको कुराहरू ले् िुहोसर। 
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पाठ ३१ 

१ प्रार्निा 

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

२ रराधिा  (२० नििेट)                    [परिेश् वरको नविरे्ता] 

परिशे् वर छुटकारा दर्दि ेहुिहुुन्छ 
 

 

२ इनतहास २०:१-२३ पढ्िुहोसर। 

१. परिप्रभलु ेकसरी रफ्िा जिहरूलाई नवगतिा छुटकरा दर्दिभुयो? 

ठूलो सतु्रबाट परिप्रभुले कसरी रफ्िा जिहरूलाई छुटकारा दर्दिुभयो भिी छोटकरीिा व्या्या गिुनहोसर। 

व्या्या गर्दान नित िनलनित ती कुराहरूिा जोड दर्दिुहोसर;  

 रक्रिण हुैँर्दा, परिप्रभुको सहायता िोजी गिन एक  ठाउैँिा भेला हुिुहोसर (४ पर्द)। 

 रक्रिण गिेहरूसैँग साििा गिन तपाईंहरूसैँग िनि छ ि भिी परिप्रभु अनि एक-रपसिा स्वीकार गिुनहोसर(१२ पर्द)। 

 रक्रिण गिेहरूको नवु ििा िल्िुहोसर अनि भयनभत र निराि पनि िहुिुहोसर। परिप्रभुले ि  तपाईंको पक्षिा 

ल्िुहुिछे भिी नवश् वास गिुनहोसर। त्यसपनछ परिप्रभुले दर्दिुहुि ेछुटकारा तपाईंले र्दे्  िुहुिछे (१५-१७,२० पर्द)। 

२. परिप्रभलु ेअनहल ेकसरी छुटकारा दर्दिहुुन्छ? 

नवगतिा भएका रक्रिणहरूबाट परिप्रभुले कसरी छुटकारा दर्दिुभएको छ भिी सिूहका िानिसहरूलाई छोटकरीिा बताउि 

लगाउिुहोसर। 

सिहूको अगवुा - परिेश् वरको छुटकारा दर्दि ेनविेर्ताको िनतत उहाैँको रराधिा गिुनहोसर। तीि-तीि जिा भएको सािो 

सिूहिा रहरे रराधिा गिुनहोसर। 

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

प्रस्र्ाि ७:१४-१०:२९ 
 

तोदकएको बाइबल िण्ड (प्रस्र्ाि ७:१४-१०:२९) बाट परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा, के कुरा नसक् िुभएको छ, 

त्यसबाट छोटकरीिा पाल पालो बाैँ्िुहोसर (अर्वा तपाईंको िोटबुकबाट पढ्िुहोसर)। 

अरूले बाैँ्र्द गरेको कुरा सुन् िुहोसर, उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई स्वीकार गिुनहोसर तर उसल ेबाैँडेको 

कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

४ निक्षा (७० नििेट)                                   [प्रार्निा] 

प्रार्निा गिनको निनतत बाइबल प्रयोग गिुन 
 

नसकाउिहुोसर - बाइबलिा भएका वचिहरू पढ्िु अर्वा सुन् िु भिेको परिेश् वरल ेतपाईंलाई के भन्र्द हुिुहुन्छ भिी सुन् िे एउटा 

तररका हो। अनि प्रार्निा गिुन भिेको परिेश् वरलाई तपाईंले भन् िुभएका कुराहरू सुिाउि ेतररका हो। तपाईंल ेप्रार्निा गिुनहुैँर्दा 

रफ्िो बाइबल प्रयोग गिुनहोसर। तपाईंले परिेश् वरलाई गिुनहुिे प्रार्निा त्यसिा उल्लेनित छ। 
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क. उत्प्ररेणा : तपाईंल ेप्रार्निा गर्दान दकि बाइबल प्रयोग गिे? 

१. बाइबलिा उल्लनेित िानिसहरूको अिभुवहरू तपाईंको अिभुवहरूसैँग निल्र्दाजलु्र्दा छिर। 

प्रेररत ४:१८-३१ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - ती इसाईहरूल े प्रार्निा गर्दान प्रयोग भएका बाइबल पर्दहरूले तपाईंको वतनिाि 

अवस्र्ासैँग कसरी सतबन्ध रा्र्दछ? 

रटप्पणी - प्रेररतहरूल ेभिनर  यहूर्दी अनधकारीहरूल ेकसरी येि ूख्रीष्टलाई परिशे् वरल ेदर्दिुभएको निसिको काि रोक् ि व्यर्रिा 

र्डयन्त्र गरेको घटिा अिुभव गरेका नर्ए (लूका २२:४७-७१)। रोिी सरकार येिू ख्रीष्टको (परिेश् वरको अनभनर्ि जिको) 

नवु ििा क्रोनधत भएर उहाैँलाई कू्रसिा टाैँगेको घटिा पनि नतिीहरूले अिुभव गरेका नर्ए (लूका २३:१-५६)। येिू ख्रीष्टको 

नवु ििा लाग् िको लानग यहूर्दी राजा हरेोर्द र रोिी बडाहादकि पनन्तयस नपलातस नित्रतािा रएका पनि नतिीहरूल ेर्देिेका 

नर्ए (लूका २३:१२)। प्रेररतहरूल ेएक जिा लङ्खगडोलाई निको पारेपनछ र्ुप्र  यहूर्दीहरू यिेू ख्रीष्टिा नवश् वास गरेका नर्ए 

(प्रेररत ३:१-२६)। तर यहूर्दी अनधकारीहरूल े प्रेररतहरूलाई पके्रर झ्यालिाििा हाली बर्दिाि गरी येिू ख्रीष्टको बारेिा 

प्रचार गिन र नसकाउि ििाही गरेका नर्ए (प्रेररत ४:१-२२)। यहूर्दी अनधकारीहरूल ेदर्दएका ती सब  डर-धतकीहरूको उदे्दश्य 

इसाईहरूलाई तसानएर चूप गराउिु नर्यो। त पनि, डर-धतकीहरूका बाबजुर्द ती इसाईहरूलाई अझ बढी प्रार्निा गिन र 

साहसार् प्रचार गिनिा बोलावट भयो! तसर्न, सुसचािाचारलाई अझ साहससार् घर्णा गिन सकछ ैँ भिेर इसाईहरूल े

परिेश् वरलाई प्रार्निािा अिरुोध गरे! त्यनतबेला नतिीहरूले प्रार्निा गर्दान बाइबलिा लेनिएका केही वचिहरूलाई प्रयोग गरे 

(भजि २:१-२)। 

२. बाइबलिा उल्लनेित परिेश् वरको इ्छा जान् िाल ेके कुराको लानग प्रार्निा गि ेभिी रत्िनवश् वास दर्दन्छ। 

१ यूहन् िा ५:१४ पढ्िुहोसर। 

नसकाउिहुोसर - सुु का इसाईहरूका उर्दाहरण पछ्याउिुहोसर र तपाईंले प्रार्निा गर्दान बाइबलको वचिहरू प्रयोग गिुनहोसर। 

रफ्िो प्रार्निािा तपाईंले बाइबल प्रयोग गिुनभयो भि ेत्यसको र्दईु वटा ठूला फाइर्दाहरू हुिछेिर। 

 तपाईंल ेके कुराको लानग प्रार्निा गि ेभिी जान् िुहुिछे। नविेर्गरी तपाईं भिनरको ियाैँ इसाई हुिुहुन्छ भि ेकनहलेकाहह 

के कुराको लानग प्रार्नि गिे भिी तपाईंलाई र्ाहा हुैँर्द ि। तर अब तपाईंल े रफ्िो बाइबल िोल् ि सक् िुहुिछ र 

परिेश् वरसैँग प्रार्निा गिनको लानग र्ुप्र  िण्डहरू भेट्टाउि सक् िुहुन्छ। बाइबलले जे कुराहरूको बारेिा प्रार्निा गरेको छ, 

सो कुराहरूको बारेिा तपाईंले पनि प्रार्निा गिुनपर्दनछ। 

 तपाईंल े रत्िनवश् वाससार् परिेश् वरको इ्छाअिुसार प्रार्निा गिुनहुिेछ। तपाईंल े रफ्िो प्रार्निािा बाइबलिा 

उल्लेनित निक्षाहरू र प्रनतञाकाहरूलाई प्रयोग गिुनहुन्छ भि े तपाईंले परिेश् वरलाई प्रसन् ि तलु्याउिे गरी प्रार्निा 

गिुनहुिछे। परििेर  वरले रफ्िो इ्छा बाइबलिा प्रकट गिुनभएको छ र तपाईंले परिशे् वरसैँग प्रार्निा गर्दान बाइबको 

वचिहरू प्रयोग गिुनहुन्छ भिे तपाईंले रफ्ि  इ्छाअिुसार होइि तर परिशे् वरको इ्छाअिुसार प्रार्निा गिुनहुिछे। यसो 

गिुनभयो भि ेतपाईंको प्रार्निा परिेश् वरले सुन् िुहुन्छ भन् िे ठूलो रत्िनवश् वास तपाईंल ेपाउिुहुिेछ! 

 

ि. तररका : तपाईंको प्रार्निािा बाइबलको वचिहरू कसरी प्रयोग गिे? 

नसकाउिहुोसर - तपाईंको प्रार्निािा बाइबललाई व्यवहाररकरूपिा प्रयोग गिे चार वटा तररकाहरू छिर। 

१. तपाईंल ेपरिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँर्दािरेरको प्रार्निािा बाइबल प्रयोग गिुनहोसर। 

तपाईंले कुि  बाइबल िण्ड पढ्ि सक् िुहुन्छ, त्यसबाट रफूलाई ििपि ेसत्यता छान् ि सक् िुहुन्छ र उि सत्यतािा ििि गिन 

सक् िुहुन्छ। अन्तिा परिशे् वरसैँग प्रार्निा गिन यस सत्यतालाई प्रयोग गिुनहोसर। उि सत्यताको बारेिा तपाईंका नवचारहरूलाई 

परिेश् वरप्रनत प्रनतदक्रया जिाउैँ र्द  प्रार्निा गिुनहोसर। यो सत्यता तपाईंको लानग, तपाईंको पररवारको कुि  व्यनिको लानग, 

तपाईंको िनजकको कुि  व्यनिको लनग र तपाईंबाट टाढा रहिे कुि  व्यनिको जीवििा लागू होसर भिी प्रार्निा गिुनहोसर। 

तपाईंल ेसार्ीसैँग बसेर प्रार्निा गिुनहुैँर्दा, तपाईंको सार्ीको जीवििा पनि यो सत्यता लाग ूहोसर भिेर प्रार्निा गिुनहोसर। 

२. तपाईंको बाइबल अध्ययिको प्रार्निािा बाइबल प्रयोग गिुनहोसर। 
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तपाईंल े बाइबलको कुि  िण्ड अध्ययि गिन सक् िुहुन्छ। अन्तिा, त्यो दर्दि परिेश् वरलाई प्रनतदक्रया जिाउि उहाैँल े उि 

बाइबल िण्डबाट तपाईंलाई नसकाउिुभएको िहत्वपूणन सत्यताहरूिा प्रार्निा गिुनहोसर। नविेर्गरी उि बाइबल िण्डिा 

भएका सत्यताहरूिध्ये एउटा सत्यतालाई तपाईंल ेकसरी जीवििा लागू गरेको परिेश् वर चाहिुहुन्छ भिी प्रार्निा गिुनहोसर। 

३. तपाईंको व्यनिगत प्रार्निाको सियिा बाइबल प्रयोग गिुनहोसर। 

तपाईं एक् ल  बसेर प्रार्निा गिुनहुैँर्दा, कुि  बाइबल िण्ड पढ्ि सक् िुहुन्छ, अनि त्यहाैँ उल्लेनित सत्यताहरूलाई बुझ्ि ेकोनसस 

गिुनहोसर। अन्तिा, परिेश् वरलाई प्रनतदक्रया जिाउि प्रत्येक बाइबल पर्दिा भएका सत्यताहरूिा प्रार्निा गिुनहोसर। बाइबलको 

लेिको नवचारहरू, भाविाहरू र अिरुोधहरूलाई प्रयोग गर्दर रफ्िो नवचारहरू, भाविाहरू र अिुरोधहरू परिेश् वरलाई 

अनभव्यि गिुनहोसर। 

४. तपाईंको सिहूगत प्रार्निाको सियिा बाइबल प्रयोग गिुनहोसर। 

इसाईहरूको सिूहिा एकसार् प्रार्निा गर्दान, तपाईंहरूले कुि  बाइबल िण्ड पढ्ि सक् िुहुन्छ। उि िण्डिा भएका सत्यताहरू 

बुझ्ि कोनसस गिुनहोसर र अन्तिा परिेश् वरप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि प्रत्येक पर्दिा भएका सत्यताहरूिा प्रार्निा गिुनहोसर। र्दईु-र्दईु 

जिाको सािो सिूहिा नवभाजि हुिुहोसर। र्दईु जिा भएको हरेक सिूहले उि बाइबल िण्डको प्रत्येक पर्दिा भएको 

सत्यताहरूको निनतत परिेश् वरलाई प्रनतदक्रया जिाउि प्रार्निा गिुनहोसर। उर्दाहरण: पनहलो व्यनिल े १ पर्दिा भएको 

सत्यताहरूको निनतत छोटकरीिा प्रार्निा गरेपनछ र्दोस्रो व्यनिल े२ पर्दिा भएको सत्यताहरूको निनतत छोटकरीिा प्रार्निा 

गिुनहोसर। यो तररका असल छ, दकिभिे सब  ियाैँ इसाईहरूले के प्रार्निा गिे भिी जान्र्दछिर र सिूहको हरेक व्यनिले र्ुप्र पटक 

प्रार्निा गि ेिछका पाउैँ र्दछ। त्यसको सार्  ठूलो सिूहिा प्रार्निा गिुनभन्र्दा एक जिासैँग बसेर प्रार्निा गिुन सनजलो हुन्छ। 

ग. तपाईंको प्रार्निाहरूिा बाइबलिा उल्लेनित प्रार्निाहरू प्रयोग गिे उर्दाहरणहरू 

भजिसङ्खग्रहको पुस्तक र्ुप्र  प्रार्निाहरू भएको पसु्तक हो। ती प्रार्निाहरूलाई िु्यगरी तीि सिूहहरूिा नवभािज गिन 

सदकन्छ। पनहलो- रफ्िो व्यनिगत िाैँचोहरू पूरा गिे सतबन्धिा परिेश् वरसैँग प्रार्निा;  र्दोस्रो- परिशे् वरसैँग रफ्िो सतबन्ध 

पुिस्र्ानपिा अर्वा गनहरो बिाउिे सतबन्धिा परिशे् वरसैँग प्रार्ानिा;  तेस्रो- अरू िानिसहरूको िाैँचो पूरा गि ेसतबन्धिा 

परिेश् वरसैँग प्रार्निा। 

१. रफ्िो व्यनिगत िाैँचोहरू परूा गि ेसतबन्धिा परिशे् वरसैँग प्रार्निा 

बाइबलका लेिकहरू तपाईं र िजस्त  सािान्य िानिसहरू नर्ए। कनहलेकाहह नतिीहरूल ेरफूलाई परिेश् वरबाट निक  टाढा 

छु भिी िहसुस गर्े अनि कनहलेकाहह परिशे् वरको िनजक  छु भिी िहसुस गर्े। कनहलेकाहह नतिीहरूल ेरफ्िा पापहरूको 

लानग िोक गर्े अनि कनहलेकाहह अरू िानिसहरूको र्दषु्टतािुनि रहरे र्द:ुि-कष्ट भोग् र्े। कनहलेकाहह परिशे् वरल े

नतिीहरूलाईई अगुवाइ गरूिर भिी प्रार्निा गर्े अनि कनहलेकाहह परिेश् वरल ेनतिीहरूको जीवि रूपान्तरण गररर्दरेिर भिी 

प्रार्निा गर्े। केही त्यस्ता प्रार्निाहरूलाई हरेछ ैँ, तादक ती प्रार्निाहरूलाई तपाईंले रफ्िो निनतत प्रयोग गिन सक् िुभएको होसर। 

तपाईंल ेबाइबलिा भएका यी प्रार्निाहरूलाई प्रार्निा गिुनहुैँर्दा, रफ्िो नवचारहरू र भाविाहरूलाई अनभव्यि गिनको लानग 

लेिकहरूको नवचारहरू र भाविाहरूलाई प्रयोग गिुनहोसर। तपाईंले परिेश् वरश् वरसैँग अिुरोधहरू गर्दान, लेिकहरूको 

अिुरोधहरूलाई प्रयोग गिुनहोसर। 

नित िनलनित ६ वटा प्रार्निाहरूलाई सेतोपाटी अर्वा कालोपटीिा बाइबल पर्दहरू िात्र लिेेर संनक्षप् त बिउिुहोसर। प्रत्येक 

प्रार्निालाई छोटकरीिा व्या्या गिुनहोसर। ठूलो सिूहलाई र्दईु-तीि जिाको सािो सिूहिा नवभाजि गिुनहोसर। पररवतनिकारी 

प्रार्निा गिनको निनतत भजिसङ्खग्रह १५ लाई प्रयोग गिुनहोसर। 

(१) त्यानगएको अवस्र्ाको प्रार्निा - भजिसङ्खग्रह ७७:७-९, (भजिसङ्खग्रह १३:१-३)। 

प्रश् ि - कसरी इसाईहरूल ेरफू त्यानगएको िहसुस गिन सक्छिर? 

नसकाउिहुोसर - तपाईंले रफूलाई परिेश् वरबाट त्यानगएको िहसुस गिुनहुैँर्दा, यो त्यानगएको अवस्र्ाको प्रार्निा गिुनहोसर। रफू 

त्यानगएको र नतरस्कृत भएको वेर्दिापूणन भावि अनभव्यि गिन बाइबलको यो प्रार्निा प्रयोग गिुनहोसर। रफ्िो सही सियिा 

परिेश् वर फेरर तपाईंको िनजक रउिुहुिछे। 

(२) र्द:ुि-कष्टको प्रार्निा - भजिसङ्खग्रह ३१:२-४,९-२० 
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प्रश् ि - कसरी इसाईहरूल ेर्द:ुि-कष्ट अिुभव गिन सक्छिर? 

नसकाउिहुोसर - तपाईंल ेरफूलाई सतावट दर्दि ेसतु्रहरू अर्वा र्द:ुि-कष्टपूणन करठि पररनस्र्नतहरूको सािि गिुनपर्दान, र्द:ुि-

कष्टको प्रार्निा गिुनहोसर। रफूिा भएको डर-भयको नवचारहरू र पीडाकको भाविाहरू अनभव्यि गिन बाइबलको यो प्रार्निा 

प्रयोग गिुनहोसर। तपाईंको यो पररनस्र्नत पनि परिशे् वरको हातिा छ भन् ि ेकुरा यार्द गिुनहोसर। पनछ गएर तपाईंल ेपनि भजि 

लेिकले झ ैँ यसो भन् िहुुिछे, एतपाईंको भलाइ कनत िहािर  छ, जो तपाईंको भय िान् िेहरूका निनत त तपाईंले रा् िुभएको छ, 

तपाईंिा िरण पिेहरूलाई तपाईंले िानिसहरूका सािुन् िे दर्दिुभएको छ। तपाईंका उपनस् र्नतको सुरनक्षत ठाउैँिा 

नतिीहरूलाई िानिसका र्डर यन् त्रबाट तपाईंल े लकुाउिहुुन् छ। तपाईंल े नतिीहरूलाई र्दोर् लगाउि े नजब्राहरूबाट रफ् िो 

वाससर  र्ाििा सुरनक्षत रा् िुहुन् छए (भजि ३१:१९-२०)। 

(३) जाैँचको प्रार्निा - भजिसङ्खग्रह १३९:१-७,२३-२४ 

प्रश् ि - जाैँचको प्रार्निा गिन दकि िहत्वपूणन छ? 

नसकाउिहुोसर - तपाईंल ेरफ्िो जीवि रठक िभएको जान् िुहुैँर्दा अर्वा िहसुस गिुनहुैँर्दा, जाैँचको प्रार्निा गिुनहोसर। रफूिा 

लुदकएका अनभप्रायहरू िोजी गिन र गनहरा भाविाहरूको जाैँच गिनको निनतत बाइबलको यो प्रार्निाको प्रयोगद्वारा 

परिेश् वरलाई अिुरोध गिुनहोसर। रफूिा भएको डरहरू, चोटहरू र रक्रिक व्यवहारलाई िुल्ला गररदर्दिुहोसर भिी 

परिेश् वरलाई अिरुोध गिुनहोसर। तपाईंको दर्दिाग र दयर्दयिा के लुदकएको छ भिरे परिेश् वरले पनहले ि  जान् िुहुन्छ, तर ती 

लुदकएका कुराहरू र्देिाइदर्दिहुोसर भिी तपाईंल े अिरुोध गरेको परिेश् वर चाहिुहुन्छ। येिूले भन् िुभयो, एनतिील े सत्य 

जान् िेछछ र सत्यले नतिीलाई स्वतन्त्र गराउिछेए (यूहन् िा ८:३२)। तपाईंको स्वभावको अनत अैँध्यारो भागको बारेको 

सत्यताबाट पनि तपाईं स्वतन्त्र हुि सक् िु हुन्छ! 

(४) रत्िसिपनणको प्रार्निा - भजिसङ्खग्रह २५:४-५,७-१५ 

प्रश् ि - इसाईहरूल ेकुि-कुि क्षते्रहरूिा घरी-घरी रत्िसिपनण गिुनपछन? 

नसकाउिहुोसर - रफ्िो नव्र ोही िागनिा जाैँर्दा-जाैँर्द र्दकत हुिुभएपनछ रत्िसिपनणको प्रार्निा गिुनहोसर। रफ्ि  नव्र ोही 

िागनको हहडाइलाई पररवतनि गरी परिेश् वरल े तपाईंको लानग छान् िुभएको बाटोिा हह्ि े चाहािालाई अनभव्यि गिन 

बाइबलको यो प्रार्निालाई प्रयोग गिुनहोसर। रफ्िो िागनलाई परिेश् वरको िागनप्रनत रत्िसिपनण गिुनहोसर। त्यसपनछ भजि 

लेिकल े१२ र १४ पर्दिा अिभुव गरेझ ैँ, तपईंले पनि यसरी अिुभव गिुनहुिछे, एतपाईं हह्िुपिे बाटो परिप्रभुले तपईंलाई 

नसकाउिुहुिेछए र एउहाैँको भय रा् िेहरूलाई उहाैँल े बताउिुहुन्छए। त्यसपनछ तपाईंले १५ पर्दको जस्त  गरी स्वीकारको 

प्रार्निा गिुनहुिेछ, एिरेा रैँिा सध ैँ परिप्रभुनतर ि  छिर , दकिदक उहाैँल े िात्र िरेा िुट्टाहरू पासोबाट छुटाइदर्दिुहुिछे।ए 

परिेश् वरको िातनप्रनत रत्िसिपनण गिानले तपाईंलाई उहाैँको प्रिे र नवश् वासयोग्यताको अिुभवनतर डो् याउिेछ! 

(५) पररवतनिको प्रार्निा - भजिसङ्खग्रह १५:१-५ 

प्रश् ि - इसाईहरूल ेकस्तो दकनसिको पररवतनिहरू (रूपान्तरणहरू) को लानग प्रार्निा गिन सक्छिर? 

नसकाउिहुोसर - तपाईं पररवतनि भई र्दोर्रनहत हुि चाहिुहुन्छ भिे पररवतनिको प्रार्निा गिुनहोसर। परिेश् वरको उपनस्र्नतिा 

र्दोर्रनहत जीवि नजउि ेतपाईंको चाहिालाई अनभव्यि गिन बाइबलको यो प्रार्निा गिुनहोसर। भजिको लेिकसैँग  सत्य बोल्ि,े 

अनि भ्रष्टतालाई घृणा गरी जे सही छ, त्यही गिे तपाईंको नवश् वासलाई प्रकट गिुनहोसर। तपाईंको जीवििा तपाईंले पररवतनि 

गिन चाहिुभएको अरू क्षेत्रहरू पनि हुि सक्छिर। ती कुराहरूका निनतत परिेश् वरसैँग प्रार्निा गिुनहोसर। परिेश् वरलाई अिरुोध 

गिुनहोसर अनि उहाैँले तपाईंलाई पररवतनि गिुनहुिछे! परिेश् वरको उपनस्र्नतिा िडा रहि ेस्वगनर्दतूल ेभिे, एपरिेश् वरिा कुि  

कुरा असतभव छ ि!ए (लूका १:३७)। 

(६) अगवुाइको प्रार्निा - भजिसङ्खग्रह १४३:८-१० 

प्रश् ि - इसाईहरूलाई कुि-कुि क्षेत्रिा अगुवाइ रवश्यक पछन? 

नसकाउिहुोसर - तपाईंको जीविको लानग सही दर्दिा अर्वा अप्ठ्यारो सियहरूिा के गिे भन् िे अगुवाइको रवश्यक पर्दान 

तपाईंल ेअगुवाइको प्रार्निा गिुनहोसर। तपाईंको निनतत परिेश् वर के चाहिुहुन्छ भिी जान् िे तपाईंको चाहिा अनभव्यि गिन 

बाइबलको यो प्रार्निा गिुनहोसर। त्यसपनछ परिेश् वरल ेभजि ३२:८ भन् िुभएको कुरा तपाईंल ेअिुभव गिुनहुिछे, एि तैँलाई 

निक्षा दर्दिेछु, तैँ कुि िागनिा हहडर िुपि ेसो तैँलाई नसकाउिेछु। ि तैँलाई पराििन दर्दिछुे र तैँिानर् िजर रा् िेछु।ए 

२. परिशे् वरसैँग रफ्िो सतबन्ध पिुस्र्ानपिा अर्वा गनहरो बिाउि ेसतबन्धिा परिशे् वरसैँग प्रार्ानिा 

बाइबलका लेिकहरू पनि यस्ता िािनसहरू हुिर, जो परिेश् वरसैँगको व्यनिगत सतबन्धिा बढ्र्द जान्र्दिर अनि कनहलेकाहह 

उहाैँसैँगको सतबन्धिा नतिीहरूल े सङ्खघर्न गर्दनछिर। कनहलेकाहह नतिीहरूल े रफ्िो जीवििा भएको पापको निनतत र्दोर्ी 



© 2009 DOTA                                        निर्दनेिका पुस्तक ३, 'बृहत चेलापि'                                   पृष्ठ सङ्ख्या : 70 
 

भएको अर्वा लनित भएको िहसुस गर्दनछिर र परिेश् वरसाि ुती पापहरू स्वीकार गिन िाैँचो छ भिी ठान्र्दछिर। कनहलेकाहह 

नतिीहरूल े परिेश् वरको वास्तनवकता अर्वा उहाैँको उपनस्र्त अर्वा उहाैँसैँगको निकटता अिुभव गर्दरििर। त्यसपनछ 

नतिीहरूल ेउत्कटरूपिा परिेश् वरको िुहार िोजी गिन रवश्यक हुन्छ। कनहलेकाहह नतिीहरूल ेपरिशे् वरल ेगिुनभएको कािको 

निनतत उहाैँलाई धन्यवार्द दर्दि चाहन्छिर, उहाैँ को हुिुहुन्छ भिी नचिेर प्रिंसा गिन चाहन्छिर अर्वा रफूलाई परिेश् वरको 

सािु सिपनण गिन चाहन्छिर। तपाईंल ेपरिशे् वरसैँग रफ्िो सतबन्ध नवकार गिनको निनतत प्रयोग गिन बाइबलिा भएका केही 

त्यस्ता प्रार्निाहरूलाई ध्याि दर्दिुहोसर। 

सतबनन्धत बाइबल िण्ड र िीर्नकहरूलाई सेतोपाटी अर्वा कालोपाटीिा लेिेर नित िनलनित ५ वटा प्रार्निाहरूलाई 

संनक्षप् तरूपिा व्या्या गिुनहोसर। प्रत्येक प्रार्निालाई छोटकरीिा वणनि गिुनहोसर। र्दईु-तीि जिाको सािो सिूहिा नवभानजत 

हुिुहोसर। प्रिंसाको प्रार्निा गिन भजि १०३:२-५,८-१४ प्रयोग गिुनहोसर। परिशे् वरप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि पाल पालो एक-र्दईु 

पर्दबाट प्रार्निा गिुनहोसर। 

(१) स्वीकारको प्रार्निा - भजि ५१:१-१२ 

प्रश् ि - दकि इसाईहरूका निनतत पापहरूको स्वीकार गिुन िहत्वपूणन छ? 

नसकाउिहुोसर - जब तपाईंल ेपरिेश् वरको नवु ििा, अरू िानिसहरूको नवु ििा अर्वा रफ्ि  नवु ििा पाप गरेको र्ाहा 

पाउिुहुन्छ अर्वा तपाईंको पापहरूल ेरफूलाई नवचनलत पारेको र्ाहा पाउिुहुन्छ, तब स्वीकारको प्रार्निा गिुनहोसर। रफ्िो 

र्दोर् र लाज प्रकट गिन, क्षिार्दाि िाग् िा र रफूलाई धिु र िवीकरणको निनतत नबन्ती गिन बाइबलको यो प्रार्निा प्रयोग 

गिुनहोसर। पापल ेजस्तो अरू कुि  कुराले तपाईंलाई र्दोर्ी अर्वा लनित िहसुस गराउि सक्र्द ि। पापले जस्तो अरू कुि  कुराले 

तपाईंलाई परिशे् वरले त्याग् िुभएको रिारनहत अवस्र्ा िहसुस गराउि सक्र्द ि। पापल ेजस्तो अरू कुि  कुराल ेतपाईंलाई 

िास पािन सक्र्द ि। त्यसकारण, दढला िगरीकि यो स्वीकारको प्रार्निा गिुनहोसर। त्यसपनछ भजि ५१:१७ िा उल्लेनित सत्यता 

तपाईंल ेअिुभव गिुनहुिेछ, एतोनडएको र पश् चात्तापी दयर्दयलाई तपाईं नतरस् कार गिुनहुन् ि।ए 

(२) परिशे् वरको उपनस्र्नतलाई अभ्यास गि ेप्रार्निा - भजि १६:१-११ 

प्रश् ि - कसरी इसाईहरू रफ्िो जीवििा परिेश् वरको उपनस्र्नतबारे बढी सचेत हुि सक्छिर? 

नसकाउिहुोसर - तपाईंले परिेश् वरको वास्तनवकतालाई अिुभव िगरेको बेलािा अर्वा उहाैँको उपनस्र्नत िहसुस िगरेको 

बेलािा अर्वा उहाैँसैँको निकटता िहसुस िगरेको बेलािा परिेश् वरको उपनस्र्नत अभ्यास गिे प्रार्निा गिुनहोसर। बाइबलिा 

भएको यो प्रार्निा प्रयोग गिुनहोस: 

 रफूिा कुि  असल र्ोक िभएकोले परिेश् वरबाट टाढा हुिपुरेको सत्यतािानर् ििि गिुनहोसर। 

 रफूल ेगिे हरेकर्ोकिा प्रभुलाई रफ् ि सािुन् िे रा् ि अभ्यास गिुनहोसर। 

 सोच-नवचार गरेर परिेश् वरको उपनस्र्नतिा प्रवेि गिुनहोसर। 

हािी िानिसजानत सांसाररक र अिानत्िक प्राणी भएकोल ेहािीले परिेश् वरको उपनस्र्को लानग घरी-घरी अभ्यास गिन िाैँचो 

छ। भजि १६:२ कण्ठ गिुनहोसर र तपाईंल े परिेश् वरबाट सतपकन  टुटको िहसुस गि े हरेक सियिा यो प्रार्निा गिुनहोसर। 

त्यसपनछ तपाईंल े पनि ११ पर्दको सत्यतालाई अिुभव गिुनहुिछे। परिशे् वरल े तपाईंलाई जीविनतर जाि े बाटो 

र्देिाइदर्दिुहुिेछ र उहाैँको उपनस्र्नतको रिन्र्दले तपाईंलाई भररदर्दिुहुिछे! 

(३) प्रिसंाको प्रार्निा - भजि १०३:१-१५ 

प्रश् ि - के कुराहरूको लानग इसाईहरूल ेपरिशे् वरको प्रिंसा गिुनपछन? 

नसकाउिहुोसर - परिेश् वरल ेतपाईंको लानग गिुनभएका कािहरू स्िरण गर्दान र उहाैँको सब  नविेर्ताहरूको बारेिा नवचार गर्दान 

प्रिंसाको प्रार्निा गिुनहोसर। परिेश् वरको चररत्र र उहाैँल ेतपाईंको निनतत गिुनभएको अचतिका कािहरूका निनतत बाइबलको 

यो प्रार्निालाई प्रयोग गिुनहोसर। प्रार्निा अर्वा गीत-भजिद्वारा परिेश् वरप्रनतको तपाईंको भनि र उपासिालाई प्रकट 

गिुनहोसर। परिेश् वर को हुिुहुन्छ भिी अरू िानिसहरूलाई बताउिुहोसर र उहाैँको भय रा् िेहरूलाई हुिे फाइर्दाहरूको 

गणिावार्द गिुनहोसर। तपाईंले जनत धेर  बाइबल पढ्िुहुन्छ, त्यनत ि  धरे  उहाैँलाई जान् िुहुिछे। जनत धरे  तपाईंल े उहाैँलाई 

जान् िुहुन्छ, त्यनत ि  धर  उहाैँको प्रिंसा गिुनहुिछे! 

(४) धन्यवार्द दर्दि ेप्रार्निा - भजि १०७:४-८ 

प्रश् ि - इसाईहरूल ेके कुराहरूको निनतत परिशे् वरलाई धन्यवार्द दर्दिुपछन? 
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नसकाउिहुोसर - तपाईंप्रनत परिेश् वरको सब  कृपाहरू र र्दयाहरूको निनतत तपाईंल ेपरिशे् वरलाई 'धन्यवार्द' भन् ि चाहिुहुैँर्दा 

यो धन्यवार्द दर्दिे प्रार्निा गिुनहोसर। परिेश् वरलाई धन्यवार्द दर्दिे सहायताको निनतत बाइबलको यो प्रार्निा प्रयोग गिुनहोसर। 

नविेर्गरी परिेश् वरलाई धन्यवार्द दर्दिको निनतत तपाईंल ेसब  कुराहरू र्प् ि सक् िुहुन्छ। 

(५) सिपनणताको प्रार्निा - भजि १०१:१-४ 

प्रश् ि - इसाईहरूल ेपरिशे् वरलाई के-के कुराहरू सिपनण गिन सक्छिर? 

नसकाउिहुोसर - तपाईंल े रफूलाई परिशे् वरप्रनत सिर्मपत हुि चाहिुहुैँर्दा सिपनणताको प्रार्निा गिुनहोसर। र्दोर्रनहत 

जीविप्रनतको रफ्िो सिपनणता अनभव्यि गिनको निनतत बाइबलको यो प्रार्निा प्रयोग गिुनहोसर। तपाईं परिशे् वरसैँग प्रार्निा 

गरेर यसो भन् ि सक् िुहुन्छ, एि कुि  र्दषु्ट कुराप्रनत िजर लगाउि ेछ िए र एि िराब कुराप्रनत कुि  सतबन्ध रा् िेछ ि।ए 

३. अरू िानिसहरूको िाैँचो परूा गि ेसतबन्धिा परिेश् वरसैँग प्रार्निा। 

बाइबलको लेिकहरूल ेकनहलकेाहह अरू िानिसहरूका रनिर्र को निनतत प्रार्निा गरे अनि कनहलेकाहह नतिीहरूका सतु्रहरूको 

न्यायको निनतत पुकारा गरे। ियाैँ करारिा पनि सुन्र्दर प्रार्निाहरू छिर, जुि तपाईंल ेअरूहरूको निनतत अन्तर्मबन्ती गर्दान प्रयोग 

गिन सक् िुहुन्छ। तपाईंले अरू िानिसहरूका निनतत प्रार्निा गर्दान प्रयोग गिन सक् िुहुि ेकेही प्रार्निाहरूलाई ध्याि दर्दएर हरेछ ैँ। 

िीर्नकहरू र बाइबल पर्दहरूलाई िात्र सेतोपाटी अर्वा कालोपाटीिा लेिेर नित िनलनित ३ वटा प्रार्निाहरूको संनक्षप् त 

व्या्या गिुनहोसर। प्रत्येक प्रार्निालाई छोटकरीिा वणनि गिुनहोसर। सिूहलाई र्दईु-तीि जिाको सािो सिूहिा नवभाजि 

गिुनहोसर। रनिर्र को प्रार्निा गिनको निनतत भजि २०:१-५ लाई प्रयोग गिुनहोसर। परिेश् वरप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि पाल पालो 

एक-र्दईु पर्दहरू प्रयोग गर्दर प्रार्निा गिुनहोसर। 

(१) रनिर्र को प्रार्निा - भजि २०:१-७ 

प्रश् ि - इसाईहरूल ेअरूहरूको निनतत कस्तो दकनसिको रनिर्र को प्रार्निा गिन सक्छिर? 

नसकाउिहुोसर - तपाईंले कुि  व्यनिलाई रनिर्र  दर्दि चाहिहुुन्छ भिे यो रनिर्र को प्रार्निा प्रयोग गिन सक् िुहुन्छ। अरू 

िानिसहरूलाई रनिर्र  दर्दिको निनतत बाइबलको प्रार्निा प्रयोग गिुनहोसर। ती रनिर्र हरू परिेश् वरिा भर पिे कुरािा जरा 

गानडएका हुन्छिर। भजि २०:७ िा हािी पढ्छछ ैँ, एकोही रर्हरूिा र कोही घोडाहरूिानर् भरोसा गछनिर , तर हािी त 

परिप्रभु, हाम्रा परिेश् वरक  िाउैँिा भरोसा गछौं।ए यसको रिय के हो भिे, परिेश् वरिा नवश् वास गिेहरूले ि  यी रनिर्र हरू 

प्राप् त गर्दनछिर। नतिीहरूको प्रार्निाको उत्तर रउिछे र नतिीहरूको योजिाहरू सफल हुिछेिर भिी नतिीहरूल ेपरिेश् वरिा 

अपेक्षा गिुनपर्दनछ। 

(२) न्यायको निनतत पकुारा गि ेप्रार्निा - भजि ५५:९, ९४:१-२,५-११;  लकूा ६:२७-२८ 

प्रश् ि - के इसाईहरूले अरू िानिसहरूको न्यायको नितत पुकारा गिन सक्छिर? 

नसकाउिहुोसर-  

 तपाईंल ेजब किजोर र अत्याचारिा परेकाहरूलाई घोर अन्याय परेको र्दे्  िुहुन्छ, तब ती र्दषु्ट िानिसहरूको अन्यायप्रनत 

रोर् प्रकट गिन, अनि जािाजािी अि नतक काि गि ेिानिसहरू र अनधकारिा भएका अत्याचारी िानिसहरूप्रनतको क्रोध 

प्रकट गिन बाइबलको प्रार्निा प्रयोग गिन सक् िुहुन्छ। 

 तपाईंल े िराब िानिसहरू ंहसा र झ झगडािा लागेको र त्यस्त  योजिाहरू बिाएको र्दे्  िुहुैँर्दा, यसरी प्रार्निा गिन 

सक् िुहुन्छ, एप्रभु, यी र्दषु्टहरूलाई अलिल्ल पाररदर्दिुहोसर।ए 

 तपाईंले झूटा िानिसहरूले रफ्िो स्वार्नको निनतत रेनडयो, रटनलनभजि, िबर-पनत्रकाहरूलाई र्दुु पयोग गरेको 

र्दे् िुहुैँर्दा, यसरी प्रार्निा गिन सक् िुहुन्छ, एप्रभु, नतिीहरूको बोलीलाई ििनिा पाररदर्दिुहोसर।ए 

 तपाईंले घिण्डी र स्वार्ी िासकहरूले गररब र असहाय िानिसहरूलाई िारेको िबर सुन् िुहुैँर्दा, और्नध व्यवसायीहरूल े

निर्दोर् बाल-बानलकाहरूिानर् नवर्ालु तत्व फ लाएको सुन् िुहुन्छ, गुण्डाहरूले इिान्र्दार व्यापारीहरूलाई बन्र्दकु 

तेसानएको सुन् िुहुैँर्दा, लडाकुहरूले एकर्देनि अको िलुुकिा लडाइैँ गरेको सुन् िुहुैँर्दा, ती र्दषु्ट िानिसहरूको नवु ििा 

बाइबलको प्रार्निा गिन सक् िुहुन्छ। 

परिेश् वर सावनभछि हुिुहुन्छ र उहाैँले ि नतकतासार् संसारको िासि गिुनहुन्छ भिी इसाईहरूले नवश् वास गर्दनछिर। परिेश् वरको 

सािु सही र गलत कुराले ठूलो अर्न रा् िे भएकोल ेगर्दान, अिगु्रहको पछानड उहाैँको न्यायले ि नतक संसारिा काि गिरपछन। 
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तर, पुरािो करारका परिेश् वरको जिहरूले भन्र्दा ियाैँ करारका परिेश् वरको जिहरूले धरे  िात्रािा ज्योनत पाएका छिर। ियाैँ 

करारको ज्योनतको प्रकाििा, इसाईहरूल ेरफ्िा सतु्रहरूिानर् श्राप बोल्र्द ििर र बर्दला पनि हलर्द ििर। इसाईहरूल ेिराब 

िानिसहरूका लानग प्रार्निा गिुनपर्दनछ तादक परिेश् वरको अिगु्रह पाउिको लानग नतिीहरू रफ्िा र्दषु्ट चालबाट परिेश् वरनतर 

फकनि सकूिर। 

त पनि, यदर्द नतिीहरूल ेपश् चाताप गिन ििािीकि िराब कािहरू गरररहन्छिर भि,े परिशे् वरल े त्यसिा हस्तक्षेप गरूिर र 

रफ्िो न्यायद्वारा नतिीहरूका र्दषु्ट कािलाई रोदकदर्दिुभएको होसर भिी इसाईहरूले प्रार्निा गिन सक्छिर। तर न्याय गि ेकाि 

केवल परिशे् वरको हो भन् िे कुरा कनहल े पनि िनबसनिुहोसर (रोिी १२:१७-२१)। इसाईहरूल े कनहले पनि 

रतङ्खकवार्दीहरूजस्तो व्यवहार र्देिाउिु हुैँर्द ि! अनि यो कुरा पनि िनबसनिुहोसर दक कृपा िर्देिाउिेहरू िानर् कृपा नबिा ि  

न्याय र्देिाइिेछ। कृपाल ेन्यायिानर् नवजय पाउैँछ (याकूब २:१३)! 

(३) अन्तर्मबन्तीको प्रार्निा - कलस्सी १:९-१२ 

प्रश् ि - इसाईहरूल ेअरू इसाईहरूका निनतत नविेर्गरी कस्तो दकनसिको अिुरोध गररदर्दि सक्छिर? 

नसकाउिहुोसर - तपाईंले अरू इसाईहरूको निनतत प्रार्निा गर्दान, परिेश् वरलाई नतिीहरूको तफन बाट नविेर् अिुरोधहरू 

चढाउिको लानग बाइबलको यो प्रार्निा प्रयोग गिन सक् िुहुन्छ। परिशे् वरल ेनतिीहरूलाई रफ्िो इ्छाको बुनिले भरर्देरिर, 

सब  रनत्िक बुनि र सिझल ेभररर्देरिर भिी प्रार्निा गिुनहोसर। अर्वा नतिीहरू परिशे् वरको निनतत योग्य जीवि नजउि सकूिर 

भिी प्रार्निा गिुनहोसर। अर्वा हरेक िागनिा नतिीहरूल े प्रभुलाई प्रसन् ि तलु्याउि सकूिर भिी प्रार्निा गिुनहोसर। अर्वा 

नतिीहरूल े गिे हरेक काििा फल फलाउि सकूिर भिी प्रार्निा गिुनहोसर। अर्वा नतिीहरूल े परिशे् वरलाई अझ असल 

दकनसिले जान् िको निनतत बढ्र्द जारिर भिी प्रार्निा गिुनहोसर। अर्वा परिेश् वरल े नतिीहरूलाई उहाैँको िनिद्वारा बनलयो 

पाररदर्दिुभएको होसर भिी प्रार्निा गिुनहोसर। अर्वा नतिीहरूल ेसहििनि अर्वा ध यनता पारिर भिी प्रार्निा गिुनहोसर। अर्वा 

हरेक पररनस्र्नतिा नतिीहरूल ेरिनन्र्दत भएर परिशे् वरलाई धन्यवार्द दर्दि सकूिर भिी प्रार्निा गिुनहोसर। 

सारंि - तपाईंले परिेश् वरसैँग प्रार्निा गिुनहुैँर्दा बाइबलको प्रार्निाहरू प्रयोग गिुनहोसर। रफ्िो नवचारहरू र भाविाहरू प्रकट 

गिनको निनतत भजिसङ्खग्रहको प्रार्निाहरू सार्  ियाैँ करारिा येिूको प्रार्निाहरू र प्रेररतहरूको प्रार्निाहरूलाई प्रयोग 

गिुनहोसर। परिशे् वरप्रनत रफ्िो व्यनिगत अिुरोधहरू चढाउिको निनतत बाइबल लेिकहरूको अिरुोधहरूलाई प्रयो गिुनहोसर। 

घ. रफ्िो प्रार्निािा बाइबलको निक्षाहरू प्रयोग गिे उर्दाहरणहरू 

बाइबलको प्रार्निाहरूभन्र्दा पछानड तपाईंल ेरफ्िो प्रार्निािा बाइबलको निक्षाहरू, प्रनतञाकाहरू र बुनिलाई पनि प्रयोग गिन 

सक् िुहुन्छ। त्यसको निनतत तपाईंले बाइबललाई सही व्या्या गिरपछन। बाइबल नसकाउिुभन्र्दा अनघ िात्र होइि तपाईंल े

बाइबलका िब्र्दहरूलाई रफ्िो प्रार्निाहरूिा प्रयोग गिुनभन्र्दा पनहले पनि त्यसलाई सही दकनसिले व्या्या गिुनपर्दनछ। 

१. परिशे् वरको चररत्र र उहाैँको कािहरूबारेको निक्षाहरू तपाईंको प्रार्निाहरूिा प्रयोग गिुनहोसर 

(१) परिशे् वरको वास्ताको बारेिा प्रार्निा - भजि २३:१-६ 

नसकाउिहुोसर - गोठालोले रफ्िो भेडाको जसरी वास्ता गछन, त्यसरी ि  परिेश् वरले तपाईंको वास्ता गिुनहुन्छ भिी यो भजिल े

बताउैँछ। परिेश् वरसैँग प्रार्निा गर्दान यो भजिलाई प्रयोग गिुनहोसर। तपाईंको वास्ता गररदर्दिुहोसर भिी परिेश् वरलाई अिुरोध 

गिुनहोसर तादक तपाईंको वास्तनवक िाैँचोहरू किी िहोसर। तपाईंको िािेकुरा र बस् िे ठाउैँ  वास्ता गररदर्दिुहोसर भिी उहाैँलाई 

भन् िुहोसर। तपाईंल ेठूलो करठिाइहरू साििा गिुनपर्दान, सही बाटोिा डो् याउिुहोसर र सहायता गिुनहोसर भिी उहाैँलाई अिुरोध 

गिुनहोसर। तपाईंको सतु्रहरूको सािु तपाईंलाई परिेश् वरल ेनिर्दोर् र उ् च पािुनहोसर भिी उहाैँसैँग अिरुोध गिुनहोसर। यी सब  

कुराभन्र्दा िानर् जीविको सब  दर्दिहरूिा परिेश् वरक  उपनस्र्नतिा नजउिेछु भिी सिपनण गिुनहोसर। 

(२) परिश् वरको छुटकाराबारेिा प्रार्निा - भजि ३४:१-२२ 

नसकाउिहुोसर - यो भजिल ेपरिेश् वरको छुटकारालाई बताउैँछ। परिशे् वरसैँग प्रार्निा गर्दान यो भजि प्रयोग गिुनहोसर। तपाईंको 

सब  डरहरू, ििन र करठिाइहरूबाट छुटकारा दर्दिुहोसर भिी परिेश् वरलाई अिरुोध गिुनहोसर। तपाईंको दयर्दय तोनडएको 

अवस्र्ािा उहाैँलाई िनजक रउि अिुरोध गिुनहोसर र रत्िािा तपाईं पेनलिुहुैँर्दा तपाईंलाई बचाउिुहोसर भिी परिशे् वरलाई 

अिुरोध गिुनहोसर। 
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२. इसाई जीविको बारेको निक्षाहरूलाई तपाईंको प्रार्निािा प्रयोग गिुनहोसर। 

(१) सतबन्धहरूको बारेिा प्रार्निा - रोिी १२:९-२१ 

नसकाउिहुोसर - यो निक्षाल ेइसाईहरूल ेएक-अकानसैँग कसरी सतबन्ध रा् िे भिेर बताउैँछ। तपाईंको प्रार्निािा यस निक्षलाई 

प्रयोग गिुनहोसर। 

(२) िण्डलीको सर्दस्यहरूको िाैँचोहरूलाई वास्ता गि ेबारेिा प्रार्निा - १ र्सेलोनिके २:१-१२ 

नसकाउिुहोसर - िण्डलीको सर्दस्यहरूलाई िण्डलीको अगुवाहरूल े कसरी वास्ता गि े भन् िे बारेिा यो निक्षाल े बताउैँछ। 

तपाईंल े रफ्िो प्रार्निािा यो निक्षालाई प्रयोग गिुनहोसर। बनलयोरूपिा नवरोध हुैँर्दा पनि सुसिाचार प्रचार गि े साहस 

दर्दिुहोसर भिी परिेश् वरसैँग िाग् िुहोसर। रफूलाई िानिसहरूको प्रिंसा िहिेे व्यनि बिाउिुहोसर भिी उहाैँसैँग अिुरोध 

गिुनहोसर। तपाईंल े िण्डलीका सर्दस्यहरूसैँग व्यवहार गर्दान रिाको जस्तो भ्र ता र बुबाको जस्तो उत्साह दर्दि सकूैँ  भिी 

परिेश् वरसैँग िाग् िुहोसर। 

(३) िण्डलीका सर्दस्यहरूलाई पररवतनि हुिको निनतत सल्लाह दर्दि ेबारेिा प्रार्निा - तीतस २:१-१० 

नसकाउिहुोसर - िण्डलीका अगवुाहरूले िण्डलीका सर्दस्यहरूलाई कसरी सल्लाह सुझाव र रग्रह गिुनपछन भन् िे बारेिा यो 

निक्षाले बताउैँछ। तपाईंल ेरफ्िो प्रार्निािा यो निक्षालाई प्रयोग गिुनहोसर। बाइबलको सही नसिान्तअिुसार िात्र नसकाउि 

सकूैँ  भिी परिेश् वरसैँग सहायता िाग् िुहोसर। पाका इसाईहरूले जवाि इसाईहरूको िाझिा उर्दाहरण भई कसरी भनिपणून 

जीवि नजउिे भिी नसकाउि सकूैँ  भिी परिशे् वरसैँग िाग् िुहोसर। 

सारंि - तपाईंल ेरफ्िो प्रार्निािा बाइबलका निक्षाहरूलाई प्रयोग गिुनहोसर। सिूहगत प्रार्निा सभिा, पनहल ेकुि  बाइबल 

िण्ड पढ्िुहोसर। उनि िण्डको बारेिा सोध् िुपिे कुि  प्रश् ि छ दक भिी सिलूाई सोध् िुहोसर। उि िण्डबाट प्रार्निा गिुनभन्र्दा 

पनहले त्यसलाई बुझ्ि ेकोनसस गिुनहोसर। त्यसपनछ उि सिूहलाई र्दईु-र्दईु जिाको सािो सिूहहरूिा नवभाजि गिुनहोसर। उि 

प्रत्येक सिूहलाई त्यो बाइबल िण्डको प्रत्येक पर्दबाट पाल पालो प्रार्निा गिन लगाउिुहोसर। एकपटक प्रार्निा गर्दन एउटा 

बाइबल पर्द प्रयोग गिन लगाउिहुोसर। 

५ प्रार्निा (८ नििेट)                               [प्रनतदक्रयाहरू] 

                              परिशे् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि ेप्रार्निा 
 

रोिी १२:९-२१ पढ्िुहोसर। त्यसपनछ त्यो िण्डलाई व्या्या गिुनहोसर। अन्तिा र्दईु-र्दईु जिाको सिूहिा नवभानजत हुिुहोसर र 

प्रत्येकले एउटा-एउटा पर्दबाट पाल पालो प्रार्निा गिुनहोसर। 

६ गहृकायनको निनतत तयारी (२ नििेट) 

                                                 अको पाठको निनतत 
 

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

प्रनतनलनप बिाउि लगाउिुहोसर।) 

१. प्रनतविता - चेलाहरू बिाउिको निनतत प्रनतवि हुिुहोसर। 'प्रार्निािा बाइबलको प्रयोग' भन् िे निक्षालाई सिूहको अको 

व्यनिलाई अर्वा सिूहका िानिसहरूलाई प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा सैँग  अध्ययि गिुनहोसर। 

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

नबताउि लगाउिुहोसर (प्रस्र्ाि ११:१-१४:३१)। प्रश् िहरू सोध् िे तररकालाई प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

३. बाइबल अध्ययि - घरिा अको बाइबल अध्ययि तयार पािुनहोसर। एदफसी ४:१-१६ - िण्डलीको लक्ष्यहरू। बाइबल 

अध्ययिको पाैँच वटा चरणहरूको प्रयोग गिन लगाउिुहोसर। रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

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

गर्दरहुिुहुन्छ भिी हिेुनहोसर (भजिसङ्खग्रह ५:३)। 

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

व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा बिाएको रटप्पणी, निक्षा कर्दर्दा बिाएको रटप्पणी र यो तयारीलाई सङ्खलग् ि गिुनहोस। 
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पाठ ३२ 

१ प्रार्निा  

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

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

प्रस्र्ाि ११:१-१४:३१ 
 

तपाईंलाई तोदकएको बाइबल िण्ड (प्रस्र्ाि ११:१-१४:३१) बाट परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा नसक् िुभएको 

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

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

स्वीकार गिुनहोसर तर उसले बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

 

३  बाइबल पर्द कण्ठ (२० नििेट)              [ससुिाचार] 

िनुि नसत्त को उपहार हो : एदफसी २:८-९ 
 

क. ििि 

एदफसी २:४-१० पढ्िुहोसर। एतर परिेश् वर, जो कृपािा धिी हुिुहुन् छ, उहाैँले रफ् िो िहािर  प्रेिद्वारा हािीलाई प्रेि गिुनभयो, 

यसकारण पापिा हािी िरेका भए तापनि उहाैँले हािीलाई ख्रीष् टसैँग  जीनवत पािुनभयो- अिुग्रहबाट ि  नतिीहरूले उिार 

पाएका छछ। र उहाैँसैँग हािीलाई उठाउिुभयो, अनि स् वगीय स् र्ािहरूिा ख्रीष् ट यिेूसैँग बसाल् िुभयो। योचाहह ख्रीष् ट येिूिा 

हािीप्रनत उहाैँको र्दयािा रफ् िो अिगु्रहको असीि सत पनत्त रउैँर्दा युगहरूिा र्देिाउिलाई हो। दकिभिे अिगु्रहबाट 

नवश् वासद्वारा नतिीहरूले उिार पाएका छछ- र यो नतिीहरू रफ बाट होइि, यो त परिेश् वरको वरर्दाि हो- किनहरूद्वारा 

होइि, ित्रता िानिसले घिण् ड गिछे। दकिदक हािी असल कािहरूका निनत त ख्रीष् ट येिूिा सृजिा गररएका उहाैँका हातका 

सीप ह । हािी तीबिोनजि हह़ल  भन् ि ेहतेलुे परिेश् वरल ेपनहलेबाट  ती तयार गिुनभएको नर्यो।ए  

कण्ठ गिुनपिे बाइबल पर्दलाई 

सेतोपाटी अर्वा कालोपाटीिा  

यसरी ले् िुहोसर: 

िुनि नसत्त को उपहार हो 

एदफसी २:८९ 

 

यो बाइबल पर्दलाई तपाईंको  

काडनको पछानडपरट्ट  

ले् िुहोसर। 

दकिभिे अिगु्रहबाट नवश् वासद्वारा 

नतिीहरूले उिार पाएका छछ- र यो 

नतिीहरू रफ बाट होइि, यो त परिशे् वरको 

वरर्दाि हो- किनहरूद्वारा होइि, ित्रता 

िानिसले घिण् ड गिेछ। 

एदफसी २:८-९ 

 

१. परिशे् वरको प्रिे, कृपा र अिगु्रह 

प्रेि, कृपा र अिगु्रहको बीचिा के नभन् िता छ? परिेश् वर प्रेि हुिुहुन्छ (१ यूहन् िा ४:८)। परिेश् वर कृपाल ुहुिुहुन्छ (लूका 

६:३६)। र परिशे् वर अिुग्रही हुिुहुन्छ (व्यवस्र्ा ३४:६)। परिेश् वर सिझर्देनि बानहर (बुझ्ि िसदकिे) हुिुएकोल े गर्दान, 

पापीहरूको निनतत उहाैँको प्रेि सध ैँ िािवीय सिझरे्दनि बानहर र अनद्वतीय छ (प्रस्र्ाि ७:७-८ सैँग तलुािा गिुनहोसर)। 

परिेश् वरको कृपा र अिगु्रह उहाैँको प्रेिअन्तगनतका पक्षहरू हुिर। परिशे् वरको कृपाल े हािीप्रनत र्दया र्देिाउैँछ भि े उहाैँको 

अिुग्रहल ेचाहह क्षिा दर्दिे काि गछन। परिशे् वरको कृपा भिेको र्दयाको िाैँचोिा र्द:ुनित हुि ेहािीप्रनतको प्रेि हो। परिेश् वरको 

अिुग्रह भिेको चाहह र्दोर्ी र अयोग्य िानिसहरूको लानग क्षिार्दाि र िुनिको िाैँचोिा परिशे् वरको प्रेि हो। 
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२. िनुि अिगु्रहद्वारा हो कािहरूद्वारा होइि। 

अिुग्रहद्वारा बचाइिु भिेको योग्य िभए तापनि पापबाट बचाइिु हो। यो पापको र्दोर्बाट बचाइिु हो, जसको ितलब 

पूणनरूपिा क्षिा पाउिु हो। यो पापको र्दण्डबाट क्षिा पाउि ु हो, जसको ितलब कनहले अन्त िहुिे जीवि दर्दइि ु हो। यो 

पापपूणन स्वभावको िनिबाट बचाइिु हो, जसको ितलब अनहलेर्देनि सर्दासवनर्दा ियाैँ जीवि नजउि सक्षि हुिु हो। 

अिुग्रहद्वारा बचाइिु भिेको रफ्ि  गणु र योग्यताबाट बचाइिकुो ठ्याक् क  नवपरीत कुरा हो। 

 

कािहरूद्वारा बचाइिु भिको रफ्ि  गणु र योग्यताद्वारा बचाइिु हो, जसको ितलब कुि  व्यनिले रफ िा निनहत भलाइ र 

कडा पररश्रिद्वारा नििानण भएको गुण र योग्यताद्वारा बचाइिु हो। यदर्द रफ्ि  भलाइ, रफ्ि  धार्मिक दक्रयाकलाप अर्वा 

रफ्ि  असल कािहरूद्वारा बचाइि सतभव भएको भए, िानिसहरूलाई परिशे् वर अर्वा उहाैँको िुनिको कािको रवश्यिा 

पर्दरि्यो। त्यसो हुि े भएको भए, िानिसले परिशे् वरको उपनस्र्नतिा यसरी घिण्ड गरेर भन् ि सक््यो, 'ि ल े रफ लाई 

बचाएैँ!ए 

त पनि, बाइबलले स्पष्टसैँग यो कुरा बताउैँछ, दक हािी परिेश् वरको अिगु्रहद्वारा बाैँचेका हछ ैँ तर हाम्रो रफ्ि  कािहरूद्वारा 

होइि! परिशे् वर िुनिको रचिाकार हुिुहुन्छ र सार्  उहाैँ िुनिको उपहार दर्दि ेव्यनि पनि हुिुहुन्छ। उहाैँल ेयेि ूख्रीष्टको ितृ्यु 

र पिुु त्र्ािद्वारा िुनिको काि गिुनहुन्छ र जजसल े येि ू ख्रीष्टिानर् नवश् वास गछनिर, उहाैँले नतिीहरूलाई िुनि नसत्त को 

उपहारस्वरूप दर्दिुहुन्छ। अिगु्रहबाट िुनि पाउिु भिेको सुु र्देनि अन्त्यसति  परिशे् वरको उपहारस्वरूप िुनि पाउि ु हो, 

जसको लानग हािी योग्य छ िछ ैँ र हािील ेत्यसलाई किाउि र दकन् ि पनि सक्र्द िछ। 

३. नवश् वासद्वारा िनुि 

येिू ख्रीष्टको प्रायनश् चतको काििा हािी अिुग्रहबाट नवश् वासद्वारा बचाइएका हछ ैँ भिी सब  इसाईहरूले नवश् वास गर्दनछिर। 

त पनि, उि नवश् वासलाई कसरी हिेे भन् िे कुरािा इसाईहरूको फरक-फरक नवचार छ। नवश् वास परिेश् वरको उपहार होइि, 

यो त केवल िानिको नजतिेवारी हो भिी केही इसाईहरू भन्र्दछिर। अरू इसाईहरूचाहह नवश् वास परिेश् वरको उपहार हो र 

यसिा िानिसको नजतिेवारी पनि छ भन्र्दछिर। 

नवश् वास गिुन िानिसको नजतिवेारी हो भन् िे अवधारणा: 

यो अवधारणािा नवश् वास गि ेइसाईहरूल ेभन्र्दछिर- 'यो नतिीहरूबाट होइि, यो त परिेश् वरको उपहार हो' भन् ि ेिब्र्दहरूल े

'नवश् वासलाई' बुझाउैँ र्द ि तर 'अिुग्रहबाट िुनि' भन् िे कुरालाई िात्र बुझाउैँछ। तसर्न, उिीहरूल े भन्र्दछिर, दक 'िुनि' 

परिेश् वरको अिगु्रही उपहार हो र 'नवश् वास' परिशे् वरको अिगु्रही उपहार होइि, तर यो त िानिसहरूको नजतिेवारी हो। 

त पनि, यस अवधारणालाई एिुनि परिेश् वरको अिुग्रहबाट होए अनि त्यसपनछ एयो िुनि िानिसहरूबाट होइि, तर 

परिेश् वरको उपहार होए भन् िु त्यनत उपयुि हुैँर्द ि दकिभिे यहाैँ अिावश्यकरूपिा र्दोहो् याइन्छ। सुु को ग्रीक भार्ािा हिेे हो 

भिे 'यो' भन् ि ेिब्र्दल ेटाढाको 'िुनि' भन् िे िब्र्दलाई भन्र्दा बु  लगत्त  अगानड रउि े'नवश् वास' भन् िे िब्र्दलाई बुझाउैँछ। 

नवश् वास पनहल ेपरिशे् वरको उपहार हो र त्यसपनछ िानिसको नजतिेवारी हो भन् ि ेअवधारणा: 

िुनिको सन्र्दभनिा यस्ता इसाईहरूल ेभन्र्दछिर, दक एअिगु्रह परिेश् वरको काि हो, िानिसको काि होइिए अनि एनवश् वास 

परिेश् वरको उपहार हो, केवल िानिसले उत्पन् ि गिे कुरा होइिए। नतिीहरू भन्र्दछिर, दक यद्यनप नवश् वास गिे नजतिेवारी र 

नवश् वास गिे कािचाहह िानिसक  नजतिेवारी भए तापनि (िकूनस १:१५;  रोिी १:१:१६ सैँग तुलिा गिुनहोसर), एदफसी २:४-

१० िा नवश् वासको सुु वात र त्यसको निरन्तरता र्दबु  कुरा पूणनरूपिा परिशे् वरिा निभनर हुिे कुरालाई जोड दर्दएको छ 

(दफनलप्पी १:६ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। प्रेररत पावलल ेएदफसी २:७ िा 'परिशे् वरको अिगु्रहको असीि सतपनत्त'को बारेिा कुरा 
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गर्दनछिर। यो अिगु्रहको प्रिाण यही हो, दक एदफससका नवश् वासीहरू अिगु्रहबाट नवश् वासद्वारा बचाइएका नर्ए। तर त्यसपनछ, 

एदफससका नवश् वासीहरूले रफ्िो नवश् वासको लानग रफ ल े श्रय नलिे कुरा नवचार गलानिर भिी पावलले तुु न्त  यो कुरा 

र्प्छिर, दक नतिीहरूको यो नवश् वास अर्वा नवश् वासको अभ्यास नतिीहरू रफ ले उत्पन् ि गरेका होइििर, तर त्यो त 

परिेश् वरको उपहार हो! 

नवश् वास गिे नजतिेवारी र नवश् वास गिन काि हाम्रो हो, तर परिेश् वरले हािीजस्तो अयोग्यलाई उि नवश् वास उपहारस्वरूप 

दर्दिुभएपनछ िात्र त्यो सतभव हुन्छ। नवश् वास दर्दइएको छ। प्रेररत १३:४८;  १६:१४;  १८:२७;  दफनलप्पी १:२९;  २:१२-१३ र 

२ पतु्रस १:१ पढ्िुहोसर। कुि  िानिसले सुसिाचार सुन् ि पाएपनछ िात्र उसको निनतत नवश् वास सतभव हुन्छ! उकहाैँ सुसिाचार 

प्रचार गिन पठाउिुहुि ेपरिशे् वर ि  हुिुहुन्छ। रोिी १०:१४-१७;  २ र्ेसलोनिके २:१३-१४;  २ नतिोर्ी १:९-१० पढ्िुहोसर! 

४. नवश् वास र कािहरूबीचको सतबन्ध 

हािी रफ्िा कािहरूद्वारा (व्यवस्र्ापालि गरेर) बचाइएका होइिछ ैँ। 

ि नतकवाि जीवि नजएर, सद् गुणहरूल े भररपूणन जीवि नजएर अनि सब  रञाकाहरू पालि गरेर पृ्वीिा कुि  व्यनि धिी 

ठहररिेछ ि (रोिी ३:२०)! धार्मिक दक्रयाकलापहरू असल कािहरू गरेर हािी बचाइएका होइिछ ैँ (एदफसी २:९), दकिभि े

त्यसले हािीलाई बचाउिे अिगु्रही परिेश् वरको िनहिा र कू्रसिा येिूख्रीष्टद्वारा उहाैँल ेगिुनभएको कािलाई लु्र्दछ। हािील े

रफ्िो तरफको कुि  पररश्रिबाट हािी बचाइएका होइिछ ैँ, तर केवल परिेश् वरको अिन्त निणनयद्वारा बचाइएका हछ ैँ, जुि कुि  

व्यिीलाई हाम्रो लानग सुसिाचार प्रचार गिन पठाइएको र पनवत्र रत्िालाई हािीिा काि गिन दर्दएकोले ि  हो ( २ 

र्ेसलोनिके २:१३-१४)। हािीले घिण्ड गि ेहरेक कुरालाई हटाइएको छ। 

असल कािहरू गिनको लानग हािीहरू बचाइएका हछ ैँ (एदफसी २:१०)। 

हाम्रो िारीररक सृनष्ट र रनत्िक पुिजनन्िको उदे्दश्य असल कािहरू गिुन हो। संसार सृनष्टभन्र्दा पनहले पृ्वीिा हाम्रो अनस्ततको 

अनत िहत्वपूणन उदे्दश्य र अर्नपणून जीवि हुिुपछन भिी परिेश् वरल ेहाम्रो लानग योजिा बिाउिुभयो (एदफसी १:४)। हाम्रो 

सतपूरण जीवि परिशे् वरले हािी हह्िको निनतत तयार पािुनभएअिुसार असल कािहरूले भररएको हुिुपर्दनछ। यसर्न, हािील े

गिुनपिे सब  असल कािहरू हाम्रो रफ्ि  उत्पार्दि होइििर, तर परिेश् वरले पनहल्य  तयार पािुनभएको उत्पार्दि हुिर।  

सब  असल कािहरू परिेश् वरबाट, परिशे् वरद्वारा र परिशे् वरको लानग हुिर। असल 

कािहरूको रचिाचार, असल कािहरूको साि्यनर्दाता र असल कािहरूको लक्ष्य 

परिेश् वर ि  हुिुहुन्छ। वतनिािको हाम्रो जीवि, यसको सुु वात र भनवष्य केवल 

परिेश् वरिा निभनर हुन्छ। उहाैँलाई ि  सब  िनहिा जािुपछन (रोिी ११:३६)! 

िुनिलाई राम्रोसैँग सप्ररे फल फलाउिे रूिद्वारा नचत्रण गिन सदकन्छ। िुनिको जरा 

भिेको परिेश् वरको अिगु्रह हो, जसद्वारा उहाले हािीलाई पनवत्र रत्िा र नवश् वास 

दर्दिुहुन्छ। 

िुनिको फलचानह असल कािहरू हुिर, जुि हािी हह्को निनतत परिेश् वरल ेतयार 

पािुनभयो। ख्रीष्टल े यो कुरा िाग गिुनहुन्छ, दक जजसल े उहाैँिानर् नवश् वास गछनिर, 

नतिीहरूल ेप्रिस्त फल फलाउिु पछन र सो फल रनहरहिु पछन (यूहन् िा १५:५,१६)! 

हाम्रो इसाई रचरण र दक्रयाकलापहरूले हाम्रो इसाई नवश् वाससैँग  काि गछन र उि नवश् वासलाई पूरा गर्दनछ (याकूब २:२२)। 

ि. 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। िुनि नसत्त को उपहार हो - एदफसी २:८-९ 

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

जाैँ्िुहोसर। 
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४ बाइबल अध्ययि (७० नििेट)                  [िण्डली] 

िण्डलीको लक्ष्यहरू : एदफसी ४:१-१६ 
 

एदफसी ४:१-१६लाई सब  निलरे अध्ययि गिन बाइबल अध्ययिको पाैँच चरणहरू भएको नवनध प्रयोग गिुनहोसर। 

चरण: १ - पढ्िहुोसर।                               परिशे् वरको वचि 

रउिुहोसर, हािी सब  निलेर एदफसी ४:१-१६पढछ ैँ। 

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

 

 

चरण: २ - पत्ता लगाउिहुोसर।                        अवलोकिहरू 

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

तपाईंको सिझ वा दयर्दयलाई स्पिन गछन? 

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

त्यसलाई रफ्िो िोटबुकिा ले् िुहोसर। 

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

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

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

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

 

एदफसी ४:१-११ 

िोज १ - िण्डली र हरेक झणु्डको वनृि त्यसको एकता र नवनवधतािा निभनर भएको हुन्छ। 

िण्डलीको वृनि उि िण्डलीको एकतािा निभनर हुन्छ। िण्डलीको उि एकता त्यो िण्डलीिा नजइरहकेा हरेक इसाईको 

व्यनिगत जीविको ढाैँचािा निभनर हुन्छ। सब  इसाईहरूले रफ्िो बोलावटअिुसारको जीवि नजउैँछिर, जसको ितलब 

नतिीहरू िम्रता, भ्र ता, ध यनता र प्रेिपूणन जीवि नजउैँछिर भि ेिण्डली सनजल  एकतािा रउैँछ र वृनि हुि र्ाल्छ (एदफसी 

४:१-६)। 

िण्डलीको वृनि उि िण्डलीको नवनवधतािा निभनर हुन्छ। उि नवनवधता िण्डलीिा भएका नवश् वासीहरूको रनत्िक 

वरर्दािहरूद्वारा गिे काििा निभनर हुन्छ। सब  इसाईहरूल ेरफ्िा नविेर् वरर्दािहरूल े एक-अकानलाई सेवा गिन र्ालेपनछ 

िण्डली सनजल  एकतािा रउिछे र वृनि हुि र्ाल्िछे। हरेक इसाईले रफ्िो िाैँचो िहसुस गिेछ र अरू इसाईहरूलाई पनि 

िाैँचो परेको िहसुस गराउिेछ (एदफसी ४:७-११)। 

एदफसी ४:१२-१६ 

िोज २ - िण्डली र हरेक झणु्डको वनृि िण्डलीको सतबन्धहरू, पररपक् वता र सवेकाइहरूिा निभनर हुन्छ। 

सत्यता र प्रेिको सतबन्धहरूल े िण्डलीलाई वृनि गराउिछे (एदफसी ४:१५)। व्यनिगतरूपिा र्दढृ नवश् वास भएका 

इसाईहरूल ेिण्डली वृनि गराउिेछ (एदफसी ४:१३-१४)। अनि त्यस गरी नवनभन् ि दकनसिका इसाई सेवकाइहरू र सेवाहरूल े

िण्डली वृनि गराउिछे (एदफसी ४:१२,१६)। िण्डलीिा जनत धरे  इसाई सेवकाइहरू र सेवाहरू हुन्छिर, त्यनत ि  धरे  

नवनभन् ि प्रकारका इसाईहरूल ेिण्डलीिा सदक्रय भई काि गिछेिर। सिाितािा रधाररत एकताले िण्डली वृनिलाई र्दबाउैँछ 

बिे सेवकाइहरू र सेवाहरूको नवनवधतािा रधाररत एकतल ेिण्डली वृनिलाई बढवा दर्दन्छ। 

चरण: ३ - प्रश् ि                              व्या्याहरू 

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

एदफसी ४:१-१६ िा भएका सब  सत्यताहरू बुझ्ि कोनसस गरछ ैँ र त्यहकाैँ अझ  िबुझेका कुराहरू छिर भिे प्रश् ि सोधछ ैँ। 

ले्  िहुोसर - रफ्िो प्रश् िलाई स्पष्ट ढाैँचािा बिाउिुहोसर। अनि तपाईंको प्रश् िलाई िोटबुकिा ले् िुहोसर। 
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बाै्ँ िहुोसर - (सिूहको सर्दस्यहरूलाई नवचार गिन र ले् ि कररब र्दईु नििेट दर्दएपनछ, प्रत्यके व्यनिलाई पाल पालो उसको 

प्रश् िहरू सब को सािु बाैँ्ि लगाउिुहोसर।) 

छलफल गिुनहोसर - (त्यसपनछ, ती प्रश् िहरूिध्य े केही उपयोगी प्रश् िहरूको बारेिा सिूहिा छलफल गर्दर उत्तरहरू पत्ता 

लगाउि कोनसस गिुनहोसर।) 

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

दर्दइएको छ।) 
 

(१) िण्डलीको लक्ष्य भिकेो इसाई जीविलाई र्दशृ्यरूपिा नजउि ुहो। 

एदफसी ४:१-२ 

प्रश् ि १ - परिशे् वरल ेिण्डलीिा इसाईहरूलाई कस्तो दकनसिको जीविको निनतत बोलावट दर्दिभुएको छ? 

रटप्पणी - एदफसी ४:१ ले भन्र्दछ, एजुि बोलावटिा नतिीहरू बोलाइएका छछ त् यही योग् यको जीवि यापि गर।ए परिेश् वरको 

बोलावटको योग्य जीविलाई यी सातवटा सर्दर गुणहरूले नचत्रण गछन: िम्रता, भ्र ता, ध यन, एकले अकोलाई सहिु, प्रेि, एकता 

र िानन्त। उर्दाहरण: 

भ्र ता के हो? 

भ्र  र िम्र इसाईसैँग अरूलाई पीडा दर्दिेभन्र्दा र्द:ुि-कष्ट सहिे रन्तररक िनि हुन्छ। िम्र इसाई भिेको हरेक हावाको 

झोक् कािा झुक् िे अर्वा निहुररिे किजोर र ललुो व्यनि अवश्य होइि। उसले रीस र उते्तजिालाई अनधििा रा् छ। उसल े

अरू िानिसहरूल े बोलका अर्वा गरेका कािहरूलाई व्यनिगत रक्रिण ठािरे िकारात्िकरूपिा नलएर तुु न्त  उते्तनजत 

अर्वा ररसाउिे गर्दरि र त्यस्ता कुराहरूलाई नछट्ट  स्वीकार पनि गर्दरि। रफ्िो हक-अनधकारको निनतत जोर दर्दिे काििा 

नधिा हुन्छ। वास्तविा उसल ेयसरी िहसुस गर्दनछ, दक उसको स्वभावद्वारा उसैँग कुि  हक-अनधकार छ ि, र उसको सब  हक-

अनधकारहरू अिगु्रहद्वारा उसलाई दर्दइएका हुिर। 

िानन्त (िलेनिलाप) के हो? 

इसाईको परिेश् वरसैँग र अरू िानिसहरूसैँग िलेनिलाप रहकेो हुन्छ। परिशे् वरसैँग िलेनिलाप हुिु भिेको र्दोर्बाट स्वतन्त्र 

हुिु हो। यो नवगतका पापहरू क्षिा भएका छिर भन् िे र्दढृ नवश् वास हो। िानन्त भिेको डर-भयबाट स्ततन्त्र हुि ुहो। यो वतनिािर 

करठिाइहरू भलाइको नवु ििा गररएका नियनयहरू हुिर भन् िे र्दढृ नवश् वास हो। िानन्त भिेको त्यानगएको छु भन् िे भाविाबाट 

स्वतन्त्र हुि ु हो। यो भनवष्यिा परिशे् वरबाट अलग हुिपुर्दरि भन् ि े र्दढृ नवश् वास हो। परिशे् वरसैँगको िेलनिलाल े र्दकत 

ििलाई रराि ल्याउैँछ, िाली दयर्दयलाई सन्तषु्टताले भर्दनछ र तोनडएको जीविलाई फेरर पणून बिाउैँछ। अरू िानिसहरूसैँग 

िेलिेलाप गिुन भिेको नतिीहरूसैँगको सतबन्धिा र्दोर्को भाविा, डर अर्वा नतरस्कारलाई हटाउिु हो। अरू िानिसहरूसैँग 

िेलनिलाप गिुनको अर्न झ झगडा र र्दशु् ििीको अवस्र्ालाई िलेनिलाप, िानन्त र एकल ेअकोलाई नििनण गिे सतबन्धहरूल े

स्र्ानपत गिुन हो। 

(२) िण्डलीको लक्ष्य नवनवधतालाई एकतािा रा् ि ेहुिपुर्दनछ। 

एदफसी ४:३ 

प्रश् ि २ - कसरी इसाईहरूल ेरत्िाको एकतालाई व्यवहाररकरूपिा कायि रा्छिर? 

रटप्पणी - इसाईहरूकले व्यवहाररकरूपिा रत्िाको एकता कायि रा् िको लानग केही सुझावहरू यस प्रकारका छिर: 

 तपाईंल ेरफूलाई कुि  नविेर् सतप्रर्दायको सर्दस्यभन्र्दा ख्रीष्टको िरीरको सर्दस्य हुैँ भिी ठान् िुहोसर। 

 प्रेररतहरूले गरेको स्वीकारझ ैँ तपाईंल े स्वीकार गिुनहोसर र प्रभुल े नसकाउिुभएको प्रार्निालाई रफ्िो प्रार्निा 

बिाउिुहोसर। 

 हरेक व्यनिकहाैँ सुसिाचार प्ु याउिको निनतत रफ्िो सहरिा भएका इसाई िण्डलीहरू निलेर िराििन कायनलय 

बिाउिुहोसर। 

 रफ्िो नछिेकिा बस् ि ेइसाईहरूसैँग कततीिा वर्नको एकपटक सिूनहकरूपिा भेटघाट गिुनहोसर। अनि सैँग  निलेर गीत-

भजिहरू गाउिुहोसर। रफूलाई ििपि े बाइबल िण्डबाट रफूल े पत्ता लगाएका कुराहरू एक-रपसिा बाैँ्िुहोसर। 

एकसार् बसेर प्रार्निा र सङ्खगनत गिुनहोसर। 

 रफ्िो नछिेकिा सङ्खघर्न गरररहकेा िण्डलीलाई व्यवहाररकरूपिा सहायता गिुनहोसर। 
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एदफसी ४:४-६ 

प्रश् ि ३ - िण्डलीको एकतालाई हािील ेकसरी बझु्िपुछन? 

रटप्पणी - एदफसी ४:१६ िा िण्डलीको एकतािा जोड दर्दइएको छ। िण्डलीको उि एकता बानहरी र्देिावट र सङ्खगठात्िक 

होइि तर रन्तररक र ज नवक दकनसिको हो। यसको ितलब त्यो कुि  दकनसिको िािवीय सङ्खगठि अर्वा िण्डली 

सतप्रर्दायको ढाैँचाले लादर्दिु होइि तर ख्रीष्ट वास गिुनभएको पररणाि त्यहाैँबाट निनस्किुपछन। बाइबलअिुसार व्या्य गिे हो 

भिे, हरेक छुट्टाछुट्ट  िण्डली झुण्ड एल्डरहरूको पररर्र्दर को अगवुाइको िुनि पूणनरूपिा स्वतन्त्र हुन्छ। तर सब  छुट्टाछुट्ट  िण्डली 

झुण्डहरू त्यसको निर, यिेू ख्रीष्टको अगुवापिको िुनि एकरपसप्रनत निभनर भएको हुन्छ (तर सतप्रर्दायको पररर्र्दर, धिनसभा 

अर्वा सतिेलिको छातािुनि रहकेो हुैँर्द ि)। 

िण्डलीको (संसारको सब  झुण्डहरूको) रनत्िक एकताले गर्दान, ख्रीष्टको िरीर, हािी इसाईहरूले एकता कायि रा् िको 

निनतत हरेक दकनसिको प्रयत् ि गिुनपर्दनछ! त्यो एकता सङ्खगठात्िक एकताको रूपिा होइि, तर रनत्िक एकताको रूपिा 

प्रर्दर्मित हुिुपर्दनछ। संसारभररका िण्डलीका इसाईहरूले उही परिेश् वरको रराधिा गरेर त्यो एकतालाई प्रर्दिनि गिे गर्दनछिर। 

नतिीहरूलाई पापबाट उिार गि े िुनिर्दाता उही हुिुहुन्छ। नतिीहरूिा उही पनवत्र रत्िा वास गिुनहुन्छ। नतिीहरूिा 

बाइबलिा उल्लेि भएझ ैँ उही नवश् वास हुन्छ। अनि त्यस गरी नतिीहरूिा भएको प्रेि र रिा पनि उही हो। 

(३) िण्डलीको लक्ष्य भिकेो नवनवधतािा एकता कायि रा् ि ुहो। 

एदफसी ४:७ 

प्रश् ि ४ - इसाईहरूल ेरनत्िक वरर्दािहरूको नवनवधतालाई कसरी हिेुनपर्दनछ? 

रटप्पणी - एदफसी ४:७,११ िा िण्डलीको नवनवधतालाई जोड दर्दइएको छ। त्यो नवनवधता भिेको यिे ू ख्रीष्टल े संसारिा 

रफ्िो िण्डलीलाई दर्दिुभएको अिुग्रह र रनत्िक वरर्दािहरूको नवनवधता हो। 

ख्रीष्टको िरीरको सर्दस्यहरूिा भएको रत्िाको वरर्दािहरूको ठूलो नवनवधता छ। १ कोररन्र्ी १२:७-११;  १ कोररन्र्ी 

१२:२८-३०;  रोिी १२:४-८ र एदफसी ४:११ िा उल्लेनित रनत्िक वरर्दािहरूको अनभप्राय िण्डलीलाई पूणन अर्वा 

व्यापक बिाउिु हो। अिगु्रह र रनत्िक वरर्दािहरूको नवनवधताले िण्डलीको एकतालाई बढवा दर्दन्छ, दकिभिे हरेक सर्दस्यल े

रफूसैँग भएको परिेश् वरको अिुग्रह र रफ्िो वरर्दािहरूलाई अरूहरूको सेवाको निनतत प्रयोग गछन र त्यस गरी अरू 

इसाईहरूबाट सेवाको अपेक्षा गर्दनछ। इसाईहरूले प्राप् त गरेका अिुग्रह र रनत्िक वरर्दािहरू नतनिअरू रफ्ि  लानग होइि, तर 

अरू इसाईहरूको सेवा गिनको लानग हो तादक नवनभन् ि दकनसिका सेवकाइहरू गिन, नवश् वव्यापी इसाई िण्डली नििनण गिन 

(यसले हरेक स्र्ािीय िण्डली झुण्डलाई सिे्छ) र परिेश् वरको िनहिा गिनको लानग इसाईहरूलाई सुसनित गर्दनछ। 

हािी इसाईहरूले रनत्िक वरर्दािहरूको बारेिा िहत्वपूणन कुराहरूलाई यार्द गिुनपर्दनछ। 

 हािीले रनत्िक वरर्दािलाई उपहारको रूपिा नचन् िुपछन (१ कोररन्र्ी १२:११;  एदफसी ४:७-८), तर त्यसलाई रफ्िो 

सीप र प्रनतभा अर्वा कछिलको उपज ठान् िुहुैँर्द ि। 

 हािीले रफूसैँग भएको रनत्िक वरर्दािलाई धेर  रनत्िक वरर्दािहरूिध्ये एउटा हो र यसको िात्रा सीनित छ भिी 

बुझ्िुपछन : िापअिुसारको वरर्दाि (एदफसी ४:७)। 

 हािीले यो कुरा बुझ्ि पछन, दक केही वरर्दािहरू कािहरू (सेवाहरू) हुिर;  जस्त : 'नसकाउिु' (रोिी १२:७) र अरू 

उपहारहरूचानह कायनभारहरू (नियुि सेवकहरू) हुिर;  जस्त : निक्षकहरू (एदफसी ४:११)। 

 हािीले रफूसैँग भएका वरर्दािहरूले रफ्िो िनहिाको निनतत प्रयोग गिुनहुैँर्द ि भिी ध्याि दर्दि पछन, तर त्यसलाई सतपूणन 

िण्डली र परिेश् वरको िनहिाको निनतत प्रयोग गिुनपर्दनछ (१ पतु्रस ४:१०-११)। 

एदफसी ४:८-१० 

प्रश् ि ५ - यिे ूख्रीष्टको उ् चिा चदढजािभुयो र तल् लो भागिा ओलनिभुयो भिकेो के हो? 

रटप्पणी - 

परुािो करार र ियाैँ करारको बाइबल िण्ड 

पुरािो करारको भजि ६८:१८ िा उल्लेनित िब्र्दहरू ियाैँ करारको एदफसी ४:८ िा र्दद्धतृ गररएका होइििर तर त्यसलाई 

लाग ूगररएका छिर। भजिकारल ेपुरािो करारिा परिेश् वरका बारेिा बताएका कुराहरू ियाैँ करारिा रएर यिेू ख्रीष्टिा पूरा 
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भएका छिर। इसाईहरूसैँग र्दईु फरक बाइबल होइि तर एउट  िूले लेिकद्वारा प्रेरणा भएको एउट  बाइबल छ, जसको लेिक 

पनवत्र रत्िा हुिुहुन्छ (२ नतिोर्ी ३:१६) अनि परुािो करारलाई ियाैँ करारको प्रकाििा उत्ति ढङ्खगिा व्या्या गररएको 

हुिाले, परिशे् वरको बारेिा पुरािो करारले बताएको कुरा ियाैँ करारिा येि ूख्रीष्टिा लाग ूगिे प्रेररत पावलसैँग हक छ! 

पुरािो करारिा परिेश् वर पृ्वीका रफ्िा सतु्रहरूिानर् नवजयी हुिुभयो, नवजय पाउिुभएका िानिसहरूबाट उपहारहरू 

(वरर्दािहरू) ग्रहण गिुनभयो र नवजयसार् बन्धििा परेका र्ुप्र  िानिसहरूका सार्िा स्वगनिा उक् लिुभयो। ियाैँ करारिा येि ू

ख्रीष्टले रफ्िो िृत्यु र पुिु त्र्ािद्वारा पृ्वीलाई नजत् िुभयो, पृ्वीका िानिसहरूलाई उपहारहरू (वरर्दािहरू) दर्दिुभयो र 

बन्धििा परेका रफ्िा र्ुप्र  िानिसहरूसैँग नवजयसार् स्वगनिा उक् लिुभयो। 

२ कोररन्र्ी २:१४ र एदफसी ४:८ िा उल्लेनित बन्धििा परेका िानिसहरू भिेको परिेश् वरले रफ्िो प्रेि, कृपा (र्दया) र 

अिुग्रह (क्षिार्दाि) द्वारा नवजय प्राप् त गिुनभएका िानिसहरू हुिर। नतिीहरूले नवजयको जुलुसद्वारा येिू ख्रीष्टलाई पछ्याइहकेा 

छिर (जुि कुरा यिेू ख्रीष्टको स्वगानरोहणबाट सुु  भएको नर्यो)! यिे ूख्रीष्टल ेनतिीहरूलाई रफ्िो िुनिको कािको पणूनताको 

लानग लूटको धि र परुस्कारको रूपिा ग्रहण गिुनभयो। 

उहाैँले दर्दिको लानग नलिुभयो। उहाैँले पृ्वीिा रफ्िो राज्य दर्दिको निनतत ती बन्धििा परेकाहरूलाई ग्रहण गिुनभयो। 

एदफसी ४:११ िा उल्लेनित प्रेररतहरू, अगिविाहरू प्रचारकहरू, गोठालाहरू र निक्षहरू भिेका ख्रीष्टल ेइसाई िण्डलीलाई 

दर्दिुभएको अिग्रही उपहारहरू हुिर (तर हरेक झुण्डको निनतत यो रवश्यक िहुिसक्छ), तादक ख्रीष्टको िरीरिा सेवाको 

कािहरू गिनको निनतत इसाईहरू सुसनित र तयार हुि सकूि। एदफसी ४:११ िा उल्लेनित वरर्दािहरू कािहरू (सेवाहरू) 

भन्र्दा पनि कायनभारहरू (अनभनर्ि सेवकहरू) हुिर।  

यहाैँ िहत्वपूणन कुरा के हो भिे यस्ता कायनभार पाएका व्यनिहरूल ेहरेक िण्डलीिा भएका एल्डरहरूको अगुवापििुनि रहरे 

काि गर्दनछिर (प्रेररत १४:२३;  तीतस १:५;  १ पतु्रस ५:१)। िण्डलीिा केही एल्डरहरूसैँग पनि यस्ता अिुग्रही रनत्िक वरर्दाि 

हुिसक्छ। तर यस्ता अिगु्रही रनत्िक वरर्दािहरू एल्डर हुिको निनतत चानहिे योग्यताचाहह होइि। िण्डलीको साधारण 

सर्दस्यहरूसैँग पनि यस्तो अिगु्रही रनत्िक वरर्दािहरू हुिसक्छ। 

ख्रीष्टको र्देहधारण र स्वगानरोहण 

येिू ख्रीष्ट 'पृ्वीको तल् लो भागहरू' अर्वा 'पृ्वीभन्र्दा तलका क्षेत्रहरू' -ि ओलनिुभयो भन् िे वाक्यलाई उहाैँ एसब  

स्वगनहरूभन्र्दा उ् च स्र्ािहरूिा उक्लिुभयोए भन् िे वाक्यसैँग तुलिा गररएको छ। प्रेररत पावलल े(र १ पतु्रस ३:१८-२२ िा 

प्रेररत पतु्रसले) येि ूभूनिगत अर्वा पातालका रत्िाहरूकहाैँ ओलनिुभयो भिी बुझाउि िोजेका होइििर तर येि ूयस्तो तल्लो 

अवस्र्ािा ओलनिुभयो, दक त्यहाैँ कुि  िानिस कनहल्य  गएको छ ि। येि ू ख्रीष्ट पणूनरूपिा परिेश् वरको बराबरीिा हुि ु भए 

तापनि, उहाैँले रफूलाई उि िनहनित अवस्र्ाबाट ररत्याउिुभयो, पति भएको िानिसको स्वभाव नलिुभयो, सब  

िानिसहरूको सेवक बन् िुभयो, िानिसहरूको पापहरूको निनतत अपराधीझ ैँ ििुनभयो (दफनलप्पी २:५-८) र अन्ति उहाैँको 

उि िािव स्वभाव परिशे् वरबाट त्यानगयो (ित्ती २७:४६)। 

त्यसकारण, परिेश् वरले उहाैँलाई ब्रह्माण्डको अनत उ् च स्र्ाििा उलाल्िुभयो, तादक सब  घुैँडाहरू एक दर्दि उहाैँको सािु 

टेदकिेछिर र सब  नजब्रोहरूले एक दर्दि उहाैँलाई राजाहरूका राजार र प्रभुहरूका प्रभु भिी स्वीकार गिेछिर (यि या ४५:२३;  

दफनलप्पी २:९-११;  १ पतु्रस ३:२२ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। यिे ूख्रीष्टबाहके अरू कुि  व्यनि कनहल्य  संसारको पापहरू रफ ले 

बोक् िे र िरकको बेर्दिाहरू सहिे अवस्र्ािा ओर्मलएको छ ि (ित्ती २७:४६)! येिू ख्रीष्टबाहके अरू कुि  व्यनि परिेश् वर 

नपताको र्दानहिे हातपरट्ट बसेर यो संसारको इनतहासिा परिेश् वरको िुनिको योजिा प्रकट गि े र त्यसलाई परूा गि े

अवस्र्ािा िानर् उनक्लएको छ ि (प्रकाि ५:१-१४)! 

ख्रीष्टको अनन्ति राज्य 

येिू ख्रीष्टको नवजय, उहाैँले सतपूणन ब्रह्माण्ड भिुनभएपनछ (परूा अर्वा नसि गिुनभएपनछ) पणून हुिेछ (एदफसी ४:९)। उहाैँल े

इसाई िण्डलीलाईई रफ्िो पणूनताल ेभिुनहुिछे (एदफसी १:२३;  २ पतु्रस १:४;  १ यूहन् िा ३:१-३ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। उहाैँल े

रफ्िा सब  सतु्रहरूलाई रफ्िो िुट्टािुनि िरािेसति िासि गरररहिुहुिछे (१ कोररन्र्ी १५:२५)। उहाैँल े स्वगनिा र 

पृ्वीिानर् भएका हरेक र्ोकलाई रफ्िो निरत्वको िुनि ल्याउिुहुिेछ (एदफसी १:१०)। अन्तिा उहाैँको राज्यले सतपणून 

ब्रह्माण्डलाई भिेछ (र्दानिएल २:४४)! अनि उहाैँको राज्य अिन्त हुिछे (२ पतु्रस १:११)! 
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(४) िण्डलीको लक्ष्य भिकेो िण्डलीको सब  इसाईहरूलाई केही ि केही सवेाको निनतत ससुनित पािुन हो। 

एदफसी ४:११-१२ 

प्रश् ि ६ - कसरी िण्डली झणु्डल ेरफ्िा इसाईहरूलाई ससुनित पाछनिर? 

रटप्पणी - 

सुसनित पाि ेवरर्दािहरू 

सुसनित पाि ेवरर्दािहरू प्राप् त गरेका अनभनर्ि सेवकहरूद्वारा िण्डली झुण्डल ेइसाईहरूलाई सुसनित पार्दनछिर। नतिीहरू 

'प्रेररतहरू', 'अगिविाहरू' 'प्रचारकहरू', 'गोठालाहरू' र 'निक्षकहरू'को रूपिा सेवा गिनको निनतत ख्रीष्ट र एल्डरहरूद्वारा 

नियुि भएका िानिसहरू हुिर। 

 'प्रेररतहरू' यस्ता व्यनिहरू हुिर, जसलाई ियाैँ िण्डली झुण्डहरू स्र्ापिा गि ेनविेर् काि परूा गिन निसेिरीको रूपिा 

बानहर पठाइएका हुन्छिर। 

 'अगिविाहरू' यस्ता व्यनिहरू हुिर, जसल ेबाइबलको सन्र्देि प्रचार गिे अर्वा घोर्णा गिे गर्दनछिर। 

 'प्रचारकहरू' यस्ता व्यनिहरू हुिर, जसले नविेर्गरी ग र-इसाईहरूलाई सुसिाचार घोर्णा गिन गर्दनछिर। 

 'गोठालाहरू' यस्ता व्यनिहरू हुिर, जसले इसाईहरूको बगालको रेिर्देि गि ेगर्दनछिर। 

 'निक्षकहरू' यस्ता व्यनिहरू हुिर, जसले बाइबलको सत्यता नसकाउिे गर्दनछिर। 

अरूलाई सुसनित पाि ेअिुग्रही वरर्दािहरू पाएका इसाईहरू िण्डलीका अगुवाहरू होइििर, दकिभि ेिण्डलीको अगुवाहरू 

भिेको सध ैँ एल्डरहरू हुिुपर्दनछ, जसल े'एल्डरहरूको सिूह'द्वारा काि गर्दनछिर (१ नतिोर्ी ४:१४)। त्यस्ता इसाईहरूल ेहरेक 

िण्डलीिा सध ैँ एल्डरहरूको अनधकार र पयनवेक्षणिुनि रहरे काि गिुनपर्दनछ। पक् क  पनि िण्डलीिा कुि  एल्डरहरूसैँग अरूलाई 

सुसनित पािे वरर्दािहरू हुि सक्छ (१ नतिोर्ी ५:१७)। 

सुसनित पाि ेवरर्दािहरूको लक्ष्य 

सुसनित पाि े वरर्दाि भएका इसाईहरूल े ख्रीष्टको िरीरिा सेवाको काि गिनको निनतत अरू इसाईहरूलाई सुसनित 

पािुनपर्दनछ। यसरी, सब  इसाईहरू कुि  ि कुि  सेवाको कािको निनतत सुसनित हुिुपर्दनछ। नतिीहरू स्र्ािीय िण्डलीको सार्  

नवश् वव्यापी िण्डलीिा र्ुप्र  दकनसिका सेवाहरूका लानग सुसनित पाररएका छिर। उर्दाहरण: केही इसाईहरू सुसिाचार 

प्रचारको काििा सुसनित भएका छिर;  अरूहरूचाहह चेलापिको सेवकाइिा सुसनित भएका छिर। त्यस गरी, अरू इसाईहरू 

प्रचार गि,े निक्षा दर्दि,े पराििन दर्दि,े सेवा गि,े ु प याैँ-प सा र अरू र्ोक दर्दिे, सहायता गि े र वास्ता गि े कािहरूिा 

सुसनित भएका छिर। केहीचाहह बाल-बानलकाहरू, जवािहरू, वृि-वृिाहरू, परर्देिीहरू अर्वा सरणार्ीहरूका िाझिा 

सेवकाइ गिन सुसनित भएका छिर। िण्डलीको कुि  पनि सर्दस्य निनस् क्रय भएर सनङ्खगतिा सहभागी हुि े िात्र गिुनहुैँर्द ि। 

अन्तत्वगत्वा, हरेक सर्दस्य यिेू ख्रीष्टले उसलाई नियिु गिुनभएको काििा सदक्रय भएर लाग् िुपर्दनछ (िकून स १३:३४;  १ 

कोररन्र्ी ३:५-६)। 

इसाई िण्डली पृ्वीिा अनत प्रभाविारी िानिसहरूको सिूह रनहरएको छ! यो संसारको सब भन्र्दा ठूलो कतपिी (सिुर्दाय, 

र्दल) हो। त पनि, यदर्द अनहल े संसारको हरेक इसाईले कुि  ि कुि  सेवाको काि गि े हो भिे, इसाई िण्डली पृ्वीिा अझ  

प्रभाविाली हुैँर्द जािछे! इसाईहरूल ेपृ्वीको हरेका राष्ट्रका िानिसहरूलाई येि ूख्रीष्टको बारेिा पनहलरे्देनि ि  बताइरहकेा 

छिर। इसाईहरूल ेसंसारिा स्वस्र् पररवारहरू र सिाजहरू नििानण गिे कािको निनतत हरेक ठाउैँिा सङ्खलग् ि भएका छिर। 

इसाईहरूल े नवद्यालयहरू, अस्पतालहरू र सिुर्दायहरूका अन्य भागहरूिा सकारात्िक योगर्दािहरू गरररहकेा छिर। 

इसाईहरूल ेसंसारलाई पढ्िको निनतत राम्रो पुस्तक र पत्र-पनत्रकाहरू दर्दइरहकेा छिर, सुन् िको निनतत राम्रो सङ्खगीत र राम्रो 

कायनक्रिहरू दर्दइरहकेा छिर, हरेेर ञाकाि पाउिको निनतत राम्रा टेनलनभजि कायनक्रिहरू दर्दइरहकेा छिर। परिेश् वरको राज्य 

स्र्ापिाको निनतत हरेक इसाई उहाैँको असल औजार हुिुपर्दनछ। उि राज्यद्वारा पृ्वीका िानिसहरूको दयर्दय र जीवििा येि ू

ख्रीष्टले सावनभछिपूणन िासि गिुनहुन्छ (कलस्सी १:१३)! 

िण्डलील े यस्ता लक्ष्यहरूलाई कायानन्वयि गरेपनछ रनत्िक गणुस्तरिा र सार्  सङ्ख्यात्िक पररिाणिा िण्डली वृनि 

हुैँर्द जािेछ! अनि उि िण्डलील ेपरिेश् वरको निनतत प्रिस्त िनहिा ल्याउिेछ! 
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(५) िण्डलीको लक्ष्य भिकेो इसाईहरूका िाझिा सतबन्धहरू नििानण गिुन हो। 

एदफसी ४:१३ 

प्रश् ि ७ - कसरी िण्डलील ेरफ्िा इसाईहरूका िाझिा सतबन्धहरू नििानण गर्दनछ? 

रटप्पणी - हरेक िण्डलीको सर्दस्यले इसाई सतबन्धहरू नििानण गिुनपर्दनछ। 

सतबन्धहरू एक-अकानको नजतिवेारीहरूिा रधाररत हुन्छ। 

हािी इसाईहरूले एक-अकानप्रनतको नजतिेवारीहरू पूरा गरेर एकले अकोलाई नििानण गर्दनछछ ैँ। उर्दाहरण: हािी एकले अकानलाई 

प्रेि गर्दनछछ ैँ, एकले अकानको बोझहरू बोक्र्दछछ ैँ, एकले अकानलाई उत्साह दर्दन्छछ ैँ, त्यस गरी सब  बुनिका सार् हािीले एक 

अकानलाई निक्षा दर्दिे र उपर्देि अनि सल्लाह-सुझाव दर्दिे गर्दनछछ ैँ। 

सतबन्धहरू नवश् वव्यापी इसाई नवश् वास र व्यनिगत ख्रीष्टको स्वीकारिा रधाररत हुन्छ। 

एदफसी ४:१३ ले भन्र्दछ, एजबसत ि हािी सब ले नवश् वासको र परिशे् वरका पुत्रको ञाकािको एकता प्राप् त गर्दरिछ ैँ, र पररपक् व 

िानिस बिी ख्रीष् टका पूणनताको िापसत ि पुग् र्द िछ ैँ।ए हाम्रो सतबन्धहरूको एकता नवश् वासिा रधाररत हुिुपछन। यहाैँ 

वस्तुगतरूपिा नवश् वासलाई जोड दर्दइन्छ। यसको अर्न के हो भिे नवश् व-व्यापी िण्डली र हरेक स्र्ािीय िण्डलीको एकता 

सही दकनसिले व्या्या गररएको बाइबलको निक्षाहरूिा रधाररत हुिपुर्दनछ;  र त्यसले पक् का इसाई नवश् वास नििानण गर्दनछ। 

हाम्रो सतबन्धहरूको एकता येि ूख्रीष्टको ञाकाििा पनि रधाररत हुिुपर्दनछ। यहाैँ नवर्यगतरूपिा ञाकाििा जोड दर्दइन्छ। यसको 

अर्न के हो भि े नवश् व-व्यापी िण्डली र हरेक स्र्ािीय िण्डली येिू ख्रीष्टलाई व्यनिगतरूपिा हरेक इसाईले िुनिर्दाताको 

रूपिा जान् िे कुरािा रधाररत हुिुपर्दनछ। र यिेू ख्रीष्टलाई यसरी जान् िाले हािी इसाईहरूले उहाैँसैँग निरन्तर व्यनिगर र 

घनिष्ठ सतबन्ध कायि रा्र्दछछ ैँ। 

यसर्न, इसाईहरूिाझको सतबन्धहरू प्रत्येक इसाईको येिू ख्रीष्टसैँगको व्यनिगत सतबन्ध, प्रत्येक इसाईले बाइबलको निक्षाहरू 

जािेको र प्रत्येक इसाईले बाइबले भिेकोअिुसार गि ेकुराहरूिा रधाररत भएको हुन्छ। 

(६) िण्डलीको लक्ष्य भिकेो सब  इसाईहरूलाई पररपक् व तलु्याि चलेा बिाउि ुहो। 

एदफसी ४:१३-१५ 

प्रश् ि ८ - कसरी िण्डलील ेरफ्ि इसाईहरूलाई चलेा बिाउैँछ? 

रटप्पणी - 

चलेापिको लक्ष्य भिकेो इसाईलाई पररपक् व तलु्याउि ुहो। 

पररपक् वर इसाईहरूले अरू सब  इसाईहरूको सहायतािा ियाैँ इसाईहरूलाई चेला बिाउिुपछन। एदफसी ४:१३-१४ ल े

भन्र्दछ, एजबसत ि हािी सब  ... पररपक् व िानिस बिी ख्रीष् टका पूणनताको िापसत ि पुग् र्द िछ ैँ। यसरी हािी छालले अनग-पनछ 

हुत्त्याइएका, धार्मिक-नसिान् तको प्रत् यके बतासल े र िानिसहरूका जालझेल, धूतनता र फट्यााइैँल े यताउता उ़लाइएका 

बालकहरूजस् ता िहोऔ ैँ।ए ियाैँ नवश् वासीहरूलाई येिू ख्रीष्टसैँगको व्यनिगत सतबन्धिा बढाएर, नतिीहरूलाई चररत्रिा वृि 

हुि सहायता गरेर अनि नतिीहरूलाई यिेू ख्रीष्टप्रनत रञाकाकारी हुि सहायता गरेर येि ू ख्रीष्टका चेलाहरू बिाउैँछछ ैँ। र 

पररपक् वताको िाप भिेको ख्रीष्टजस्त  हुि ुहो। 

चलेापिको िनतजाहरू भिकेो नस्र्रता, सत्यता र प्रिे हुिर। 

एदफसी ३:१४-१५ अिुसार पररपक् वताको र्दशृ्य िनतजाहरू भिेको नस्र्रता, सत्यता र प्रिे हुिर। येिू ख्रीष्टको चेलालाई 

बाइबलको निक्षाहरूि नस्र्रता, सत्य गरेको उसको नवश् वास, िब्र्दहरू र कािहरू, अनि उसको सतबन्धहरू र रचरणिा 

र्देनिि प्रेिद्वारा नचत्रण गररन्छ। 

 

चरण ४ - लाग ूगिुन                              प्रयोगहरू 

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

नसकेको कुरा बाै्ँ िहुोसर र ले्  िुहोसर - एकल ेअको व्यनिलाई दर्दिाग नियाउि लगाऔैँ र एदफसी ४:१-१६ बाट सतभानवत 

प्रयोगहरूको सूची बिाउिुहोसर। 

ध्याि दर्दिहुोसर - यहाैँ भएका प्रयोगहरूिध्य ेकुि प्रयोग परिशे् वरले तपाईंको लानग व्यनिगत प्रयोग बिाउि चाहिुहुन्छ? 
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ले्  िहुोसर - उि व्यनिगत प्रयोगलाई िोटबुकिा ले्  िुहोसर। रफ्िो व्यनिगत प्रयोगलाई स्वतन्त्रसार् सिूहिा बाैँ्िुहोसर। 

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

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

१. एदफसी ४:१-१६  बाट निकानलएका केही सतभानवत प्रयोगहरू 

४:१  तपाईंल ेयेिू ख्रीष्टबाट प्राप् त गिुनभएको बोलावटअिुसारको योग्य जीवि नजउिुहोसर। 

४:१  भ्र  र िम्र हुि नसक् िुहोसर। उते्तजािको अनधििा रहिुहोसर। तुु न्त  अरूको उते्तजिाप्रनत िकारात्िक 

                       प्रनतदक्रया िजिाउिुहोसर। अरू िानिसहरूल ेभन् ि ेर गिे कुराहरूलाई व्यनिगत रक्रिणको रूपिा सहज  

                       िनलिुहोसर। रफ्िो हकको निनतत नजद्दी िगिुनहोसर। 

४:३  रफ्िो िण्डली सिुर्दाय र नवश् व-व्यापी इसाई िण्डलीिा रत्िाको एकता कायि रा् ि हर दकनसिले 

                       प्रयत् ि गिुनहोसर। 

४:४-६  यो कुरा यार्द गिुनहोसर, दक परिशे् वर एउटािात्र हुिुहुन्छ (सब िानर्, सब द्वारा र सब िा), प्रभु यिेू ख्रीष्ट 

                       एउट  हुिुहुन्छ (इनतहासिा परिेश् वरले िािव िरीर नलिुभयो) र  पनवत्र रत्िा पनि एउट  हुिुहुन्छ 

                      (नवश् वासीहरूको दयर्दय र जीवििा वास गिुनहुिे परिेश् वर) (१ कोररन्र्ी ८:६ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। संसारिा  

                       िण्डली (िरीर) एउटा िात्र छ भिी यार्द गिुनहोसर। सब  स्र्ािीय िण्डलीहरू अर्वा घरेलु सङ्खगनतहरू 

                      िरीरका नवनभन् ि अङ्खगहरूझ ैँ एउट  िरीरका अङ्खगहरू हुिर। 

४:७  तपाईंको रनत्िक वरर्दाि िापअिुसारको वरर्दाि हो भन् िे कुरा स्वीकार गिुनहोसर - येिू ख्रीष्टल ेत्यो कुरा 

                       तपाईंिा िाप् िुहुन्छ र त्यसको िात्रालाई सीनित पािुनहुन्छ। 

४:११-१२ यदर्द तपाईं गोठालो, निक्षक, प्रचारक, विा अर्वा निसेिरी हुिुहुन्छ भिे तपाईंको िु्य काि भिेको अरू 

                      नवश् वासीहरूलाई सुसनित पािुन हो, तादक नतिीहरूले िरीरिा सहभागी भई सेवकाइ अर्वा सेवाको 

                      कािको निनतत िरीरलाई नििानण गिन सहायता गरूिर। परतपरागत पास्टरहरूल ेपनहल ेगरेझ ैँ िण्डलीिा  

                      हरेक काि रफ  गि ेकोनसस गिुनहुैँर्द ि! िण्डलीको निर (िरीरको टाउको) यिेू ख्रीष्टले सब  सर्दस्यहरूले काि 

                      गरेको चाहिुहुन्छ! 

४:१३-१४ तपाईंल ेरफूलाई वृनि गराउि ेर नििानण गिे लक्ष्य रा् िुपर्दनछ, तादक तपाईं पररपक् व हुि सक् िुभएको 

                      होसर! पररपक् वताको िापर्दण्ड भिेको ख्रीष्टजस्त  हुि ुहो। र्दईु क्षेत्रहरूिा वृनि हुिु अनत िहत्वपणून छ: येि ू 

                     ख्रीष्टसैँग तपाईंको ञाकाि र सतबन्ध अनि बाइबल अिुसार तपाईंको इसाई नवश् वासको ञाकाि। 

४:१५-१६ व्यनिगतरूपिा बढ्र्द गएर येि ूख्रीष्टजस्त  हुिे तपाईंको लक्ष्य हुिुपर्दनछ र नवश् व-व्यापी िण्डलीको वृनििा 

                       पनि तपाईंल ेभाग नलिपुर्दनछ। 

२. एदफसी ४:१-१६ बाट निकानलएका केही व्यवहाररक प्रयोगहरू 

अबर्देनि उसो केही ियाैँ इसाईहरूलाई ख्रीष्टिा पररपक् व तलु्याउिे काििा ि रफूलाई सिर्मपत गर्दनछु। नतिीहरू ख्रीष्टसैँगको 

सतबन्धिा बढ्ि सकूिर, नतिीहरूल ेरफ्िो जीवििा इसाई सर्दर गुणहरू नवकास गरूिर र बाइबलका निक्षाहरू पालि गरूिर 

भिी ि नतिीहरूलाई सहायता गिन चाहन्छु। 

स्र्ािीय िण्डलीिा र नवश् व-व्यापी िण्डलीिा सेवाको केही काि गिनको निनतत ि धेर भन्र्दा धरे  इसाईहरूलाई सुसनित पािन 

चाहन्छु। ि केही व्यनिहरूलाई प्रचार गिे काििा सुसनित पािन चाहन्छु, अरू केहीलाई ियाैँ इसाईहरूलाई चेला बिाउिे 

काििा सुसनित पािन चाहन्छु र अरूहरूलाई प्रचार र निक्षाको काििा सुसनित पािन चाहन्छु। 

  

चरण : ५ - प्रार्निा                                    प्रनतदक्रया 

एदफसी ४:१-१६ िा परिेश् वरले नसकाउिुभएको एउटा सत्यताको लानग हािी सब  पाल पालो प्रार्निा गरछ ैँ। 

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

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

भन् िे कुरा यार्द गिुनहोसर। 
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५ प्रार्निा (८ नििेट)                               अन्तरनबन्ती प्रार्निा 

अरूहरूको लानग प्रार्निा गिुनहोसर 
  

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

६ गहृकायनको तयारी (२ नििेट) 

अको पाठको निनतत 
  

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

लगाउिुहोसर।) 

१. प्रनतविता - चेलाहरू बिाउिे काििा प्रनतवि हुिुहोसर। अको व्यनिसैँग अर्वा िानिसहरूको सिूहिा एदफसी ४:१-१६ 

बाट प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा बाइबल अध्ययि गिुनहोसर। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - प्रस्र्ाि १६:१-१९:२५ बाट प्रत्येक दर्दि रधा अध्याय पढेर परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउिुहोसर। िि पिे सत्यता पत्ता लगाउिे नवनध प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणी बिाउिुहोसर। 

३. पर्द कण्ठ गिुनहोसर - िुनि नसत्त को उपहार हो - एदफसी २:८-९ 

 रफूले कण्ठ गरेका पाैँच बाइबल पर्दहरू र्द निक पिुरवलोकि गिुनहोसर। 

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

(भजिसङ्खग्रह ५:३)। 

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

पाएका कुराहरू, बाइबल पर्द कण्ठ गरेको कुराहरू, बाइबल अध्ययि गर्दनको कुराहरू र यो तयारीको कुराहरू ले् िुहोसर। 
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पाठ ३३ 

१ प्रार्निा 

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

२ रराधिा  (२० नििेट)                    [परिेश् वरको नविरे्ता] 

परिशे् वर कुिाल ेहुिहुुन्छ 
 

 

यि या २९:१६;  यर्मिया १८:१-१०;  रोिी ९:२०-२१ पढ्िुहोसर। 

१. कुिालले ेरफूलाई उत्ति लागेझ ैँ गरी भाैँडाहरूलाई रकार दर्दन्छ। 

कुिालेले नवगतिा र अनहले कसरी भाैँडाहरूलाई रकार दर्दन्छ भिी वणनि गिुनहोसर। कुिालेल े त्यसलाई कसरी र कस्तो 

रकार दर्दन्छ भन् ि ेकुरा िाटोल ेनिधो गर्दरि! 

२. परिप्रभ ुकुिाल ेहुिहुुन्छ र हािी उहाैँका हातका िाटो हछ ैँ। 

यी तीि कुराहरूिा जोड दर्दिुहोसर: 

 हािीिध्ये हरेकलाई कसरी रकार दर्दिे भन् िे योजिा परिप्रभुसैँग छ। तपईंप्रनत उहाैँको प्रेि (यि या ४३:४) र 

तपाईंको लानग उहाैँको योजिा (यर्मिया २९:११) लाई स्िरण गिुनहोसर। 

 जब तपाईंल ेकुि  िराबी गरेर पनि पश् चाताप गिुनहुन्छ, परिप्रभुले कोिल भएर तपाईंको पश् चाताप स्वीकार 

गिुनहुन्छ र उहाैँले निनश् चत गिुनभएको र्दण्डलाई रोक् िुहुन्छ। 

 तर, जब तपाईंल ेिराबी गिन र्ाल्िुहुन्छ, परिप्रभुल ेअफसोस गिुनहुन्छ, र तपाईंको निनतत उहाैँले रा् िुभएका असल 

कुराहरू दर्दिलाई पुिर्मवचार गिुनहुिेच। 

३. परिप्रभलु ेअफसोस गिुनहुन्छ भन् ि ेसत्यतालाई हािील ेकसरी हिुनपछन? 

उत्पनत्त ६:५-९ पढ्िुहोसर। बाइबलका केही िण्डहरूिा परिप्रभुल े रफ्िो िि पररवतनि गिुनभएको र यसकारण उहाैँ 

अप्रत्यानित हुिुभएको जस्तो र्देनिन्छ। परिप्रभुल े पनहले गिुनभएका निणनयप्रनत उहाैँ र्द:ुनित हुिुहुन्छ र अफसोस गिुनहुन्छ 

(प्रस्र्ाि ३२:९-१४;  १ ििुएल १५:११,३५;  २ ििूएल २४:१५-१६;  १ इनतहास २१:१४-१५;  यि या ६३:९-१०;  यर्मिया 

१८:७-१०)। 

परिेश् वरको अफसोसल ेपरिेश् वरको अिन्तको योजिािा पररवतनि हुन्छ भन् िे होइि। यसल ेपरिेश् वरको प्रकाि र योजिाको 

कायानन्वयिको पररवतनिलाई वणनि गछन। 

(१) िानिसहरूबाट अफसोस गि ेकुरा अप्रत्यानित छ। 

कनहलेकाहह उिीहरूले पछुतो गछनिर। िानिसहरू रफ्िा पापका िराब पररणािहरूर्देनि डराउैँछिर (जस्त : बर्दिािी अनि 

र्दण्ड, सतपनत्तको िोकसािी, रिन्र्दको िोक्सािी, इितिा हानि र िनिको िोक्सानि रदर्द), तर उिीहरू पश् चाताप गर्दरििर 

र रफ्िा पापहरूर्देनि पछानड ह्र्द ििर। कनहलेकाहह साैँचोरूपिा िोक गछनिर। िानिसहरूले रफूल ेगरेका िराब कािहरूप्रनत 

साैँचोरूपिा पश् चाताप गछनिर भिे उिीहरू ती कािहरूर्देनि फर्दकि र्दढृ हुन्छिर (२ कोररन्र्ी ७:८-११)। 

(२) परिशे् वरबाट अफसोस गि ेकुरा प्रत्यानित छ। 

परिेश् वरको अफसोस िािनसहरूको जस्तो कर्दानप होइि। अप्रत्यानित िानिसहरूजस्तो अर्वा िूर्मतहरूजस्तो परिेश् वर 

कनहल्य  पररवतनि हुिुहुन् ि। परिेश् वर अपररवतनििील हुिुहुन्छ! परिशे् वर सध ैँ पनवत्र र धार्मिक परिेश् वर हुिुहुन्छ, जसल े

िानिसहरूले पापको पश् चाताप िगर्दान, र्दण्ड दर्दिुहुन्छ (प्रस्र्ाि २०:५)। अनि परिेश् वर सध ैँ कृपालु र अिगु्रही परिेश् वर 

हुिुहुन्छ, जसले िानिसहरूलाई पश् चाताप गर्दान क्षिा गिुनहुन्छ (प्रस्र्ाि २०:६)। सियको सुु वातअनघर्देनि ि  परिेश् वरको 

चुिाउ र उदे्दश्य रठक सियिा िानिसहरूको स्वभाव र प्रनतदक्रयालाई रफ्िो पक्षिा पाि ेउहाैँको निणनय नर्यो। यसकारण, 

परिेश् वरको अफसोस िानिसहरूको निरन्तर पाप र िराबीप्रनत उहाैँको पनवत्र तर्ा धार्मिक प्रनतदक्रया हो। अर्वा 



© 2009 DOTA                                        निर्दनेिका पुस्तक ३, 'बृहत चेलापि'                                   पृष्ठ सङ्ख्या : 86 
 

परिेश् वरको अफसोस िानिसहरूको पश् चाताप र सिपनणताप्रनत उहाैँको कृपालु र अिुग्रही प्रनतदक्रया हो। िानिसहरूको 

स्वभावको पररवतनिका कारण परिशे् वरको अिन्तको योजिाको कायानन्वयिका क्रििा उहाैँको निणनयको सावनभछि र र्दढृ 

पररवतनि ि  परिेश् वरको अफसोस हो। 

(३) परिशे् वरल ेरफ्िो चतेाउिी बर्दल्िहुुन्छ। 

एकातफन , यदर्द र्दषु्ट िानिसहरूल ेरफ्िा पापका निनतत पश् चाताप गरे भे परिेश् वरल ेरफ्िो प्रेनिलो र्दयािा निणनय पररवतनि 

गरी चेताउिीलाई पूरा गिुनहुिछे ि (यर्मिया १८:७-८)। 

(४) परिशे् वरल ेरफ्िो प्रनतञाका पररवतनि गिुनहुन्छ। 

अकोतफन , यदर्द िानिसहरूल ेिराबी गरे अर्वा उहाैँको रञाकापालि गरेििर भि ेपरिशे् वरले रफ्िो पनवत्र क्रोधिा उहाैँको 

निणनय बर्दल्िुहुिछे र िानिसहरूको निनतत रफ्िो प्रनतञाका परूा गिुनहुैँर्द ि (यर्मिया १८:९-१०;  २ नतिोर्ी २:१३;  उहाैँका 

चेताउिीहरू परूा गिनिा नवश् वासयोग्य, ित्ती १०:३३)। परिशे् वरको अिन्तको योजिाको प्रकाि र कायानन्वयििा उहाैँको 

वचि र काििा पररविनत (जसलाई परिशे् वरको अफसोस भनिन्छ) को उदे्दश्य िानिसहरूलाई पश् चाताप गिन लगाउि ुअनि 

त्यसद्वारा उहाैँको अिन्तको योजिालाई पणूनरूपिा कायानन्वयि गिुन हो। 

रराधिा गिुनहोसर। 

परिेश् वर कुिाले हुिुको नविेर्ताको निनतत उहाैँको रराधिा गिुनहोसर। तीि-तीि जिा भएको सािो सिूहिा रहरे रराधिा 

गिुनहोसर। 

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

प्रस्र्ाि १६:१-१९:२५ 
 

तोदकएको बाइबल िण्ड (प्रस्र्ाि १६:१-१९:२५) बाट परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा, के कुरा नसक् िुभएको छ, 

त्यसबाट छोटकरीिा पाल पालो बाैँ्िुहोसर (अर्वा तपाईंको िोटबुकबाट पढ्िुहोसर)। 

अरूले बाैँ्र्द गरेको कुरा सुन् िुहोसर, उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई स्वीकार गिुनहोसर तर उसल ेबाैँडेको 

कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

४ निक्षा (७० नििेट)                                   [रञाकाकाररता] 

व्यवहाररक कायानन्वयि 
 

पररचय - परिेश् वरल ेतपाईंलाई बाइबल दर्दिुभएको सत्यता र्ाहा पाउिको लानत िात्र होइि, तर तपाईंको जीवि पररवतनि 

गिनको लानग पनि हो! बाइबलिा भएका सत्यताहरूलाई व्यवहाररकरूपिा उतािुनको उदे्दश्य अझ  धेर  ख्रीष्टजस्त  बन् िु हो! 

क. पररभार्ा : कायानन्वयि (लागु गिुन) भिेको के हो? 

नसकाउिहुोसर - कायानन्वयि गिुन भिेको परिेश् वरल े इ्छा गिुनभएअिुसार प्रनतदक्रया दर्दिु हो। यो परिेश् वरको वचिलाई 

पालि गिुन हो। यो रफू वृनि हुि र पररवतनि हुिका लानग परिेश् वरको वचि प्रयोग गिुन हो। यो अरू िानिसहरूलाई वृनि 

गराउि र पररवतनि गराउिको लानग परिेश् वरको वचि प्रयोग गिुन पि हुिसक्छ। 

जब तपाईंल ेनवश् वास गिुनहुन्छ र रञाकापालि गिुनहुन्छ, बाइबल पढ्िुहुन्छ र अध्ययि गिुन एउटा जीवि पररवतनि गिे अिभव 

बन् ि सक्छ! तपाईंल े यो नवश् वास गिुनपछन, दक तपाईंल े पत्ता लगाउिुभएको सत्यताले तपाईंको जीवि पररवतनि गिछे। 

त्यसपनछ तपाईंल ेरफ लाई प्रनतवि गराउिुपरछ र परिेश् वरले तपाईंलाई जे भन् िुहुन्छ, सो गिुनपछन। त्यसपनछ तपाईं निश् चय 

ि  पररवतनि हुिुहुिेछ! नवश् वासनबिा कुि  पनि बाइबल अध्ययिले परिेश् वरलाई िुसी पािन सक्र्द ि। कायानन्वयिनबिा कुि  पनि 

बाइबल अध्ययि पणून हुैँर्द ि। बाइबल पढ्ि र अध्ययि गिन सदकएपनछ तपाईंल ेरफ सैँग यी प्रश् िहरू गिुनपछन: 'परिेश् वरल े

िबाट कस्तो प्रनतदक्रया चाहिहुुन्छ?', 'कस्तो प्रनतदक्रयाल े परिेश् वरलाई प्रसन् ि तलु्याउैँछ?', 'ि ल े पढेको कुराबाट ि ल े के 

गरेको परिेश् वर चाहिुहुन्छ?' 

'येिूल े के गिुनहुन्छ होला?' भन् िे प्रश् िको जस्तो यो तपाईंको कल्पिाको कुरा होइि, तर यो बाइबलीय सत्यता हो: 'येिलू े

वास्तवाि के नसकाउिुभयो, के रञाका गिुनभयो, के कुरा िर्ेध (ििाही) गिुनभयो अनि के गिुनभयो?' यी प्रश् िहरूप्रनतको हाम्रो 
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उत्तरहरू येिलूे के गिुनहुन्छ होला भन् ि ेहाम्रो कल्पिािा रधाररत हुिुहुैँर्द ि तर बाइबलिा परिेश् वरले दर्दिुभएको प्रकाििा 

रधाररत हुिुपर्दनछ! 

 

ि. प्रेरणा : बाइबलीय सत्यताहरूलाई कायानन्वयि गिुन दकि िहत्वपूणन छ? 

बाइबलिा रञाकाकाररत इसाई जीविका केही िहत्वपूणन क्षेत्रहरूसैँग जोनडएको छ। 

पत्ता लगाउिुहोसर र छलफल गिुनहोसर - तलका प्रत्येक बाइबल िण्डसैँग रञाकाकाररत जोनडएको छ? 

१. ित्ती ७:२१-२२ पढ्िहुोसर। िनुिको लानग रञाकाकाररता िहत्वपणून छ। 

रटप्पणी - बाइबलिा राज्यिा प्रवेि गिुन भन् िुको अर्न फेरर ियाैँ गरी जनन्िि ु (यूहन् िा ३:३८) अर्वा बचाइि ु (िकूनस 

१०:२४-२७) ि  हो। यसको अर्न यो होइि दक तपाईंले केही असल कािहरू गरेर ियाैँ जन्ि पाउिुहुन्छ अर्वा बचाइिुहुछ 

(एदफसी २:८-९)। परिशे् वर नपताले चाहिुभएको काि गर्दान ि  हािी बचाइन्छछ ैँ। यूहन् िा ६:२७-२९ अिुसार नपताल े

पठाउिुभएका येिू ख्रीष्टिानर् नवश् वास गिुन ि  परिेश् वर नपताल ेचाहिुभएको काि हो।  

२. ित्ती ७:२४-२७ पढ्िहुोसर। बुनििािर िानिस हुिको लानग रञाकाकाररता िहत्वपणून छ। 

रटप्पणी - रञाकाकाररतानबिाको ञाकाि िूिनता हो। व्यवहारिा उताररएको ञाकाि ि  बुनििािी हो। 

३. लकूा ६:४६ पढ्िहुोसर। ख्रीष्टको प्रभतु्वको लानग रञाकाकाररत िहत्वपणून छ। 

रटप्पणी - रञाकाकाररताल े यिे ू ख्रीष्टप्रनतको तपाईंको निष्ठालाई प्रिानणत गर्दनछ। यसल े प्रिानणत गर्दनछ, यिे ू ख्रीष्ट साै्ँ  च  

तपाईंको प्रभु अनि राजा हुिुहुन्छ! रञाकाकाररता पनवत्र रत्िाले वास गरेको जीविको र्दशृ्य नचन्ह हो। 

४. लकुा ६:४७-४९ पढ्िहुोसर। नस्र्रता र बलको लानग रञाकाकाररता िहत्वपणून छ। 

रटप्पणी - रञाकाकाररता तपाईंको इसाई जीवि र सेवकाइको बनलयो जग नििानण गिनको लानग िहत्वपूणन छ। तपाईंले यिे ू

ख्रीष्टका वचिहरूलाई व्यवहारिा लाग ू गिुनभएपनछ िात्र तपाईंको इसाई जीवि बनलयो हुिसक्छ, जीविका कष्टहरूलाई 

तपाईंल ेसहि सक् िुहुन्छ र पापिानर् नवजयी हुि सक् िुहुन्छ। 

५. याकूब २:१७,२२ पढ्िहुोसर। नवश् वासको लानग रञाकाकाररत िहत्वपणून छ। 

रटप्पणी - रञाकाकाररताल ेतपाईंको नवश् वास साैँचो छ भिी प्रिानणत गर्दनछ। रञाकाकाररताल ेतपाईंको नवश् वासललाई जीनवत 

र तपाईंको जीवििा प्रभावकारी बिाउैँछ। रञाकाकाररत नबिाको तपाईंको नवश् वास केवल बछनिक नवश् वास अर्वा िृत 

नवश् वास बन्र्दछ।  

६. यहून् िा १४:२१,२३ पढ्िहुोसर। प्रिेको लानग रञाकाकाररता िहत्वपणून छ। 

रटप्पणी - येिू ख्रीष्टका रञाकाहरू पालि गरेर तपाईंले यो र्देिाउिुहुन्छ, दक तपाईंले उहाैँलाई साैँचो प्रेि गिुनहुन्छ। 

रञाकाकाररता परिेश् वरको प्रेि र उपनस्र्नतलाई व्यनिगतरूपिा अिुभव गि ेिाध्यि हो। 

७. नहब्र ू१०:३५-३६ पढ्िहुोसर। परिशे् वरको प्रनतञाकाहरू र इिािहरू प्राप् त गिनको लानग रञाकाकाररता िहत्वपणून छ। 

रटप्पणी - परिेश् वरले प्रनतञाका गिुनभएको कुराहरू तपाईंल े तब िात्र पाउिुहुन्छ, जब तपाईंले उहाैँको इ्छालाई पालिा 

गिुनहुन्छ। 

८. १ यहून् िा ३:२२ पढ्िहुोसर। प्रार्निाको लानग रञाकाकाररता िहत्वपणून छ। 

रटप्पणी - जब तपाईंल े परिेश् वरका रञाकाहरू पालिा गिुनहुन्छ र उहाैँल े चाहिुभएअिुसार गिुनहुन्छ, तब तपाईंल े रफ्िा 

प्रार्निाका उत्तरहरू पाउिुहुन्छ। 

९. ित्ती २८:१८-२० पढ्िहुोसर। चलेा हुिको लानग रञाकाकाररत िहत्वपणून छ। 

रटप्पणी - जब तपाईंल ेयेि ूख्रीष्टका रञाकाहरू पालि गिुनहुन्छ, तब तपाईं उहाैँको साैँचो चेला हुिुहुन्छ। 

सारंि - परिशे् वरले तपाईंलाई बाइबलको सत्यता जन् िको लानग िात्र दर्दिुभएको होइि, तर तपाईंको जीवि पररवतनि 

गिनको लानग पनि हो! बाइबलका सत्यताहरूलाई कायानन्वयि गिुनको उदे्दश्य अझ धरे  िात्रािा ख्रीष्टजस्त  बन् िु हो। 
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ग. तररका : बाइबलीय सत्यताहरूको सतभानवत कायानन्वयिहरूलाई कसरी नवचार गिे? 

१. बाइबललाई सही व्या्या गिुनहोसर। 

नसकाउिहुोसर - बाइबलीय सत्यताहरूलाई कायानन्वयि गिुनअनघ तपाईंल े पनहल े बाइबल िण्डलाई सहीरूपिा बुझ्िुपछन। 

पाठ २९ हिेुनहोसर। बाइबलीय निक्षा कायानन्वयि गिनको लानग नित िनलनित बाइबलको अर्न िोल्ि े चार वटा नियिहरू 

िहत्वपूणन छिर। 

बाइबल भलू-त्ररुटरनहत छ। 

बाइबलिा भएको प्रकाि सर्दाको लानग साैँचो छ (ित्ती २४:३५)। बाइबलका सत्यताहरू गलत िभए तापनि यी 

सत्यताहरूको हाम्रो बुझाइ र कायानन्वयि र्दबु  भ्रािक छिर दकिभिे हािी पापी हछ ैँ र हािी नसि छ िछ ैँ! 

बाइबलको अर्न एउटा िात्र छ। 

परिेश् वर सत्य हुिुहुन्छ (तीतस १:२) र उहाैँले रफ्िो उदे्दश्य स्पष्टसैँग प्रकट भएको चाहिहुुन्छ। बाइबल सत्य छ (यहून् िा 

१७:१७)। यसकारण बाइबलका कुि  पनि िण्डको र्दोहोरो अर्न हुैँर्द ि। बाइबलिा भएका िब्र्दहरूको अर्न एउट  िात्र हुन्छ, 

जुि परिेश् वर रफ ल े हािील े बुझेको चाहिुहुन्छ। जब तपाईं बाइबल पढ्िुहुन्छ र अध्ययि गिुनहुन्छ, तपाईंल ेपरिशे् वरको 

अनभप्राय पूरा गि ेइ्छा गिुनपर्दनछ। 

बाइबल रफ ल ेरफ्िो िण्डि गर्दरि। 

बाइबल एकता हो, एउट  प्रकाि हो। पुरािो करार र ियाैँ करारल ेएक-अकानलाई पूरा गर्दनछिर। पुरािो करारले ियाैँ करारका 

निनतत तयारी गर्दनछ अनि ियाैँ करारल ेपुरािो करारलाई पूरा गर्दनछ। बाइबलिा परिेश् वरको प्रकािको प्रगनत छ। यसकारण 

पुरािो करारलाई ियाैँ करारको प्रकाििा व्या्या गिुनहोसर। अनिस बाइबलको हरेक िण्डलाई सतपूणन बाइबलको सन्र्दभनिा 

व्या्या गिुनहोसर। 

बाइबल रफ  रफ्िो अिवुार्दक हो 

रलङ्खकाररक भिाइ, र्दषृ्टान्तहरू, कनवता र अगिवाणीलाई त्यसको रफ्ि  नियिअिुसार व्या्या गिुनपछन। प्राय: र्दोहोररएका 

निक्षाहरूलाई प्रार्निकता दर्दइिुपछन। सरल निक्षाहरूले अस्पष्ट निक्षाहरूलाई व्या्या गिन सहायता गर्दनछ। ियाैँ करारको 

निक्षाहरूल ेपुरािो करारका अगिवाणीहरूको अर्नलाई प्रकट गर्दनछ। 

२.नवनभन् ि सतभानवत कायानन्वयिहरूलाई ध्याि दर्दिहुोसर। 

नसकाउिहुोसर - कुि  एउटा व्यनिगत कायानन्वयि गिुनअनघ सध ैँ नवनभन् ि कायानन्वयिका नवनधहरूलाई ध्याि दर्दिुहोसर। 

सािो सिूहिा एक-अकानसैँग छलफल गिुनहोसर र बाइबलीय िण्डका सतभानवत कायानन्वयिहरूको छोटो सुची बिाउिुहोसर। 

(१) एउटा सत्यताको केही सतभानवत अिपु्रयोगहरू हुि सक्छिर। 

यार्द रा् िुहोसर, दक अिुप्रयोग परिेश् वरले चाहिुभएको प्रनतदक्रया हो। बाइबल िण्डिा कुि  एउटा िात्र सत्यता भए तापनि 

नवनभन् ि िानिस र नवनभन् ि अवस्र्ाहरूिा त्यस सत्यताको अिुप्रयोग फरक हुि सक्छ। एउटा सत्यताको नवनभन् ि सतभानवत 

अिुप्रयोगहरू हुि सक्छिर। तापनि यी सतभानवत कुि  पनि अिपु्रयोगल ेबाइबलको सत्यतालाई िण्डि गिन सक्र्द ि। 

प्रस्र्ाि २०:१५ पढ्िहुोसर। 

छलफल गिुनहोसर - यहाैँ उल्लेनित एउटा रञाका (एउटा सत्यता) को नवनभन् ि सतभानवत अिपु्रयोगहरूबारे छलफल गिुनहोसर। 

रटप्पणी - यो एउटा सत्यताको सतभानवत अिुप्रयोगहरू यस प्रकारका छिर: 

 व्यापाररक केन््र िा नबक्री गिन रानिएका कुि  सािाि तपाईंले चोिुन हुैँर्द ि। 

 तपाईंल ेरफ्िो कायनस्र्लिा उि संस्र्ाको ु प याैँ-प सा नहिानििा गिुन हुैँर्द ि। 

 घरिा बाल-बानलकाहरूले िािकुेरा चोरी गिुन हुैँर्द ि। 

 सञ् चारजगतिा प्रनतनलनप अनधकार भएका कुि  पनि गीत-सङ्खगीत अर्वाउ छानपएका कुराहरू तपाईंल ेचोिुन हुैँर्द ि। 

त्यस गरी तपाईंले अध्ययि गरररहिुभएको प्रत्येक सत्यताको नवनभन् ि सतभानवत अिुप्रयोगहरू नवचार गिुनहोसर र त्यसलाई 

ले् िुहोसर। 
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(२) सतभानवत अिपु्रयोगहरू नवचार गिन िद्दत गि ेप्रश् िहरू: 

एपरिशे् वरल े िलाई के बुझाउि चाहिुहुन्छ?ए यहाैँ अिपु्रयोगहरू ञाकािको क्षेत्रिा छ। 

तपाईंल ेयी कुराहरूिा ध्याि दर्दि सक् िुहुन्छ: एके यसिा जान् िपुिे कुि  ियाैँ कुरा छ?ए , एके यहाैँ िहसुस गिुनपिे पररणाि 

छ?ए, एके यहाैँ पक्रिुपि े कुि  निक्षा छ?ए, एके त्यहाैँ नलिको लानग कुि  अन्तञाकानि छ?ए , ए के त्यहाैँ कण्ठ गिुनपि े कुि  

सत्यता छ?ए 

 परिेश् वर ि ल ेके नवश् वास गरेको चाहिुहुन्छ? अिपु्रयोगहरू नवश् वासको क्षेत्रिा पर्दनछिर। तपाईंल ेयी कुराहरू नवचार गिन 

सक् िुहुन्छ: एके यसिा नवश् वास गिुनपि े कुि  सत्यता छ?ए, ए के यसिा तकन हरू नवकास गिुनपिेछ?ए, एके यसिा र्दाबी 

गिुनपिन कुि  प्रनतञाका छ?ए, एके यसिा कुि  भाग छ, जसिा ि ले परिेश् वरिा भरोसा रािेको उहाैँ चाहिुहुन्छ?ए 

 एपरिशे् वर ि के बिेको चाहिुहुन्छ?ए अिुप्रयोगहरू चररत्रको क्षेत्रिा हुन्छिर। तपाईंल ेयी कुराहरू नवचार गिन सक् िुहुन्छ: 

एके कुि  गुणलाई नवकास गिुनपिछे?ए, एके कुि  स्वभावलाई पररवतनि गिुनपछन?ए, एके कुि  भाविलाई व्यि गिुनपछन अर्वा 

नियन्त्रण गिुनपछन?ए, एके कुि  उत्साह नलिुपछन?ए, एके कुि  चररत्र अर्वा गणुालाई अभ्यास गिुनपछन?ए 

 एपरिशे् वर ि ल ेके गरेको चाहिहुुन्छ?ए अिुप्रयोग व्यवहारको क्षेत्र हुन्छ। तपाईंल ेयी कुराहरू नवचार गिन सक् िुहुन्छ: एके 

कुि  रञाका पालि गिुनपछन?ए, एके कुि  लागू गिुनपिे निक्षा छ?ए, एके कुि  ध्याि दर्दिुपि ेचेताउिी छ?ए, एके कुि  निणनय 

अर्वा छिछट गिुनपिे छ?ए, ए के ि  िराब बािीलाई रोक् िुपछन?ए, एके ि  असल बािी सुु  गिुनपछन?ए, एके कुि  सतबन्धलाई 

पुिस्र्ाननपत गिुनपछन?ए एके कुि  पापलाई त्याग् िुपछन?ए , एके कुि  उर्दाहरणलाई पछ्याउिुपछन?ए, ए के कुि  िबर 

बाैँ्िुपछन?ए, एके परिशे् वरलाई प्रिंसा गिन र धन्यवार्द दर्दि ेकुि  कारण छ?ए 

(३) नवनभन् ि दकनसिका अिपु्रयोगहरू: 

 केही अिुप्रयोगहरूले कुि  नविेर् कािलाई रोक्र्दछ। उर्दाहरणको लानग तपाईंल ेिराब पुस्तकहरू पढ्ि छो्िपुछन। 

 केही अिुप्रयोगहरूले कुि  नविेर् काि सुु  गर्दनछिर। उर्दाहरणको लानग तपाईं असल नित्रहरूलाई भे्ि र्ाल्िुहुन्छ। 

 केही अिुप्रयोगहरूल ेकुि  कािलाई बढाउैँछ अर्वा घटाउैँछ। उर्दाहरणको लानग तपाईं रफ्िो जीविसार्ी र सन्तािसैँग 

बढी सिय नबताउिुहुन्छ अर्वा नवलानसताका सािािहरू दकन् ि र्ोर  प सा िर्मचिुहुन्छ। 

 केही अिुप्रयोगहरूलाई नछट्ट  लागू गररन्छ। अरू अिपु्रयोगहरू पररवतनको लािो प्रदक्रयाका भाग हुिर। उर्दाहरणको लानग 

तपाईं रफ्िो जीवििा कुि  बािी अर्वा स्वभावला पररवतनि गिन चाहिुहुन्छ। कुि  बािी अर्वा स्वभाव पररवतनि गिन 

सिय लाग्छ। यसो लानग िनहिछ ैँ अनि वर्ौं लाग् िसक्छ। र पररवतनिको प्रदक्रयालाई स्पष्टसैँग नित ि िब्र्दहरूिा वणनि 

गररएको छ: 

जब तपाईंल ेनवचार रोप् िुहुन्छ, तब तपाईंले कािको कटिी गिुनहुिेछ। 

जब तपाईंल ेकाि रोप् िुहुन्छ, तब तपाईंल ेबािीको कटिी गिुनहुिेछ। 

जब तपाईंल ेबािी रोप् िुहुन्छ, तब तपाईंल ेचररत्रको कटिी गिुनहुिेछ। 

जब तपाईंल ेचररत्र रोप् िुहुन्छ, तब तपाईंले भाग्यको कटिी गिुनहुिेछ। 

घ. प्रदक्रया : बाइबलीय सत्यताहरूको व्यनिगत अिुप्रयोग कसरी गिे? 

नसकाउिुहोसर - तपाईंल े पदढरहिुभएको अर्वा अध्ययि गरररहिुभएको बाइबल िण्डका सत्यताहरूको सतभानवत 

अिुप्रयोगहरूको छोटो सूची बिाइसक् िुभएपनछ एउटा सतभानवत अिुप्रयोग छान् िुहोसर र त्यसलाई रफ्िो व्यनिगत 

अिुप्रयोग बिाउिुहोसर, जसलाई तपाईं रउि ेहप् तािा अभ्यास गिन चाहिुहुन्छ। 

१. व्यनिगत अिपु्रयोगलाई छान् िहुोसर। 

तपाईंले यो प्रश् ि सोधेर व्यनिगत अिपु्रयोग बिाउि सक् िुहुन्छ: एपरिेश् वरले िलाई के प्रनतदक्रया दर्दएको चाहिुहुन्छ?ए 

प्रार्निापूवनक तपाईंको सूचीबाट एउटा सतभानवत अिुप्रयोग छान् िुहोसर। 

२. तपाईंको व्यनिगत अिपु्रयोगलाई नित िनलनित पाैँच चरणहरूिा ले्  िुहोसर: 

चरण १ - बाइबलीय सन्र्दभन : एिेरो अिुप्रयोगको बाइबलीय श्रोत के हो?ए बाइबलीय सन्र्दभन ले् िुहोसर। उर्दाहरणको लानग 

प्रस्र्ाि २०:१५ 

चरण २ - बाइबलीय सत्यता: एबाइबल िण्डल ेके भन्र्दछ?ए 

बाइबल िण्डलाई सहीरूपिा व्या्या गिन कोनसस गिुनहोसर अनि ले्  िुहोसर। उर्दाहरणको लानग परिेश् वरल ेिानिसहरूलाई 

चोरी गिन ििाही गिुनहुन्छ। 
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चरण ३ - िेरो रवश्यिा : एपरिेश् वरले िलाई के भन् िुहुन्छ?ए यस सत्यताको प्रकाििा िेरो वतनिाि रवश्यिा के हो?ए 

एयस सत्यताबाट ि कसरी फरक प्रकारल ेनजउैँर्द छु?ए एयस सत्यताले िलाई पररवतनि हुि कसरी उत्सानहत पाछन?ए एयस 

सत्यताले िालाई रवश्यक क्षेत्रिा अझ  प्रगनत गिन कसरी उत्सानहत पाछन?ए 

परिेश् वरले तपाईंलाई कसरी पररवतनि भएको चाहिुहुन्छ, सो ले् िुहोसर। उर्दाहरणको लानग परिेश् वरले र्देिाउिुभयो, दक ि 

िेरो हादकिको सिय चोरी गर्दरनर्ए। 

चरण ४ - िेरो अिुप्रयोग : एपरिेश् वरल ेिलाई नविेर्गरी के जािेको, के नवश् वास गरेको, के बिेको अर्वा के गरेको 

चाहिुहुन्छ?ए 

परिेश् वरले तपाईंलाईई कस्तो कायनको योजिा नलएको चाहिुहुन्छ?, सो ले् िुहोसर। तपाईंको अिुप्रयोगलाई सध ैँ सरल 

बिाउिुहोसर, जुि बुझ्ि सदकि,े यर्ार्नपरक र परूा गिन सदकिे िालको होसर। यदर्द तपाईंको अिुप्रयोग कुि  स्वभाव, बािी 

अर्वा चररत्रको तानलि क्षेत्रिा हो भिे तपाईं यो पक्षिा गतभीरतापूवनक र इ्छापूवनक कनत सियसति काि गिन चाहिुहुन्छ 

भिी योजिा बिाउिुहोसर। उर्दाहरणको लानग ि ल ेपरिशे् वरसैँग निणनय गरेको छु दक ि िरेो काि सियिा सुु  गिेछु र ि ले 

गिुनपिे सियावनध पूरा िभई िरेो कायनस्र्ल छो्िेछ ि। 

चरण ५ - िेरो प्रार्निा : एपरिेश् वरलाई िरेो प्रार्निाको प्रनतदक्रया के हो?ए तपाईंल ेपरिेश् वरलाई के भन् िुभयो अर्वा उहाैँसैँग 

के िाग् िुभयो सो ले्  िुहोसर। उर्दाहरणको लानग स्वगनिा बस् िुहुि ेप्यारो नपता। ि ले िरेो हादकिको सिय चोरररहकेोिा िलाई 

क्षिा गिुनहोसर। ि ले गिुनपिे सियावनध काि गिन िलाई सहायता गिुनहोसर। 

 

३. तपाईंका अनघल्ला व्यनिगत अिपु्रयोगहरू जाै्ँ  िहुोसर। 

सतभव भए, तपाईंले रफ्िो व्यनिगत अिुप्रयोग पूरा गिुनभएको छ भन् िे रा निनश् चत गिन िागन िोज्िुहोसर। उर्दाहरण: 

 तपाईंल ेरफ्िो अिुप्रयोग सार्ीसैँग अर्वा रनत्िक निक्षकसैँग बाैँ्ि सक् िुहुन्छ, जसल ेतपाईंले त्यो परूा िगिुनभएसति 

जाैँ् ि र उत्साह दर्दि सकोसर। 

 तपाईंल ेरफ्िा अिुप्रयोगहरू रफ्िो प्रार्निा सूचीिा ले्  ि सक् िुहुन्छ र नतिका लानग निरन्तर प्रार्निा गिन सक् िुहुन्छ। 

 तपाईंल ेरफ्िो अिुप्रयोग सतझिको लानग ििािा टाैँसेर रा् ि सक् िुहुन्छ। 

 केही सियको फरकिा रफ्िो जाैँच गर्दररहिुहोसर। जाैँच गिे भागहरूिध्येको एउटा जाैँच यो हुिुपछन, दक तपाईंका 

अिुप्रयोगहरूले तपाईंलाई कसरी िद्दत गरेका छिर। 

ङ. अभ्यास : बाइबलीय सत्यताको अिुप्रयोगहरू ले् िु 

निर्देिि : नित िनलनित अभ्यास एक्ल  अर्वा सािो सिूहिा गिुनहोसर। यो सतभानवत अिुप्रयोगहरूको छोटो सूचीलाई जतिा 

गि ेअभ्यास हो। अनि यो व्यनिगत अिपु्रयोगलाई पाैँच बुैँर्द ेप्रदक्रयािा ले् िे अभ्यास हो। 

१. सतभानवत अिपु्रयोगहरूको छोटो सचूीलाई जतिा गि ेअभ्यास गिुनहोसर। 

नहतोपर्देि ३:१-१० पढ्िुहोसर। 

छलफल गिुनहोसर - नित ि पर्दहरूका केही सतभानवत अिुप्रयोगहरू के-के हुिर? 

रटप्पणी - (नित ि कुराहरू सतभानवत अिुप्रयोगका उर्दाहरणहरू िात्र हुिर। यी पर्दहरूका अरू सतभानवत अिुप्रयोगहरू पनि 

हुि सक्छिर।) 

नहतोपर्देि ३:१-२ 

एउटा सतभानवत अिुप्रयोग निक्षा अर्वा रञाकालाई यार्द रा् िु हो।  

अको सतभानवत अिुप्रयोग भिकेो कस ले प्रचार गरररहैँर्दा अर्वा नसकाइरहैँर्द रटप्पणी बिाउिु हो। 

नहतोपर्देि ३:३-४ 

एउटा सतभानवत अिुप्रयोग कस को लानग केही प्रेनिलो काि गरेर उसलाई प्रेि र्देिाउिु हो। उर्दाहरणको लानग ि िेरो 

ब् चालाई उसैँग पाकनिा जािे सिय निकालेर प्रेि र्देिाउैँ छु। 

अको सतभानवत अिुप्रयोग भिकेो कस को लानग केही नवश् वानसलो काि गरेर उसलाई नवश् वासयोग्यता र्देिउिु हो। 

उर्दाहरणको लानग ि परिशे् वरसैँग निरन्तर प्रार्निा गरेर उहाैँप्रनत नवश् वासयोग्यता र्देिाउैँ छु। 
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नहतोपर्देि ३:५-६ 

एउटा सतभानवत अिुप्रयोग रत्िनिभनर हुि रोक् िु र त्यसको साटो बुनििािर सल्लाहलाई सुन् िु हो। 

अको सतभानवत अिुप्रयोग भिकेो रफूल ेकेही गिुनअनघ अर्वा निणनय गिुनअनघ प्रार्निा गिुन हो। 

नहतोपर्देि ३:७-८ 

एउटा सतभानवत अिुप्रयोग भिकेो गलत ठाउैँिा जाि छो्ि ुहो। 

अको सतभानवत अिुप्रयोग भिकेो त्यस र्दषु्ट व्यनिर्देनि टादढिु हो, जसल ेििा िराम्रो प्रभाव पािन कोनसस गर्दरछ। 

अको सतभानवत अिुप्रयोग भिकेो कुि  नविेर् िराम्रो बािीलाई त्याग् िु हो। 

नहतोपर्देि ३:९-१० 

एउटा सतभानवत अिुप्रयोग भिकेो हरेक िनहिा इसाई सेवकाइलाई केही प सा दर्दिु हो। 

अको सतभानवत अिुप्रयोग भिकेो रफ्िो घरलाई इसाईहरू भे्ि ठाउैँ  बिाउि उपलब्ध गराउिु हो। 

२. व्यिनतग अिपु्रयोगलाई पाैँच चरणको प्रदक्रयािा ले्  िे अभ्यास गिुनहोसर। 

बाै्ँ िहुोसर - सिूहलाई र्दईु-र्दईु जिाको सािो सिूहिा बाैँ्िुहोसर। 

छान् िहुोसर - प्रत्येक जोडीले िानर्को सतभानवत अिुप्रयोगहरूको सूचीबाट एउटा छान्छ। 

ले्  िहुोसर - पाैँच वटा चरणहरूलाई प्रयोग गर्दर प्रत्येक जोडीले एउटा व्यनिगत अिुप्रयोग ले् छ। 

बाै्ँ िहुोसर - प्रत्येक जोडीले सिहूलाई रफ्िो व्यनिगत अिपु्रयोग पढेर सुिाउैँछ। 

(तलको उर्दाहरण हिेुनहोसर।) 

चरण १ - बाइबलीय सन्र्दभन : एिेरो अिुप्रयोगको बाइबलीय श्रोत के हो?ए 

नहतोपर्देि ३:५-६, एरफ्िो सारा दयर्दयल ेपरिशे् वरिा भरोसा रािर, र तरेो रफ्ि  सिझिनििा भर िपर, रफ्िा सारा 

िागनिा उहाैँलाई सतझी, र उहाैँले तेरा िागनहरू सोझा तुल्याइदर्दिुहुिेछ।ए 

चरण २ - बाइबलीय सत्यता : एबाइबल िण्डले के भन्छ?ए 

सोचेर गिुनको साटो इसाईहरूल ेगिुनअनघ सो् िे र प्रार्निा गिन गिुनपछन। 

चरण ३ - िेरो रवश्यिा : एपरिेश् वरले िालई के भन् िुहुन्छ?ए एयस सत्यताको प्रकाििा िरेो वतनिाि रवश्यिा के हो?ए 

ि अनस्र्र छु। ि प्राय: केही गिुनअनघ प्रार्निा गर्दर्दिैँ र परिशे् वरको ञाकाि अर्वा िनि अर्वा प्रिे िानग्र्दिैँ। ि अझ बढी 

परिेश् वरिा िभनर हुि चाहन्छु। 

चरण ४ - िेरो अिुप्रयोग : एपरिेश् वरल ेिलाई नविेर्गरी के जािेको , के नवश् वास गरेको , के बिेको अर्वा के गरेको 

चाहिुहुन्छ? 

िेरो कािको योजिा हरेक िहत्वपूिन कायन अर्वा नजतिेवारी परूा गिुनअनघ त्यसको लानग प्रार्निा गिुन हो। ि यसलाई र्दईु 

हप् तासति अभ्यास गिन चाहन्छु। 

चरण ५ - िेरो प्रार्निा : एपरिशे् वरलाई िरेो प्रार्निाको प्रनतदक्रया के हो?ए 

एस्वगनिा बस् िुहुि ेप्यारो नपता, ि ले कुि  निणनय गिुनअनघ अर्वा िानिसहरूसैँग बोल्िुअनघ अर्वा कत  यात्रा गिुनअनघ िलाई 

रत्िनिभनरता त्याग् ि र प्रार्निा गिन सहातया गिुनहोसर। िरेो हरेक िागनहरूिा तपाईंलाई जान् ि िलाई सहायता गिुनहोसर। 

येिूको िाउैँिा, रिेि! 

 

५ प्रार्निा (८ नििेट)                               [प्रनतदक्रयाहरू] 

                              परिशे् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि ेप्रार्निा 
 

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

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

प्रार्निा गिुनहोसर। 
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६ गहृकायनको निनतत तयारी (२ नििेट) 

                                                 अको पाठको निनतत 
 

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

प्रनतनलनप बिाउि लगाउिुहोसर।) 

१. प्रनतविता - चेलाहरू बिाउिको निनतत प्रनतवि हुिुहोसर। 'व्यवहाररक अिुप्रयोगहरू'को निक्षालाई अको व्यनि अर्वा 

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

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

नबताउि लगाउिुहोसर (गन्ती ११:१-१४:४५)। प्रश् िहरू सोध् िे तररकालाई प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

३. बाइबल अध्ययि - घरिा अको बाइबल अध्ययि तयार पािुनहोसर। १ पतु्रस ५:१-७;  नवर्य: िण्डलीको ितेृत्व। बाइबल 

अध्ययिको पाैँच वटा चरणहरूको प्रयोग गिन लगाउिुहोसर। रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

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

गर्दरहुिुहुन्छ भिी हिेुनहोसर (भजिसङ्खग्रह ५:३)। 

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

व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा बिाएको रटप्पणी, निक्षा कर्दर्दा बिाएको रटप्पणी र यो तयारीलाई सङ्खलग् ि गिुनहोस। 
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पाठ ३४ 

१ प्रार्निा  

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

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

गन्ती ११:१-१४:४५ 
 

तपाईंलाई तोदकएको बाइबल िण्ड (गन्ती ११:१-१४:४५) बाट परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा नसक् िुभएको 

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

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

स्वीकार गिुनहोसर तर उसले बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

 

३  बाइबल पर्द कण्ठ (२० नििेट)              [ससुिाचार] 

नवश् वासद्वारा िनुि : यहून् िा १:१२ 
 

क. ििि 

यूहन् िा १:९-१३ पढ्िुहोसर। एहरेक िानिसलाई ञाकाि प्रर्दाि गि ेसाैँचो ज् योनत संसारिा रउैँर्द हुिुहुन् ्  यो। उहाैँ संसारिा 

हुिुहुन् ्  यो, संसार उहाैँद्वारा बनियो, तापनि संसारल ेउहाैँलाई नचिेि। उहाैँ रफ् ि  िानिसहरूकहाैँ रउिुभयो, तर उहाैँका 

रफ् िा िानिसहरूल ेउहाैँलाई ग्रहण गरेििर । तर जनतले उहाैँलाई ग्रहण गरे र उहाैँको िाउैँिानर् नवश् वास गरे, उहाैँले 

नतिीहरूलाई परिशे् वरका सन् ताि हुिे अनधकार दर्दिुभयो। नतिीहरू रगतद्वारा, िारीररक इ् छाद्वारा, र कुि  िान् छेको 

इ् छाद्वारा होइि तर परिशे् वरबाट जनन् िएका हुन् छिर ।ए  

कण्ठ गिुनपिे बाइबल पर्दलाई 

सेतोपाटी अर्वा कालोपाटीिा  

यसरी ले् िुहोसर: 

नवश् वासद्वारा िुनि 

यूहन् िा १:१२ 

 

यो बाइबल पर्दलाई तपाईंको  

काडनको पछानडपरट्ट  

ले् िुहोसर। 

तर जनतल ेउहाैँलाई ग्रहण गरे र उहाैँको 

िाउैँिानर् नवश् वास गरे, उहाैँले नतिीहरूलाई 

परिेश् वरका सन् ताि हुिे  

अनधकार दर्दिुभयो। 

यूहन् िा १:१२ 

 

१. िनुि नवश् वव्यापी होइि। 

यिे ूख्रीष्ट 'हरेक िानिसलाई ज्योनत दर्दिहुुि ेसाैँचो ज्योनत' हुिहुुन्छ। यसको अर्न उहाैँल ेहरेक िानिसलाई िनुि दर्दिहुुन्छ भन् ि े

होइि। यूहन् िा १:९;  १ नतिोर्ी २:४;  ४:१०;  तीतस २:११ र २ पतु्रस ३:९ ल े नवश् वव्यापी िुनिको निक्षा कर्दर्द ि! यी 

िण्डहरूको अर्न सुसिाचार सुन् िे हरेक व्यनिलाई यिे ू ख्रीष्टल ेरनत्िक ज्योनत दर्दिहुुन्छ भन् िे हो। िनुिको सन्र्दिे सुन् ि े

सब लाई उहाैँल े रनत्िक कुराहरूको सतबन्धिा केही िात्राको बुझाइ दर्दिुहुन्छ। त पनि, सुसिाचार सुन् िे अनधकांि 

िानिसहरूले त्यसप्रनत उनचत दकनसिले प्रनतदक्रया जिाउैँ र्द ििर। यो सन्र्दभनले स्पष्टसैँग नसकाउैँछ, दक संसारले येिू ख्रीष्टलाई 

स्वीकार गरेि (अर्वा नचििे) र संसारल ेयेि ूख्रीष्टलाई स्वागत गरेि (अर्वा ग्रहण गरेि) (यूहन् िा १:१०-११)। यो ज्योनत 

अर्वा प्रकािलाई पाएका धरे  िानिसहरूले अन्धकारलाई ि  ु चाउैँछिर। नतिीहरूल े ज्योनतलाई हछेनिर, तर ज्योनतिा 

रउैँर्द ििर (यूहन् िा ३:१९-२१)। एकपटक ज्योनतिा रएका (ञाकाि पाएका) िानिसहरू पनछ गएर पति भए भि ेनतिीहरूलाई 

(कुि  िािवीय उपायद्वारा) पश् चातापिा ल्याउि सककर्द ि (नहबू्र ६:४-८;  िकून स १०:२७)। 
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२. िनुिलाई ग्रहण गररि पछन (अर्वा नवश् वास गररि पछन)। 

ग्रहण गिुन भिकेो सदक्रय (सिि) रूपिा पदक्रि ुहो। 

अन्धकारले ज्योनतको रूपिा रउिुभएको येिू ख्रीष्टलाई पके्रि (अर्वा बुझेि) (यूहन् िा १:५)। संसारले येिू ख्रीष्टलाई स्वीकार 

गरेि (अर्वा नचिेि) (यूहन् िा १:१०)। उहाैँका रफ्ि  िानिसहरू कहलाइएको इस्राएलले यिेू ख्रीष्टलाई स्वागत गरेि (ग्रहण 

गरेि) (यूहन् िा १; ११)। त पनि, येिू ख्रीष्टलाई स्वागत गि े(ग्रहण गिे) सब लाई, जसको ितलब येिू ख्रीष्टलाई नवश् वास गिे 

सब लाईई उहाैँल ेपरिेश् वरका सन्ताि हुि हक (अनधकार) दर्दिुभयो (यूहन् िा १:१२)। िुनि यिे ूख्रीष्टिा सीनित छ (यहून् िा 

१४:६;  प्रेररत ४:१२;  १ यूहन् िा ५:११) र बचाइिको लानग िानिसले येिू ख्रीष्टलाई िुनिर्दाता भिी स्वीकार गिरपछन, अनि 

येिू ख्रीष्टलाई रफ्िो दयर्दय र जीवििा सदक्रयरूपिा पक्रि पछन। उनि िुनि उहाैँल ेरफ्िो िृत्यु र पिुु त्र्ािद्वारा किाउि ु

(प्राप् त गिुन) भएको हो। येि ूख्रीष्टिा नवश् वास गिुन भिेको यही हो। 

जजसल े(जनतल)े ग्रहण गरे। 

यूहन् िा १:१२ ल े िानब्र्दकरूपिा भन्र्दछ, एग्रहण गिे सब लाई उहाैँले परिेश् वरको सन्ताि हुिे हक (अनधकार) दर्दिुभयो।ए 

'संसार' र 'यहूर्दीहरू'-ले राष्ट्रको रूपिा िुनिर्दातालाई इन्कार गरेपनछ यहूर्दी र अन्यजानत र्दवु  सिूहका िानिसहरूल े

व्यनिगतरूपिा उहाैँलाई ग्रहण गरे। यहाैँ 'सब ' भन् ि ेिब्र्दको अर्न र यूहन् िा ३:१६ िा 'जसले' अर्वा 'त्यसले' भन् ि ेिब्र्दको 

अर्न उही हो। नवश् वास गि ेव्यनि यहूर्दी होसर अर्वा अन्यजानत, त्यसले कही फरक पार्दरि। अबर्देनि उप्रान्त, िानिसहरूको 

रानष्ट्रयता (िागररकता) अर्वा िारीररक वंि र िलूनबिा ि  िुनिको िहािर रनत्िक उपहार ग्रहण गर्दनछिर। 

३. िनुिल ेिानिसलाई परिशे् वरको सन्ताि बिाउैँछ। 

'हक' अर्वा 'अनधकार' भन् ि ेिब्र्दको अर्न। 

ग्रीक िब्र्दलाई 'हक' अर्वा 'सछभाग्य' भिेर अिुवार्द गिन सदकन्छ। रफ्िो वंिाणगुत हकको निनतत यहूर्दीहरू प्राय: घिण्ड 

गर्दनर् ेर रफूहरू 'अब्राहािका सन्ताि हछ ैँ' भन्र्दर् े (यूहन् िा ८:३३)। कुि  व्यनिले परिेश् वरको सािु रफ्िो रनत्िक नस्र्नत 

िारीरक अर्वा ज नवक अवस्र्ाबाट प्राप् त गछन भिी यहूर्दीहरू र निकोर्देिसल ेनवश् वास गर्े। त पनि, जन्िबाट अर्वा प्राकृनतक 

वंिबाट कुि  व्यनि परिेश् वरको सन्ताि हुैँर्द ि (रोिी ९:६-९)। 'इसाई' भएर जनन्िएको कोही पनि छ ि! परिशे् वरको सन्ताि 

हुिे हक पाउिको लानग येि ूख्रीष्टिा नवश् वास गिुनपछन, जसको ितलब येि ूख्रीष्टलाई स्वागत गिुन र उहाैँलाई बनलयोसैँग पक्रिु 

हो। 

परिशे् वरको सन्ताि 

कुि  नवश् वासी परिेश् वरको सन्ताि हुिको निनतत र परिेश् वारबाट रनत्िकरूपिा धिनपुत्रको रूपिा स्वीकार गररि ु(एदफसी 

१:५;  रोिी ८:१५ सैँग तुलिा गिुनहोसर) र परिशे् वरबाट रनत्िकरूपिा पुिजनन्ि पाउिु पछन (यूहन् िा १:१३;  रोिी ८:१६ सैँग 

तुलिा गिुनहोसर)। प्रेररत पावल र प्रेररत यूहन् िा र्दवु को लानग िुनि भिको कुि  नविेर् धिन िान् िे व्यनिबाट िारीररकरूपिा 

जनन्िएर र धार्मिक व्यनि भएर पाउिे होइि, तर रनत्िक पिुजनन्ि र ियाैँ जन्िद्वारा प्राप् त हुन्छ। परिशे् वर पनवत्र रत्िाल े

ि  नवश् वासीहरूलाई ियाैँ जीवि दर्दिुभएर नतिीहरूलाई ख्रीष्टको स्वरूपिा पररवतनि गिुनहुन्छ। 

कुि  व्यनि रगतद्वारा परिेश् वरको सन्ताि हुैँर्द ि अर्ानतर प्राकृनतक अर्वा िारीररक वंिबाट िानिस परिेश् वरको सन्ताि हुि 

सक्र्द ि। परिशे् वरको सावनभछि प्रनतञाकाद्वारा िात्र र परिेश् वरको सन्ताि हुैँर्दछ (रोिी ९:६-९)। 

िानिसको िारीररक इ्छा अर्वा उसको तार्दकक रोजाइ, निणनय अर्वा स्वभानवकरूपिा भ्रष्ट िानिसको स्वतन्त्र इ्छाद्वारा 

कुि  व्यनि परिशे् वरको सन्ताि बन् ि सक्र्द ि (रोिी ८:७-८)। परिेश् वरको सावनभछि कृपाद्वारा िात्र र परिेश् वरको सन्ताि 

बन् ि सक्छ (रोिी ९:१४-१८)। रफ ल ेगरेका धार्मिक दक्रयाकलापहरू र असल कािहरूद्वारा िानिस परिेश् वरको सन्ताि 

हुैँर्द ि। परिशे् वरको सावनभछि छिछटद्वारा िात्र र परिशे् वरको सन्ताि हुैँर्दछ (रोिी ९:१०-१३)। 

कुि  व्यनि िानिसको इ्छाद्वारा परिशे् वरको सन्ताि हुैँर्द ि, जसको ितलब पुु र्को िारीररक, यछनिक अर्वा प्रजिि 

रग्रहद्वारा कुि  व्यनि परिेश् वरको सन्ताि हुैँर्द ि। परिेश् वरको सावनभछि रनत्िक पुिजनन्िद्वारा िात्र र परिेश् वरको सन्ताि 

हुैँर्दछ (यूहन् िा १:१३;  यूहन् िा ३:३-८ सैँग तुलिा गिुनहोसर)। 

परिशे् वरको सन्ताि हुि ु

कुि  व्यनिले नवश् वास गरेको क्षणबाट ि  र परिेश् वरको सन्ताि हुि सुु  गर्दनछ! परिेश् वरको जीवि उसको प्राणिा (उसको 

िरीर र रत्िािा) प्रवेि गरेको क्षणबाट ि  र परिेश् वरको सन्ताि हुैँर्दछ र परिेश् वरको राज्यिा प्रवेि गर्दनछ। यूहन् िा १:१२ 

ले  नवश् वासीलाई परिेश् वरको सन्ताि हुि ेहक दर्दइएको छ भन् िाल ेभनवष्यिा परिेश् वरको सन्ताि हुि ेकुरालाई बुझाउैँ र्द ि, 
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तर पूणनतािा परिशे् वरको सन्ताि हुि ेहकलाई बुझाउैँछ, जसको ितलब पूणनरूपिा नसि भएको रत्िा र पणूनरूपिा पररवतनि 

भएको िरीर हो। 

िुनि भिेको नबन्र्द ुहोइि तर धको हो। िुनि भिेको इसाई जीविको सुु वातको एउटा घटिा होइि, तर यो त ख्रीष्टको र्दोस्रो 

रगििसति  चनलरहिे निरन्तर प्रदक्रया हो। कुि  व्यनिले नवश् वास गिेनबनत्तक  िुनि सुु  हुैँर्दछ। तर िृत्युबाट िरीरको 

पुिु त्र्ाििा िात्र िुनि सतपणूनरूपिा पूरा हुैँर्दछ। त्यस गरी, परिशे् वरको सन्ताि हुिे कुरा कुि  व्यनिल ेख्रीष्टलाई रफ्िो 

दयर्दय र जीवििा ग्रहण गरेपनछ सुु  हुैँर्दछ। त्यसपनछ, र परिेश् वरको सन्ताि हुन्छ र उसैँग पूणन र नसिरूपिा परिेश् वरको 

सन्ताि हुि ेईश् वीय हक हुन्छ। यो कुरा ख्रीष्टको र्दोस्रो रगिििा र्ाहा हुिेछ, जुिबेला उसको रत्िा पूणनरूपिा नसि हुिछे 

(१ यूहन् िा ३:१-३) र उसको िरीर पूणनरूपिा पररवतनि हुिछे (दफनलप्पी ३:२१)। पृ्वीिा उसको जीविभरर ि  र पनहल्य  

स िानन्तकरूपि जे भइसकेको छ, त्यसको निनतत उि नवश् वासी निरन्तर नसि र पररवतनि भइरहिछे। 

निष्कर्न - परिेश् वरको सन्ताििा पररवतनि हुि ेकाि तात्कानलक (सुु को नबन्र्द)ु र नबस्तार  हुिे (निरन्तर बढ्िे धको) प्रदक्रया 

र्दवु  हो। हािी नवश् वासीहरू परिेश् वरबाटको जीवि (पनवत्र रत्िा) हाम्रो प्राणिा प्रवेि गरेको क्षणिा ि  परिशे् वरका सन्ताि 

हुैँर्दछछ ैँ। त पनि, यो पररवतनि भनवष्यिा हािीले ख्रीष्टलाई रििे-साििे र्दे्र्दा िात्र पूरा हुिेछ। त्यही कारणले गर्दान प्रेररत 

यूहन् िाल े'परिेश् वरको सन्ताि बन् िु'को सट्टािा 'परिेश् वरको सन्ताि हुिछे' भन् िे िब्र्दहरू प्रयोग गर्दनछिर। 
 

ि. बाइबल पर्द कण्ठ र पुिरावलोकि 

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

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

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

जाैँ्िुहोसर। 
 

४ बाइबल अध्ययि (७० नििेट)                  [िण्डली] 

िण्डलीको अगवुापि : १ पत्रसु ५:१-७ 
 

१ पतु्रस ५:१-७ लाई सब  निलरे अध्ययि गिन बाइबल अध्ययिको पाैँच चरणहरू भएको नवनध प्रयोग गिुनहोसर। 

यो बाइबल अध्ययिको अनभप्राय िण्डली अगुवापिको बारेिा ियाैँ करारको निक्षालाई गनहरोरूपिा बुझ्िु हो। 

पररभार्ाहरू: 

बाइबलका केही अिुवार्दहरूल े केही अगुवाहरूको लानग प्रयोग भएका िलू ग्रीक िब्र्दहरूलाई सही दकनसिले अिुवार्द 

िगरेकोले, यो अध्ययििा ती ग्रीक िब्र्दहरूलाई निल्र्दो र सुहाउैँ र्दो ढङ्खगिा अिुवार्द गि ेकोनसस गररएको छ। 

(१) ग्रीक भार्ाको 'प्रेसबुटेरोस' (presbuteros) भन् िे एकवचि िब्र्द र 'प्रेसबुटेरोइ' (presbuteroi) भन् िे बहुवचि 

िब्र्दहरूलाई सुहाउैँ र्दो ढङ्खगिा 'एल्डर' र 'एल्डरहरू' भिी अिवुार्द गररएको छ, जसल ेिण्डलीको अगुवापिको कायानभारलाई 

बुझाउैँछ। ती िब्र्दहरूलाई 'पजूाहारी' (पूजाहारीहरू) अर्वा 'पास्टर' (पास्टरहरू) भिी अिुवार्द गररएको छ ि, जसल े

रधुनिक परतपरागत िण्डलीहरूको िनि भएको पर्दहरूलाई जिाउैँछ। 

(२) ग्रीक भार्ाको 'इनपस्कोपस' (episkospos) भन् िे एकवचि िब्र्द र 'इनपस्कोपोइ' (episkopoi) भन् िे बहुवचि 

िब्र्दहरूलाई सुहाउैँ र्दो ढङ्खगिा 'र्देिरेि गिे व्यनि' भिी अिवुार्द गररएको छ, जसले एल्डरहरूको नजतिेवारीहरू अर्वा 

कािहरूलाई बुझाउैँछ। ती िब्र्दहरूलाई 'नबिप' (नबिपहरू) भिी अिुवार्द गररएको छ ि, जसल े रधुनिक इनपस्कोपल 

(संरचिात्िक) िण्डलीहरूिा हुिे उ् च पर्दहरूलाई बुझाउैँछ। 

(३) ग्रीक भार्ाको 'पोइििे' (poimen) भन् ि ेएकवचि िब्र्द र 'पोइिेिेस' (poimenes) भन् ि ेबहुवचि िब्र्दहरूलाई सुहाउैँ र्दो 

ढङ्खगिा 'गोठालो' र 'गोठालोहरू' भिी अिुवार्द गररका छिर, जसले एल्डरहरूको नजतिेवारी र कािलाई जिाउैँछ। 

नतिीहरूलाई 'पास्टर' (पास्टरहरू) भन् िे िब्र्दहरूिा अिुवार्द गररएका छ ििर, जसल ेरधुनिक परतपरागत िण्डलीहरूिा हुिे 

िनिको पर्दहरूलाई जिाउैँछ। 
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(४) ग्रीक भार्ाको 'इनपस्कोनपयो' (episkopeo) भन् िे िब्र्दलाई (१ पतु्रस ५:२) 'र्देिरेि गिुन' अर्वा 'र्देिरेि गिे बन् िु' भिी 

अिुवार्द गररएको छ। 

(५) ग्रीक भार्ाको 'पोइिाइिो' (poimaino) भन् ि ेिब्र्दलाई (प्रेररत २०:२८;  १ पतु्रस ५:२०) 'गोठालो गिुन' अर्वा 'गोठालो 

हुिु' भिी अिुवार्द गररएको छ। 

'कायनभार' भिेको अनभनर्ि भएको अर्वा सुनतपएको सेवा हो। योसैँग नजतिेवारीहरू (कािहरू) जोनडएका हुन्छिर र 

नजतिेवारीहरूका क्षेत्रहरूिा अनधकार प्रत्यायोजि गररएको हुन्छ। बाइबलअिुसार भन् िे हो भिे िण्डलीको अगुवापिको 

एकिात्र कायनभार भिेको एल्डर (एल्डरहरू) हो (प्रेररत ११:३०;  १४:२३: २०:१७;  १ नतिोर्ी ५:१७;  तीतस १:५;  याकूब 

५:१४;  १ पतु्रस ५:१)। 

सेवाको कायनभारहरू यी हुिर: निसेिरीहरू, विाहरू (घोर्णा गिेहरू), प्रचारकहरू, गोठालाहरू र निक्षकहरू (एदफसी 

५:११-१२), नडकिहरू (प्रेररत ६:१-७), अगुवाहरूको सिूह, जवाि अगुवाहरू रदर्द। सेवाको कायनभारहरू एल्डरहरूद्वारा 

नियुि गररन्छिर र नतिीहरूलाई ती एल्डरहरूप्रनत उत्तरर्दायी हुिुपि ेगरी नजतिेवारीहरू सनतपएका हुन्छिर। जेजस्तो भए 

तापनि बाइबलिा 'अगुवापि' भिेको 'सेवा' हो र कनहले पनि त्यो िनि अभ्यास गिे पर्द होइि (ित्ती २०:२५-२८;  १ पतु्रस 

५:२-३)! 

िण्डलीलाई एउटा अगुवाल े (एल्डर, पास्टर अर्वा पूजाहारीले) िात्र कनहले पनि डो् याउिे काि गिन िहुिे भएकोल ेकेही 

घरेलु सङ्खगनतहरूलाई निलाएर एउटा झुण्ड बिाउिपुछन र त्यहाैँ एल्डरहरूको सिूहल ेअगुवाइ गिुनपछन। व्यवहाररक हुि ेगरी 

अवस्र्ाअिुसार एउटा झुण्डिा तीिर्देनि रठ घरेल ुसङ्खगनतहरू हुिुपछन र त्यसलाई कततीिा तीि जिा एल्डरहरूल ेडो् याउिे 

काि गिुनपर्दनछ। झुण्ड वृनि हुैँर्द  गएपनछ कततीिा तीि जिा एल्डरहरू निलरे ियाैँ झुण्ड नििानण गिुनपर्दनछ, जहाैँ केही घरेल ु

सङ्खगनतहरू सनतिनलत भएको हुिुपछन। यसरी हरेक िण्डलीलाई सािोरूपिा व्यवस्र्ा गिुनपर्दनछ र बाइबलीय अगुवापि 

वास्तविा यही हो। 

चरण: १ - पढ्िहुोसर।                               परिशे् वरको वचि 

रउिुहोसर, हािी सब  निलेर १ पतु्रस ५:१-७ पढछ ैँ। 

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

चरण: २ - पत्ता लगाउिहुोसर।                        अवलोकिहरू 

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

तपाईंको सिझ वा दयर्दयलाई स्पिन गछन? 

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

त्यसलाई रफ्िो िोटबुकिा ले् िुहोसर। 

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

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

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

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

१ पत्रसु ५:२-३ 

िोज १ - एल्डरहरूका निनतत तीि वटा िब्र्दहरू प्रयोग गररएका छिर। 

हरेक एल्डरसैँग र्दईु वटा कािहरू हुन्छिर। 

बाइबलिा एल्डरहरूका निनतत तीि वटा िब्र्दहरू उल्लेि भएका छिर: एल्डर (ग्रीक: प्रसे्बुटेरोइ) (प्रेररत २०:१७;  १ नतिोर्ी 

५:१७;  १ पतु्रस ५:१), गोठालाहरू अर्वा पास्टरहरू (ग्रीक: पोइिाइिो) (दक्रयापर्द) (प्ररेरत २०:२८;  १ पतु्रस ५:२), र 

र्देिरेि गिेहरू (ग्रीक: इनपस्कोनपओ) (दक्रयापर्द) (प्रेररत २०:२८;  १ पतु्रस ५:२)। 
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एल्डरहरूको सिहू (सनिनत) 

ियाैँ करारको इसाई िण्डलीिा अगुवाहरूको तहगत संरचिा नर्एि! ियाैँ करारको िण्डली झुण्डलाई एउटा िात्र अगुवाल े

(पास्टरले अर्वा पूजाहरील)े अगुवाइ गर्दरि्यो, तर िानिसहरूको सिूहल े अगुवाइ ग्यो, जसलाई 'एल्डरहरूको सिूह' 

अर्वा एल्डरहरूको पररर्र्दर भनिन््यो (ग्रीक: प्रेसबुटेररयोि) (१ नतिोर्ी ४:१४)। नतिीहरूका कािहरूलाई गोठालाहरू 

अर्वा पास्टरहरू अर्वा र्देिरेि गिेहरूका काि भिेर व्या्या गररन््यो (प्रेररत २०:२८;  १ पतु्रस ५:२)। िण्डलीको 

अगुवापि भिेको एउटा व्यनिको नविेर्ानधकार होइि, तर यो त िानिसहरूको (एल्डरहरूको) सिूह हो, जसलाई 

एल्डरहरूको सनिनत अर्वा एल्डरहरूको पररर्र्दर भनिन्छ। 

एल्डरको उिरे 

एल्डर (प्रसे्बुटेरोस) भन् ि ेप्रानचि ग्रीक िब्र्दल ेसिुर्दायिा अिभुव भएको पाको िानिसलाई बुझाउिे भए तापनि पुरािो करार 

र ियाैँ करारको सियिा यसले वृि िानिसलाई बुझाउैँ र्द ि। पुरािो करारिा उल्लेनित 'एल्डर' िब्र्दल े परुािो करारिा 

परिेश् वरका जिहरूको िाझिा (इस्राएलिा) सेवाको कायनभार सतहाल्िे अगुवाहरूलाई बुझाउैँछ (प्रस्र्ाि १८:१३-२६;  गन्ती 

११:१६-१७;  व्यवस्र्ा १:९-१८)। र ियाैँ करारिा 'एल्डर' भन् िे िब्र्दले ियाैँ करारिा परिेश् वरको जिहरूिा (िण्डलीिा) 

सेवाको कायनभार सतहाल्िे अगवुालाई बुझाउैँछ (प्रेररत ११:३०;  १४:२३;  २०:१७,२८;  १ नतिोर्ी ५:१७;  तीतस १:५-६;  १ 

पतु्रस ५:१-४)। कही ैँ पनि नविरे् उिेरको रवश्यिालाई ितनको रूपिा िाग गररएको छ ि। पुरािो करार र ियाैँ करार र्दवु  

सियावनधको एल्डरहरूसैँग नविेर् योग्यताहरू र नजतिेवारीहरू हुन्र् ेर नतिीहरूल ेिानिसहरूको सेवा गिुन प्यो। अनहल,े 

यदर्द कुि  जवाि िानिससैँग बाइबलल ेिागअेिुसारको योग्यताहरू छ भिे, यस अर्निा एल्डर हुि सक्छ (िण्डलीिा सेवाको 

कायनभार सतहाल्िे िानिस हुि सक्छ) (प्रेररत १४:२१-२३;  १ नतिोर्ी ३:६-७;  ४:१२)! तसर्न, 'एल्डर' हुिको लानग पाको 

उिेर भएको िानिस हुि रवश्यक छ ि, तर रनत्िकरूपिा पररपक् व, अगुवापिको ओहोर्दािा िडा हुि योग्य र िण्डलीिा 

सेवा गिन सक् ि ेव्यनि एल्डर हुि सक्छ। 

१ पत्रसु ५:१ 

िोज २ - प्ररेरत पत्रसुल ेरफूलाई एल्डर भिकेा छिर। 

प्ररेरतहरूल ेएल्डरको काि गरे। 

ख्रीष्टका प्रररतहरू नवश् वव्यापी िण्डलीिा अद्वीतीय काि गिे अनद्वतीय िानिसहरूका सिहू नर्ए। नतिीहरूले यहूर्दीहरू, 

सािरीहरू र अन्यजानतहरूका िाझिा पनहलो िण्डली झुण्डलहरू स्र्ापिा गरे। 

यरूिलेिको प्रर्ि िण्डली झुण्डिा पनि ती प्रेररतहरूले एल्डरहरूक  काि गरे (प्रेररत ६:२-६)। पनछ गएर नतिीहरूले ियाैँ 

िण्डलीहरूिा पनहलो एल्डरहरू नियिु गरे (प्रेररत १४:२३;  तीतस १:५ सैँग तुलिा गिुनहोसर)। 

यद्यनप पतु्रस प्रेररत भए तापनि नतिी अरू स्र्ािीय िण्डलीहरूिा जाैँर्दा एउटा एल्डरझ ैँ काि गरे। नतिीले िण्डलीहरूलाई 

एल्डरहरूको बारेिा जुि निक्षा दर्दएका नर्ए, रफू पनि त्यही निक्षाको अनधििा बसे। नतिले रफूलाई ठूलो बिाएर अरू 

िण्डलीहरू र एल्डरहरूिानर् प्रभुत्व जिाएििर!  

चरण: ३ - प्रश् ि                              व्या्याहरू 

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

१ पत्रस ५:१-७ िा भएका सब  सत्यताहरू बुझ्ि कोनसस गरछ ैँ र त्यहकाैँ अझ  िबुझेका कुराहरू छिर भिे प्रश् ि सोधछ ैँ। 

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

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

प्रश् िहरू सब को सािु बाैँ्ि लगाउिुहोसर।) 

छलफल गिुनहोसर - (त्यसपनछ, ती प्रश् िहरूिध्य े केही उपयोगी प्रश् िहरूको बारेिा सिूहिा छलफल गर्दर उत्तरहरू पत्ता 

लगाउि कोनसस गिुनहोसर।) 

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

दर्दइएको छ।) 
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१ पत्रसु ५:४ 

प्रश् ि १ - (ख्रीष्ट) िण्डलीको पक् का (पणून) अगवुा को हो? 

ित्ती १६:१८;  एदफसी १:२२;  १ पतु्रस २:२५;  ५:४ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - ित्ती १६:१८ िा यिेूल ेभन् िुहुन्छ, एयो चट्टाििानर् ि िेरो िण्डली स्र्ापिा गिछुे।ए 

िण्डलीको िानलक यिे ूहुिहुुन्छ। 

उहाैँ यसो भन् िुहुन्छ, एयो िण्डली िेरो हो।ए नवश् वव्यापी िण्डली अनि संसारका नवनभन् ि ठाउैँिा भएका स्र्ािीय िण्डलीहरू 

त्यसका अगुवाहरू अर्वा सर्दस्यहरूका होइििर, तर ती सब  येिूको िण्डली हुिर। उहाैँले त्यसलाई रफ्ि  रगतले दकन् िुभयो 

(प्रेररत २०:२८)। यो अनभव्यनिलाई तलुािा गिुनहोसर: एपरिेश् वरका बगालए (१ पतु्रस ५:२)। 

िण्डलीको नििानणकतान यिे ूहुिहुुन्छ। 

येिूल ेअझ  यसो भन् िुहुन्छ, एि िेरो िण्डली नििानण गछुन।ए निसेिरीहरू, िण्डलीका अगुवाहरू अर्वा अरू कुि  िानिसहरूल े

रफ्ि  प्रयासिा स्र्ािीय िण्डली नििानण गर्दरििर। येिूले ि  हरेक िण्डली नििानण गिुनहुन्छ र िानिहरूलाई त्यहाैँ रफ्िो 

सेवकहरूको रूपिा प्रयोग गिुनहुन्छ (१ कोररन्र्ी ३:५-११)। येिू नख्रष्टनबिा हािील ेअिन्तसति िहत्व हुिे कुि  काि गिन 

सक्र्द िछ ैँ (यूहन् िा १५:५)! 

िण्डलीको निर यिे ूहुिहुुन्छ। 

एदफसी १:२२ िा परिेश् वरले येिू ख्रीष्टलाई सृनष्टको हरेक र्ोकको िानर् सार्  िण्डलीको निर नियुि गिुनभयो। पृ्वीको कुि  

िानिसले यो स्र्ाि नलि सक्र्द ि! यिेू ख्रीष्ट एक्ल  नवश् वाव्यापी िण्डली र हरेक स्र्ािीय िण्डलीको िु् य गोठालो (पास्टर) 

हुिुहुन्छ (१ पतु्रस ५:४)। यिेू ख्रीष्ट िात्र हाम्रो रत्िाको र्देिरेि गिे (नबिप) हुिुहुन्छ (१ पतु्रस २:२५)। 

यसर्न, नवश् वव्यापी िण्डली र हरेक स्र्ािीय िण्डलीको नििानणकतान, िानलक र निर अनहल ेअनि सर्दा-सवनर्दाको लानग येि ू

ख्रीष्ट ि  हुिुहुन्छ! उहाैँ एकजिा िात्र नवश् वव्यापी िण्डली र हरेक स्र्ािीय झुण्डको पक् का,पणून र अिन्त अगुवा हुिुहुन्छ। 

१ पत्रसु ५:१ 

प्रश् ि २ - (प्ररेरतहरू) िण्डलीको रधारभतू (ससं्र्ापक) अगवुाहरू को हुिर? 

एदफसी २:२०;  प्रकाि २१:१४;  १ पतु्रस ५:१ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - 

यिेकूो प्ररेरतहरू िनतहानसक िण्डलीको ससं्र्ापकहरू हुिर। 

प्रेररतहरूले यहूर्दीहरूलाई सुसिाचार प्रचार गरे र नतिीहरूका िाझिा प्रर्ि िण्डली स्र्ानपत भयो (प्रेररत २:१४,३७-४२)। 

सािरीहरूका िाझिा प्रर्ि िण्डली स्र्ापिा हुैँर्दा ती प्रेररतहरू अपररहायन िानिसहरू नर्ए (प्रेररत ८:१४-१७;  प्रेररत ९:३१ 

सैँग तुलिा गिुनहोसर)। अन्तिा, प्रेररतहरूल ेअन्यजानतहरूका िाझिा पनि सुसिाचार प्रचार गरे अनि नतिीहरूका िाझिा 

प्रर्ि िण्डली स्र्ापिा भयो (नसजररयािा: प्रेररत १०-११ अध्याय;  पावलको पनहलो प्रचार यात्रािा: प्रेररत १३-१४ 

अध्याय)। 

यिेकूा प्ररेरतहरू िण्डलीका ससं्र्ापक अगवुाहरू नर्ए। 

प्रेररतहरू र अगिविाहरूको जगिा िण्डली नििानण भएको छ भिी बाइबलले बताउैँछ (एदफसी २:२०)। प्रेररतहरू भिेको 

येिू ख्रीष्टका ११ जिा चेलाहरू र पावल हुिर। नतिीहरू स्वयिर येिू ख्रीष्टद्वारा छानिएका, बोलाइएका र पठाइका िानिसहरू 

हुिर (िकून स ३:१३-१५;  यूहन् िा १७:१८;  २०:२१)। नतिीहरू येिूको िृत्यु र पुिु त्र्ािको गवाहीहरू हुिर (लूका २४:४५-

४८;  प्रेररत १:२१-२२)। नििन्त्रणालाई अस्वीकार गिन सदकएला तर बोलावटलाई पालिा िगरीकि अस्वीकार गिन सककर्द ि। 

बोलावटप्रनत रञाकाकारी हुि पछन (प्रेररत ९:१५;  २२:१४-१५;  २६:१६-१८;  रोिी १:१४;  १ कोररन्र्ी ९:१,१६;  गलाती 

२:७-९)। ती प्रेररतहरूले यहूर्दीहरू, सािरीहरू र अन्यजानतहरूका िाझिा प्रर्ि िण्डली झुण्डहरू स्र्ापिा गरे (प्रेररत १:८;  

९; ३१;  १०:२४-२५;  ११:१४-१८)। बारिाबास, नतिोर्ी तीतस र नसलासजस्ता प्रेरणा पाएका प्रचारकहरूल े

(अगिविाहरूले) नतिीहरूलाई सहायता गरे (प्रेररत १५:३२)। ती प्रेररतहरू र नतिीहरूका सहयोगीहरूल े अन्यजानत 

िण्डलीहरूिा पनहलोपटक संस्र्ागत अगुवाहरू नियिु गरे जसलाई एल्डहरू भनिन्छ (प्रेररत १४:२३;  तीतस १:५)। ती 

प्रेररतहरूका उत्तरानधकारीहरू छ ििर, दकिभिे प्रेररत १:२१-२२ अिुसार त्यसको निनतत कोही योग्य छ ि! यसर्न, िण्डलो 

संस्र्ापक अगुवाहरू भिेको नति  प्रेररतहरू हुिर (ित्ती १६:१८-१९;  १८:१८;  एदफसी २:२०;  प्रकाि २१:१४)। इनतहासिा 
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हिेे हो भिे बाइबलिा उल्लेनित िानिसहरूको िु्य सिूहहरूिा नतिीहरूले प्रर्ि िण्डली झुण्डहरू स्र्ापिा गरे: यहूर्दीहरू 

(पुरािो यहूर्दाको उत्तरी राज्यबाट), सािरीहरू (पुरािो इस्राएलको उत्तरी राज्यका अरूसैँग निनसएका िानिसहरू) र 

अन्यजानतहरू (परुािो करारिा परिेश् वरका जिहरूभन्र्दा बानहरको ठूलो क्षेत्रबाट) (प्रेररत १:८)। 

यिेकूा प्ररेरतहरूल ेिण्डली झणु्डहरूिा एल्डरहरूको काि गरे। 

१ पतु्रस ५:१ िा प्रेररत पतु्रसल ेरफू एल्डर हुैँ भन्र्दछिर। पतु्रसले ग र-यहूर्दीहरूलाई सुसिाचार प्रचार गर्दान, अनि यहूर्दीहरू, 

सािरीहरू र अन्यजानतहरूका िाझिा पनहलो िण्डली झुण्डहरू स्र्ापिा गर्दान र ियाैँ करारका केही पुस्तकहरू ले्  र्दा, नतिल े

प्रेररतको रूपिा काि गरे। त पनि, पतु्रसल े कुि  िण्डलीिा रहैँर्दा अर्वा काि गर्दानचाहह उि िण्डलीको एक एल्डरको 

ह नसयतले काि गरे (१ पतु्रस ५:१)। अरू प्रेररतहरूल ेपनि एल्डरहरूक  ह नसयतल ेकाि गरे (प्रेररत ६:४;  २ यूहन् िा १;  ३ 

यूहन् िा १)। तर नतिीहरूका िु् य काि र बोलाबट भिेको अरू िलुुकहरूिा गई चेलाहरू बिाउिु र अझ धरे  िण्डलीहरू 

स्र्ापिा गिुन भएकोल ेनतिीहरूले ती स्र्ािीय िण्डलीहरूका स्र्ािीय िानिसहरूलाई ि  एल्डरहरू नियिु गररदर्दए (प्रेररत 

१४:२३;  तीतस १:५)। 

एदफसी ५:१-२ 

प्रश् ि ३ - (एल्डरहरू) िण्डलीको ससं्र्ागत अगवुाहरू को नर्ए? 

प्रेररत १४:२१-२३;  १ नतिोर्ी ४:१४;  तीतस १:५;  १ पतु्रस ५:१-२ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - 

यहूर्दी िण्डलीहरूिा एल्डरहरू 

बाइबलिा हािी प्रेररतहरूको संस्र्ाको बारेिा (िकून स ३:१३-१९) र नडकिहरूको संस्र्ाको बारेिा (प्रेररत ६:१-७) पढ्छछ ैँ, 

तर हािी यहूर्दीहरूका िाझिा भएका िण्डलीहरूिा एल्डरहरूको संस्र्ाको बारेिा पढ्र्द िछ ैँ। यरूिलेिको िण्डलीको 

एल्डरहरूको बारेिा पनहले प्ररेरत ११:३० िा चचान गररएको छ, त्यसपनछ प्रेररत १५:२ िा चचान गररएको छ, तर 

नतिीहरूको संस्र्ाको बारेिा कही ैँ पनि चचान गररएको छ ि। यसो दकि भयो भिे एल्डरहरूको कायनभार स्र्ायी हुन््यो र त्यो 

यहूर्दीहरूको िाझिा भएका स्र्ािीय िण्डलीहरूको िहत्वपणून कायनभार नर्यो। ती एल्डरहरू पनहले ि  पुरािो कराको 

सियिा परिेश् वरका जिहरूको रनधकाररक (औपचाररक) अगुवाहरू नर्ए। ती यहूर्दी एल्डरहरू दक त स्र्ािीय 

घरािाहरूको िु्य व्यनि हुन्र्े अर्वा यहूर्दी सिाजिा त्यस्त  िालका िानिसहरू हुन्र्े, जसलाई ती िानिसहरूले ि  

चुनिएको हुन््यो (प्रस्र्ाि ३:१६;  १८:१३-२६;  गन्ती ११:१६-१७;  व्यवस्र्ा १:९-१८)। तसर्न, ती प्रेररतहरूल ेयहूर्दीहरूका 

िाझिा प्रर्ि िण्डली झुण्डहरू स्र्ापिा गर्दान, नतिीहरूका िाझिा पनहलेर्देनि ि  एल्डरहरू कहलाइएका िानिसहरूलाई उि 

ियाैँ संस्र्ािा कुि  औपचाररक संस्र्ानबिा ि  यर्ावतर रानियो र त्यस ल ेप्रेररतको पसु्तकिा त्यसबारेिा िास  चचान गररएको 

छ ि। 

अन्यजानत िण्डलीहरूिा एल्डरहरू 

अन्यजानत िण्डलीहरूिा एल्डरहरूको संस्र्ा स्पष्टसैँग चचान गररएको छ, दकिभिे नतिीहरूसैँग एल्डरहरूको संस्र्ा नर्एि। 

तसर्न, ती अन्यजानत िण्डलीहरू स्र्ापिा गि ेप्रेररतहरू अर्वा नतिीहरूका सहकिीहरूल ेिण्डलीहरूि एल्डरहरू नियिु गरे 

(प्रेररत १४:२३;  तीतस १:५)। 'नियुि गिुन' भन् ि ेिब्र्दको िानब्र्दक अर्न हात उठाउि लगाएर चुन् िु भन् ि ेहुन्छ, तर त्यो अर्न 

यहाैँ लागू हुि सक्र्द ि, दकिभिे पावल र बारिाबास त्यसरी छानिएका होइििर। उि िब्र्दको अर्न चुिाउको ढाैँचा अर्वा 

अनभर्ेकको स्वु प निधानरण िगररकि चुन् िु, नियिु गिुन अर्वा रा् िु भन् िे हुन्छ। त्यसकारण, हािीले यहाैँ प्रेररतको पुस्तकको 

सुु िा लेनिएजस्त  नवश् वासीहरूले नडकिहरू छािेका र प्रेररतहरूल ेनतिीहरूलाई नियुि गरेझ ैँ होला भिी अिुिाि लगाउि 

सक्छछ ैँ (प्रेररत ६:५-६)। यसर्न, एल्डरहरू इसाई िण्डलीको संस्र्ागत अगुवाहरू नर्ए (तीतस १:५) र सार्  नतिीहरू प्रत्येक 

िण्डलीको रनधकाररक अगुवापििा संस्र्ागत भएका एल्डरहरूको सनिनत, सिूह, सनिनत अर्वा पररर्र्दर नर्ए (ग्रीक: 

प्रेस्बुरटररयोि, १ नतिोर्ी ४:१४)। 

बाइबलको निक्षािा एल्डरहरू 

परिेश् वरले पनवत्र रत्िाद्वारा एल्डरहरू नियिु गिुनहुन्छ। उहाैँले उिीहरूलाई िण्डलीको अगुवाहरू हुिको निनतत नियिु 

गिुनहुन्छ। अनि उहाैँल ेनतिीहरूको नजतिेवारीहरू (कािहरू) पनि निधानरण गिुनहुन्छ। 



© 2009 DOTA                                        निर्दनेिका पुस्तक ३, 'बृहत चेलापि'                                   पृष्ठ सङ्ख्या : 100 
 

पावलल े एदफससिा िण्डलीका एल्डरहरूलाई (ग्रीक: प्रेस्बुटेरोइ)1 बलाउि पठाए (प्रेररत २०:१७) र नतिीहरूले भि,े 

एतपाईंहरू रफ् िा निनत त र रफ् िो सिस् त बगालको निनत त सावधाि रहिुहोसर । पनवत्र रत् िाले तपाईंहरूलाई बगालका 

नजत िावाल (ग्रीक: एनपस्कोपोइ) बिाउिुभएको हुिाल े उहाैँले रफ् ि  रगतले दकन् िुभएको परिशे् वरका िण् डलीको हरेचाह 

(ग्रीक: पोइिाइिो) तपाईंहरू गिुनहोसर ए (प्रेररत २०:२८)। 

प्रेररत पतु्रसल ेएनसया िाइिरका (१ पतु्रस १:१) िण्डलीहरूको एल्डरहरूलाई यसरी लेिे: एनतिीहरूको र्देिरेििा (ग्रीक: 

इनपस्कोपोइ) रानिएको परिेश् वरका बगालको हरेचाह (ग्रीक: पोइिाइिो) गरए (१ पतु्रस ५:२)। 

तसर्न, र्दबु  प्रेररतहरूल े स्पष्टसैँग नसकाउैँछिर, दकि िण्डलीको अगुवापिलाई 'एल्डरहरू' भनिन्छ (प्रेररत ११:१;  

१५:२,४,६,२२;  १४:२३;  २०:१७;  १ नतिोर्ी ४:१४;  ५:१७;  १ पतु्रस ५:१) र नतिीहरूका काि भिेको हरेचाह गिुन 

(गोठालोपि) र र्देिरेि गिुन हो (प्रेररत २०:२८;  १ नतिोर्ी ३:११;  १ पतु्रस ५:२)। यसले यो कुरा स्पष्टसैँग र्देिाउैँछ, दक ियाैँ 

करारिा 'एल्डरहरू', 'गोठालाहरू' अर्वा 'हरेचाह गिेहरू' र 'र्देिरेि गिेहरू' अवस्र्ाअिसुार पररवतनि हुिे गरर प्रयोग 

गररन्छ। 

परतपरागत अनि रधुनिक िण्डलीहरूले बाइबलिा प्रयोग गिे 'पूजाहारीहरू', 'नबिपहरू' र 'पास्टरहरू' भन् िे िब्र्दहरू ग्रीक 

र ल्यारटि भार्ाको 'एल्डरहरू', र्देिरेि गिेहरू र हरेचाह गिे गोठालाहरूजस्ता िब्र्दहरूबाट नलएका हुिर। ियाैँ करारको 

सियिा ती िब्र्दहरूल ेएल्डरको कायनभार र नतिीहरूका र्दइु वटा कािहरूलाई िात्र बुझाउैँ ्यो! तर िण्डली इनतहासिा हिे े

हो भिे र्दोस्रो र तेस्रो िताब्र्दीिा रइपगुेपनछ ती र्दइु वटा िब्र्दहरूलाई र्दइु तहका पर्दहरू जिाउि र्ाल!े निर्देनिका ४, 

पररनिष्ठ १९ हिेुनहोसर: अगुवापि: इसाई िण्डलीिा अगुवापिको िनतहानसक नवकास। 

ियाैँ करारको िण्डलीिा अगवुाहरूको तहतग अगुवाहरू नर्एििर! त्यहाैँ एल्डरहरूको सिहू िात्र हुन््यो, जसलाई प्रत्यके 

स्र्ािीय िण्डलीको एल्डरहरूको सनिनत भनिन््यो र नतिीहरूल ेउि िण्डलीिा अगुवापिको नजतिेवारी निभाउैँर्े। एल्डर 

भन् िे िब्र्दले अगुवाको रनत्िक पररपक् वता, अिुभव अनि उसको रञाकाको ठूलो इितलाई प्रकट गर्दनछ। 'र्देिरेि गिेहरू' र 

'हरेचाह गिेहरू' जस्ता िब्र्दहरूले एल्डरहरूको कािको स्वभावलाई व्या्या गर्दनछ। तसर्न, िण्डलीको सब  एल्डरहरू रफ्िो 

िण्डलीको र्देिरेि गि ेर हरेचाह गि ेिानिसहरू हुिुपर्दनछ। सब  एल्डरहरूल ेरफ्िो िण्डलीिा पास्टरीय सेवकाइ, निक्षा दर्दि े

काि र व्यवस्र्ा निलाउि ेकाि गिुनपर्दनछ। 

प्रश् ि ४ - (छाता ससं्र्ा) ियाैँ करारको सियिा एल्डरहरूभन्र्दा िानर् के हरू कुि  अगवुाहरू नर्ए? 

प्रेररत १५:१-२,४,६,२२;  प्रेररत २०:१७,२८ पढ्िुहोसर 

रटप्पणी - 

(१) एल्डरहरूसैँग बराबर अनधकार नर्यो तर उिीहरूका कािहरू फरक नर्ए। 

केही एल्डरहरू िण्डलीको गनतनवनधहरूिा केनन््र त हुन्र्े भि ेअरू एल्डरहरूल ेप्रचार गि ेर निक्षा दर्दिे काि गर् े(१ नतिोर्ी 

५:१७)। िण्डलीिा उिीहरूको कािहरू फरक-फरक भए तापनि नतिीहरू एक  भएर एल्डरहरूको सनिनत अर्वा 

एल्डरहरूको पररर्र्दर नििानण गरे। उि पररर्र्दर िा एउटा एल्डर अको भन्र्दा उ् च र बढी िहत्वको हुैँर्द ि्यो। 

अनहलेको रधुनिक िण्डलीिा बाइबल कलेज अर्वा ईश् वरिास् त्रीय सेनििारीिा तानलि नलएर रएका अगुवाहरू र 

िण्डलीका अरू साधारण अगवुाहरूको बीचिा स्पष्ट नभन् िता र्देनिन्छ, तर ियाैँ करारका िण्डलीिा यस्तो नभन् िताको 

अनस्तत्व नर्एि। अनहले र्देनिएको जस्तो अनभनर्ि पास्टर र साधारण एल्डरहरूबीचको नभन् िता पनि त्यनतबेला नर्एि। 

त्यनतबेला सब  एल्डरहरूलाई काि गराउैँ र्द  चेला बिाइन््यो र त्यसपनछ उिीहरूलाई िण्डलीको एल्डरहरू नियिु गररन््यो 

(ग्रीक: चेइरोटोनिओ, cheirotoneo) (प्रेररत १४:२१-२३), (ग्रीक: कानर्स्तेिी, kathistemi) (तीतस १:५)। 

(२) एल्डरहरूको पररर्र्दर िा भएका एल्डरहरूल ेएक-अकानको सपुरीवके्षण (निगरािी) गर्।े 

प्रेररत पावलल े एदफससको िण्डलीका एल्डरहरूलाई (Greek: presbuteroi, English: elders) रञाका दर्दए, दक नतिीहरूल े

रफ्िो बगालको िात्र र्देिरेि (वास्ता, ध्याि) दर्दि ेहोइि (Greek: presecho), तर एक-अकानको पनि निगरािी गिुन पिछे 

(प्रेररत २०:१७,२८)। 

                                                           
1
 केही बाइबलहरूिा यहाैँ पे्रस्बुटेरोइ िब्र्दलाई गलतरूपिा पास्टर भिी अिुवार्द गररएको छ, तर त्यो पास्ट होइि, एल्डरहरू हो! 
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त्यसकारण, एल्डरहरूको सनिनतिा कुि  एक एल्डरसैँग अरू एल्डरहरूलाई अनधकार चलाउिे ओहोर्दा नर्एि! नतिीहरूल े

एक-अकानको निगरािी रा् र्े। त्यनतबेला स्र्ािीय िण्डलीिा अर्वा ियाैँ करारको नवश् वव्यापी िण्डलीिा एल्डरहरूभन्र्दा 

िानर् अरू कुि  अगुवाहरू भएको प्रिाण बाइबलिा उल्लेनित छ ि। रधुनिक िण्डलीिा जसरी 'नबिप'ल ेअरू सब  िण्डलीका 

अगुवाहरूलाई सुपरीवेक्षण गछन, त्यस्तो व्यवस्र्ाको अनस्तत्व ियाैँ करारको िण्डलीिा नर्एि! र्देिरेि गिुन भिेको 

सर्दस्यहरूको सन्र्दभनिा एल्डरहरूको काि नर्यो, तर एल्डरहरूको सन्र्दभनिा नबिप भन् िे व्यनिको काि नर्एि। 

(३) यरूिलिेको सभा एल्डरहरूको सनिनतभन्र्दा िानर् रहकेो पररर्र्दर नर्एि। 

प्रेररत १५:१-३५ िा उल्लेनित यरूिलेिको सभा भिकेो नसररयाको एनन्टयोकको अन्यजानत िण्डलीबाट रएका 

नवश् वासीहरू, यहूदर्दया प्रान्तको यरूिलेिको यहूर्दी िण्डलीको एल्डरहरू र ख्रीष्टका प्रेररतहरूको साझा अनि सिूहगत 

प्रनतनिनध-िण्डल नर्यो। उि सभाको उदे्दश्य भिेको यरूिलेि िण्डलीको यहूर्दी नवश् वासीहरूले एनन्टयोक िण्डलीका 

अन्यजानत नवश् वासीहरूलाई यहूर्दी औपचाररक व्यवस्र्ा पालि गिुनपछन भिी भेिेकोले उत्पन् ि भएको सिस्यालाई सिाधाि 

गिुन नर्यो (प्रेररत १५:१;  गलाती १:६-९;  ४:१०,१७;  ५:१-१२;  ६:१२-१६)। उि यरूिलेिको भेला तत्कालीि सब  

स्र्ािीय िण्डलीहरूबाट रएका प्रनतनिनधहरूको भेला नर्एि। अरू िण्डलीहरू िानर् कनहले पनि अनधकार दर्दइएि र 

त्यसरी अरू िण्डलीहरूिानर् अनधकार गिे कुराको कनहले पनि कल्पिा गररएि। 

उि भेलाबाट पाररत गरएका निणनयहरू (Greek: dogmata kekrimata - court terminology) अरू िण्डलीहरूिा 

पठाइयो, तर त्यहाैँ उल्लेनित प्रेररतहरूको सल्लाह-सुझाव पालिा गिुनपिे बलजफती नर्एि दकिभिे नतिीहरूले त्यसलाई 

पाएपनछ िञ् जुर अर्वा अस्वीकार गिन सक्र्े। सब  इसाईहरूले पापहरूबाट अलग बस् िुपि ेयी कुरालाई पालिा गिुनप्यो: 

िूर्मतपूजा र यछि अि नतकताबाट नतिीहरू अलग रहिुप्यो (प्रेररत १६:४)। अनि सब  इसाईहरूल ेयहूर्दीहरूलाई अप्रसन् ि पािे 

कुरालाई हटाउिुप्यो। रफ्िा किजोर भाइहरूको िानतर नतिीहरूल ेकेही कुराहरूिा परहजे गिुनप्यो: रवश्यक कुराहरू 

यी हुिर: िूर्मतलाई चढाएको िािेकुरा र घाटी अठ्याएर िारेको पिुको िासु ििािे (प्रेररत १५:२८-२९;  रोिी १४:१-६ सैँग 

तुलिा गिुनहोसर)। यो कुरा व्यवस्र्ािानर्को प्रश् ि होइि तर प्रेिसतबन्धी प्रश् ि हुिर। 

ियाैँ करारको िण्डलीलाई नियालेर हिे ेहो भिे त्यहाैँ िण्डलीका एल्डरहरूभन्र्दा िानर् कुि  सभा, पररर्र्दर, सतिेलि अर्वा 

प्रनतनिनध-िण्डल नवद्यिाि रहकेो कुि  प्रिाण बाइबलिा भेट्टाउि सककर्द ि। अनहलेका रधुनिक िण्डली सतप्रर्दायहरूिा 

अर्वा नवश् वव्यापी िण्डलीिा नवद्यिाि पररर्र्दर, सभा अर्वा सतिेलिले नतिीहरूका िण्डलीहरूका एल्डरहरूलाई र्देिरेि 

गछन, तर त्यो प्रचलि ियाैँ करारको सियिा नर्एि! 

१ पत्रसु ५:२-४ 

प्रश् ि ५ - (हरेचाह गिुन, र्देिरेि गिुन) एल्डरहरूको सनिनतको पनहलो काि के नर्यो? 

१ पतु्रस ५:२-४;  प्रेररत २०:२८ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - एल्डरहरूको पनहलो काि भिेको परिेश् वरको बगालको हरेचाह गिुन हो। 

एल्डरहरूको काि भिेको 'परिशे् वरको बगालको हरेचाह गिुन र र्देिरेक गरी सेवा गिुन' हो। हरेक िण्डलीिा केवल एक जिा 

'पास्टर अर्वा पूजाहारी' हुिुहुैँर्द ि तर त्यहाैँ एल्डरहरूको सनिनत अर्वा पररर्र्दर हुिुपछन! एल्डरहरूको सनिनतिा भएका 

हरेक व्यनिले िण्डलीिा गोठालो अर्वा पास्टरीय नजतिेवारीहरू नलिपुछन। गोठालोहरू भएकोल े गर्दान, एल्डरहरूल े

िण्डलीलाई र्देिरेि गिुनपछन, जसरी हाम्रो असल गोठालो, येिलूे नवश् वाव्यापी िण्डलीलाई र्दिेरेि गिुनहुन्छ (१ पतु्रस २:२५)। 

नतिीहरूले िण्डलीको रनत्िक वृनि र भलाइको र्दनृष्टकोणद्वारा रफ्िो िण्डलीको सर्दस्यहरूलाई िुवाउिे, सुरक्षा दर्दिे, 

वास्ता गिे र डो् याउि ेकाि गिुनपर्दनछ। एल्डरहरू गोठालाहरू भएकोले गर्दान, नतिीहरूल ेपर्द र ओहोर्दाको अपके्षा गरेर होइि 

तर सेवा गिन िरेो कतनव्य हो र ि ले उर्दाहरण भएर बगाललाई डो् याउिुपछन भन् िे ििोवृनत्तसार् रफ्िो काि अभ्यास 

गिुनपर्दनछ (१ पतु्रस ५:३-४)। हरेक एल्डरले अरू एल्डरहरूिानर् र सार्  िण्डलो सर्दस्यहरूिानर् र्देिरेि गिुनपर्दनछ (प्रेररत 

२०:२८)। यसरी, िण्डलीका सर्दस्यहरू र एल्डरहरू अको कुि  व्यनिसैँगको सतबन्धिा उत्तरर्दायी हुि िडा हुन्छिर। एल्डरहरू 

झूटा निक्षकहरूको नवु ििा सचेत हुिुपर्दनछ (प्रेररत २०:२८-३१)। त्यस गरी एल्डरहरूल े अिार्हरू, नवधवाहरू र ियाैँ 

नवश् वासीहरूलाई वास्ता र प्रेि र्देिाउिे कुरािा ध्याउि दर्दिपुर्दनछ। एल्डरहरूले रोगी-नबरािीहरूलाई भ्ि गई, नतिीहरूका 

निनतत प्रार्निा गिुनपर्दनछ (याकूब ५:१४)। 
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प्रश् ि ६ - (भण्डारेपि) एल्डरहरूको सनिनतको र्दोस्रो काि के हो? 

१ नतिोर्ी ३:४-५;  ५:१७;  तीतस १:७ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - एल्डरहरूको र्दोस्रो काि भिेको परिशे् वरको घरािाको भण्डारेपि गिुन हो। 

एल्डरहरूको र्दोस्रो काि भिेको रफ्िो पररवार र िण्डलीलाई 'अगानड गएर डो् याउिु' अर्वा ' व्यवस्र्ा गिुन' अर्वा ' दर्दिा 

र्देिाउिु' हो (Greek: proistemi) (१ नतिोर्ी ३:५;  ५:१७)। नतिीहरूल ेरफ्िो असल उर्दाहरणद्वारा िण्डलीलाई दर्दिा 

र्देिाउैँछिर। नतिीहरू परिेश् वरको घरको भण्डार (काररन्र्दा), व्यवस्र्ापक अर्वा प्रिासकहरू हुिर (Greek: oikonomoi) 

(तीतस १:६-७)। 

नतिीहरूल े िण्डलीको सर्दस्यहरूका सब  गनतनवनधहरू र धि-सतपनत्तहरूलाई व्यवस्र्ापि गछनिर। उर्दाहरण: नतिीहरूल े

सभाहरू, सुसिाचार प्रचारको काि, चेलापि, तानलिका कायनक्रिहरू र िण्डलीको अन्य सेवकाइहरूको कािलाई व्यवनस्र्त 

पार्दनछिर। यदर्द कुि  एल्डरल ेरफ्ि  पररवार, पत् िी र छोराछोरीलाई रठकसैँग व्यवस्र्ा निलाउि सक्र्द ििर भिे उसल ेिण्डलीको 

अगुवापिको पर्दबाट राजीिािा गरेर पनहल ेरफ्ि  पररवारलाई ध्याि दर्दिु रवश्यक हुन्छ (१ नतिोर्ी ३:४-५)। 

प्रश् ि ७ - (निक्षकहरू) एल्डरहरूको सनिनतको तसे्रो काि के हो? 

१ नतिोर्ी ३:२;  ५:१७;  तीतस १:९ पढ्िुहोसर 

रटप्पणी - एल्डरहरूको तेस्रो काि भिेको परिशे् वरको वचिकको निक्षक हुि ुहो। 

एल्डरहरूको तेस्रो काि भिेको 'निक्षा दर्दिु' र 'प्रचार गिुन' हो। एल्डर बाइबलको सत्यतालाई 'नसकाउि नसपालु हुिुपछन 

(Greek: didaktikos) (१ नतिोर्ी ३:२) र 'प्रचार गिन अनि निक्षा दर्दि सदक्रय' हुिुपछन (Greek: en logo kai didaskalia) 

(१ नतिोर्ी ५:१७)। नतिीहरूले रफूलाई नसकाइएको भरोसायोग्य सन्र्देिलाई कडासैँग पक्रिुपर्दनछ, तादक नतिीहरूले रठक 

नसिान्तहरूद्वारा अरूहरूलाई उत्साह दर्दि सक्छिर र त्यसलाई नवरोध गिेहरूको िण्डि गिुनपर्दनछ (तीतस १:९)। 

एल्डरहरूको यो कािले बाइबलिा भएका हरेक कािलाई सिे्छ। निक्षक भएकोल े गर्दान एल्डरहरूले िण्डलीको 

सर्दस्यहरूलाई परिशे् वरको सतपूणन इ्छा नसकाउि (प्रेररत २०:२७) र सहायता निल्िे अरू कुराहरू नसकाउिको लानग 

(प्रेररत २०:२०) बाइबललाई रठकसैँग प्रयोग गिुनपर्दनछ। नतिीहरू बाइबलिा लेनिएका कुराभन्र्दा बानहर जािुहुैँर्द ि (१ 

कोररन्र्ी ४:६)! नतिीहरूल े सर्दस्यहरूलाई यिेू ख्रीष्टले रञाका गिुनभएको सब  कुराहरू पालि गिन नसकाउिुपर्दनछ (ित्ती 

२८:१९)। नतिीहरूले परिेश् वरको वचि ग र-इसाईहरू र इसाईहरूलाई प्रचार गिुनपर्दनछ। नतिीहरूल े िण्डलीका 

सर्दस्यहरूलाई नसकाउिु पछन, उत्साह दर्दिुपछन र चेताउिी दर्दिुपछन। नतिीहरूल ेछलफल गिुनपछन, स िानन्तक नवर्यहरू निणनय 

गिुनपछन र झूटा निक्षाहरूको िण्डि गिुनपर्दनछ। 

१ पत्रसु ५:२-३ 

प्रश् ि ८ - (सवेा गिुन) एल्डरहरूको सनिनतको चछर्ो काि के हो? 

१ पतु्रस ५:२-३;  ित्ती २०:२५-२८ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - एल्डरहरूको चछर्ो काि भिेको परिेश् वर र िानिसहरूको सेवक बन् िु हो। 

एल्डरहरूको चछर्ो काि भिेको 'सेवक हुि'ु हो। तर यिेूल ेनतिीहरूलाई रफूकहाैँ बोलाएर भन् िुभयो, एनतिीहरूलाई र्ाहा ि  

छ, दक अन् यजानतका िासकहरूल े नतिीहरूिानर् निरङर  कुि िासि गर्दनछिर , र ठूलाठालहुरूल े नतिीहरूिानर् अनधकार 

जिाउैँछिर । नतिीहरूका बीचिा यस् तो हुिछे ि, तर जो नतिीहरूिा ठूलो हुिे इ् छा गर्दनछ, त् यो नतिीहरूको सेवक हुिुपछन। जो 

नतिीहरूिध् य ेपनहलो हुि ेइ् छा गर्दनछ, त् यो नतिीहरूको किारो हुिुपछन, जसरी िानिसको पतु्र पनि सेवा पाउिलाई होइि 

तर सेवा गिन र धेर को छुटकाराको िोल स् वरूप रफ् िो प्राण दर्दि रयोए (ित्ती २०:२५-२८)। परिेश् वर र िानिसहरूको 

सेवक भएकोले गर्दान, एल्डरहरूले अरूहरूको फाइर्दाको लानग कािहरू गिुनपर्दनछ। 

यो कािले एल्डरहरूको अगुवापिको ढाैँचालाई संनक्षप् त पार्दनछ। िण्डलीका अगुवाहरूको अगुवापिको ढाैँचा संसारको 

अगुवाहरूको अगुवापिको ढाैँचाभन्र्दा पूणनरूपिा फरक हुिुपर्दनछ! एल्डरहरूले स्वे्छासार्, स्वतन्त्रसार् र उत्सुकतासार् सेवा 

गिुनपर्दनछ। नतिीहरूल ेरफूलाई सुनतपएका िानिसहरूिानर् िासि गिुनहुैँर्द ि (१ पतु्रस ५:३)! नतिीहरू नवश् वासीहरूको लानग 
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उर्दाहरण हुिुपर्दनछ। रञाकाहरू दर्दएर डो् याउिुको सट्टािा नतिीहरूले उर्दाहरण भएर डो् याउिुपर्दनछ। रफूले सेवा नलिुको 

सट्टािा अरूलाई सेवा गिुनपर्दनछ। 

१ पत्रसु ५:५-६ 

प्रश् ि ९ - एल्डरहरूप्रनत इसाईहरूको ििोवनृत्त कस्तो हुिपुर्दनछ? 

रटप्पणी - 

सीनित पाररएको अनधकार 

परिेश् वरल ेएल्डरहरूलाई अनधकार दर्दिुभएको छ (रोिी १३:१-२), तर नतिीहरूका अनधकारलाई नतिीहरूका कािहरूिा 

सीनित पाररएका छिर (प्रेररत ४:१९-२०;  ५:२९), जसको बारेिा िानर् चचान गररएको छ। अको कुरा के हो भिे एल्डरहरू 

येिू ख्रीष्टको अनधकारिुनि रहकेा हुन्छिर, जसको ितलब नतिीहरू बाइबलको अनधकारको अनधििा हुन्छिर (सही व्या्या), 

पनवत्र रत्िाको अनधििा हुन्छिर (उहाैँले कनहल्य  बाइबलको नवु ििा बोल् िुहुन् ि) र एल्डरहरूको सनिनतको अनधकारको 

अनधििा हुन्छिर। एल्डरहरूलाई जुि कािहरू तोदकएका हुन्छिर, ती क्षेत्रहरूिा एल्डरहरूसैँग अनधकार हुन्छ र िण्डलीका 

सर्दस्यहरू ती एल्डरहरूको अगवुापिको अनधििा बस् िुपछन (१ र्ेसलोनिके ५:१२;  नहबू्र १३:७,१७)। 

जेजस्तो भए तापनि, उि अनधकार िानिसहरूलाई बचाउि, पररवतनि गिन, प्रयोग गिन र रनिर्र दर्दिको लानग हो;  त्यस गरी 

त्यो वचि र रत्िाद्वारा डो् याउि, रनत्िक वरर्दािहरू दर्दि, नविेि कािहरूिा नियिु गिन, नविेर् सेवकाइहरूको निनतत 

बोलाउि, र अन्तिा एल्डरहरूसैँग होइि तर येि ूख्रीष्टसैँग नवश्राि नलिको लानग हो। 

अनधििा 

प्रेररत पत्रसले यसरी नसकाउैँछिर, एत् यस  गरी जवाि हो, बूरापाकाहरूका अधीििा बस।ए १ पतु्रस ५:५ िा भएको 'प्रेस्बुटेरोइ' 

(presbuteroi) भन् िे िब्र्दले पनहले सब  पाका िानिसहरूलाई जिाउैँछ, दकिभि ेयो 'नभओटेरोइ' (veoteroi) भन् ि ेिब्र्दल े

जवाि िानिसहरूसैँग तुलिा गररएको छ। तर, त्यही सियिा यसल ेिण्डलीिा अगुवाइ गि ेएल्डरहरूलाई पनि बुझाउैँछ, 

दकिभिे यस िण्डले एल्डरहरूको सन्र्दभनिा बताउैँछ (१ पतु्रस ५:१-४)! 

पाका िानिसहरूप्रनत र िण्डलीको एल्डरहरूप्रनत अनधििा बस् िे सही ििोवृनत्त हुिुपछन (१ पतु्रस ५:५-६)। त पनि, 

जवािहरूप्रनत पनि अनधििा बस् िुपछन, जसको ितलब पाका िानिसहरू र एल्डरहरू त्यस्त  दकनसिले जवाि िानिसहरूका 

अनधििा बस् िुपर्दनछ। एक-अकानको अनधििा बस् ि ुि  साैँचो इसाई ििोवृनत्त हो (एदफसी ५:२१ सैँग तलुिा गिुनहोसर)! तसर्न, 

पाका िानिसहरू र एल्डरहरूको पनहलो कतनव्य भिेको जवाि िानिसहरूलाई प्रभाव पािुन हो र त्यस गरी जवाि 

िानिसहरूको पनहलो कतनव्य भिेको पाका िानिसहरू र एल्डरहरूलाई प्रभाविा पािुन हो। जवाि नवश् वासीहरू अरूलाई 

नसकाउि सक् िे बन् िको लानग पनहले रफूल े नसक् िुपर्दनछ। जवाि िािनसहरूको र्दोस्रो कतनव्य भिेको पाका िानिसहरू र 

एल्डरहरूको प्रभावअिुसार काि गिुन हो (१ नतिोर्ी ४:१२ सैँग तलुिा गिुनहोसर) अनि पाका िानिसहरू र एल्डरहरूको र्दोस्रो 

कतनव्य भिेको जवाि िानिसहरूको प्रभावअिुसार काि गिुन हो (१ नतिोर्ी ५:१)। पाका इसाईहरू र एल्डरहरूल ेनसकाउि 

सक् िे व्यनिको उर्दाहरण प्रस्तुत गिुनपर्दनछ। 

िम्रता 

परिेश् वरल े िण्डलीको सर्दस्यहरू र अगुवाहरूबाट िाग गिुनहुि े ििोवृनत्त भिेको िम्रता हो। िम्र व्यनि रफ्िो िहत्व, 

क्षिताहरू, उपलब्धीहरू र एल्डर भएकोिा घिण्डले फुल्र्द ि। िम्र ब्यनिल े अहिर र्देिाउैँर्द  बोल्र्द ि। उसल े रफ्िो लानग 

िण्डलीिा िनि र अनधकार र्दाबी गर्दरि (३ यूहन् िा ९-१०)। उसले अरूलाई हो्याउैँ र्द ि र िासि पनि गर्दरि (ित्ती २०:२५-

२८;  १ पतु्रस ५:२-३)। िम्र व्यनिल ेअरूलाई सािो ठान्र्द ि, तर नतिीहरूलाई रफ लाई जस्त  गन्र्दछ (दफनलप्पी २:३-४)। 

चरण ४ - लाग ूगिुन                              प्रयोगहरू 

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

नसकेको कुरा बाै्ँ िहुोसर र ले्  िुहोसर - एकले अको व्यनिलाई दर्दिाग नियाउि लगाऔैँ र १ पतु्रस ५:१-७  बाट सतभानवत 

प्रयोगहरूको सूची बिाउिुहोसर। 

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

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

(हरेक सिूहका िानिसहरूल े फरक-फरक सत्यताहरू पत्ता लगाउिछेिर अर्वा नतिीहरूल े उही सत्यताबाट फरक-फरक 
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प्रयोगहरू बिाउि सक्छिर भन् ि ेकुरा यार्द गिुनहोसर। केही सतभानवत प्रयोगहरूका सूची यहाैँ रानिएको छ।) 
 

१. १ पत्रसु ५:१-७  बाट निकानलएका केही सतभानवत अिपु्रयोगहरू: 

५:१ एक जिा एल्डरल ेअरू एल्डरहरूलाई ख्रीष्टले नतिीहरूलाई तोदकदर्दिुभएको कािहरू पूरा गिनको निनतत निवेर्दि 

गिन सक्छिर। यो निवेर्दि बाइबलिा लेनिएको हुिाल,े िण्डलीको हरेक सर्दस्यले एल्डरहरूला रफ्िा काि पूरा गरूिर भिी 

निवेर्दि गिन सक्छि। 

५:२ यदर्द तपाईं एल्डर हुिुहुन्छ भिे िण्डलीको सर्दस्यहरूको गोठालो बन् िुहोसर। नतिीहरूलाई परिेश् वरको वचिबाट 

िुवाउिुहोसर, प्रार्ानि र सल्लाह-सुझावद्वारा नतिीहरूको सुरक्षा गिुनहोसर र परिेश् वरका प्रनतञाकाहरूद्वारा नतिीहरूलाई उत्साह 

दर्दिुहोसर। िण्डलीका सर्दस्यहरू हराउलािर दक भिी िोजी गिुनहोसर। रोगी, नबरािी र बुढा-बढीहरूलाई भे्ि जािुहोसर। अनि 

नवधवा र अिार्हरूको वास्ता गिुनहोसर।  

५:२  यदर्द तपाईं एल्डर हुिुहुन्छ भिे रे्दिरेि गिे अगुवा भएर सध ैँ िण्डलीका सर्दस्यहरूलाई सेवा गिुनहोसर। पूणन 

स्वे्छाले रफ्िो काि गिुनहोसर तर ु प याैँ-प साको लोभले होइि। सही ििोवृनत्त रा् िुहोसर र सेवाको काििा उत्सुकता 

र्देिाउिुहोसर। 

५:३ यदर्द तपाईं एल्डर हुिुहुन्छ भिे, रफूलाई सुनतपएको नवश् वासीहरूको िानलक भएर नतिीहरूिानर् अनधकार 

चलाउैँर्द  िासि कनहल्य  िगिुनहोसर। 

५:३  यदर्द तपाईं एल्डर हुिुहुन्छ भि,े उर्दाहरण भएर िण्डलीलाई डो् याउिुहोसर, तादक हरेकल ेतपाईंलाई पछ्याओसर। 

५:३,५ जवाि िानिसहरू र पाका िानिसहरू एक-अकानको अनधििा बस् ि पछन। पाका िानिसहरूको पनहलो कतनव्य भिेको 

जवािहरूलाई प्रभाव पािुन हो अनि जवािहरूको पनहलो कतनव्य भिेको पाका िानिसहरूलाई प्रभाव पािुन हो। जवािहरूको 

र्दोस्रो कतनव्य भिेको पाका िानिसहरूको प्रभावअिुसार काि गिुन हो र पाका िानिसहरूको र्दोस्रो कतनव्य भिेको जवाि 

िानिसहरूको प्रभावअिुसार काि गिुन हो। 

५:६  एल्डर होसर वा िण्डलीको सर्दस्य होसर;  तपाईंले परिशे् वरको िनििाली हातको िुनि रफूलाई िम्र तुल्याउिुहोसर। 

५:७  एल्डर होसर वा िण्डलीको सर्दस्य होसर;  तपईंला रफ्िो नचन्तादफक्री परिशे् वरलाई दर्दिहुोसर दकिभिे उहाैँल े

तपाईंको वास्ता गिुनहुन्छ। 

२. १ पत्रसु ५:१-७ बाट निकानलएका केही व्यनिगत अिपु्रयोगका उर्दाहरणहरू: 

ि हाम्रो िण्डलीको जवािहरूको अगुवा र निक्ष हुैँ। इसाई अगवुाले सेवा गरेर िानिसहरूलाई डो् याउैँछ भन् िे पाठ ि ल ेरज 

नसकेको छु। अझ  भन् ि े हो भिे अगुवाले उर्दाहरण भएर अरूलाई डो् याउैँछ। ि यस्त  अगुवा हुि चाहन्छु। ि रफूलाई 

सनतपएको िानिसहरूलाई िासि गर्दर्दि, तर ि रफ्िो काि स्वे्छाल,े उत्सुकतासार् र नविरे्गरी िम्रतासार् गर्दनछु। 

ि िेरो िण्डलीको एल्डर हुैँ। रज िलाई बाइबलले यो कुरा यार्द दर्दलायो, दक िेरो काि भिेको नविेर् गरी परिेश् वरका 

जिहरूको हरेचाह गिुन र परिशे् वरको दक्रयाकलापको काररन्र्दा (भण्डारे) हुिु हो। परिेश् वरको दक्रयाकलापहरूले परिेश् वरको 

िानिसहरूको सेवा गरेको हिेुन िेरो कतनव्य हो। परिशे् वरको कािहरूको लानग उहाैँका जिहरूलाई र्दुु पयोग गररिु हुैँर्द ि। ि ल े

हरू एल्डरहरूलाई यो कुरा यार्द दर्दलाउिुपछन, दक हािील ेपरिेश् वरका िानिसहरूलाईइ िासि गिुन हुैँर्द ि र हाम्रो लक्ष्यहरू 

पूरा गिनको निनतत नतिीहरूलाईइ प्रयोग गिुनहुैँर्द ि। ि ले िानिसहरूको वास्ता गिुनपर्दनछ, र िेरो व्यनिगत उर्दाहरणद्वारा 

नतिीहरूलाई उत्साह दर्दिे र अनभप्रेरणा दर्दि ेगिुनपर्दनछ। 

 

चरण : ५ - प्रार्निा                                    प्रनतदक्रया 

एदफसी ४:१-१६ िा परिेश् वरले नसकाउिुभएको एउटा सत्यताको लानग हािी सब  पाल पालो प्रार्निा गरछ ैँ। 

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

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

भन् िे कुरा यार्द गिुनहोसर। 
 

  

  

५ प्रार्निा (८ नििेट)                               अन्तरनबन्ती प्रार्निा 
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अरूहरूको लानग प्रार्निा गिुनहोसर 
  

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

६ गहृकायनको तयारी (२ नििेट) 

अको पाठको निनतत 
  

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

लगाउिुहोसर।) 

१. प्रनतविता - चेलाहरू बिाउिे काििा प्रनतवि हुिुहोसर। अको व्यनिसैँग अर्वा िानिसहरूको सिूहिा १ पतु्रस ५:१-७ 

बाट प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा बाइबल अध्ययि गिुनहोसर। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - व्यवस्र्ा ११:१३-२१;  १३:१-५;  १६:१८-२०;  १७:१४-२०;  १८:९-१३;  १८:१४-२२ 

बाट प्रत्येक दर्दि परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउिुहोसर। िि पि ेसत्यता पत्ता लगाउिे नवनध प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणी 

बिाउिुहोसर। 

३. पर्द कण्ठ गिुनहोसर - िुनि नसत्त को उपहार हो - एदफसी २:८-९ 

 रफूले कण्ठ गरेका पाैँच बाइबल पर्दहरू र्द निक पिुरवलोकि गिुनहोसर। 

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

(भजिसङ्खग्रह ५:३)। 

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

पाएका कुराहरू, बाइबल पर्द कण्ठ गरेको कुराहरू, बाइबल अध्ययि गर्दनको कुराहरू र यो तयारीको कुराहरू ले् िुहोसर। 
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पाठ ३५ 

१ प्रार्निा 

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

२ रराधिा  (२० नििेट)                    [ििोवनृत्तको अनभव्यनि] 

परिशे् वरको उपनस्र्नतको चाहिा गिुन 
 

 

नवर्य: परिशे् वरको उपनस्र्नतको चाहिा गर्दर रराधिा गिुन 

प्रस्र्ाि ३३:१२-१७;  रोिी ८:३१-३४ पढ्िुहोसर। 

१. परिशे् वरल ेतपाईंलाई कुि  कािको निनतत बोलाउिहुुैँर्दा निततनलनित कुराहरू गिुनहोसर। 

तपाईंलाई परिशे् वरका तररकाहरू नसकाउिुहोसर भिी उहाैँसैँग अिरुोध गिुनहोसर। 

तपाईंल ेअरूहरूलाई नसकाउिअुनघ परिेश् वरल ेतपाईंलाई नसकाउिु पछन। परिशे् वरले तपाईंलाई जे नसकाउिुभएको छ, सो 

तपाईंले रफ्िो पालोिा अरू िानिसहरूलाई नसकाउि सक् िुहुन्छ। नविेर्गरी परिशे् वरलाई उहाैँ को हुिुहुन्छ, उहाैँका गणुहरू 

के-के हुिर भिी तपाईंलाई नसकउि दर्दिुहोसर तादक तपाईंल ेपरिेश् वरलाई व्यनिगतरूपिा अनि घनिष्ठ रूपिा नचन् िुहोसर अनि 

तपाईंल ेपरिशे् वरको निगाह (कृपा) पाउिुहुिछे (प्रस्र्ाि ३३:१२-१३)। 

तपाईंसैँग  हह्िहुोसर भिी परिशे् वरलाई अिरुोध गिुनहोसर। 

तपाईंको जीवि र तपाईंको काििा परिेश् वरको उपनस्र्नतको चाहिा गिुनहोसर। परिेश् वरनबिा परिेश् वरको लानग कुि  पनि 

काि िगिुनहोसर! परिेश् वरलाई तपाईंसैँग  हह्ि र तपाईंिाफन त काि गिन नबन्ती गिुनहोसर (प्रस्र्ाि ३३:१४-१५)। 

२. परिशे् वरको उपनस्र्नत इसाईहरूको नवनिष्ट नचन्ह हो (प्रस्र्ाि ३३:१६)। 

इसाई अगुवा तर्ा इसाई िानिसहरूलाई संसारका अरू सब  अगुवा तर्ा िानिसहरूभन्र्दा नवनिष्ट बिाउि े कुरा जीनवत 

परिेश् वरको उपनस्र्नत ि  हो (ित्ती २८:२० सैँग तलुिा गिुनहोसर)! 

 तपाईंल ेरफ्िो पाप स्वीकार गरेर उहाैँको क्षिा र िुनिकरणलाई ग्रहण गिुनहुैँर्दा परिेश् वर उपनस्र्त हुिहुुन्छ (१ यहून् िा 

१:९)। 

 िान्त सियिा तपाईं उहाैँबाट नसक् ि उहाैँको पाउिेर बस् िुहुैँर्दा परिेश् वर उपनस्र्त हुिुहुन्छ (लकूा १०:३९)। 

 तपाईंल े रफ्िो र्द निक काि उहाैँक  लानग गिुनभएझ ैँ गरी गिुनहुैँर्दा परिेश् वर उपनस्र्त हुिुहुन्छ (कलस्सी ३:१६)। 

एयेि ू ख्रीष्टको िाउैँिाए भन् िुको अर्न उहाैँल े परूा गिुनभएको िुनिको काििा, बाइबलिा प्रकाि पाररएको उहाैँको 

इ्छाप्रनत पूणन भरोसािा र उहाैँको प्रेि, िनि, ञाकाि अनि उहाैँको उपनस्र्नतको पणून भरोसािा बोल्िु र काि गिुन हो। 

 तपाईंल ेनजतिा नलिुभएको कािको लानग उहाैँको अगुवाइ, ञाकाि, िनि, सहायता रदर्द िाग् िुहुैँर्दा परिेश् वर उपनस्र्त 

हुिुहुन्छ (नहतोपर्देि ३:५-६)। यो कुरा  यार्द रा् िुहोसर, दक परिेश् वरनबिा कुि  कुराको नजतिेवारी नलिु व्यर्न हुन्छ 

(भजि १२७:१-२;  यूहन् िा १५:५)! यसकारण, रफ्िो र्द निक जीवििा परिेश् वरक उपनस्र्नतलाई अभ्यास गर्दर तपाईंको 

जीविको हरेक दर्दिलाई नविेर् दर्दि बिाउिुहोसर! 

३.  परिशे् वरको उपनस्र्नत इसाईको सरुक्षा हो (रोिी ८:३१-३४)। 

पावलले भिेका छिर, दक यदर्द परिेश् वर इसाईहरूतफन  हुिुहुन्छ भि ेउिीहरूको नवु ििा को हुिसक्छ? यदर्द परिशे्जवरल े

उिीहरूलाई पाप र िृत्युको व्यवस्र्ार्देनि (उिीहरूको पापिय स्वभावको नियन्त्रणर्देनि) स्वतन्त्र पािुनभएको छ भिे, 

उिीहरूिा वास गिुनहुि े उहाैँको रत्िाद्वारा उिीहरूलाई िवीकरण गिुनभएको छ भिे, उिीहरूको रफ्ि  सन्ताि तर्ा 

उत्तरानधकारी िान् िुभएको छ भिे, र निरन्तर उिीहरूलाई ििु पार्दरहुिुहुन्छ भि ेउिीहरूको नवु ििा को हुि सक्छ? (रोिी 

८:३१)। 
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यदर्द परिेश् वरल े िहािर काि गिुनभएको छ भि े उहाैँल े सािा-साि काि िगरीकि छो्िुहुन् ि! यदर्द परिशे् वरल े येि ू ख्रीष्ट 

िाफन त नवश् वासीहरूका लानग काि पूरा गिुनभएको छ भि े उहाैँले निश् चय ि  नवश् वासीहरूिा उहाैँको िुनिको काि र 

नवश् वासीहरूद्वारा ि  उहाैँको िुनिकरण र सेवाको काि पनि पूरा गिुनहुिेछ! यदर्द परिशे् वरल ेरफ्िो अिन्तको योजिािा 

इसाईहरूका लानग उहाैँको रफ्ि  पुत्र येिू ख्रीष्ट दर्दिुभयो भिे उहाैँले निश् चय ि  रफ्िो सियिा इसाईहरूका पूणन िुनिको 

लानग रवश्यक सब र्ोक दर्दिहुुिेछ (रोिी ८:३२)! यदर्द परिेश् वरल े कू्रसिा पापलाई र्दोर्ी बिाइसक् िुभएको छ भि े

इसाईहरूलाई कसले र्दोर् लगाउिेछ? (रोिी ८:३३-३४)। 

रराधिा गिुनहोसर। 

सिहको अगवुा - परिेश् वर अनसनित हुिुहुन्छ भन् ि ेउहाैँको नविेर्ताको िनतत उहाैँको रराधिा गिुनहोसर। तीि-तीि जिा 

भएको सािो सिूहिा रहरे रराधिा गिुनहोसर। 

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

व्यवस्र्ा ११,१३,१६,१७ र १८ अध्यायहरू 
 

तोदकएको बाइबल िण्ड (व्यवस्र्ा ११:१३-२१;  १३:१-५;  १६:१८-२०;  १७:१४-२०;  १८:९-१३;  १८:१४-२२) बाट 

परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा, के कुरा नसक् िुभएको छ, त्यसबाट छोटकरीिा पाल पालो बाैँ्िुहोसर (अर्वा तपाईंको 

िोटबुकबाट पढ्िुहोसर)। अरूल े बाैँ्र्द गरेको कुरा सुन् िुहोसर, उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई स्वीकार 

गिुनहोसर तर उसले बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

४ निक्षा (७० नििेट)                                   [सङ्खगनत] 

इसाई सिुर्दाय (िण्डली) 
 

पररचय - कोइलाको एउटा टुक्रा बनलरहकेा अरू कोइलाका टुक्राहरूसैँग  रहैँर्दा िात्र बनलरहि सक्छ। त्यस गरी, एउटा इसाई 

पनि बढ्िको लानग र क्रायािील रनहरहिको लानग अरू इसाईहरूको सिुर्दायको सङ्खगनतिा रहि पछन। बाइबलिा इसाई 

सिुर्दायलाई िण्डली भनिन्छ। िण्डली ख्रीष्टको िरीर हो र यसलाई निर अर्वा ख्रीष्टबाट अलग गिन सककर्द ि! 

िण्डलीको बारेको िीर्नक प्राय: िानिसहरूल ेनतिीहरूका िनतहानसक अवस्र्ाको बारेिा कुरा गरररहैँर्दा सुु  हुन्छ। जे भए 

तापनि िण्डलीको िीर्नक येि ूख्रीष्ट र प्रेररतहरूले बाइबलिा नसकाएका कुराहरूबा सुु  हुैँर्दछ! िण्डली ख्रीष्टको एउट  िरीर 

हो भिी बाइबलल ेबताउैँछ! 

क. इसाई सिुर्दायको (िण्डलीको) स्वभाव 

ियाैँ करारि प्रेररतहरूल े परिेश् वरका िानिसहरूको वणनि गिन नवनभन् ि नचत्रहरूको प्रयोग गरे। ती नचत्रहरूल े इसाई 

सिुर्दायको स्वभावको बारेिा नसकाउैँछ, जसल ेइसाई सिुर्दायको कायनहरू र यसका स्वरूपलाई पािुनपर्दनछ। 

१. िण्डलीको पनहलो नचत्र: िण्डली इैँटाद्वारा बनिएको घर होइि, तर परिशे् वर वास गि ेिानिसहरूको सिहू हो। 

१ पतु्रस २:४-५;  एदफसी २:२१-२२;  प्रेररत १७:२४-२५;  १ कोररन्र्ी ३:६-११ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - यो नचत्रिा िण्डलीको (इसाई सिरु्दायको) स्वभाव कस्तो छ? 

रटप्पणी - 

रनत्िक सिरु्दाय 

िण्डली भिेको रनत्िक घर, प्रभुको वासस्र्ाि, रत्िािा परिशे् वरको वासस्र्ाि हो। यो इसईहरू भे्िे भछनतक भवि अर्वा 

भछनतक ठाउैँ  कर्दानप होइि। यो जीनवत िानिसहरूको सिूह हो, जसको दयर्दयिा ख्रीष्ट वास गिुनहुन्छ। यसकारण, िण्डलीलाई 

रनत्िक घर अर्वा पनवत्र िनन्र्दर भनिन्छ। अनि ख्रीष्टको प्रत्येक अिुयायीलाई जीनवत पत्र्र भनिन्छ। 

रनत्िक जग 

िण्डलीको रनत्िक जग बाइबलका प्रेररतहरू र अगिविाहरूद्वारा बनिएको छ। प्रेररतहरूिा ख्रीष्टका चेलाहरू र पावल 

पर्दनछिर। उिीहरू यिेू ख्रीष्टका िनतहानसक साक्षीहरू हुिर अनि उिीहरूका कुि  उत्तरानधकारी छ ििर। ियाैँ करारका अरू 
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अगिविाहरूसैँग  (प्रेररत १५:३२,२२) प्रेररतहरूले सुसिाचार घोर्णा गरे, चेलाहरू नििानण गरे र हरेक ठाउैँिा छुट्टा-छुट्ट  

िण्डली झुण्डहरू बिाए। 

२. िण्डलीको र्दोस्रो नचत्र : िण्डली (इसाई सिरु्दाय) कुि  ससं्र्ा होइि, तर यो पररवार अर्वा घरािा हो। 

१ नतिोर्ी ३:१४-१५;  एदफसी २:१९;  एदफसी ३:१४-१५ पढ्िुहोसर। 

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

रटप्पणी -  

पररवार अर्वा घरािा 

िण्डली परिेश् वरको पररवार अर्वा घरािा हो। 

ियाैँ जन्ि पाएको पररवार 

िानिसहरूलाई काि दर्दइयो अर्वा प सा नतररयो भि ेउिीहरू कुि  संस्र्ाको सर्दस्य बन्छिर। तर परिशे् वरको अिगु्रहद्वारा र 

पनवत्र रत्िािा ियाैँ जन्िद्वारा ि  िानिसहरू परिेश् वरको पररवारका सर्दस्य बन्र्दछिर (यहून् िा १:१२-१३;  १ कोररन्र्ी 

१२:१३)। 

नपता, र्दाजभुाइ तर्ा दर्दर्दीबनहिीको पररवार 

कुि  पनि संस्र्ािा किनचारीहरूसैँग हादकि एउटा िानलकको रूपिा सतबनन्धत भएको हुन्छ, तर परिशे् वरको पररवारिा 

परिेश् वर रफ्िा सन्तािसैँग नपताको रूपिा सतबनन्धत रहिुहुन्छ। एक संस्र्ािा त्यसका पररवारका सर्दस्यहरू एक-अकानसैँग 

र्दाजुभाइ तर्ा दर्दर्दीबनहिीका रूफिा सतबनन्धत हुन्छिर (१ नतिोर्ी ५:१-२)। 

प्रिेको पररवार 

एक संस्र्ािा काि गिुन र उत्पार्दि गिुन ि  सब भन्र्दा िहत्वपूणन कुरा हुन्छ। तर परिेश् वरको पररवारिा सतबन्धिा रहि ुर प्रेि 

गिुन ि  िहत्वपूणन कुराहरू हुिर। 

३. िण्डलीको तसे्रो नचत्र : िण्डली (इसाई सिरु्दाय) कुि  सङ्खगठि होइि तर यो जीनवत वस्त ुहो। 

एदफसी १:२२-२३;  ४:१६;  प्रेररत १५:२८;  १ कोररन्र्ी १२:१२-१३;  एदफसी २:१४-१५ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - यस नचत्रिा िण्डलीको (इसाई सिुर्दायको) स्वभाव कस्तो छ? 

रटप्पणी - 

ख्रीष्टको िरीर 

िण्डली ख्रीष्टको िरीर हो (एदफसी १:२२-२३) अर्वा ियाैँ िानिस हो (एदफसी २:१५)। िण्डलीले सङ्खगठिको रूपिा होइि 

तर जीनवत वस्तुको रूपिा काि गिुनपछन। जीनवत वस्तु एक-अकानिा अन्तर्मिनहत तर्ा जोनडएका अङ्खगहरूको सङ्खगरठत िरीर 

हो, जसल ेसिाि जीवि धारण गरेको हुन्छ। 

िरीरका सर्दस्यहरू 

सङ्खगठििा सतझछताअिुसारको अस्र्ायी सर्दस्यता िात्र हुन्छ। तर िण्डलीको सर्दस्यता ियाैँ जन्ि र पनवत्र रत्िाको 

वासद्वारा निनश् चत गररएको हुन्छ (२ कोररन्र्ी १:२१-२२)। ख्रीष्टिा नवश् वासीहरू सध ैँका लानग उहाैँको िरीरको सर्दस्य 

हुन्छिर र ख्रीष्टसैँग जोनडएका हुन्छिर। 

िरीरको निर 

सङ्खगठि एक जिा िानिस (अध्यक्ष अर्वा निर्देिक) द्वारा नियनन्त्रत हुन्छ। तर इसाई िरीर त्यसको निर अर्ानतर यिे ू

ख्रीष्टद्वारा नियनन्त्रत हुन्छ (एदफसी १:२२-२३)। 

िरीरको लक्ष्यहरू 

कुि  सङ्खगठि िािवनिर्मित लक्ष्यहरू तर्ा िीनत-नियिहरूद्वारा निर्देनित हुन्छ। तर इसाई िरीर परिशे् वरको वचि र पनवत्र 

रत्िाका ईश् वरीय लक्ष्यहरूद्वारा निर्देनित हुन्छ (एदफसी २:२२)। 

कुि  सङ्खगठििा सीनित र केनन््र कृत लक्ष्यहरू हुन्छिर। तर िण्डली (इसाई सिुर्दाय) जीविका हरेक पक्षहरूसैँग सतबनन्धत 

रहन्छ (एदफसी १:९-१०;  २ कोररन्र्ी १०:३-५)। िण्डली रनत्िक जीवि तर्ा सािान्य जीविसैँग, सत्य र न्यायसैँग, 

पररवार र सिाजसैँग, वतनिाि जीविका सार्  नभवष्यको जीविसैँग पनि सतबनन्धत हुन्छ। 
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कुि  सङ्खगठिले चुिावद्वारा अर्वा अनधकारप्राप् त िेतृत्वद्वारा निणनय नलन्छ। तर साैँचो िण्डलीले सध ैँ बाइबलिा रधाररत 

भएर अर्वा सतभव भएसति सहिनत (रपसी सिझर्दारी) द्वारा निणनय नलन्छ (प्रेररत १५:८)। सङ्खगठि िानिसद्वारा 

नियनन्त्रत हुन्छ, तर िण्डली ख्रीष्टद्वारा नियनन्त्रत हुन्छ। सङ्खगठििा प्रजातन्त्र लाग ूहुन्छ तर िण्डलीिा ख्रीष्टतन्त्र लागू हुन्छ। 

िरीरको वनृि 

सङ्खगठि रफ्िो पुरािो स्वरूपको कारण नस्र्र ि  रहन्छ। तर इसाई सिुर्दाय निरन्तर वृनि भइरहन्छ र रफ लाईई िवीकरण 

गरररहन्छ (एदफसी ४:१६)। 

सङ्खगठिका सर्दस्यहरू एउट  ढङ्खगिा अनघ बदढरहन्छिर, उिीहरू एउट  सोचिा लानगरहन्छिर, एउट  ढङ्खगिा व्यवहार गर्दनछिर 

र एक िालका दक्रयाकलापिा लानगरहन्छिर। तर इसाई िरीरका सर्दस्यहरू नवनवधतालाई अैँगाल्छिर र रफ्िो सिुर्दायलाई 

वृनि गराउैँछिर। ख्रीष्टको िरीरिा िानिसहरू, काि र सेवाहरूिा र रनत्िक वरर्दािहरूिा नवनवधता हुन्छ। 

४. िण्डलीको चछर्ो नचत्र : िण्डली (इसाई सिरु्दाय) गाईवस्तकुो बर्ाि होइि तर भडेाको बगाल हो। 

१ पतु्रस ५:५:१-४;  १ पतु्रस २:२५ पढ्िुहोसर। 

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

रटप्पणी - 

गोठालाहरू भएको बगाल 

िण्डली परिेश् वरको बगाल हो र यो प्रिुि गोठाला र सहायक गोठालाहरू अनि एल्डरहरूद्वारा अगुवाइ गररएको हुन्छ। 

गोठालोलाई पछ्याउि ेबगाल 

संसारको प्रायजोत ठाउैँ हरूिा गाइबस्तुका बर्ािलाई गोठालाहरूको अगानड हहडाइन्छ। तर भेडाहरूल े सध ैँ रफ्िो 

गोठालोलाई पछ्याउैँछ। त्यस गरी िण्डली (इसाई सिुर्दाय) गाईवस्तुको बर्ािजस्तो हुिुहुैँर्द ि जसलाई कुि  दर्दिािा जािको 

लानग कर गररन्छ र त्यसलाई त्यसको अगुवाहरूले प्रभुत्व गछनिर। िण्डली सध ैँ भेडाको बगालझ ैँ हुिुपछन, जसल ेरफ्ि  इ्छाल े

र सतपूणन दयर्दयल ेरफ्िो िु्य गोठाला, येि ूख्रीष्टल ेजहाैँ डो् याउिुहुन्छ, त्यत  पछ्याउैँर्द  जान्छ। एल्डरहरूल ेअसल सहायक 

गोठालाहरूका रूपिा िण्डलीको सेवा गिुनपछन र बगालको वास्ता गिुनपछन। िण्डली परिेश् वरको बगालको रूपिा 

परिेश् वरसैँग सतबनन्धत हुन्छ, एल्डरहरूसैँग होइि। 

५. िण्डलीको पाैँचछ नचत्र : िण्डली (इसाई सिरु्दाय) अरूलाई सनजल  प्रविे िदर्दि ेरानष्ट्रय अङ्खग होइि, तर यो 

सवावेिी अन्तराननष्ट्रय अङ्खग हो। 

१ पतु्रस २:९-१०;  प्रकाि ५:९-१०;  एदफसी २:१४-१९ पढ्िुहोसर। 

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

रटप्पणी - 

अरू राष्ट्रहरूको िाझिा चनुिएको राष्ट्र 

िण्डली चुनिएको राष्ट्र, पनवत्र राष्ट्र हो जुि परिेश् वरका िानिसहरूको हो। यो परिेश् वरको चुनिएको र पनवत्र राष्ट्र हो जो 

पृ्वीको सब  राष्ट्रहरूिध्येबाट चुनिएको हो। एएकपल्ट नतिीहरू प्रजा नर्एिछ, तर अब नतिीहरू परिेश् वरका प्रजा भएका 

छछए (१ पतु्रस २:१०)। इसाईहरूल े रफ्िो िण्डलीलाई रानष्ट्रय सिुर्दायको रूपिा ठान् िुहुैँर्द ि जसले अरू वगन र राष्ट्रका 

िानिसहरूलाई बनहष्कार गछन। इसाईहरूल ेरफ्िो िण्डलीलाई एउटा सतप्रर्दायको रूपिा पनि ठान् िुहुन् ि दकिभि ेयसल ेअरू 

साैँचो इसाईहरूलाई रफ्िो सिुर्दायबाट बनहष्कार गछन। पनवत्र राष्ट्र अर्वा राज्यको िानिसहरू चुन् िुहुि ेपरिशे् वर हुिुहुन्छ, 

िण्डली होइि (२ र्ेसलोनिके १:१;  २ र्ेसलोनिके २:१३:१४)। 

अन्तराननष्ट्रय राज्य 

परिेश् वरल ेसंसारको हरेक जानत, िानिसहरूका सिूह, राष्ट्र अर्वा भार्ाका िानिसहरूलाईई सिावेि गिुनहुन्छ। येि ूख्रीष्टल े

पूरा गिुनभएको िुनिको कािल ेव ििश्यताको पिानल (औपचाररक व्यवस्र्ा र त्यसको नियिहरू)लाई हटाइदर्दएको छ, जसल े

िताब्र्दीऔ ैँरे्दनि यहूधी राष्ट्रलाई अन्य राष्ट्रहरूरे्दनि अलग गरेको नर्यो। त्यस गरी ख्रीष्टले सब  राष्ट्रहरूबाट रएका उहाैँका 

जिहरूलाई पनहल ेपरिशे् वरसैँग अनि एक-अकानसैँग निलापिा ल्याउिुभएको छ। इसाई िण्डली (सिुर्दाय) वतनिाि स्वरूपिा 

परिेश् वरको राज्यको प्रकटीकरण हो (ित्ती १३:३६:४३;  १६:१८-१९;  २१:४२-४४)। 
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६. िण्डलीको छ ठछ ैँ नचत्र : वतनिाि िण्डली (इसाई सिरु्दाय) वास्तविा अझ  नसि भएको छ ि, तर यो साै्ँ  च  नसि 

हुिछे। 

गलाती ४:२१-३१;  प्रकाि १९:५-१०;  २१:१-२,९-१०;  ित्ती १३:२४-३०; ३६-४३ पढ्िुहोसर। 

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

रटप्पणी - 

िण्डली स्वगीय यरूिलिे हो (गलाती ४:२१-३१)। 

किारी स् त्री, हागारल ेव्यवस्र्ाको करारअिुसार नजउिे सिुर्दायको प्रनतनिनधत्व गछन। यो नविेर्गरी िोिाको औपचाररक 

व्यवस्र्ा हो, जुि परिेश् वरल े अब्राहािसैँग गिुनभएको प्रनतञाकाको करारको ४३० वर्नपनछ र्नपएको नर्यो। हागारल े

व्यवस्र्ाद्वारा र्दास बिाइएका सन्ताि जन्िाउैँ नछिर। उिीहरू ती िानिसहरू हुिर, जो अझ  पनि व्यवस्र्ा पालि गरेर धिी हुि े

कोनसस गछनिर। वतनिाि यरूिलिे सहरका िागररकहरू व्यवस्र्ाद्वारा र्दास बिाइएका छिर। 

स्वतन्त्र स् त्री, साराले प्रनतञाकाको करारअिुसार नजविे सिुर्दायको प्रनतनिनधत्व गर्मछिर। अिुग्रहको करार अब्राहािसैँग 

बाैँनधएको नर्यो र यसलाई पुरािो करारको सियिा निरन्तरूपिा पुनष्ट गररर्द  रएको नर्यो। साराले येिू ख्रीष्टद्वारा स्वतन्त्र 

पाररएका सन्ताि जन्िाउैँ नछिर। उिीहरू पनवत्र रत्िाद्वारा ियाैँ जन्ि पाएका र परिेश् वरको करारप्रनतकको नवश् वासद्वारा 

धिी ठहररएका िानिसहरू हुिर। वतनिाि स्वगीय यरूिलेिका िगररकहरू िात्र यिेू ख्रीष्टका नवश् वासीहरू हुिर, चाह ेनतिीहरू 

उहाैँको पनहलो रगििभन्र्दा पनहले पुरािो करारको सियिा उहाैँलाई नवश् वास गरेको होसर (यि या ५३:४-६;  गलाती ३:८: 

नहबू्र ११:८-१०,१३-१६) अर्वा उहाैँको पनहलो रगििपनछ उहाैँलाई नवश् वास गरेको होसर। येि ूख्रीष्टका धेर  नवश् वासीहरू 

वतनिाि सियिा अझ  पनि पृ्वीिा बस्छिर र उिीहरूसैँग रफ्िी िाताका रूपिा पनवत्र यरूिलेि छ (दफनलप्पी ३:२० सैँग 

तुलिा गिुनहोसर)। यिे ूख्रीष्टका नवश् वासीहरू, जो िररसकेका छिर, उिीहरू वतनिाििा येि ूख्रीष्टसैँग  स्वगीय यरूिलेििा छिर 

(नहबू्र १२:२२-२४)। 

िण्डलील ेरफूलाई ियाैँ यरूिलिे बन् िको लानग तयारी गर्मछिर (प्रकाि १९:५-१०;  २१:१-२,९-१०)। 

िण्डलीले रफूलाई ख्रीष्टको र्दलुही हुिको लानग र्ुिाको नववाहको निनतत रफूलाई तयार पार्दरनछिर। र्ुिाको नववाह ख्रीष्टको 

र्दोस्रो रगिििा िात्र हुिेछ, दकिभिे त्यही सियिा िात्र िण्डलीको सङ्ख्या पूणन हुिछे। त्यसबेला िात्र येिू ख्रीष्टिा 

नवश् वासी हुिे यहूर्दीहरूको सङ्ख्या पूरा हुिछे (इस्राएलको पूणनता)। त्यसबेलािा िात्र येिू ख्रीष्टिा नवश् वासी भएका 

अन्यजानतहरूको सङ्ख्या परूा हुिेछ (अन्यजानतहरूको पणूनता) (रोिी ११:२५-२६)। 

त्यसबेला सतिको लानग येि ू ख्रीष्ट िण्डलीलाई तयार पार्दरहुिुहुन्छ (एदफसी ५:२५-२७) र िण्डलील े रफूलाई र्ुिाको 

नववाहको लानग तयार पार्दरनछिर (२ कोररन्र्ी ११:१-३;  प्रकाि १९:७ि)। यसर्न, वतनिाि इसाई िण्डली (सिुर्दाय) अझ  

नसि भएको वास्तनवकता होइि। 

िण्डलीिा पृ्वीको लानग स न्य सिुर्दाय सिावेि छ र स्वगनको लानग नवजयी सिुर्दाय सिावेि छ। 

वतनिाि इसाई सिुर्दायिा पृ्वीको लानग स न्य िण्डली सिावेि छ (ित्ती १६:१८-१९;  एदफसी ६:१०-१८;  नहबू्र;  ११:९-

१०,१३, १२:१-३;  १३:१३-१४;  प्रकाि १२:१०-१२) र स्वगनिा नवजयी िण्डली छ (एदफसी ३:१४-१५;  १ र्ेसलोनिके 

४:१३-१७;  नहबू्र ११:१०,१४-१६;  १२:२२-२४;  १३:१४)। 

तर ख्रीष्टको र्दोस्रो अगिििा र्ुिाको नववाह हुिेछ र वतनिाि स्वगीय यरूिलेििा ियाैँ यरूिलेि अर्वा र्ुिाकी र्दलही 

अर्वा र्ुिाकी पत् िीको रूपिा स्वगनबाट (अनन्ति न्याय भएको रकािबाट) ियाैँ पृ्वीिा तल ओलरे रउिछे (प्रकाि 

२१:१-२,९--१०)। त्यसपनछ िात्र िण्डली नवजयी िण्डली र नसि सिुर्दाय बन् िेछ (१ यूहन् िा ३:१-३)। त्यसपनछ 

सवनिनििािर परिेश् वर र र्ुिा ियाैँ पृ्वीिा रफ्िा प्रजासैँग  वास गिुनहुिछे। अनि उहाैँले िृत्यु, िोक र वतनिाि पृ्वीिा 

यर्ावतर रहकेा सतपूिन परुािा कुराहरूलाई हटाइदर्दिुहुिेछ। त्यसपनछ उहाैँल ेसब र्ोक ियाैँ बिाउिुहुिेछ (प्रकाि २१:३-५)। 

वतनिाििा िण्डली नसि िभएको राज्य हो र पनछ त्यो नसि राज्य हुिछे (ित्ती १३:२४-३०,३६-४३) 

ख्रीष्टको र्दोस्रो रगििभन्र्दा पनहले परिेश् वरको राज्यको एक भागको वतनिाि स्वरूपको रूपिा वतनिाि इसाई िण्डली साैँचो 

इसाईहरू र िािधारी इसाईहरूको निनश्रत सिुर्दाय हो। साैँचो इसाईहरू अझ  पनि नसि भइसकेका छ ििर र रनत्िक तर्ा 

ि नतकरूपिा अझ  बदढरहकेा छिर। िािधारी इसाईहरू प्राय: साैँचो इसाईहरूजस्त  र्देनिन्छिर तर रफ्िो दयर्दयिा र 

जीविि लीिा नतिीहरूले ियाैँ जन्ि पाएका हुैँर्द ििर। 
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उर्दाहरणको लानग िािधारी इसाईहरू सािाजस्ता हुिर, जो गहूैँजस्त  र्देनिन्छिर (ित्ती १३:२४-३०,४७)। नतिीहरू साैँचो 

इसाईहरूजस्त  बोल्छिर र त्यस्त  दकनसिको व्यवहार गर्दनछिर (ित्ती ७:२१-२२)। नतिीहरू सुक्िा र फलनवनहि हाैँगाहरू हुिर, 

जो र्दािको बोटिा रहकेाझ ैँ रे्दनिन्छिर (यूहन् िा १५:१-६)। नतिीहरू बगालका त्यस्ता सर्दस्यहरू हुिर, जो सत्यलाई नवकृत पािन 

र चेलाहरूलाई बगालबाट टाढा ल जािको लानग िडा हुन्छिर (प्रेररत २०:२९-३१) नतिीहरू झूटा प्रेररतहरू हुिर, जसले फरक 

रत्िा भएको फरक येिूलाई प्रचार गछनिर, र बाइबलिा पाइि ेसुसिाचारभन्र्दा फरक सुसिाचार घोर्णा गछनिर (२ कोररन्र्ी 

११:४,१३-१५)। उिीहरू झूटा भाइहरू हुिर, जो सत्यलाई नवकृत पािनका लानग िण्डलीिा पस्छिर (गलाती १:६-९;  २:४-५)। 

नतिीहरू त्यस्ता िानिसहरू हुिर, जो ञाकाििा पो् त हुि सक्छिर, जसले बनप् तस्िा नलएका हुि सक्छिर, जसले प्रभुभोजिा भाग 

नलएका हुि सक्छिर, जसले परिेश् वरको वचिबाट सुिेका हुि सक्छिर, जसले रफ्िो िाझिा परिेश् वरका िनििाली 

कािहरू र्देिेका हुि सक्छिर (पनवत्र रत्िाका कािहरूिा सहभागी भएका हुि सक्छिर) तर अझ  नतिीहरू पछानड परेका छिर। 

नतिीहरूलाई येिलूाई बारतबार कू्रसिा चढाउैँछिर र उहाैँलाई सावनजनिकरूपिा बद् िाि गराउैँछिर। जब नतिीहरूल ेरफ्िो 

जीविि लीबाट िूल्यहीि काैँढाहरू उिािन र्ाल्छिर, तब नतिीहरूले रफ्िो स्वभाव कस्तो छ भिी छलनङ्खग र्देिाउैँछिर: 

वास्तविा नतिीहरू साैँचो र जीनवत हाैँगाहरू होइििर। अत्यिा नतिीहरूलाई जलाइिेछ (नहबू्र ६:४-८)। त्यस्ता िानिसहरूल े

साैँचोरूपिा ियाैँ जन्ि पाए भिे िात्र पणूनरूपिा क्षिा दर्दइिछे (नहबू्र ८:१०-१२)। 

तर ख्रीष्टको र्दोस्रो रगिििा ती पिुजीवि िपाएका िानिसहरू, अरू र्दषु्ट िानिसहरू, र पाप नितत्याउि े सब र्ोकलाई 

उहाैँको राज्यबाट हटाइिेछ र ती सब लाई िरकिा फानलिछे (ित्ती १३:३६-४३,४८-५०;  २५:३१-३३;  यूहन् िा १५:६ सैँग 

तुलािा गिुनहोसर)। त्यसपनछ इसाई िण्डलीको अनन्ति प्रकटीकरण ियाैँ पृ्वीिा परिेश् वरको राज्य हुिेछ (ित्ती २५:३४;  

प्रकाि ११:१५)। 

ि. एउट  नवश् वव्यापी इसाई सिुर्दाय (िण्डली) 

बाइबलले हािीलाई ख्रीष्टको एउटा िात्र िरीर छ भिी नसकाउैँछ। नवश् वव्यापी इसाई सिुर्दाय अर्वा िण्डली एउटा िात्र छ! 

१. इसाई िण्डली (सिरु्दाय) येि ूख्रीष्टसैँग कसरी सतबनन्धत छ? 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - िण्डलील ेयेि ूख्रीष्टसैँग कसरी सतबन्ध रा् िुपछन? 

(१) साैँचो इसाई िण्डलील ेयिे ूख्रीष्ट रफ्िो िनुिर्दाता र िानलक हुिहुुन्छ भिी स्वीकार गछन। 

प्रेररत २०:२८;  १ पतु्रस १:१८-१९ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - इसाई िण्डली कुि  िानिस अर्वा कुि  िािवीय सङ्खगठि होइि, तर येि ू ख्रीष्टको िात्र हो। येिू ख्रीष्टल े

िण्डलीलाई 'िेरो िण्डली' भन् िुहुन्छ। यो परिेश् वरको िण्डली हो, जसलाई उहाैँल े रफ्ि  रगतद्वारा दकन् िुभयो। कू्रसिा 

उहाैँको िृत्यु अनि पुिु त्र्ािद्वारा येिू ख्रीष्टले संसारका हरेक जानत, राष्ट्र, भार्ािा उहाैँका चुनिएका िानिसहरूलाई 

दकन् िुभयो। नतिीहरू प साद्वारा होइि तर उहाैँको रफ्ि  अिूल्य रगतद्वारा दकनिएका उहाैँका सतपनत्त हुिर (१ कोररन्र्ी 

६:१९-२०)। 

(२) साैँचो इसाई िण्डलील ेयिे ूख्रीष्ट रफ्िो ससं्र्ापक र नििानणकतान हुिहुुन्छ भिी स्वीकार गछन। 

ित्ती १६:१८-२० पढ्िुहोसर 

रटप्पणी - इसाई िण्डली कुि  िानिस अर्वा कुि  िािवीय सङ्खगठिद्वारा स्र्ापिा गररएको होइि तर यिे ू ख्रीष्टद्वारा ि  

स्र्ापिा गररएको हो। येिू ख्रीष्टल ेभन् िुभयो, एि िेरो िण्डली यस चट्टाििानर् बिाउैँ छु।ए उहाैँले रफ्िो िण्डली प्रेररतहरूका 

जगिा नििानण गिुनभयो, जसिध्ये प्रेररत पतु्रसल ेिु्य भूनिका निवानह गरे। पतु्रस यहूर्दीहरू, सािरीहरू र अन्यजानतहरूका 

िाझिा गएर पनहलो िण्डली स्र्ापिा गि ेकाििा संलग् ि नर्ए। 

(३) साैँचो इसाई िण्डलील ेयिे ूख्रीष्ट रफ्िो निर र रेिर्देि गि ेनविप हुिहुुन्छ भिी स्वीकार गछन। 

कलस्सी १:१७-१८;  १ पतु्रस २:२५;  ५:४ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - इसाई िण्डलीको निर कुि  व्यनि अर्वा कुि  िािवीय संस्र्ा हुैँर्द ि। िण्डलीिानर् सङ्खगठिको रूपिा बाइबलिा 

प्रेररतको रूपिा कुि  व्यनि अर्वा िण्डली वा कुि  पररर्र्दर वा सभाका अगुवाको रूपिा कुि  नविपलाई भेरटर्द ि! बाइबलल े

येिू ख्रीष्टलाई नित ि िाउैँ हरूल ेसतबोधि गछन: प्रेररत (Greek: apostolos) र प्रधाि पूजाहारी (G: archiereus) (नहबू्र ३:१);  

गोठालो (G: poimen) र र्देिरेि गिे (नबिप) (G: episkopos) (१ पतु्रस २:२५:५:४);  र िण्डलीको निर (G: kephale) 
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(एदफसी १:२२;  कलस्सी १:१८)। नवश् वव्यापी िण्डली र संसारका हरेक िण्डली झुण्डको निर येि ूख्रीष्ट ि  हुिुहुन्छ! यिेू 

ख्रीष्टलाई परिशे् वर रफ ल े नियुि गिुनभएको हो: एनतिीहरूल ेउहाैँको कुरा सुन् िुपछन!ए (ित्ती १७:५;  र संसारको कुि  पनि 

अगुवाल ेयो स्र्ाि पाउि सक्र्द ि! 

येिू ख्रीष्टले बाइबलद्वारा (सहीरूपिा अिुवादर्दत), पनवत्र रत्िाद्वारा (जसले बाइबलनवु ि कनहले पनि बोल्िुहुन् ि) र िरीर 

अर्वा हरेक िण्डलीका एल्डरहरूको पररर्र्दर द्वारा िण्डलीको निर अर्वा िण्डलीको संरक्षकको अनधकारलाई अभ्यास 

गिुनहुन्छ। 

येिू ख्रीष्ट िण्डलीको िात्र निर हुिुहुन् ि, उहाैँ त ब्रह्माण्डको निर हुिुहुन्छ (एदफसी १:१०,२२)! रफ्िो हरेक रवश्यिा परूा 

गिनको लानग यस ब्रह्माण्ड ख्रीष्टिानर् ि  निभनर छ (नहबू्र १:३)। येि ू ख्रीष्टले िण्डलीको ु नचिा ि  ब्रह्माण्डिानर् िासि 

गिुनहुन्छ! येिू ख्रीष्ट हरेक रकािीय िनिको पनि निर हुिुहुन्छ र यस ब्रह्माण्डको कुि  पनि भाग उहाैँको सावनभछि 

नियन्त्रणभन्र्दा बानहर छ ि (ित्ती २८:१८;  १ पतु्रस ३:२२)। 

(४) साैँचो िण्डलील ेरफू ख्रीष्टको िरीर र सार्  ख्रीष्टको पणूनता र पररपरूक हुैँ भिी स्वीकार गछन। 

एदफसी १:२२-२३ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - नवश् वव्यापी िण्डली कुि  िािवीय सङ्खगठि (सतप्रर्दाय) को नवस्तार होइि तर यिेू ख्रीष्ट स्वयिर को पररपूरक हो। 

जसरी र्दलुही र्दलुहाको पररपरूक हो, त्यसरी ि  िण्डली (इसाई सिुर्दाय) येिू ख्रीष्टको पररपूरक हो। िण्डली र येि ूख्रीष्ट 

निलेर एक  यस्तो दक्रयािील एकता बन्र्दछ, जसिा िरीरल े निरको इ्छा र उदे्दश्यलाई पूरा गछन। इसाई िण्डलील े कुि  

िानिस (कुि  इसाई अगुवा, पास्टर, नबिप अर्वा प्रेररत) अर्वा कुि  िािवीय सङ्खगठि (कुि  सतप्रर्दाय, सतिेलि, धार्मिक-

सभा अर्वा पररर्र्दर) को इ्छा र उदे्दश्य परूा गिनलाई बोलाइएको होइि। इसाई िण्डलीलाई बाइबलिे प्रकाि गररएअिुसार 

येिू ख्रीष्टको इ्छा र उदे्दश्य परूा गिनको लानग बोलावट भएको छ। येि ूख्रीष्टल ेपापीहरूको उिार, नवश् वासीहरूको वृनि र 

िुनिकरण अनि संसारिा उहाैँको राज्य र धार्मिकता स्र्ानपत गिे उहाैँको योजिा परूा गिनको लनग इसाई िण्डलीलाई प्रयोग 

गिुनहुन्छ। उहाैँको राज्य पनहल े उहाैँका िानिसहरूिा रएको छ (लूका१७:२१-२२), अनि यस वतनिाि संसारिा (ित्ती 

१२:२८), तर यस संसारका िािनसहरूिा होइि (यूहन् िा १८:३६-३७) र अन्तिा सब  ियाैँ पृ्वी र ब्रह्माण्ड हुिेछ (ित्ती 

२५:३४;  प्रेररत ३:२१;  प्रकाि २१:१-५)। 

(५) साैँचो इसाई िण्डलील ेसब  पसु्ताहरूिा परिशे् वरलाई िात्र िनहिा दर्दन्छ। 

एदफसी ३:२१ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - इसाई िण्डलील ेकुि  िानिस अर्वा िािवीय सङ्खगठिलाई िनहिा कर्दर्द ि, तर  येि ूख्रीष्टिाफन त परिशे् वरलाई िात्र 

िनहिा दर्दन्छ (यूहन् िा १६:१४)। परिेश् वरल ेरफ्िो िनहिा कुि  िूर्मत अर्वा कुि  िानिसलाई दर्दिुहुिछे ि (यि या ४२:८;  

४८:११)! 

२. कसरी इसाई िण्डली (सिुर्दाय) नििानण हुैँर्द छ? 

निक्षा दर्दिहुोसर - इसाई िण्डली नस्र्र र अपररवतनिीय रहैँर्द ि। यो रनत्िक गणुस्तर र सङ्ख्यात्िक पररिाणिा वृनि 

भइरहन्छ। यसको सङ्ख्यात्िक पररिाणिा वृनि हुिको लानग यसको गणुस्तरिा पनि वृनि हुि अपररहायन हुन्छ। इसाई 

िण्डली हरेक इसाई सेवाद्वारा नवश् वासीहरूबीचको सतबन्धिा बदढरहि ेएकताद्वारा र हरेक नवश् वासीको निरन्तर बदढरहि े

पररपक् वताद्वारा नििानण हुैँर्द जान्छ। 

(१) साैँचो इसाई िण्डली ससुिाचार प्रचारद्वारा सङ्ख्यािा (पररिाणिा) वनृि भइरहकेो हुन्छ। 

प्रेररत २०:२०-२७;  एदफसी ३:६-१२ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - कसरी िण्डली पररिाणिा (सङ्ख्यािा) वृनि हुन्छ? 

रटप्पणी - इसाई िण्डली िानिसहरूलाई सुसिाचार प्रचार गरेर सङ्ख्यािा वृनि हुन्छ। ख्रीष्टका अिुयायीहरूल ेपरिशे् वरको 

अिुग्रहको सन्र्दिे घोर्णा गछनिर र िानिसहरूलाई प्रचार गछनिर दक उिीहरू पश् चाताप गर्दर परिेश् वरतफन  फर्दकिुपछन अनि येि ू

ख्रीष्टिा नवश् वास गिुनपछन। नतिीहरूल ेपरिशे् वरको राज्य, परिशे् वरको पूणन इ्छा, ख्रीष्टको अगि धि र परिेश् वरको पिस्त 

ञाकािको घोर्णा गछनिर। कोही पनि जनन्िैँर्द  इसाई हुैँर्द ि। साैँचो इसाई हुिको निनतत फेरर जनन्िएको हुिुपछन! फेरर िजनन्िकि 

कोही पनि ख्रीष्टको िरीरको साैँचो सर्दस्य बन्र्द ि (१कोरन्र्ी १२:१२-१३;  यूहन् िा ३:३-८ सैँग तुलिा गिुनहोसर)। यिे ू

ख्रीष्टिानर्को नवश् वासनबिा कस को उिार हुैँर्द ि (यूहन् िा ३:१६,१८,३६;  १४:६;  प्रेररत ४:१२)। 
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(२) साैँचो इसाई िण्डली स्र्ापिाद्वारा गणुस्तरिा वनृि हुैँर्द छ। 

ित्ती २८:१९;  एदफसी ४:११-१६ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - िण्डली गुणस्तरिा कसरी वृनि हुन्छ? 

रटप्पणी - इसाई िण्डली ख्रीष्टका ियाैँ अिुयायीहरूलाई ख्रीष्टिा पररपक् व हुि नििानण गर्दर गणुस्तरिा वृनि हुन्छ। ख्रीष्टका 

ियाैँ अिुयायीहरूलाई ख्रीष्टिा पररपक् व हुि सहयोग गिुनलाई चेला बिाउि ुभनिन्छ (ित्ती २८:१९-२०)। यो काि प्राय: 

पररपक् व इसाईहरूल ेअरू इसाईहरूको सहयोगद्वारा एक-अकानको नजतिेवारीहरू उठाउैँ र्द  गर्दनछिर (जस्त : एक-अकानलाई प्रेि 

गि,े एक-अकानको बोझ उठाउिे र एक-अकानलाई उत्साह दर्दिे रदर्द)। चेला बिाउिुको उदे्दश्य ियाैँ नवश् वासीहरूलाई कुि  

सिूहको सर्दस्य बिाउि ुहोइि, तर नतिीहरूलाई ख्रीष्टका चेलाहरू बन् ि सहायता गिुन हो। नतिीहरूल ेउिीहरूलाई ख्रीष्टसैँग 

बढ्र्दो सतबन्धिा रहि, ख्रीष्टको रञाकापालि गिन र ख्रीष्टको जस्त  चररत्र नवकास गिनका लानग उत्सानहत पार्दनछिर। 

पररपक् वताको िाप भिेको ख्रीष्टजस्त  हुि ुहो (एदफसी ४:१३)। 

पररपक् वताको केही र्दशृ्य पररणािहरू यी हुिर: 

 बाइबलको निक्षाहरू (इसाई नवश् वास) र ख्रीष्टलाई व्यनिगतरूपिा प्रभु र िुनिर्दाताको रूपिा नचन् िे अनि हरेक दर्दि 

उहाैँसैँग सङ्खगनत गि ेकुरािा एकता (एदफसी ४:१३)। 

 बाइबलका निक्षाहरूिा नस्र्रता र नववेकिीलता (एदफसी ४:१४;  रोिी ६:१७;  तीतस १:९)। 

 सब  सतबन्धहरूिा सत्यता र प्रिे कायि रा् िु (एदफसी ४:१५)। 

इसाई िण्डलीको वृनिको ठूलो सतु्र भिेको सत्यबाट टादढि ुर झूटसैँग सतझछता गिुन हो, चाह ेत्यो नवश् वास, बोलीवचि अर्वा 

काि-कुरािा होसर। इसाई िण्डलीको वृनिको अको ठूलो सतु्र भिेको ती िानिसहरूका नवचार अनि भाविाहरू, परीक्षा अनि 

चासोहरूप्रनत बेवास्ता गिुन हो, जसलाई हािीले ख्रीष्टिा सेवा गिन अर्वाउ नजत् ि िोनजरहकेा छछ ैँ। 

(३) साैँचो इसाई िण्डली ससुनिकरणद्वारा नििानण हुर्द छ। 

िकूनस १३:३४;  एदफसी ४:१२,१६ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - िण्डली कसरी नििानण हुैँर्द छ? 

रटप्पणी - इसाई िण्डली ख्रीष्टका सब  अिुयायीहरूलाई सेवाको कािको लानग सुसनित गराउैँ र्द  नििानण हुैँर्द छ। सुसनिकरण  

िब्र्दको अर्न पुिर्ाननस्पत गिुन, पणून बिाउिु, तानलि दर्दिु हो (Greek: katartismos: एदफसी ४:१२; katartizo: लूका ६:४०;  

नहबू्र १३:२१;  exartizo: २ नतिोर्ी ३:१७)। इसाई िण्डलीिा सेवाको कुि  नविेर् गिनको लानग इसाईहरूलाई सुसनित 

गराउिे काि नतिीहरूले गछनिर, जसल ेत्यस क्षेत्रिा लाग् ि वरर्दाि पाएका छिर र नतिीहरू िण्डलीका एल्डरहरू ि  हुिुपछन 

भन् िे जु री छ ि। इसाई िण्डलीका सार्सार्  नवश् वव्यापी इसाई िण्डलीिा नवनभन् ि सेवाहरू गिन सुसनित छिर। उर्दाहरणको 

लानग ख्रीष्टका केही अिुयायीहरू सुसिाचार प्रचार गिन सुसनित छिर भिे अरूहरू ियाैँ नवश् वासीहरूको वास्ता गिन सुसनित 

छिर। त्यस गरी, ख्रीष्टका केही अिुयायीहरू प्रचार गिन र नसकाउि सुसनित छिर भि ेअरूहरूचाहह िेतृत्व गिन र र्दया र्देिाउि 

सुसनित छिर। इसाई िण्डलीको कुि  पनि सर्दस्य निनस्क्रय भएर िण्डली अर्वा घरेलु सनङ्खगतिा सहभागी िात्र हुिुहुैँर्द ि। 

अन्तिा, हरेक सर्दस्य ख्रीष्टल ेउसलाई दर्दिुभएको कायनिा सदक्रय हुिुपछन (१ कोररन्र्ी ३:५;  िकून स १३:३४)। 

 

ग. र्ुप्र  स्र्ािीय िण्डलीहरू (झुण्डहरू) 

१. स्र्ािीय इसाई िण्डलीहरू (सिरु्दायहरू) कसरी अनस्तत्विा रए? 

निक्षा दर्दिहुोसर - िण्डली ख्रीष्टको िरीर हो। यसले र्ुप्र  स्र्ािीय इसाई सिुर्दायहरू अर्वा सङ्खगनतहरू (छुट्टाछुट्ट  झुण्डहरू) 

िा रफूलाई प्रकट गर्दनछ। ती झुण्डहरू एकातफन  परिशे् वरको सावनभछि हस्तक्षेपको िनतहानसक पररणाि हो भि ेअकोतफन  

ित्ती २८:१९ िा एजाओ र सब  र्देिका जानतहरूलाई चेला बिाओए भन् िे िहािर रर्देिप्रनत इसाईहरूको रञाकाकाररताको 

पररणाि हो। उर्दाहरण : 

प्ररेरत २ अध्याय - परिशे् वरले रफ्िो पनवत्र रत्िा िन्याउिुभयो र प्रेररत पतु्रसले सुसिाचार प्रचार गरे। त्यसको 

पररणािस्वरूप, यहूर्दीहरूका बीचिा यरूिलेििा पनहलो िण्डली स्र्ापिा भयो (इ.सं. ३०)। 
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प्ररेरत ८ अध्याय - परिेश् वरले यरूिलेििा ख्रीष्टका अिुयायीहरूका नवु ििा ठूलो सतावट रउि दर्दिुभयो, र त्यसल े

नतिीहरूलाई छरपस्ट पाररदर्दयो (इ.सं. ३३-३४)। नतिीहरू जहाैँ-जहाैँ गए, त्यहाैँ सुसिाचार प्रचार गरे। त्यसको 

पररणािस्वरूप, यहूदर्दया, गालील र सािररयाभरर िण्डलीहरू स्र्ानपत भए (प्रेररत ९:३१)। 

प्ररेरत १० अध्याय - पतु्रस अन्यजानतहरूकहाैँ गएर नतिीहरूलाईइ सुसिाचार प्रचार गिुनअनघ परिेश् वरल े अन्यजानत 

पल्टिका कप् ताि किेनलयसलाई र प्रेररत पतु्रसलाई कछसीिा नविेर् र्दिनि दर्दिुभयो। त्यसको फलस्वरूप अन्यजानतहरूका 

िाझिा पनहलो िण्डली क सररया भन् िे ठाउैँिा स्र्ापिा भयो (इ.सं. ४०)। 

प्ररेरत ११ अध्याय - ठूलो सतावटद्वारा छरपस्ट भएका ख्रीष्टका अिुयायीहरूका सार्िा परिशे् वरको बाहुली नर्यो। उिीहरूल े

नसररयाको एनन्टयोकिा अन्यजानतहरूलाई सुसिाचार प्रचार गिन सुर गरे। पलस्वरूप नवर्देिी राष्ट्रि एक ठूलो िण्डली 

स्र्ापिा भयो (इ.सं. ४४)। 

प्ररेरत १३-१४ अध्याय - परिेश् वरल ेपावल र बारिाबासलाईइ निसेिरी यात्राको लानग बोलावट दर्दिुभयो, र त्यसको निनतत 

नतिीहरूलाई अलग गिुनभयो र पठाउिुभयो। उिीहरूले रफू गएका हरेक सहरिा चेलाहरू बिाए। फलस्वरूप, अरू 

एनसयाली िुलुकहरूिा िण्डलीहरू स्र्ानपत भए। पनहलो प्रचार यात्रा (इ.सं. ४७-४८), र्दोस्रो प्रचार यात्रा (इ.सं. ५०-५२) र 

तेस्रो प्रचार यात्रा (इ.सं. ५२-५७)। 

प्ररेरत १६-२० अध्याय - परिशे् वरले पनवत्र रत्िाद्वारा निसेिरी सिूहलाई कहाैँ जािुपछन अनि कहाैँ जािुहुैँर्दि भिी स्पष्ट 

निर्देिि गिुनभयो। युरोपलेी िलुुकहरूिा सिेत िण्डली स्र्ानपत हुि र्ाल्यो (प्रेररत १६-२०)। परिेश् वरल े कुि  तोदकएको 

ठाउैँिा रहरे परिेश् वरको वचि अझ  लािो सियसति नसकाउिलाई पावललाई नसध  रञाका दर्दिुभयो र त्यसको लानग उत्साह 

दर्दिुभयो (प्रेररत १८)। 

२. स्र्ािीय िण्डलीहरूल ेकसरी कायन गरे? 

प्रेररत २:४२-४४;  प्रेररत ५:१५-१६,४२ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - ती स्र्ािीय इसाई िण्डलीहरूले कसरी कायन गर्े? 

रटप्पणी - सुु का िण्डलीका रधारभूत काि भिेको भेला हुिु र छररिु नर्यो। हरेक ठाउैँका इसाईहरू रराधिा अनि प्रार्निा, 

निक्षा अनि वचि प्रचार, बनप् तस्िा अनि प्रभुभोज र सङ्खगनत अनि सेवाको लानग निरन्तर एकसार् भेला हुि े गर्।े 

त्यस गरी नतिीहरू प्रचार गिन, निक्षा दर्दि र निको पािनको लानग रफ्िो नछिेकीहरूकहाैँ, सडकहरूिा अनि घरहरूिा र 

िनजकको सहरहरूिा छररएर जान्र्े। 

३. स्र्ािीय इसाई िण्डलीहरूलाई कसरी अगवुाइ गररन््यो? 

१ नतिोर्ी ३:१४-१५;  ४:१४;  प्रेररत १४:२१-२३;  २०:१७,२८;  १ नतिोर्ी ३:१-७;  तीतस १:५-९;  १ पतु्रस ५:१-४ 

पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - स्र्ािीय इसाई िण्डलीहरूलाई कसरी अगुवाइ गररन््यो? 

रटप्पणी - लूकाद्वारा लेनिएको प्रेररतको पुस्तकिा सार् े पावल र पत्रसका पत्रहरूल े स्पष्टरूपिा नसकाउैँछ, दक हरेक 

िण्डलीको िेतृत्व एल्डरहरूको सिूह (???) ल ेगररन््यो (प्रेररत १४:२३) जसलाई एल्डरहरूको पररर्र्दर भनिन्छ (???) (१ 

नतिोर्ी ४:१४)। 

एल्डरहरूका योग्यता, कायनहरू र सीनित अनधकार कुि  िानिसले कुि ेिािवीय सङ्खठि वा िािवीय सैँस्कृनतल निधानरण गि े

होइि, तर त्यो कुरा बाइबलिा स्पष्टसैँग नसकाइएको छ। िण्डलीिा अगुवाहरू हुन्छिर, तापनि ती अगुवाहरूल े रफूल े

चाहअेिुसार िण्डलीिा िेतृत्व गिन पाउैँ र्द ििर। िण्डलीले कसरी कायन गिुनपछन भन् िे कुरा पनि बाइबलिा बताइएको छ (१ 

नतिोर्ी ३:१४-१५)। िण्डलीका कुि  पनि अगुवालाई यी बाइबलीय िर्देििहरू पररवतनि गिे अनधकार छ ि। यसबाहके प्रभु 

येिू र प्रेररत पतु्रसल े यसरी नसकाउिुहुन्छ, दक िण्डलीका कुि  पनि अगुवाले इसाईहरूिानर् अनधकार िगरूिर, जसलाई 

उिीहरूको र्देिरेि गि ेनजतिेवारी दर्दइएको छ (ित्ती २०:२५-२८;  १ पतु्रस ५:२-३)। 

४. स्र्ािीय इसाई झणु्डहरूल े(सिुर्दायहरूल)े सभाहरू कहाैँ रयोजिा गर्?े 

दफलेिोि १:१-२;  प्रेररत ५:४२;  प्रेररत १२:५,१२;  प्रेररत १०:२४,२७ पढ्िुहोसर। 
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पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - स्र्ािीय इसाई सिुर्दायहरूले सभाहरू कहाैँ रयोजिा गर्?े 

रटप्पणी - ियाैँ करारिा वणनि गररएका िण्डलीहरूका सभाहरू प्राय: इसाईहरूका घरहरूिा ि  रयोजिा गररन्र्े। ती 

झुण्डहरू घरेल ुसङ्खगनत अर्वा घरेल ुिण्डलीहरू नर्ए। उिीहरू निरन्तर रराधिा सेवा, निक्षा, प्रचार, प्रार्निा, सुसिचार 

प्रचार र सेवकहरूको तानलिको लानग र-रफ्िा घरहरूिा भे्िे गर् े(प्रेररत १८:२६)। अनहल ेपनि संसारका र्ुप्र  ठाउैँ हरूका 

िण्डलीहरू घर-घरिा ि  रयोजिा गररन्छिर। 

यी पाठहरू पनि हिेुनहोसर: 

निर्देनिका ३, पररनिष्ठ १२ - सङ्खगनत - बाइबलिा 'िण्डली' भन् िे िब्र्द 

निर्देनिका ३, पररनिष्ठ १३ - सङ्खगनत - इसाई िण्डलीको कायन र ढाैँचा 

निर्देनिका ३, पररनिष्ठ १४ - सङ्खगनत - ख्रीष्टको िरीरको रूपिा भएको िण्डली अपररहायन छ 

 

५ प्रार्निा (८ नििेट)                               [प्रनतदक्रयाहरू] 

                              परिशे् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि ेप्रार्निा 
 

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

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

प्रार्निा गिुनहोसर। 

६ गहृकायनको निनतत तयारी (२ नििेट) 

                                                 अको पाठको निनतत 
 

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

प्रनतनलनप बिाउि लगाउिुहोसर।) 

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

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

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

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

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

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

रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

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

गर्दरहुिुहुन्छ भिी हिेुनहोसर (भजिसङ्खग्रह ५:३)। 

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

व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा बिाएको रटप्पणी, निक्षा कर्दर्दा बिाएको रटप्पणी र यो तयारीलाई सङ्खलग् ि गिुनहोस। 
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पाठ : ३६ 
 

१ प्रार्निा 

 

सिहूको अगवुा - प्रार्निा गरेर तपाईंको सिूह र चेलालाहरू बिाउिे यो कायनक्रिलाई प्रभुिा सुतपिुहोसर। 

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

व्यवस्र्ा २८:१-३१:१३ 
 

तपाईंलाई तोदकएको बाइबल िण्ड (व्यवस्र्ा २८:१-३१:१३) बाट परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा नसक् िुभएको 

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

िोटबुकबाट पढ्िुहोसर)। 

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

बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

३ बाइबल पर्द कण्ठ गिुन (२० नििेट)          [ससुिाचार] 

ससुिाचारबारेको पर्दहरूको पिुरावलोकि 

 

क. कण्ठ गररएका बाइबल पर्दहरू पुिरावलोकि गिे नवनध 
 

पनहल्य  कण्ठ गररएका बाइबल पर्दहरूलाई पुिरावलोकि गिे भागहरू यी हुिर : 

१. पिुरावलोकि गिुनहोसर। 

पुिरावलोकि गिुन भिेको तपाईंले कण्ठ गिुनभएको ५ वटा बाइबल पर्दहरू हरेक दर्दि एकपटक र्दोहोतररकाउिु हो। बाइबल 

पर्दहरू सनतझरहिे र त्यसलाई सही दकनसिले उिरण गिे उत्ति तररका भिेको ती पर्दहरूलाई र्दोहोतररकाउिु हो। 

त्यसकारण, तपाईंले कण्ठ गिुनभएको ५ वटा बाइबल पर्दहरूलाई कततीिा दर्दिको एकपटक ५ हप् तासति पुिरावलोकि 

गिुनहोसर। यसरी तपाईंले हरेक ियाैँ बाइबल पर्दलाई पुि: पुिरावलोकि नवनधिा जािुभन्र्दा पनहले ३५ पटक पुिरावलोकि 

गिुन हुन्छ। 

२. पिु: पिुरावलोकिहोसर। 

पुि: पुिरावलोकि गिुन भिेको तपाईंले पनहल्य  कण्ठ गररसक् िुभएको बाइबल पर्दहरूलाई हरेक ३ हप् तािा एकपटक फेरर 

पुिरावलोकि गिुन हो। तपाईंल ेपनहले ि  कण्ठ गररसक् िुभएको सब  बाइबल पर्दहरू सतझिको लानग उत्ति तररका भिेको पुि: 

पुिरावलोकि गिुन हो। त्यसकारण, तपाईंल ेपनहल्य  कण्ठ गररसक् िु भएको १०० वटा बाइबल पर्दहरूिध्य े५ वटालाई हरेक 

दर्दि पुि: पिुरावलोकि गिुनहोसर। यसरी तपाईंल ेपनहल ेि  कण्ठ गररसक् िु भएको सब  बाइबल पर्दहरूलाई हरेक ३ हप् तािा 

एकपटक पुि: पिुरावलोकि 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 पुिरावलोकि र ििि गिुनहोसर अनि प्रार्निा गिुनहोसर। त्यसरी 

एक दर्दििा तपाईंले कण्ठ गिुनभएको ५ वटा बाइबल पर्दहरूलाई पिुरावलोकि गिुनहोसर। तपाईंल े पनहल्य  कण्ठ 

गररसक् िुभएको केही बाइबल पर्दहरूलाई पुि: पुिरावलोकि 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। 

ि. “सुसिाचार”को श्रेणीलाई र्दईु–र्दईु वटा गरी पिुरावलोकि गिुनहोसर। 

१.पाप स्वभाव, रोिी ३:२३ 

२.पापको र्दण्ड, उपर्देिक १२:१४ 

३.पापको प्रायनित, रोिी ५:८ 

४.िुनि एउटा उपहार हो, उपर्देिक २:८–९ 

५.िुनि नवश् वासबाट रउैँछ, हूहन् िा १:१२ 

 
 

४ बाइबल अध्ययि (७० नििेट)                  [िण्डली] 

इसाईहरू एउट  िरीरझ ैँ नजउैँछिर र काि गछनिर : १ कोररन्र्ी १२:४-७, १२-२८ 
 

१ कोररन्र्ी १२:४-७,१२-२८ लाई सब  निलेर अध्ययि गिन बाइबल अध्ययिको पाैँच चरणहरू भएको नवनध प्रयोग गिुनहोसर। 

चरण: १ - पढ्िहुोसर।                               परिशे् वरको वचि 

रउिुहोसर, हािी सब  निलेर १ कोररन्र्ी १२:४-७,१२-२८ पढछ ैँ। 

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

 

चरण: २ - पत्ता लगाउिहुोसर।                        अवलोकिहरू 

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

तपाईंको सिझ वा दयर्दयलाई स्पिन गछन? 

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

त्यसलाई रफ्िो िोटबुकिा ले् िुहोसर। 

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

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

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

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

१ कोररन्र्ी १२:४-७,१२-२६ 

िोज १.  स्र्ािीय िण्डली र नवश् वव्यापी िण्डलील ेकसरी काि गिुनपछन । 

पावलल ेयेिू ख्रीष्टको िरीरको कायनको व्या्या गिनको लानग िानिसको िरीरका कायनहरूलाई उर्दाहरणको रूपिा प्रयोग 

गर्दनछिर। िण्डलील ेकसरी कायन गिुनपछन भिेर बाइबलल ेतीिवटा िहत्वपूणन नसिान्त नसकाउैँछ। 

(१) स्र्ािीय िण्डली र नवश् वव्यापी िण्डलील ेयिेदू्वारा पाइि ेिनुिको ससुिाचार सिुाउिपुछन।  

येिू ख्रीष्टलाई नवश् वास िगरीकि कोही पनि बचाइि सक्र्द ि। येिूले भन् िुभयो “यदर्द नतिी ियाैँ गरी जन्िेिछ भि,े परिेश् वरको 

राज्यिा प्रवेि गिन सक् िछे िछ” (हूहन् िा ३:३,५)। प्रेररत पावल भन्र्दछिर दक जब कोही व्यनि ियाैँ गरेर जन्िन्छ, तबिात्र र 

िण्डलीको सर्दस्य बन् ि सक्छ अनि िण्डलीको सर्दस्य बन् ि े तररका यही ि  हो (१ कोररन्र्ी १२:१३)। कस को अनवभावक 

इसाई हुैँर्द िा, र जन्ि को इसाई हुैँर्द ि। इसाई हुिको लानग हरेक व्यनि ियाैँ गरी जन्ििपुछन (यूहन् िा ३:३,५)। बाइबलिा 



© 2009 DOTA                                        निर्दनेिका पुस्तक ३, 'बृहत चेलापि'                                   पृष्ठ सङ्ख्या : 118 
 

येिूल ेरफ लाई प्रकट गिुनभएबिोनजि उहाैँलाई नवश् वास गरी, रफ्िो दयर्दय र जीवििा ग्रहण गरेपनछ िात्र उहाैँल े त्यस 

व्यनिलाई ियाैँ गरी जन्िेको परिशे् वरको सन्ताि हुि े अनधकार दर्दिुहुन्छ (यूहन् िा १:१२–१३)। अनि नवश् वासचाहह 

सुसिाचारको सुिाइबाट रउैँछ। यस कारण सुसिाचार प्रचार हुि पछन! 

(२)  स्र्ािीय िण्डली र नवश् वव्यापी िण्डलील ेनवनवधतालाई स्वागत गिुनपछन। 

हुि त पृ्वीिा एउटा िात्र ख्रीष्टको िरीर (एउट  नवश् वव्यापी िण्डली) छ अनि यहाैँ धेर  प्रकारका सर्दस्यहरू हुन्छिर। एउट  

िरीरका सर्दस्यहरू हरेक जानत, भार्ा, कुल र राज्यबाट रउैँछिर (प्रकाि ५:९)। यी सर्दस्यहरू उिीहरूल ेपाएका रनत्िक 

वरर्दािहरूको सन्र्दभनिा एक–अकानबाट फरक–फरक हुन्छिर, उिीहरूलाई दर्दइएको फरक सेवाहरू र फरक तररकाहरूको 

िाध्यिबाट पनवत्र रत्िाले नवश् वव्यापी िण्डलीिा र स्र्ािीय िण्डलीहरूिा रफ्िो काि प्रकट गिुनहुन्छ।  

उर्दाहरणको लानग कुि  एउटा इसाईले निक्षकको वरर्दाि पाएको हुन्छ; उसलाई बालबानलकाको निक्षक भएर सेवा गिन 

बोलाइएको हुन्छ, अनि उसले नविेर्गरी र्दषृ्टान्तहरूको नचत्रकला र बाइबलका असल कर्ाहरूबाट रफ्िो निक्षण क्षिता 

व्यि गर्दनछ। अकान इसाईले पनि निक्षकको रनत्िक वरर्दाि पाएको हुन्छ, अनि उसलाई प्रछढहरूको निनतत निक्षकको रूपिा 

सेवा गिन बोलाइएको हुन्छ र प्रछढहरूको निनतत एउटा असल बाइबल अध्ययिको िेतृत्विा उसले रफ्िो क्षिता व्यि गर्दनछ। 

िण्डलीका सर्दस्यहरू पनि नतिीहरूलाई स्र्ािहरूका सन्र्दभनिा फरक–फरकरूपिा िटाइएका हुन्छिर। उर्दाहरणको लानग 

कृपा र्देिाउिे रनत्िक वरर्दाि भएको इसाई िण्डलीका गरीब सर्दस्यहरूलाई िद्दत गिनको लानग िटाइएको हुन्छ। त्यही कृपा 

र्देिाउिे रनत्िक वरर्दाि भएको अकान इसाईलाई सिाजिा भएका अन्धा र अपाङ्खगलाई सेवा गिन बोलाइएको हुन्छ। इत्यादर्द। 

वास्तविा नवश् वव्यापी िण्डली र स्र्ािीय िण्डलीहरूको नविेर्ताचाहह एकरूपता होइि तर नवनवधता हो।  एकरूपताको 

अर्नचाहह िण्डलीका सब  सर्दस्यहरूबाट एउट  कुराको रिा गररएको हुन्छ र उिीहरूले िण्डलीिा एउट  दक्रयाकलाप गर्दनछिर। 

एकरूपताल ेबेिले, झगडा र द्वन्द्व ल्याउैँछ, दकिदक  यस्तो िण्डलीिा धेर  सर्दस्यहरूल ेउिीहरूल ेपाएका रनत्िक वरर्दाि र 

सेवाका कायनहरू गिे स्र्ाि पाउैँ र्द ििर। तर नवनवधताले त वास्तनवक एकतािा डो् याउैँछ, दकिदक त्यहाैँ हरेक इसाईको 

सेवाको िाैँचो हुन्छ र हरेक इसाईलाई अकानको िद्दत चानहन्छ। यदर्द नवश् वव्यापी िण्डली र स्र्ािीय िण्डलीले रफ्िा 

सर्दस्यहरूको नवनवधतालाई कायि रा् ि सकेभि,े यसका सर्दस्यहरू एउट  केन्र्दनबन्र्द,ु अर्ानतर रफ्िो िीर येिू ख्रीष्टबाट 

िानसत भए भिे यो िण्डली जे हुिुपिे हो त्यही हुि सक्छ र यसले जे गिुनपि ेहो त्यही गिन सक्छ। 

(३) स्र्ािीय िण्डली र नवश् वव्यापी िण्डलीका सर्दस्यहरू एक अकानिा परस्पर निभनर हुिपुछन।  

ख्रीष्टको िरीरिा उ् चता र िीचताको भाविाहरू र िूल्याङ्खकिहरूको कुि  कारण हुैँर्द ि। दकिभिे रैँिालाई कािको 

रवश्यक पछन र िुट्टालाई हातको रवश्यक पछन। यस ल ेस्र्ािीय र नवश् वव्यापी िण्डलीका सर्दस्यहरूको अनिवायनरूपिा र–

रफ्िा कायनहरू हुन्छिर। प्रत्यके सर्दस्यहरूल े अरू सर्दस्यहरूको निनतत चासो नलिुपछन। प्रत्येक व्यनिलाई अरूहरूको 

सहयताको िाैँचो छ, अनि अरूहरूलाई प्रत्येक व्यनिको सहायताको िाैँचो छ। तपाईंको रनत्िक वरर्दािहरूबाट अरूको सेवा 

गरेक  कारण एक–अकानिा प्रेिको प्रस्फुटि हुन्छ। िुट्टानविा हातल े केही गिन सक्र्द ि र रैँिानविा िुट्टाले केही गिन सक्र्द ि। 

यस कारण एक अकानको सहायतानविा कस ले पनि केही गिन सक्र्द ि। प्रत्येक व्यनिको सेवा र वरर्दाि एक–अकानका पररपूरक 

हुिर। यसरी ि  स्र्ािीय िण्डली र नवश् वव्यापी िण्डली उत्ति तररकाले नििानण भइरहकेा छिर। यस कारण अरूहरूलाई 

सुसिाचार सुिाउि, परिेश् वरले दर्दिुभएको रनत्िक वरर्दािल े अरूको सेवा गिन र अरूहरूलाई उिीहरूको रनत्िक 

वरर्दािबाट रफ्िो सेवा गिे अिुिनत दर्दिको लानग प्रत्येक इसाईहरू इ्छुक हुिुपछन। 

१ कोररन्र्ी १२:२८ 

िोज २ - स्र्ािीय िण्डली र नवश् वव्यापी िण्डलीिा भएका िहत्वपणून रनत्िक वरर्दािहरू। 

यसो भनिएको छ, “िण्डलीिा परिेश् वरल ेसवनप्रर्ि प्रेररतहरू, र्दोस्रोिा अगिविाहरू, तेस्रोिा निक्षकहरू नियिु गिुनभएको 

छ... ।” यो पत्रिा सब भन्र्दा िहत्वपूणन वरर्दािहरू प्रेररतहरू, अगिविाहरू, तेस्रोिा निक्षकहरू हुिर भिेर पावल नसकाउैँछिर। 
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प्रररत ४:११ िा िहत्वपूणन वरर्दािहरूचाहह प्रेररतहरू, अगिविाहरू, प्रचारकहरू, पास्टरहरू र निक्षकहरू हुिर भिी पावल 

नसकाउैँछिर। 

ख्रीष्टका प्रेररतहरू (एदफसी १:१: २:२०; ३:५; ४:११) रपसिा निलेर बस् िे चेलाहरूको एउटा अनद्वतीय सिूह नर्यो, 

जसलाई येि ूरफ ल ेछान् िुभयो, बोलाउिुभयो, तानलि दर्दिभुयो अनि उिीहरू उहाैँका िृत्यु र पुिु त्र्ािका साक्षी नर्ए। 

पावल पनि यस  सिूहिा पर्दनछिर। अब उप्रान्त यस्ता प्रेररतहरू छ ििर। तापनि िण्डलीका प्रेररतहरू (प्रेररत १४:४; २ कोररन्र्ी 

८:२३, दफनलप्पी २:२५, १ र्सेलोनिकी २:६–७) भिेका इसाईहरू हुिर। नविेर्गरी ियाैँ िण्डलीहरू सुु वात गिन र नििानण 

गिनका लानग िण्डलीले छिोट गरेर ियाैँ–ियाैँ ठाउैँिा पठाइएका व्यनिहरू प्रेररतहरू हुिर। रज हािी पनि यस्त  निसेिरीहरू, 

िण्डली स्र्ापकहरू, र नििानणकतानहरूलाई बोलाउैँ र्दछछ ैँ। 

पुरािो करारका अगिविाहरू यस्ता नर्ए, जसले परिेश् वरको वचि बोल,े र िानिसहरूलाई उहाैँको सन्र्देि सुिाए (प्रकट 

गरे)। उिीहरूल ेयसो भन् ि ेगर्,े “परिप्रभु यसो भन् िुहुन्छ” अनि नतिीहरूका वचिहरू बाइबलिा लेनिएको हो। नतिीहरू 

पनि अनद्वतीय ि  नर्ए। अनहल ेयस दकनसिका अगिविाहरू छ ििर। तापनि ियाैँ करारका अगिविाहरू नति  हुिर, जसले 

अगिवाणीको वरर्दाि पाएका हुन्छिर, उिीहरूल े पनवत्र रत्िाको िनििा बाइबलको घोर्णा गछनिर र यसल े िानिसको 

दयर्दयलाई छुिे गर्दनछ। रज हािी यस्ता िानिसहरूलाई प्रचारकहरू भन्र्दछ । 

निष्कर्नः बाइबलीय निक्षाअिसुार नवश् वव्यापी िण्डलीका िहत्वपूणन रनत्िक वरर्दािहरूिा निसिेरीहरू, प्रचारकहरू, र 

निक्षकहरू हुिर। यस्ता वरर्दाि पाएका व्यनिहरू स्र्ािीय िण्डलीहरूिा पनि हुन्छिर। नतिीहरूले एउटा नविेर् कायनिानर् 

अनधकार गर्दरििर (जस्त ः निक्षण) तर नतिीहरूलाई एउटा नविेर् कायन दर्दइएको छ। त पनि उिीहरू हरेकल े िण्डलीका 

एल्डरहरूको पयनवेक्षण अन्तगनत काि गिुनपर्दनछ। यस ल े१ कोररन्र्ी १२:३१ िा पावल भन्र्दछिर दक जसलाई पनवत्र रत्िाको 

वरर्दाि दर्दइएको छ, उसल ेअझ  ठूलो वरर्दािको चाहिा गिुनपर्दनछ। रनत्िक वरर्दािहरू परिेश् वरको वचिबाट प्रकट हुन्छ र 

यस्तो वचि सब जिाले बुझ्ि सक्छिर (१ कोररन्र्ी १४:१९) अनि यस्तो वचिल ेिानिसहरूलाई बनलयो बिाउैँछ, उत्साह र 

सान्त्विा दर्दन्छ १ कोररन्र्ी १४:३)। यस्ता वरर्दािहरूलाई अझ  ठूलो वरर्दाि भिेर पावल संकेत गरररहकेा छिर।  

चरण: ३ - प्रश् ि                              व्या्याहरू 

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

१ कोररन्र्ी १२:४-७,१२-२८ िा भएका सब  सत्यताहरू बुझ्ि कोनसस गरछ ैँ र त्यहकाैँ अझ  िबुझेका कुराहरू छिर भि ेप्रश् ि 

सोधछ ैँ। 

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

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

प्रश् िहरू सब को सािु बाैँ्ि लगाउिुहोसर।) 

छलफल गिुनहोसर - (त्यसपनछ, ती प्रश् िहरूिध्य े केही उपयोगी प्रश् िहरूको बारेिा सिूहिा छलफल गर्दर उत्तरहरू पत्ता 

लगाउि कोनसस गिुनहोसर।) 

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

दर्दइएको छ।) 
 

१ कोररन्र्ी १२:४–७ 

प्रश् ि १. रनत्िक वरर्दािको स्वभाव के हो? 

रटप्पणी - एउटा रनत्िक वरर्दाि भिेको नसकाउिे अर्वा एउटा अदफनसयल निक्षक भएर कायन गि ेजस्त  नविेर् िालको 

क्षिता हो। यस्तो वरर्दाि भिकेो इसाईबाट परिेश् वरको िनि र बुनिको प्रस्फुटि हुि ु हो अनि यो वरर्दािले ि  सेवाका 

दकनसिहरूलाई र्देिाउैँछ। यो भिेको इसाईहरूको भन्डारेपि िापनmत नवनभन् ि प्रकारका ििूिाहरूिा परिेश् वरको अिगु्रहको 
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प्रकटीकरण हो (१ पतु्रस ४:१०)। यो परिेश् वरको वरर्दाि हो तर इसाईहरूको सीप र कछिलको पररणाि होइि। यो िापि 

गररएको वरर्दाि हो, येिू ख्रीष्टले दर्दि चाहिुभएको िाप बिोनजि यसको निनश् चत सीिा छ (एदफसी ४:७)। 

१ कोररन्र्ी १२:८–१० 

प्रश् ि २. ियाैँ करारिा कुि–कुि दकनसिका फरक-फरक रनत्िक वरर्दािहरू उल्लिे गररएको छ? 

रटप्पणी - बाइबलिा भएका अनत्िक वरर्दािका सूचीहरू (रोिी १२:४–८, १ कोररन्र्ी ७:१,७; १ कोररन्र्ी १२:८–१०;  १ 

कोररन्र्ी १२:२८;  एदफसी ४:११ र १ पतु्रस ४:१०–११) पूणनताका अनभप्राय होइििर। नतिीहरूले साझा रनत्िक 

वरर्दािलाई जिाउैँछिर। तर प्रयोगात्िक कुरा के भि ेअरू रनत्िक वरर्दािहरू पनि छिर जसको बारेिा ियाैँ करारिा उल्लेि 

गररएको छ ि। रचािात्िक र सांगीनतक वरर्दािहरूको बारेिा पनि हिेुनहोसर (प्रस्र्ाि २८:३; ३१:१–६; ३५:१०,२५,३५; 

भजिसंग्रह ३३:२–३; ४५:१; ७८:७२ यी िण्डलहरूसैँग तुलिा गिुनहोसर)। यसबाहके प्रत्येक रनत्िक वरर्दािहरू पनि फरक–

फरक तररकाबाट प्रकट हुन्छिर। जस्त ः बालबानलकाहरूलाई नसकाउिे निक्षक, प्रछढहरूलाई नसकाउिे निक्षक र अििहरूलाई 

नसकाउिे निक्षक रदर्द। 

प्रश् ि. ३ - रनत्िक वरर्दािहरूका िास चार रनत्िक उदे्दश्यहरू के–के हुिर? 

रटप्पणी - रनत्िक वरर्दािहरूका िास चारवटा रनत्िक उदे्दश्यहरू यी हुिर।  

 अरूको सेवा गिे (१ पतु्रस ४:१०–११)। 

 नवश् वव्यापी िण्डली निजी िण्डलीहरू नििानण गि े(१ कोनन्र्ी १४:१२)। 

 निनस्टयािहरूलाई सेवाको लानग सुसनित गराउिे (एदफसी ४:११–१३)। 

 रनत्िक वरर्दािहरूको अनन्ति उदे्दश्य सब  कुरािा परिेश् वरलाई िनहिा दर्दिु हो (१ पतु्रस ४:११)। 

१ कोररन्र्ी १२:११ 

प्रश् ि ४ - तपाईंल ेपाउिभुएको रनत्िक वरर्दाि रनिरिा कसल ेनिधानरण गर्दनछ? 

रटप्पणी - नत्रएक परिेश् वर (नपता, पुत्र, पनवत्र रत्िा) ले उहाैँको सावनभछि तररकाबाट इसाईहरूलाई रनत्िक वरर्दाि 

दर्दिुहुन्छ र नविेर् कायनहरूको लानग िण्डलीिा नियिु गिुनहुन्छ (१ कोररन्र्ी १२:११,१८,२८; एदफसी ४:७; १ पतु्रस 

४:१०)। पनवत्र रत्िाल ेइसाईहरूलाई वरर्दाि दर्दिुहुन्छ, यद्यनप अझ ठूलो वरर्दािको निनतत उत्सुक हुि र यी वरर्दािहरूलाई 

िण्डली नििानणको काििा प्रयोग गिन अिुरोध गररएको छ। परिशे् वरले इसाईहरूलाई िरीरिा नििानण गिुनभएको छ, 

नतिीहरूलाई नवनिष्ट सेवाको निनतत निर्दर्दष्ट गरेर, उहाैँको इ्छाअिुसार रनत्िक वरर्दाि दर्दिुुहुन्छ। 

प्रश् ि ५ - इसाईहरूल ेकसरी रफ्िो रनत्िक वरर्दाि (वरर्दािहरू) पत्ता लगाउैँछिर? 

रटप्पणी 

बाइबल अध्ययि र प्रार्निाद्वारा 

रनत्िक वरर्दािहरू, नतिीहरूका चररत्रहरू र कायनहरूका बारेिा नतिीहरूका चररत्रलाई बुझ्िुहोसर। तब तपाईंलाई रनत्िक 

वरर्दाि (वरर्दािहरू) दर्दइएको छ दक छ ि भिी जान् िको लानग परिेश् वरसैँग प्रार्निा गरेर सोध् िुहोसर अनि यदर्द दर्दिुभएको छ 

भिे उहाैँको सावनभछनिक तररकािा कुिचाहह वरर्दाि (वरर्दािहरू) दर्दिुभएको छ सो सोध्नुहोसर। 

िण्डलीिा सवेा गरेर 

बालबानलकाहरूलाई नसकाउिे, जवािहरूलाई अगुवाई गि,े असहायहरूलाई सहायता गि,े सिस्यािा परेकाहरूलाई उत्साह 

दर्दिे, सुसिाचार प्रचार गिे जस्ता नवनभन् ि दकनसिका इसाई सेवाहरूिा सहभागी हुिुहोसर। स्र्ािीय िण्डली तर्ा 

नवश् वव्यापी िण्डली नििानणिा सहभागी हुिे अनि अरूहरूको सेवा गिे कािबाट तपाईंको रनत्िक वरर्दाि (वरर्दािहरू) 
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प्रस्फुटि हुि र्ाल्छ। परिेश् वरले धाकधक्कु लगाउिको लानग रनत्िक वरर्दाि दर्दिुहुन् ि तर अरूको सेवा गिनको लानग उहाैँल े

ती दर्दिुहुन्छ। अरूको सेवा िगि ेइसाईल ेनतिीहरूको रनत्िक वरर्दाि (वरर्दािहरू) पत्ता लगाउि सक्र्द ििर। 

तपाईंको सवेाको िलू्याङ्खकिद्वारा 

रनत्िक वरर्दाि एउटा क्षिता हो, जसले तपाईंलाई उि वरर्दािको क्षेत्रिा सेवा गिन उते्तनजत गराउैँछ। यो वरर्दाि निधानररत 

स्र्ाििा सेवा गिनको लानग रफ  प्रकट हुन्छ। दकिदक रनत्िक वरर्दािहरू अरूको सेवा गिन र अरूलाई नििानण गिन सवल 

हुन्छिर। अरूको सेवािा तपाईंको प्रभावकाररता ि  तपाईंको रनत्िक वरर्दािको एउटा असल नचन्ह हो। रफ लाई सोध्नुहोसर, 

“अरू इसाईहरूले िरेो सेवालाई कसरी िूल्याङ्खकि गर्दनछिर?” “प्रायः अरू िानिसहरूले ि ले के गिुनपछन भन्र्दछिर? “ि के काि 

राम्ररी गिन सक्छ? भिी नतिीहरू भन्र्दछिर?” “ि ल े गरेका कुि कािल े नतिीहरूलाई फाइर्दा पुगेको नर्यो भिी नतिीहरू 

भन्र्दछिर?” अनि अझ  पनि रफ लाई सोध्नुहोसर, “िेरो सेवालाई ि रफ  कसरी िलू्याङ्खकि गछुन?” “ि ल ेगरेको के काििा ि 

रिनन्र्दत हुन्छु?” “के कुराहरू ि राम्ररी गिन सक्छु?” “अरूहरूलाई नििानण गिनको लानग ि के कुराहरू गि ेगछुन?” 

१ कोररन्र्ी १२:४–७, १४–२७ 

प्रश् ि ६ - स्र्ािीय िण्डली र नवश् वव्यापी िण्डलीिा एउटा इसाईल ेकसरी रफ लाई हिेुनपछन? 

पढ्िुहोसर रािी १२: ३–६; १ कोररन्र्ी १२:४–७, १४–२७ 

परिशे् वरल ेनवनवधतालाई निधानरण गिुनहुन्छ। 

इसाईहरूको बीचिा नवनवधताहरू हुन्छिर, परिेश् वरले उहाैँको सावनभछनिकतािा सावधािीपूवनक नवनवधता नवतरण गिुनहुन्छ 

र उहाैँको अिगु्रहको कारण यो नवनवधता हुि रएको छ। नवश् वासको िापिा नवनवधताहरू हुन्छिर, ख्रीष्टको िरीरका 

कायनहरूिा, रनत्िक वरर्दािहरू र उहाैँल े हािी प्रत्येकलाई दर्दिुभएको अिगु्रहिा नवनवधताहरू हुन्छिर। परिेश् वरल े

इसाईहरूको िाझिा नवनवधतालाई ्याल राख्नुहुिेछ र प्रत्येकको जीविको िागनर्दिनि निधानरण गिुनहुन्छ। 

परिशे् वरल ेिम्रलाई अिगु्रह गिुनहुन्छ। 

“जसल े रफूलाई जनत सो्िपुिे हो त्यो भन्र्दा बढी सो्छ भिे” त्यो घिण्ड हो। घिण्डल े लालसा वा नविेर्ानधकारको 

अभ्यास गि े कुरालाई सिावेि गछन, जुि कुरा कस लाई िि पर्दरि। रत्ि सतिािलाई अनतरंनजत गर्दान कोही पनि सुरनक्षत 

हुैँर्द ि। एउटा इसाई, जो अझ  ठूलो हिे लालसा गछन, अर्वा अकर  वरर्दािको लालसा गछन अर्वा परिशे् वरले अिुग्रहपूवनक 

उसलाई दर्दिुभएको भन्र्दा बेग्ल  कायन गिन चाहन्छ भिे उसले जािीजािी रफ  उ् च पार्दरछ। िम्रता भिेको “सचेत न्यायबाट 

रफलाई नवचार गि ेकुरा हो” (रोिी १२:३–६)। इसाईहरूल ेरपmूिा िभएको वरर्दाि पनि छ झ ैँ गरी नवचार गिुन हुैँर्द ि 

अर्वा परिेश् वरल ेअिगु्रहपूवनक दर्दिुभएको रनत्िक वरर्दािलाई अस्वीकार गिुन पनि हुैँर्द ि। अनतरंनजत रत्िसतिाि र भूmटो 

िम्रता र्दवु  बेठीक हो। परिेिर  वरले िम्रलाई अिगु्रह गिुनहुन्छ (१ पतु्रस ५:५–६)। 

परिशे् वरल ेप्रत्यके इसाईको लानग एउटा नविरे् नवश् वासको िाप निधानरण गिुनहुन्छ। 

परिेश् वरल ेप्रत्येक इसाईलाई नवश् वासको िाप दर्दिुहुन्छ (रोिी १२:३)। नवश् वासको िापबाट परिशे् वरल ेहरेकलाई िापि 

गिुनभएको छ। नवश् वासको िाप भन्नाले नवश् वासको दकनसिलाई जिाउैँछ तर पररणािलाई जिाउैँ र्द ि। धेर  दकनसिका 

“नवश् वासका िापहरू”ले धेर  दकनसिका तररकाहरूलाई प्रनतनबनतबत गर्दनछ, जुिचाहह रनत्िक वरर्दािहरू, कायनहरू र 

नजतिेवारीहरूको नवनवधताको र्दनृष्टकोणिा इसाईको नवश् वास (ञाकाि, भरोसा र रञाकाकाररताको रूपिा) स्र्ािीय िण्डली र 

नवश् वव्यापी िण्डलीिा रहिगेरी अभ्यास गररएको छ। परिशे् वरको सावनभछनिक अिुग्रहबाट प्रत्येक इसाईल े उसको रफ्ि  

नवश् वासको िाप पाउैँछ। यसरी र ख्रीष्टको िरीरको अगं (सर्दस्य) बन्र्दछ, उसले रनत्िक वरर्दाि पाउैँ र्दछ (काि वा स्र्ाि) 

सार्िा उसल े स्र्ािीय िण्डली र नवश् वव्यापी िण्डलीिा स्र्ाि पनि पाउैँछ (ञाकाााि, भरोसा र रञाकाकाररता) दफनलप्पी 

१:२९ हिेुनहोसर) यस बाट र यसको सीिानभत्र रहरे उसल े रफ्िो रनत्िक वरर्दािको अभ्यास गिुनपछन। हरेक रनत्िक 

वरर्दािहरू नवश् वास र प्रेिद्वारा िात्र  पूणनरूपिा अभ्यास गिन सदकन्छ (१ कोररन्र्ी १३ अध्याय)। 



© 2009 DOTA                                        निर्दनेिका पुस्तक ३, 'बृहत चेलापि'                                   पृष्ठ सङ्ख्या : 122 
 

प्रश् ि ७ - रत्िाका वरर्दािहरू र रत्िाका फलहरू कसरी एक–अकानिा फरक छिर? 

रटप्पणी - पनवत्र रत्िाका रनत्िक वरर्दािहरूको उपभोग गिुन भिेको रनत्िकता वा पररपक्वताको नवनिष्ट प्रिाण होइि। १ 

कोररन्र्ी १:७ र ३:१ अिुसार कोररन्र्ीको िण्डलील े सब  रनत्िक वरर्दािहरूको उपभोग गर्े तापनि त्यो िण्डलीका 

नवश्वासीहरू रनत्िक वा पररपक्व नर्एििर बु  संसाररक र ख्रीष्टिा र्दधूे बालकहरू नर्ए। १ कोररन्र्ी १३:१ अिुसार प्रेिनविा 

रनत्िक वरर्दािहरूको अभ्यास गर्दर अरू इसाईहरूको सेवा गिुन भिेको परिशे् वरको र्दनृष्टिा नितान्त बेकारको कुरा हो। पनवत्र 

रत्िाद्वारा डो् याइिु, पनवत्र रत्िाद्वारा नजउिु र उहाैँद्वारा नियन्त्रण गररिुको वास्तनवक प्रिाण रत्िाका वरर्दािहरू 

होइििर तर तपाईंको जीवििा भएका पनवत्र रत्िाका फलहरू हुिर। अनि “पनवत्र रत्िाका वरर्दािहरूचाहह प्रेि, रिन्र्द, 

िानन्त, ध यन, र्दया, भलाइ, नवश्वस्तता, िम्रता र संयि हुिर” (गलाती ५:२२–२३)। 

चरण ४ - लाग ूगिुन                              प्रयोगहरू 

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

नसकेको कुरा बाै्ँ िहुोसर र ले्  िहुोसर - एकले अको व्यनिलाई दर्दिाग नियाउि लगाऔैँ र १ कोररन्र्ी १२:४-७,१२-२८  बाट 

सतभानवत प्रयोगहरूको सूची बिाउिुहोसर। 

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

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

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

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

१. १ कोररन्र्ी १२:४-७,१२-२८ बाट निकानलएका केही सतभानवत अिपु्रयोगहरू 

१२:१२  तपाईं ख्रीष्टको िरीरको सर्दस्य हुिुहुन्छ र ख्रीष्टको िरीरबाट अलग भएर तपाईं केही पनि गिन सकु्नहुन् ि  

                   भिी बझु्िुहोसर। प्रत्येक इसाईहरूल ेख्रीष्टको िण्डलीका सर्दस्य भएर िात्र कायन गिन सक्छिर। 

१२:१३  पनवत्र रत्िाद्वारा पुिजनन्ि पाएको व्यनि िात्र ख्रीष्टको िरीरको एउटा असली सर्दस्य बन् ि सक्छ भिी 

                   नवश्वस्त हुिुहोसर। 

१२:१५  रफ लाई तल्लो स्तरको ठान् ि ेनवचारहरू र भाविाहरूलाई रश्रय िदर्दिुहोसर। ख्रीष्टको िरीरको अंगको  

                   रूपिा तपाईं ख्रीष्टका िरीरका अरू सर्दस्यको निनतत एकर्दि  अपररहायन हुिुहुन्छ !  

१२:१८  परिेश् वरले ख्रीष्टको िरीरिा निधानरण गिुनभएको तपाईंको स्र्ाि र कायनलाई स्वीकार गिुनहोसर। 

१२:२१  रफ लाई उपल्लो स्तरको ठान् ि ेनवचारहरू र भाविाहरूलाई रश्रय िदर्दिुहोसर, तपाईं ख्रीष्टको िरीरको 

                   सर्दस्य भएकोले तपाईंलाई ख्रीष्टको िरीरका अरू सर्दस्यको पनि रवश्यकता पछन। तपाईंको इसाई  

                   जीविको लानग ख्रीष्टको िरीरका अरू सर्दस्यहरू पनि अपररहायन हुिर। 

१२:२५  परिेश् वरले ख्रीष्टका िरीरको सर्दस्यहरूलाई यसरी निलाएर राख्नुभएको छ दक यसका सर्दस्यहरूल ेएक– 

                   अकानको बारेिा सिाि चासो राख्नुपछन भिी बुझ्िुहोसर। 

१२:२६  अरू सर्दस्यहरूसैँगसैँग  तपाईं दक त कष्ट भोग्नुहुन्छ दक रिन्र्द ििाउिुहुन्छ भन् ि ेकुरा पनि बुझ्िुहोसर। 

१२: २८ परिेश् वरले उहाैँको सावनभछि तररकाबाट नवश् वव्यापी चचन र स्र्ािीय चचनिा नवनभन् ि दकनसिका रनत्िक  

                  वरर्दािहरू र कायनहरू निधानरण गिुनहुन्छ भन् ि ेकुरा सतझिुहोसर  (१ कोररन्र्ी १२:११; एदफसी ४:७)। 

२. १ कोररन्र्ी १२:४–७, १२–२८ बाट निकानलएका केही व्यनिगत प्रयोगका उर्दाहरणहरू 

ख्रीस्टको िरीरिा िलाई एउटा स्र्ाि र एउटा काि दर्दिुभएकोिा ि परिेश् वरलाई धन्यवार्द दर्दि चाहन्छु। अरू 

सर्दस्यहरूलाई िेरो योगर्दािको िाैँचो छ र िलाई नतिीहरूको योगर्दािको िाैँचो छ भिी बुझ्ि ु सुन्र्दर कुरा हो। ख्रीस्टको 

िरीरका सब  सर्दस्यहरू अपररहायन हुिर। परिेश् वरलाई हरेक व्यनिको िाैँचो छ र हरेक व्यनिलाई परिेश् वर चाहिा गिुनहुन्छ! 

रनत्िक वरर्दािहरूल े प्रचार गि े र निक्षा दर्दि े जस्ता नवनिष्ट क्षिताहरूलाई जिाउैँ र्द ििर तर निसेिरीहरू, प्रचारकहरू, 

पास्टरहरू र निक्षकहरूजस्ता नविेर् कायनहरू र अनधकारहरूलाई जिाउैँछिर भन् िे त्यलाई ि स्वीकार गछुन। यस्ता सेवकहरू 

िण्डलीका ितेृत्विा रहकेा एल्डरहरूभन्र्दा िानर् वा अलग्ग  रहि े हादकिहरू हुिर भिी बाइबलिा लेनिएको छ ि बु  
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िण्डलीका एल्डरहरू र अरू साधारण सर्दस्यहरूल ेयस्ता–यस्ता रनत्िक वरर्दािहरू उपभोग गरेर प्रररतीय सेवाकाइ गिन 

सक्छिर भिी बाइबलका पर्दहरूल े भन्र्दछिर। जसले यस्ता प्रररतीय वरर्दािहरू चलाउैँछिर उिीहरू ख्रीष्टको िरीरका अरू 

रनत्िक वरर्दाि चलाउिेहरूभन्र्दा बढी िहत्वका छ ििर। तापनि यार्द गिन लायकको कुरा के छ भिे यस्ता व्यनिहरूको काि 

नविेर्गरी ख्रीष्टको िरीरका अरू सर्दस्यहरूलाई ख्रीष्टको िरीरिा रहरे काि गिनको लानग सुसनित गराउिे हो भिी 

पररभानर्त गररएको छ (एदफसी ४:११–१२)। 

चरण : ५ - प्रार्निा                                    प्रनतदक्रया 

१ कोररन्र्ी १२:४–७, १२–२८ िा परिेश् वरल ेनसकाउिुभएको एउटा सत्यताको लानग हािी सब  पाल पालो प्रार्निा गरछ ैँ। 

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

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

भन् िे कुरा यार्द गिुनहोसर। 

 

५ प्रार्निा (८ नििेट)                               अन्तरनबन्ती प्रार्निा 

अरूहरूको लानग प्रार्निा गिुनहोसर 
 

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

६ गहृकायनको तयारी (२ नििेट) 

अको पाठको निनतत 
 

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

लगाउिुहोसर।) 

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

१२:४–७, १२–२८ बाट प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा बाइबल अध्ययि गिुनहोसर। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - यहोिू १ र्देनि ४ अध्यायबाट प्रत्येक दर्दि रधा अध्यायबाट परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउिुहोसर। िि पिे सत्यता पत्ता लगाउिे नवनध प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणी बिाउिुहोसर। 

३. पर्द कण्ठ गिुनहोसर - एसुसिाचार १ - ५ए लाई पुिरावलोकि गिुनहोसर। रफूल ेकण्ठ गरेका पाैँच बाइबल पर्दहरू र्द निक 

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 नबताउैँ र्दा 

पाएका कुराहरू, बाइबल पर्द कण्ठ गरेको कुराहरू, बाइबल अध्ययि गर्दनको कुराहरू र यो तयारीको कुराहरू ले् िुहोसर। 

  



© 2009 DOTA                                        निर्दनेिका पुस्तक ३, 'बृहत चेलापि'                                   पृष्ठ सङ्ख्या : 124 
 

पररनिष्ट १२                                              [सङ्खगनत] 

बाइबलिा उल्लनेित 'िण्डली' िब्र्द 
 

१. 'िण्डली' भन् ि ेिब्र्द 

'िण्डली' अर्वा 'चचन' भन् ि ेिब्र्द ग्रीक भार्ाको 'कुररयाकोि डोिा' (kuriakon doma) भन् ि ेिब्र्दबाट रएको हो, जसको 

अर्न 'परिप्रभुको घर' हुन्छ। 

सुु को ग्रीक बाइबलिा 'चचन'लाई 'एक्लेनसया' (ekklesia) लेनिएको छ। 

बाइबलिा उल्लेनित 'एक्लेनसया' िब्र्दको केही फरक-फरक अर्नहरू यस प्रकारका छिर 

२. िानिहरूको भलेा अर्वा सभा  

(१) सभा 

'एक्लेनसया' काििुी अर्वा राजि नतक सिूहलाई नियनित बोलाइिे सभा हो (प्रेररत १९:३९)। 

(२) भलेा 

'एक्लेनसया'को अर्न िानिसहरू भेला हुि ुअर्वा जतिा हुिु हो (प्रेररत १९:३२,४१)। 

(३) सिरु्दाय (झणु्ड) 

'एक्लेनसया' धार्मिक उदे्दश्यको लानग जतिा भएका इस्राएलीहरूको सिुर्दाय हो (न्यायकतान २०:२;  २ इनतहास २९:२८;  

भजि २२:२२;  भजि १०७:३२;  प्रेररत ७:३८)। यहाैँ यो कुरा यार्द गिुनहोसर, दक पुरािो करारिा इस्राएललाई 'चचन' 

(Greek: ekklesia) भनिएको छ, र त्यसलाई एल्डरहरूको (Greek: presbuteroi) पररर्र्दर ल े (निक्षकहरू र 

न्यायकतानहरूको रसिले) अगवुाइ ग्यो! 

३. इसाईहरूको सिरु्दाय (झणु्ड)  

एक्लेनसया भिेको इसाईहरूको सिुर्दाय हो। 

सिुर्दायको कुि पक्ष भन् िे कुरा त्यो िब्र्द प्रयोग भएको सन्र्दभनल ेबुझाउैँछ। 

(१) एक्लनेसयाल ेस्र्ािीय इसाई सिरु्दायको सभालाई बझुाउि सक्छ। 

(१ कोररन्र्ी ११:१८: १४:१९;  ३ यूहन् िा ६)। 

(२) एक्लनेसयाल ेपणूनरूपिा इसाईहरू एक  ठाउैँिा बस् ि ेअवस्र्ालाई बझुाउि सक्छ। 

 एक्लेनसया एक वचििा (ित्ती १८:१७;  प्रेररत ५:११;  ८:३;  १ कोररन्र्ी ४:१७;  दफनलप्पी ४:१५;  १ नतिोर्ी 

५:१६ िा सतभाविा)। 'हरेक एउटा िण्डली झुण्डिा' (Greek: kata ekklesian, distributive sense, प्रेररत 

१४:२३)। 

 नविेर् सहरहरूिा एक्लेनसया: यरूिलेि (प्रेररत ८:१;  ११:२२);  एनन्टयोक (प्रेररत ११:२६;  १३:१) ककदक्रया (रोिी 

१६:१);  कोरन्र्ी (१ कोरन्र्ी १:२);  र्ेसलोनिके (१ र्ेसलोनिके १:१);  एदफसस (प्रेररत २:१) रदर्द। 

 एक्लेनसया बहु वचििा (प्रेररत १५:४१;  १६:५;  रोिी १६:१६;  १ कोररन्र्ी ७:१७;  २ कोररन्र्ी ८:१८-२४;  २ 

र्ेसलोनिके १:४)। 

 नविेर् प्रान्तहरू एक्लेनसया: यहूदर्दया (गलाती १:२२;  १ र्ेसलोनिके २:१४);  गलानतया (गलाती १:२;  १ कोररन्र्ी 

१६:१);  एनसया (१ कोररन्र्ी १६:१९;  प्रकाि १:४);  िाकेडोनिया (२ कोररन्र्ी ८:१)। 

(३) एक्लनेसयाल ेघर-घरिा भलेा हुि ेइसाई झणु्ड (घरल ुसङ्खगनत अर्वा घरेल ुिण्डली) लाई बझुाउि सक्छ। 

रोििा नप्रनस्कला र अनक् वलाको घरको िण्डली (रोिी १६:५) र एदफससको घरेलु िण्डली (१ कोररन्र्ी १६:१९)। 

िुतफासको घरको िण्डली (कलस्सी ४:१५)। 

दफलेिोिको घरको िण्डली (दफलेिोि १:१-२)। 

(४) एक्लनेसयाल ेनवश् वव्यापी इसाई िण्डलीलाई बझुाउि सक्छ, जसअन्तगनत ससंारका सब  साैँचो इसाईहरू पर्दनछिर। 

(ित्ती १६:१८;  प्रेररत ९:३१;  १ कोररन्र्ी ६:४;  १२:२८;  एदफसी १:२२;  ३:१०,२१;  ५:२३-३२;  दफनलप्पी ३:६;  कलस्सी 

१:१८,२४;  १ नतिोर्ी ५:१६ िा सतभाविा)। 
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(५) यसल ेकनहलकेाहह नविरे्रूपिा स्र्ािीय िण्डली अर्वा नवश् वव्यापी िण्डलीलाई नचत्रण गर्दनछ। 

ग्रीक िब्र्द एक्लेनसयाल ेनविेर् इसाई रङ्खग र नविेर् अर्न दर्दन्छ;  जस्त : 'परिशे् वरको िण्डली' (१ कोररन्र्ी १:२;  १०:३२);  

ख्रीष्टिा सब  िण्डलीहरू (रोिी १६:१६);  परिशे् वर नपता र प्रभु येि ूख्रीष् टिा भएका र्ेसलोनिकेको िण् डली (१ र्ेसलोनिके 

१:१);  सन्तहरूका सब  िण्डलीहरूिा (१ कोररन्र्ी १४:३३);  अन्यजानतहरूका सब  िण्डलीहरू (रोिी १६:४)। 

४. परुािो करार र ियाैँ करारिा 'चचन' अर्वा 'िण्डली' भन् िे िब्र्द। 

(१) िण्डली ससं्र्ागत इकाई होइि, तर यो रनत्िक इकाई हो। 

पुरािो करारको नवश् वासीहरू जुि 'सभा' अर्वा 'िण्डली'िा नर्ए (Greek: ekklesia, न्यायकतान, २०:२;  २ इनतहास 

२९:२८;  भजि २२:२२;  १०७:३२;  र नहबू्र ११:१०-१६;  १२:२२-२४ सैँग तुलािा गिुनहोसर), ठ्याक् क  त्यही 'सभा' अर्वा 

'िण्डली'िा ियाैँ करारका नवश् वासीहरू पर्दनछिर (गलाती ४:२६;  नहबू्र १३:१४)! 

परुािो करारको सािर्दाि (प्रस्र्ाि २५:३१-३२) 

पुरािो करारको सियिा िनन्र्दरिा एउटा िात्र सािर्दाि नर्यो, र त्यसिा सात वटा हाैँगाहरू हुन्र्े। उि सािर्दाि पुरािो 

करारको िण्डलीको अवस्र्ाको (इस्राएलको) एकताको नचन्ह नर्यो। 

ियाैँ करारको सािर्दािहरू (प्रकाि १:२०) 

ियाैँ करारका नवश् वासीहरू ख्रीष्टको एउट  िरीरिा छिर (१ कोररन्र्ी १२:१२-१३), तर त्यस गरी नतिीहरू र्ुप्र  स्र्ािीय 

स्वतन्त्र िण्डलीहरूअन्तगनत पनि छिर। ियाैँ करारको सियिा ियाैँ करारको िण्डलीलाई पनवत्र रत्िाद्वारा ख्रीष्टको िरीर र 

सात वटा सािर्दािहरूद्वारा सदक्रयरूपिा नचत्रण गररन्छ। ियाैँ करारको सियिा परुािो करारको जस्तो एउटा िात्र सािर्दाि 

छ ि, तर सात वटा सािर्दािहरू छिर र ती प्रत्येकिा एउटा बत्ती छ। नतिीहरूले ियाैँ करारको सियिा संसारभररको सब  

स्र्ािीय स्वतन्त्र िण्डलीहरूको प्रनतनिनधत्व गर्दनछ (प्रकाि २:७)। 

यसर्न, ियाैँ करारको सियिा इसाई िण्डलीहरूल ेनतिीहरूको एकता र्दशृ्य संस्र्ािा (अर्वा सतप्रर्दायिा) होइि, तर पनवत्र 

रत्िाद्वारा सदक्रयरूपिा उपनस्र्त हुिुहुिे यिेू ख्रीष्टद्वारा एक-रपसिा रनत्िक एकता भेट्टाउैँछिर। 

ख्रीष्टको िरीर 

ख्रीष्टको िरीरजस्तो िण्डलीको स्वरूप (एदफसी ४:१२) र उि एउट  िरीरको सर्दस्यहरू भएका सब  इसाईहरूल े

संस्र्ागतरूपिा सब  इसाई िण्डलीहरू एक-अकोबाट स्वतन्त्र छिर, तर नतिीहरू ख्रीष्टबाट (निरबाट) स्वतन्त्र छ ििर भिी 

र्देिाउैँछ। नतिीहरूल े ख्रीष्टिा िात्र रफ्िो रनत्िक एकता भेट्टाउैँछिर। त्यो िरीरको सब  सर्दस्यहरू कुि  अको सर्दस्यबाट 

नियनन्त्रत हुैँर्द ििर, तर नतिीहरूका निर, येिू ख्रीष्टबाट िात्र नियनन्त्रत हुन्छिर। त्यसकारण ख्रीष्टको िरीरको कुि  सर्दस्यल ेउि 

िरीरको अको सर्दस्यिानर् िासि गिन सक्र्द ि। त्यस गरी कुि  'रिा िण्डली' भन् िे कुि  िण्डलील े त्यसको कुि  'छोरी 

िण्डलीिानर्' िासि गिुन हुैँर्द ि। 

(२) नवश् वव्यापी िण्डली सतप्रर्दायहरूबाट बनिएको हुैँर्द ि। 

कुि  इसाई रधुनिक सतप्रर्दायको बारेिा बाइबलको कुि  पनि ठाउैँिा चचान गररएको छ ि। 

(३) कुि  स्र्ािीय िण्डलीसैँग छाता ससं्र्ा छ ि। 

कुि  छाता संस्र्ाको अनधििा स्र्ािीय िण्डलीहरू भएको प्रिाण बाइबलिा कत  उल्लेि गररएको छ ि। 

(४) बाइबलिा नवश् वव्यापी िण्डली अर्वा स्र्ािीय िण्डली कुि  राज्यको िण्डली अर्वा रानष्ट्रय िण्डली अर्वा नविरे् 

जानतको िण्डली भिी उल्लिे गररएको छ ि। 

राज्यको िण्डली अर्वा रानष्ट्रय िानिसहरूको िण्डली भन् िे बारेिा बाइबलिा कुि  प्रिाण छ ि: यहूर्दीहरू र ग्रीकहरू निलेर 

रोििा (रोिी १४ अध्याय) र एदफससिा (एदफसी २ अध्याय) स्र्ािीय िण्डली स्र्ापिा गरे। 

५. 'एक्लनेसया' भन् ि ेिब्र्दको अर्न 

सारा संसारिा ख्रीष्टको िरीर भिी िबुझाएसति 'एक्लेनसया' भन् िे िब्र्दल ेसध ैँ कुि  नविेर् स्र्ािको 'स्र्ािीय िण्डलीलाई' 

बुझाउैँछ। ख्रीष्टको िरीर रनत्िक वास्तनवकता हो। स्वतन्त्र िण्डलीहरूबीचको रनत्िक एकतालाई ख्रीष्टको रत्िाले, 

बाइबलको सत्यताले अनि ती स्र्ािीय िण्डलीहरूबीचको पराििन र सहकायनले कायि रािेको हुन्छ। 
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पररनिष्ट १३                                              [सङ्खगनत] 

इसाई िण्डलीको काि र स्वरूप 
 

इसाई सिुर्दायिा (िण्डलीिा) ठूलो नवनवधता सृजिा गिनको निनतत इसाई सिुर्दायिा (िण्डलीिा) हुिे कािहरू र स्वरूपहरू 

(ढाैँचाहरू) बीचको नभन् िता के हो? 

१. काि र नवनवधता 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - इसाई िण्डलीले (चचनले) कसरी काि गिुन पर्दनछ? 

(१) इसाई िण्डलीको (सिरु्दायको) सर्दस्यहरूल ेनवनवधतालाई स्वीकार गिुन पर्दनछ। 

रोिी १२:४-८;  १ कोररन्र्ी १२:४-७,१८,२८ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - ख्रीष्टको िरीर (नवश् वव्यापी िण्डली) एउट  भए तापनि, यसनभत्र धेर  दकनसिका सर्दस्यहरू हुन्छिर। ती सर्दस्यहरू 

हरेक जानत, भार्ा, कुल र राष्ट्रबाट रएका हुिाले त्यहाैँ नवनवधता हुन्छ (प्रकाि ५:९)। त्यस गरी उि िरीरिा फरक-फरक 

रनत्िक वरर्दािहरू, रनत्िक कािहरू (कायनभारहरू), सेवकाइहरू र स्र्ािहरू भएकोल ेत्यहाैँ नवनवधता हुन्छ। 

वरर्दािहरू - इसाई िण्डलीका सर्दस्यहरूलाई नवनभन् ि दकनसिका साधारण अनि असाधारण रनत्िक वरर्दािहरू दर्दइएकोल े

गर्दान, त्यसको रधारिा त्यहाैँका सर्दस्यहरूिा नवनवधता हुन्छ (१ कोररन्र्ी ३:५;  १२:४)। 

सेवकाइहरू - परिशे् वरल ेिण्डलीका सर्दस्यहरूलाई तोदकदर्दिभुएको फरक-फरक सेवकाइहरूको रधारिा इसाई िण्डलीको 

सर्दस्यहरूिा नवनवधता हुन्छ (१ कोररन्र्ी १२:४,२८;  िकून स १३:३४), र त्यस गरी उि िरीरिा पनवत्र रत्िाल े

नतिीहरूद्वारा प्रकट गिुनहुिे उहाैँको कािद्वारा पनि नतिीहरूिा नवनवधता हुन्छ (१ कोररन्र्ी १२:५-७)। उर्दाहरण: िािछ ैँ, र्दईु 

जिा इसाईहरूल ेनिक्षा दर्दि ेरनत्िक वरर्दाि प्राप् त गरेका छिर भिे परिेश् वरल ेनतिीहरूिध्य ेएक जिालाई नविेर्गरी बाल-

बानलकाहरूको निक्षक भई सेवा गिे काििा नियुि गिुनहुन्छ (बोलाट दर्दिुहुन्छ) र अको व्यनिलाई चाहह नविेर्गरी 

बयस्कहरूको िाझिा निक्षक भई सेवा गिनको निनतत नियिु गिुनहुन्छ (बोलावट दर्दिुहुन्छ)। पनहलो इसाईल े नविेर्गरी 

नचत्रहरू कोरेर अनि बाइबलका कर्ाहरू भिरे रफ्िो नसकाउिे क्षितालाई प्रकट गर्दनछ भिे अको इसाईले चाहह असल 

दकनसिले बाइबल अध्ययिको निनतत िानिसहरूलाई डो् याएर रफ्िो नसकाउिे क्षितालाई प्रकट गर्दनछ। 

स्र्ाि - परिशे् वरल े िण्डलीको सर्दस्यहरूलाई िरीरिा फरक-फरक स्र्ािहरूिा नियिु गिुनभएको रधारिा इसाई 

िण्डलीको सर्दस्यहरूिा नवनवधता हुन्छ (१ कोररन्र्ी १२:१८)। उर्दाहरण: िािछ ैँ, र्दईु जिा इसाईहरूले र्दया रे्दिाउिे रनत्िक 

वरर्दाि प्राप् त गरेका छिर। नतिीहरूिध्ये एक जिालाई परिेश् वरले रफ्ि  िण्डलीका गररबहरूलाई सहायता गिन नियिु 

गिुनहुन्छ (बोलावट दर्दिुहुन्छ) भिे अको व्यनिलाई चाहह उसको रफ्ि  स्र्ािीय सिुर्दाय अर्वा त्योभन्र्दा बानहरको 

सिुर्दायिा भएका गररब, अन्धा र अपाङ्खगहरूलाई सहायता गिन नियुि गिुनहुन्छ (बोलावट दर्दिुहुन्छ)। 

सिािता (एकरूपता) - रनत्िक सिािताले र्ुप्र  िाली ठाउैँ हरू उत्पन् ि गरी िण्डलीलाई अपूणनतानतर डो् याउैँछ। यदर्द हरेक 

व्यनि निक्षक भयो भि े कसल े र्दया र्देिाउिे सेवा गिेछ? अको कुरा के हो भि े रनत्िक सिािताल े अिेकतानतर पनि 

डो् याउैँछ, दकिभि े धेर  सर्दस्यहरूल े उि िण्डलीिा रफ्िो सेवाअिुसारको कािको निनतत (रनत्िक वरर्दाि अर्वा 

सेवकाइको निनतत) ठाउैँ  पाउि सक्र्द ििर। सािानजक सिािताले गररब र अनिनक्षतहरूलाई भेर्दभाव र वनहष्कार गिे 

जोनििनतर डो् याउैँछ (याकूब २:१-१०)। जातीय सिािताले जातीय भेर्दभावनतर डो् याउैँछ (प्रेररत १०:९-१६,२८३४-

३५)। साैँस्कृनतक सिािताले चाहह अको भार्ा र सैँस्कृनतका िानिसहरूलाई वनहष्कार गि ेिात्र होइि, त्यसले प्राय: उि 

सैँस्कृनतको पृष्ठभूनिको पापपणून साैँस्कृनतक ढाैँचाहरूलाई कायि रा् िे र लाद् ि ेकाि पनि गर्दनछ;  जस्त : अनधकार प्रयोग गि े

अगुवापिको अभ्यास, अयोग्य ढङ्खगिा रिा-बुबा र पाका व्यनिहरूप्रनत रञाकाकारी हुि पिे अवस्र्ा र बाइबलको स्पष्ट 

निक्षालाई साैँस्कृनतक परतपराहरूद्वारा नवस्र्ानपत गिे जोनिि उत्पन् ि गछन (िकून स ७:५-१३)। 

नवनवधता - साैँचो इसाई िण्डली अर्वा सिुर्दायको (नवश् वव्यापी अर्वा स्र्ािीय) नविेर्ता भिेको एकरूपता होइि 

नवनवधता हो (१ कोररन्र्ी १२:१४-२०)। रनत्िक नवनवधताले साैँचो एकतानतर डो् याउैँछ, दकिभिे त्यहाैँ हरेक इसाईको 

सेवा िाैँचो पछन र हरेक इसाईले अरूहरूलाई सेवा गिुनपि ेहुन्छ (१ पतु्रस ४:१०-११)। सािानजक नवनवधताले बाैँडचुैँड गि े

सेवकाइलाई सतभव तुल्याउैँछ;  जस्त : िण्डलीका धिी व्यनिहरूल ेगररब र िाैँचोिा परेकाहरूलाई रफूसैँग भएका र्ोकहरू 

बाैँडचुैँड गिन सक्छ (याकूब २:५)। त्यस गरी जातीय नवनवधताले निसिको कािलाई सतभव तुल्याउैँछ (प्रेररत ८:२७-३१;  
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१०:२४-२८,३४-३५)। साैँस्कृनतक नवनवधताले ख्रीष्टको िरीरको एकतालाई प्रर्दिनि गिन सतभव तुल्याउैँछ (१ कोररन्र्ी 

१२:१२-१३)। यदर्द नवश् वव्यापी िण्डलीसैँग यस्ता नवनवध दकनसिका सर्दस्यहरू छिर भिे, त्यसले के गिुनपिे हो, सो काि गिन 

सक्छ। यदर्द ती सब  नवनवध दकनसिका सर्दस्यहरूलाई त्यसको केन््र , निर, येि ूख्रीष्टल ेिासि गिुनभयो भि ेिात्र नवश् वव्यापी 

िण्डली कस्तो हुिुपिे हो, सोहीअिुरूप बन् ि सक्छ। 

(२) इसाई िण्डलीको (सिरु्दायको) सर्दस्यहरू एक-रपसिा निभनर हुिपुर्दनछ। 

१ कोररन्र्ी १२:२१-२७ पढ्िहुोसर। 

रटप्पणी - इसाई िण्डलीिा (सिुर्दायिा) ठूलो अर्वा सािो भन् िे भाविा र िलू्याङ्खकिको लानग कुि  कारण र स्र्ाि छ ि। 

रैँिालाई कािको िाैँचो पछन अनि हातलाई गोडाको िाैँचो पछन। इसाई िरीरलाई (सिूहलाई) काि गिनको निनतत प्रत्येक 

िण्डलीको प्रत्येक सर्दस्यको रवश्यिा पछन। प्रत्येक सर्दस्यले अरू सर्दस्यहरूको निनतत चासो र वास्ता र्देिाउि पहल गिुनपछन। 

यसको अर्न के हो भि ेिण्डलीका सर्दस्यहरूल ेएक अकानप्रनतको नजतिेवारीहरू पूरा गिुनपर्दनछ! नतिीहरूले रफ्िो स्र्ािीय 

िण्डलीप्रनतको नजतिेवारीहरू िात्र पूरा गि ेहोइि, तर नवश् वव्यापी ख्रीष्टको िरीरको सर्दस्यहरूप्रनतको नजतिेवारीहरूलाई 

पनि पूरा गिुनपर्दनछ। 

२. काि र स्वरूप 

(१) इसाई िण्डलीको िनतहानसक स्वरूप 

प्रेररत २:४२-४७;  ४:३४-३५;  ६:१-७;  १०:४७-४८;  १ कोररन्र्ी ११:१७-२२;  २ कोररन्र्ी १३:१२;  १ नतिोर्ी २:८ 

पढ्िुहोसर। 

छलफल गिुनहोसर र पत्ता लगाउिहुोसर - इसाई िण्डलीिा हुि ेस्वरूपहरूको बाइबलीय उर्दाहरणहरू के-के हुिर? 

रटप्पणी - इसाई िण्डलीले सुहाउैँ र्दो र सिकालीि स्वरूपहरूिा रफ्िा कािहरूलाई प्रकट गिुनपर्दनछ। 

 यरूिलेिको पनहलो िण्डली हप् ताको एकपटक िात्र भेला हुिकुो (प्रेररत २०:७) सट्टािा हरेक दर्दि एकसार् भेला भई 

रफ्िो सङ्खगनतलाई प्रकट गरे (प्रेररत २:४६)। 

 नतिीहरू घरिा भेला हुिुको सट्टािा (रोिी १६:५) िनन्र्दरको चोकिा एकसार् भेला हुन्र्े (प्रेररत २:४२,४६)। 

 नतिीहरूल े प्रभु-भोजलाई िण्डली हुिे रराधिा सेवािा नविेर् सिारोहको रूपिा ििाउिुको सट्टािा (१ कोररन्र्ी 

११:१७-२२) घर-घरिा िािा िाैँर्दा सब  निलेर एकसार् रोटी भाैँचेर प्रकट गरे। 

 नतिीहरूल ेनियनितरूपिा सेवािा भेटी दर्दिुको सट्टािा (१ कोररन्र्ी १६:१-२) र-रफ्िो हरेक र्ोक साझा बिाउिु र 

प्रिस्त हुिलेे िाैँचो परेकाहरूलाई दर्दिे कािलाई प्रकट गरे (प्रेररत २:४४-४५;  ४:३४-३५)। 

 नतिीहरूल ेसाधारण नवश् वासीहरूलाई अपके्षा िगररएको सिस्याहरू र चुिछनतहरू सिाधाि गिन लगाउिुको सट्टािा 

(िकून स १३:३४;  १ पतु्रस ४:१०-११) त्यस्ता सिस्याहरू र चुिछनतहरूलाई व्यवनस्र्त गिन नडकिहरू छान् िे र नियिु 

गि ेकाि गरे (प्रेररत ६:१-७)। 

 येिू ख्रीष्टका अिुयायीहरूले ियाैँ नवश् वासीहरूलाई िर्दीिा लगरे बनप् तस्िा दर्दिुको सट्टािा (िकून स १:४-८) घरिा ि  

बनप् तस्िा दर्दए (प्रेररत ९:१७-१८;  १०:४७-४८;  २२:१६)। 

 नतिीहरूल ेएक-अकानलाई पनवत्र चुतबिले अनभवार्दि गर् े(२ कोररन्र्ी १३:१२)। 

 प्राय: नतिीहरूले पुरािो करारको परतपराअिुसार रफ्िा हातहरू उठाएर प्रार्निा गर्े (१ नतिोर्ी २:८;  भजि १४३:२ 

सैँग तलुिा गिुनहोसर। 

जेजस्तो भए तापनि बाइबलिा कही ैँ पनि इसाईहरूलाई त्यस्त  ढाैँचालाई पछ्याउिुपछन भिी नसकाइएको अर्वा रञाका 

गररएको छ ि भन् ि े कुरालाई ध्याि दर्दिुहोसर! बाइबलिा कही ैँ पनि इसाईहरूलाई यस्ता कुराहरू गिनको निनतत जबरजस्ती 

गररएको छ ि! 

(२) कायनहरू पररवतनि भएका िनतहानसक ढाैँचाहरू 

ित्ती १५:१-९;  २३:२५-२८;  गलाती ६:१२-१६ पढ्िुहोसर। 

छलफल गिुनहोसर र पत्ता लगाउिुहोसर - कायनहरू पररवतनि भएका ढाैँचाहरूको बाइबलीय उर्दाहरणहरू के-के हुिर? 

रटप्पणी - परतपरागत ढाैँचाहरूलाई कायनहरूिा पररवतनि गिे कुराको नवु ििा नवश् वव्यापी िण्डलीलाई चेताउिी दर्दइएको 

छ। इसाईहरूले रफ्िो िण्डलीिा बाइबलको प्रकािको नवु ििा हुिे ढाैँचाहरूलाईलाई कायनहरूिा पररवतनि गिुन हुैँर्द ि। 

जस्त : 
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 इसाईहरूले तन्त्र-िन्त्रको अिुनचत अभ्यासहरूलाई रफ्िो सैँस्कृनतर र िण्डलीिा नभत्र्याउिु हुैँर्द ि (व्यवस्र्ा १८:९-१३ 

सैँग तलुिा गिुनहोसर)। 

 इसाईहरूले बाइबलको प्रकािलाई उल्लङ्खघि गिे त्यस्ता परतपरागत ढाैँचाहरूलाई पके्रर रफ्िो िण्डलीनभत्र लाग ू

गिुनहुैँर्द ि। परिेश् वरको वचिलाई किजोर र व्यर्न  बिाउि े सब  दकनसिका परतपरागत ढाैँचाहरूलाई इसाईहरूल े

रोक् ि पछन। उर्दाहरणको लानग िािुभन्र्दा अगानड हात धुिे अनि त्यस गरी कचछराहरू र भाैँडाहरू धुि े फररसीहरूको 

बानहरी ढाैँचाहरू अनि ितिा गिरपिे नतिीहरूको वाध्यात्िक नियिहरूलाई नलि सदकन्छ। 

 ख्रीष्टको िरीरिा एल्डरहरू नियुि गिुनको सट्टािा (प्रेररत २०:१७,२८;  १ नतिोर्ी ४:१४) िण्डलीिा संस्र्ागत 

अनधकार चलाउिे एक जिा अगुवा रा् िे व्यवस्र्ाल ेबाइबलको निक्षालाई उल्लङ्खघि गर्दनछ (३ यूहन् िा ९-११)। 

 अको उर्दाहरणचाहह नविेर् दकनसिले पािीको बनप् तस्िा दर्दि पि े वाध्यात्िक नियिलाई नलि सदकन्छ, जुि कुरा 

बाइबलिा कही ैँ पनि नसकाइएको छ ि। 

 इसाईहरूले अर्न ि  गुिाइसकेका परतपरागत ढाैँचाहरूलाई पके्रर रफ्िो िण्डलीिा अभ्यास गिुनहुैँर्द ि। र्देिाउिको लानग 

गररएका त्यस्ता ढाैँचाहरूलाई येिूले र्दोष्याउिु भयो (ित्ती २३:२५-२९)। 

 यद्यनप हरेक इसाई कायन कुि  दकनसिको ढाैँचािा प्रकट हुिे भए तापनि इसाई सिुर्दायको हरेक परतपरागत ढाैँचाल े

कनहले पनि धिनिास् त्रलाई उल्लङ्खघि गिुन हुैँर्द ि (ित्ती १५:१-९)। त्यस्ता कुराहरू अर्नपूणन हुिुपछन र त्यसलाई 

इिान्र्दारीपूवनक अनभव्यि गररिुपछन र त्यसलाई अरू इसाईहरूलाई जबरजस्ती लाद् िु हुैँर्द ि। 

 बानहरी कुराहरूले राम्रो प्रभाव पािे अर्वा परतपरागत ढाैँचहरूलाई जोड दर्दिेहरूको सतावटलाई अलग गि े

कुराहरूको नवु ििा प्रेररत पावलल ेचेताउिी दर्दएका छिर (गलाती ६:१२-१६)। 

(३) बाइबलीय र राष्ट्रको सस्कृनतिा उनचत दकनसिल ेस्वीकार गिन सदकि ेप्रासनङ्खगक (सान्र्दर्मभक) िनतहानसक ढाैँचाहरू 

प्रेररत १०:२२,२४,२७;  १६:१३-१६;  १६:२९-३४;  १७:१-४;  १८:७-८;  १९:८-१० पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिुहोसर र छलफल गिुनहोसर - कुि सिकालीि ढाैँचाहरू बाइबलीयरूपिा ठीक र प्रासनङ्खगक हुन्छ (राष्ट्रको 

सैँस्कृनतिा स्वीकार गिन सदकिे हुन्छ)? 

रटप्पणी - िण्डलील ेबाइबलीय ढाैँचाहरूलाई यस्तो दकनसिले प्रकट गिुनपर्दनछ, दक ती कुराल ेधिनिास् त्रलाई उल्लङ्खघि 

िगरीकि उि सैँस्कृनतिा उनचत दकनसिले स्वीकाररएको होसर। 

 िानिसहरूसैँगको सतबन्धहरूको साझा सञ् जाल सिूह (प्रेररत १०:२४,२७) - किेनलयस िाउैँ  भएको स निक कप् तािल े

पतु्रसलाई रफ्िो घरिा (Greek: oikos) रएर प्रचार गिन नििन्त्रणा दर्दए। उसल ेत्यहाैँ रफ्िा िातेर्दारहरू र घनिष्ठ 

नित्रहरूलाई पनि बोलाएका नर्ए। किेनलयसको घरिा भेला भएका ती ठूलो सिूहका िानिसहरू ि  अन्यजानतहरूको 

पनहलो इसाई सिुर्दाय अर्वा िण्डली (घरेल ुसङ्खगनत अर्वा घरेलु िण्डली) भए। तपाईंले रफ्िा कुि िातेर्दारहरूलाई, 

घनिष्ठ सार्ीहरूलाई, सहकिी अनि सहपाठीहरूलाई अर्वा नछिेकीहरूलाई रफ्िो घरिा बोलाएर सुसिाचार 

सुिाउि सक् िुहुन्छ? 

 सिाि सािानजक संरचिा भएको सिूह (प्रेररत १६:१३-१५,२९-३४) - िर्दी दकिारिा प्रार्निा गिन रएका 

िानिसहरूलाई प्रेररत पावलल ेप्रचार गरे। त्यनतबेला नलनडया िाउैँकी स् त्री युरोपिा ख्रीष्टलाई पछ्याउिे प्रर्ि व्यनि 

बनििर। नतिको घरािाको (Greek: oikos) सर्दस्यहरू पनि ख्रीष्टको अिुयायी बिे (प्रेररत १६:१३-१५)। त्यस गरी 

पावलल े झ्यालिािको हादकिलाई पनि प्रचार गरे। उि झ्यालिािको सतपूणन घरािा (Greek: panoikei) पनि 

ख्रीष्टको अिुयायीहरू बिे (प्रेररत १६:२९-३४)। 

 पररवार अर्वा घरािा (Greek: oikos) भिेको सिाि सािानजक संरचिा अैँगाल्ि ेिानिसहरूको सिूह हो। नतिीहरू 

प्राय: उही ठाउैँिा बसोबास गछनिर, सैँगसैँग  काि गछनिर (िानलक र िोकरहरू अनि रोजगारर्दाता र कािर्दारहरू), र 

एकसार् भेला भएर रराधिा गछनिर। तपाईंको क्षेत्रिा कस्तो दकनसिको सजातीय िानिसहरू निलेर पररवार अर्वा 

घरािा बिेका छिर? (नवद्यार्ीहरू, स निक अर्वा प्रहरीहरू, सािो उद्यि गिेहरू, जवाि नववानहत र्दतपनत्तहरू, 

कारिािािा काि गि े िजर्दरूहरू, पहाडी िलूका जानतहरू, अल्पसङ्ख्यक िानिसहरूको सिूह रदर्द)। तीिध्ये कुि 

पररवार अर्वा घरािालाई तपाईं सुसिाचार सुिाउि सक् िुहुन्छ? 

 सिाि ु नच भएका िानिसहरूको सिूह (प्रेररत १७:१-४) - पावल यहूर्दी िानिस भएकोले गर्दान रफ्िो रीनतअिुसार 

स्र्ािीय सभाघरका िानिसहरूको सिूहलाई जतिा गरेर हप् तछ ैँसति बाइबलको बारेिा छलफल गर्दनर्े। त्यसो गिुनको 

उदे्दश्य भिेको ती िानिसहरूल ेख्रीष्टलाई पछ्याउि सकूिर भिी सतझाइ-बुझाइ गिुन हो। त्यसरी ि  बाइबिा उल्लेनित 
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सुसिाचारको बारेिा छलफल गिन िण्डलीको कुि सिूहका िानिसहरूलाई तपाईंले जतिा गिन सक् िुहुन्छ? अर्वा कुि 

अन्य धार्मिक स्र्ल अर्वा ठाउैँ  गई तपाईं त्यो काि गिन सक् िुहुन्छ? 

(४) ढाैँचाहरूको निनतत िागनर्दिनि। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - इसाई िण्डलीले छान् ि ेढाैँचालाई कुि िागनर्दिनिल ेनिधो गिुनपर्दनछ? 

रटप्पणी - 

 रत्िा र सत्यता (यूहन् िा ४:१९-२४) - रराधिाको सब  ढाैँचाहरू रत्िा र सत्यतािा प्रकट गि ेसिय रएको छ भिी 

येिू ख्रीष्टले घोर्णा गिुनभयो (यूहन् िा ४:१९-२४)। परिेश् वरको रराधिा गि े इसाईको रत्िाको ििोवृनत्त उि 

रराधिालाई बानहरबाट र्देिाउिे होइि (यि या १:१३-१५), तर रन्तररक रराधिा हुि पछन। त्यसरी परिशे् वरको 

रराधिा गर्दान उि व्यनिले अरूहरूलाई क्षिा दर्दएर, रफ्िो जीवि परिेश् वरिा रत्िसिपनण गरेर, भनिपूणन जीवि 

नजएर अनि परिेश् वर को हुिुहुन्छ र उहाैँल े के गिुनभएको छ भन् िे कुरािा केनन््र त भएर रन्तररकरूपिा उसल े

परिेश् वरको रराधिा गर्दनछ। अनि परिशे् वरको रराधिा गिे इसाईको ििोवृनत्त बाइबलिा परिेश् वरले प्रकट 

गिुनभएको सत्यताअिरुूप हुि पछन। 

 बाइबल (१ कोररन्र्ी ४:६) - एबाइबलिा लेनिएकोभन्र्दा बानहर िजािएू भन् िे निक्षालाई प्रेररत पावलल ेरफूिा र 

रफ्िा सहकिीहरूिा लागू गरेका छिर। बाइबलिा लेनिएका कुराल े यसिा क्रिवि प्रकाि छ भन् िे त्यलाई प्रकट 

गर्दनछ। पुरािो करारलाई ियाैँ करारल ेपक् का गररदर्दएको छ (नहबू्र ८:५-१३)। त्यसकारण परुािो करारलाई सध ैँ ियाैँ 

करारको प्रकाििा अर्न िोल्ि पछन। पुरािो करारको र्ुप्र  कायनहरू र ढाैँचाहरू परूा भइसकेका छिर;  त्यस कारण ती रद्द र 

सिाप् त भइसके (ित्ती ५:१७;  कलस्सी २:१४;  एदफसी २:१५ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। 

 रचरण र निक्षा-नसिान्त - प्रेररत पावलले जीनवत परिशे् वरको िण्डली (Greek: ekklesia) अर्ानतर परिेश् वरको 

घरािािा (Greek: oikos) रहरे िानिसहरूल े कस्तो व्यवहार गिुनपर्दनछ भन् िे नवर्यिा स्पष्टसैँग लेिेका छिर (१ 

नतिोर्ी ३:१५)। असल निक्षा, सावनजनिक रराधिा, पुु र् र िनहलाबीचको सतबन्ध, िण्डलीिा अगुवाहरूको नियुनि, 

एल्डरहरूको नजतिेवारीहरू, िण्डलीनभत्र भएका नविेर् सिूहरू;  जस्त : वृि िनहलाहरू, िोकरहरू र धिीहरू, त्यस गरी 

ईश् वरभनि, धार्मिकता, नवश् वास, प्रेि, ध यनता र भ्र ता कायि रा् िे- यी नवर्यहरूिा नतिल ेअसल निक्षाहरू दर्दएका 

छिर (१ नतिोर्ीको पत्रिा)। एरफ्िो जीवि र निक्षालाई िनजकबाट नियाल्िूए (१ नतिोर्ी ४:१६)। 

 फाइर्दाजिक अनि रचिात्िक (१ कोररन्र्ी १०:२३) - िण्डलीिा केही कायनहरू रर्देिात्िक छिर, र अरूहरूचाहह 

अिुिनत दर्दि े िालका छिर तर ती अनिवायन हुि ु रवश्यक छ ि। यद्यनप िण्डलीिा र्ुप्र  कायनहरूले हरेक अवस्र्ािा 

अिुिनत पाउि न्यायसङ्खगत भए तापनि ती हरेक अवस्र्ािा फाइर्दाजिक र रचिात्िक िहुि पनि सक्छिर। 

 बोलावट अर्वा काि (१ कोररन्र्ी ३:५-१५) - नवश् वव्यापी िण्डलील ेसब  कायनहरू सतपूणनरूपिा गिे भए तापनि केही 

नविेर् कािको निनतत परिशे् वरल ेहरेक व्यनिलाई फरक दकनसिल ेबोलावट दर्दिुहुन्छ। उहाैँल ेप्रत्येक व्यनिलाई उहाैँको 

नविेर् काि गिन तोदकदर्दिुहुन्छ। कुि  नविेर् कािको निनतत फरक सिपनणताल ेगर्दान त्यसको ढाैँचा फरक हुिसक्छ;  जस्त : 

भविको जग बिाउि ेकाि सुि, चाैँर्दी अर्वा बहुिूल्य पत्र्रहरूजस्ता फरक-फरक वस्तुहरूबाट नििानि गिन सदकन्छ। 

 प्रासनङ्खगत बिाउि ु (सैँस्कृनतिा स्वीकारयोग्य तुल्याउिु) - परिेश् वरको बोलावट भिेको नजतिेवारी हो, तर त्यही 

सियिा त्यो रराि पनि हो, दकिभिे हरेक िनहनित अवसरलाई कायि रा् ि िाैँचो पर्दरि। रफूलाई सीनित पािन 

हािीलाई अिुिनत छ। ख्रीष्टको िरीरिा हािीलाई फरक-फरक काि गिन अिुिनत छ। त्यो कािलाई बाइबलीय ढाैँचािा 

अनभव्यि गिन हािीलाई अििुनत छ, जुि त्यही सियिा त्यसको सैँस्कृनतिा उनचत दकनसिले स्वीकार गररिुपछन 

(प्रासनङ्खगक हुिुपछन)। 
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पररनिष्ट १४                                              [सङ्खगनत] 

िण्डली ख्रीष्टको िरीरको रूपिा हुि ुअपररहायन छ 
 

इसाई िण्डलीनबिा के कुि  इसाईलाई नवश् वासीको ह नसयतले वृनि हुि र सेवा गिन सतभव हुन्छ? 

१. पृ् वीको िानिसहरूलाई केवल र्दईु जिाल ेिात्र प्रनतनिनधत्व गछन। 

रोिी ५:१७-१९;  १ कोररन्र्ी १५:२१-२२,४५ पढ्िुहोसर। 

(१) पृ् वीका सब  िानिसहरूको प्रनतनिनध र्दईु जिा छिर। 

हराएका सब  िानिहरूको (िािवजानतको) प्रनतनिनधत्व गिे िरीरको निर रर्दि हुिर। बचाइएका सब  िानिसहरूको 

(िण्डलीको) प्रनतनिनधत्व गि े िरीरको निर ख्रीष्ट हुिुहुन्छ। सारा संसारको िािवजानतको निर रर्दि हुिर। नवश् वव्यापी 

िण्डलीको निर ख्रीष्ट हुिुहुन्छ, र त्यस गरी उहाैँ सारा संसारको हरेक स्र्ािीय िण्डलीको पनि निर हुिुहुन्छ। सारा संसारिा 

भएका नवश् वासीहरूको सिुर्दायलाई बाइबलिा 'ख्रीष्टको िरीर' भनिएको छ (एदफसी १:२२)। प्रेररतहरूको नवश् वासको 

सारअिुसार त्यसलाई 'एउट  नवश् वव्यापी इसाई िण्डली' भनिन्छ। 

 पनहलो रर्दि (पनहलो िानिस) प्रानचि िािवजानतको प्रिुि प्रनतनिनध हुिर, जसिा संसरको हरेक स्र्ािका िानिसहरू 

र संसारको इनतहासभररक  स्वभानवक तर पति भएका िानिसहरू पर्दनछिर। 

 र्दोस्रो रर्दि (येिू ख्रीष्ट) ियाैँ िािवजानतको प्रिुि प्रनतनिनध हुिुभयो, जसिा परुािो करारको सियिा िनसहको 

अपेक्षा गिे सब  नवश् वासीहरू अनि ियाैँ करारको सियिा यिेू ख्रीष्टिा नवश् वास गि ेसब  पर्दनछिर। येि ूख्रीष्ट संसारको 

हरेक ठाउैँ  अनि यिेू ख्रीष्टिा नवश् वास गि ेसंसारको इनतहासभररका सब  नवश् वासीहरूको प्रिुि प्रनतनिनध हुिुहुन्छ। यिे ू

ख्रीष्ट पृ्वीिा रउिुको सतपूणन उदे्दश्य भिेको हराएको िािजानतलाई एक िात्र परिेश् वरसैँगको सङ्खगनतिा पुिस्र्ाननपत 

गिुन हो! 

(२) िरीर त्यसको निरको जीविको भानगर्दार हुन्छ। 

 पनहलो रर्दििा बाैँनधएका सब  िानिसहरू उि पनहलो रर्दिको पापको पतििा भानगर्दार हुन्छिर। िािवीय जन्िद्वारा 

पनहलो रर्दििा जोनडएका सब  िानिसहरू उि पनहलो िािवको पापिा (अय् यूब १४:४;  भजि ५१:५), िृत्युिा (रोिी 

५:१२,१७) र र्दोर्िा (रोिी ५:१८) भानगर्दार हुन्छिर। 

 र्दोस्रो रर्दििा (येिू ख्रीष्टिा) बाैँनधएका सब  िानिसहरू येिू ख्रीष्टले प्राप् त गिुनभएको धार्मिकतािा (िुनििा) भानगर्दार 

हुन्छिर। र्दोस्रो रर्दििा जोनडएका सब  िानिसहरू परिेश् वरको क्रोधबाट बचाइएका छिर र परिेश् वरसैँग नतिीहरूको 

पुिर्मिलाए भएको छ (रोिी ५:९-१०)। रनत्िक पुिजनन्िद्वारा र्दोस्रो रर्दििा जोनडएका सब  िानिसहरू उि र्दोस्रो 

रर्दिको (यिेू ख्रीष्टको) धार्मिकता र ियाैँ जीवििा भानगर्दार हुन्छिर (रोिी ५:१४-१९;  १ कोररन्र्ी १५:२२)। 

२. पृ् वीिा र्दईु वटा सिरु्दायहरू िात्र छिर। 

यसकारण, यो संसारिा िानिसहरूको र्दईु वटा िात्र सिुर्दायहरू छिर। हरेक व्यनि यीिध्ये एउटा सिुर्दायनभत्र पर्दनछ। 

(१) अनवश् वासीहरूको सिरु्दायलाई ससंार भनिन्छ। 

एसंसारए (१ यूहन् िा २:१५-१७) अर्वा एअन्धकारको राज्यए (कलस्सी १:१३)। 

(२) यिे ूख्रीष्टिा नवश् वासीहरूको सिरु्दायलाई िण्डली भनिन्छ। 

एिण्डली (नवश् वव्यापी)ए (ित्ती १६:१८) अर्वा एख्रीष्टको िरीरए (एदफसी ५:२३) अर्वा एपरिेश् वरको राज्यए (िकून स 

१०:२५-२६)। नवश् वासीहरूको सिुर्दाय यो संसारको होइि, तर यो अझ  संसारिा छ (यूहन् िा १७:१४-१६)। उि 

नवश् वासीहरूको सिुर्दाय संसारिा भएको अन्धकारिा ज्योनत भएर चतकन्छ र िूि भएर धुिे, सुरक्षा दर्दिे र स्वार्द दर्दिे काि 

गर्दनछ (ित्ती ५:१४-१६)। 
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३. िनुिको निश् चयतालाई ख्रीष्टको िरीरनभत्र अिभुव गररन्छ। 

(१) यिे ूख्रीष्टिा िात्र िनुि सतभव छ। 

येिूले भन् िुहुन्छ: एबाटो। सत् य र जीवि ि ि  हुैँ। िद्वारा बाहके कोही पनि नपताकहाैँ रउि सक् र्द िए (यूहन् िा १४:६)। एअरू 

कस िा िुनि छ ि, दकिदक हािीले िुनि पाउिलाई स् वगनिुनि िानिसहरूिा अको कुि  िाउैँ  दर्दइएको छ िए (प्रेररत ४:१२)। 

एयसकारण कोही ख्रीष् टिा छ भिे त् यो ियाैँ सृनष् ट हो। पुरािो नबनतगएको छ, हरे, ियाैँ रएको छ (२ कोररन्र्ी ५:१७)! 

एजससैँग पुत्र हुिुहुन् छ, त् यससैँग जीवि छ, जससैँग परिशे् वरका पुत्र हुिुहुन् ि, त् यससैँग जीवि हुैँर्द ि (१ यूहन् िा ५:१२)। 

(२) िनुिको निश् चयता ख्रीष्टको िरीरिा अिभुव गररन्छ। 

 िुनिको निश् चयता ख्रीष्टसैँगको व्यनिगत सतबन्धिा अिुभव गररन्छ। 'ख्रीष्टिा हुिु' भन् िे कुरासैँग रनत्िक र व्यवहाररक 

अछन छ। 

- रनत्िकरूपिा यसको अर्न यिेू ख्रीष्टल ेनवश् वासीको लानग ठहराउिुभएको धार्मिकता र पनवत्रताको अवस्र्ा प्राप् त गिुन हो। 

पनवत्र रत्िाल े निरन्तर यो धार्मिकता र पनवत्रता नवश् वासीको व्यनिगत जीवििा लाग ू गिुनहुन्छ (रोिी ८:५-१२;  २ 

कोररन्र्ी ३:१७-१८)। 

- व्यवहाररकरूपिा यसको अर्न ख्रीष्टको िरीरिा हुिु हो;  जसको ितलब नवश् वासीहरूको एउट  नवश् वव्यापी सिुर्दायिा 

(नवश् वव्यापी इसाई िण्डलीिा) जोनडिु हो। नवश् वासीहरूको व्यनिगत िरीर (१ कोररन्र्ी ३:१६-१७;  ६:१९-२०) र ख्रीष्टको 

िरीरिा (एदफसी २:१९-२२) हुिुहुिे पनवत्र रत्िाले र्दवु िा 'स्वयिर येिू ख्रीष्टको उपनस्र्नतलाई' प्रनतनिनधत्व गर्दनछ! 

 िुनिको निश् चयता ख्रीष्टको िरीरिा गररि ेकािद्वारा अिुभव गररन्छ। कुि  व्यनिल ेपनवत्र रत्िाद्वारा बनप् तस्िा हलर्दा 

उसको रनत्िक पिुजनन्ि हुन्छ (तीतस ३:५--६) र ख्रीष्टको िरीरिा (नवश् वव्यापी इसाई िण्डलीिा) को भागिा उसल े

काि गर्दनछ (१ कोररन्र्ी १२:१२-१३)। उि व्यनि परिशे् वरको सन्ताि हो भिी पनवत्र रत्िाल े उि इसाईको 

रत्िाको गवाही दर्दिुहुन्छ (रोिी ८:१६)। यो कुरा उि नवश् वासीको येिू ख्रीष्टसैँग व्यनिगत सतबन्ध कायि हुिे िात्र 

होइि तर त्यसले ख्रीष्टको िरीरिा (नवश् वासीहरूको सिुर्दायिा) उसले गिे कािलाई पनि बुझाउैँछ, तादक प्रत्येक 

नवश् वासीले व्यनिगतरूपिा रफ्िो िुनिको निश् चयतालाई अिुभव गर्दनछ। 

एजसले रफू ज् योनतिा छु भिी भन् छ तर रफ् िो भाइलाई घृणा गछन, त् यो अझ  पनि अन् धकारिा ि  छ। जसले रफ् िो भाइलाई 

प्रेि गछन, त् यो ज् योनतिा रहन् छ, र त् यसिा ठक् करको कारण हुैँर्द िए (१ यूहन् िा २:९-१०)। कुि  नवश् वासीलाई ख्रीष्टसैँग सतबन्ध 

भएको अको भाइसैँगको सतबन्धबाट अलग गिन सतभव हुैँर्द ि। ख्रीष्टको िरीरलाई येिू ख्रीष्ट, जो उि िरीरको निर हुिुहुन्छ, 

उहाैँबाट अलग गिन सतभव हुैँर्द ि। त्यस गरी, ख्रीष्टको िरीरिा कुि  ठाउैँिा गिन काि बाट अलग रहरे िुनिको निश् चयताको 

अिुभव गिन सतभव हुैँर्द ि। ख्रीष्टको िरीरसैँग र्ुप्र  िण्डलीहरू, घरेलु सङ्खगनतहरू र एक-अकानसैँग हुिे इसाईहरूको व्यनिगत 

सतभन्धहरू रहकेा हुन्छिर। 

त्यसकारण, ख्रीष्टको िरीर नवश् वासीहरूका लानग येि ू ख्रीष्टल े दर्दिुभएको नसि उपहार हो, जहाैँ नतिीहरूल े येि ू ख्रीष्टिा 

पाउिे सुरक्षाको अिुभव िात्र गर्दरििर, तर येि ूख्रीष्टल ेकिाउिुभएको धार्मिकता (िुनि) र पनवत्रताको भानगर्दार भएर ती 

कुराहरूलाई पनि अिुभव गर्दनछिर। 

४. ख्रीष्टिा सािले हुि ुभिकेो त्यही सियिा ख्रीष्टको िरीरिा सािले हुि ुहो। 

'ियाैँ िानिस' भन् ि ेअनभव्यनि बाइबलिा धेर पटक प्रयोग गररएको छ। 

(१) 'ियाैँ िानिस' भन् ि ेिब्र्दल ेख्रीष्ट, ख्रीनष्टयि (इसाई) अर्वा इसाई िण्डलीलाई बझुाउैँछ। 

यसले दर्दि ेअर्नलाई उि िण्डको सन्र्दभनले निधो गर्दनछ। 

 ियाैँ िानिसले ख्रीष्टलाई बुझाउैँछ (१ कोररन्र्ी १५:४७)। रर्दि पृ्वीको िाटोबाट रएको पनहलो िानिस हो र येि ू

ख्रीष्टचाहह स्वगनबाट रउिुभएको र्दोस्रो िानिस हुिुहुन्छ। यसर्न, र्दोस्रो अर्वा ियाैँ िानिस येिू ख्रीष्ट हुिुहुन्छ। 

 ियाैँ िानिसले इसाईलाई बुझाउैँछ (रोिी ६:२-७;  एदफसी ४:२०-२४)। एपरुािो िानिसलेए अनवश् वासी व्यनिको 

पुिजीवि प्राप् त िगरेको स्वभावलाई प्रनतनिनधत्व गर्दनछ। त्यो यस्तो स्वभानवक िानिस हो, जसले रफ्ि  स्वे्छाल े

उसको पापपूणन स्वभावको र्दास हुि ेकुरालाई रोज्छ (रोिी ६:१६), र त्यसपनछ र पणूनरूपिा उसको पापपणून स्वभावको 

अनधििा हुन्छ (रोिी ८:६-८)। एियाैँ िानिसलेए नवश् वासी व्यनिको पुिजीनवत स्वभावलाई प्रनतनिनधत्व गछन। 
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नवश् वासद्वारा पुिजीवि प्राप् त िभएको स्वभावलाई सध ैँको निनतत एक पटक त्यानगन्छ र ियाैँ स्वभावलाई सध ैँको निनतत 

एक पटक धारण गररन्छ (एदफसी ४:२२,२४)! परुािो िानिस र ियाैँ िानिस एक  सियिा एकसार् अनस्तत्विा रहि 

सक्र्द ि र जसरी अैँध्यारो र उज्यालो एक चोरट अनस्तत्विा रहैँर्द ि, त्यसरी ि  पुरािो स्वभाव र ियाैँ स्वभाव एक चोरट 

अनस्तत्विा रहैँर्द ि। 

 ियाैँ िानिसले इसाई िण्डली अर्ानतर ख्रीष्टको िरीरलाई बुझाउैँछ (एदफसी २:१५-१६)। येिू ख्रीष्टले रर्दिबाट 

निनस्करएका यहूर्दी र अन्यजानत र्दईु पुरािा सिुर्दायहरूको नवश् वासीहरूलाई नलिुभयो, र ती र्दवु लाई उहाैँल ेरफूिा 

एियाैँ िानिसए बिाउिुभयो। यसरी उहाैँले संसारको हरेक राष्ट्रिा भएका सब  नवश् वासीहरू भएको एउट  इसाई िण्डली 

अर्वा एउट  ख्रीष्टको िरीर बिाउिुभयो। यो एउट  ख्रीष्टको िरीरिा उहाैँल े यहूर्दी नवश् वासीहरू र अन्यजानत 

नवश् वासीहरूलाई परिेश् वरसैँग अनि एक-अकानसैँग पुिर्मिलाप गराउिुभयो। यहाैँ, 'ियाैँ िानिस' भिेको धिी र पनवत्र 

पाररएको नवश् वासीभन्र्दा अझ धेर  कुरा हो। एिया िानिसए भिेको येिू ख्रीष्टिा धिी र पनवत्र पाररएका नवश् वासीहरूको 

एउट  सिुर्दाय हो (एदफसी २:१५-१६;  यूहन् िा १०:१६ सैँग तुलिा गिुनहोसर)। ियाैँ िानिस भिेको ख्रीष्टको िरीर हो, 

जहाैँ सब  नवश् वासीहरूले पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा पाएका हुन्छिर (१ कोररन्र्ी १२:१२-१३)। 

उि एउट  ियाैँ िानिस (ख्रीष्टको िरीर, नवश् व-व्यापी इसाई िण्डली) को सीिाभन्र्दा बानहर पुरािो िानिस (संसार, 

नवभानजत पुरािो िािवजानत, स्वार्नपि र लडाइैँ-झगडा) को िात्र अनस्तत्व हुन्छ। इसाई सिुर्दाय अर्ानतर ख्रीष्ट िरीरको 

साैँचो भानगर्दार िभइकि कुि  नवश् वासी ख्रीष्टको (िरीरको निरको) साैँचो भानगर्दार हुि सक्र्द ि। 

यहाैँ त्याग् िु र धारण गिुन (एदफसी ४:२२,२४) भिेको भइरहिे प्रदक्रया अर्वा नबस्तार  हुिे वृनि होइत, तर निश् चतरूपिा 

सध ैँको निनतत एक पटक पापपणून सिुर्दायलाई (संसारलाई) तो्ि े काि र निनश् चतरूपिा सध ैँको निनतत एक पटक पनवत्र 

सिुर्दायलाई (इसाई िण्डलीलाई) अैँगाल्िे काि हो। यसको अर्न स ध ैँको निनतत एक पटक अन्धकारको िासिबाट ख्रीष्टको 

राज्यिा सिुन हो (कलस्सी १:१३)। एदफसी ४:१-१६ ल ेख्रीष्टको िरीरको जीविलाई बताउैँछ, कलस्सी ३:९-११ ल ेयहूर्दी र 

अन्यजानतहरू भएको सिुर्दायलाई (िरीरलाई) बताउैँछ र कलस्सी ३:१४ ल ेख्रीष्टको एउट  िरीरलाई बताउैँछ भन् िे कुरालाई 

ध्याििा रा् िुहोसर। 

(२) ियाैँ िानिस हुि ुयिे ूख्रीष्टबाट र इसाई िण्डलीबाट अलग हुैँर्द ि। 

ईश् वरत्वको पूणनता िारीररकरूपिा येिू ख्रीष्टिा वास गिुनहुन्छ (कलस्सी २:९)। त्यस गरी, येिू ख्रीष्टको पणूनता ख्रीष्टको 

िरीरिा (इसाई िण्डलीिा) वास गिुनहुन्छ (एदफसी २:२२-२३)! नवश् वासीहरू येि ू ख्रीष्टिा (िरीरको निरिा) र इसाई 

िण्डलीिा (ख्रीष्टको िरीरिा) हुैँर्दा िात्र नतिीहरू परिेश् वरको सब  पूणनताको िापद्वारा भररन्छिर (एदफसी ३:१९;  १ कोररन्र्ी 

१:३०;  २ कोररन्र्ी ३:१८;  दफनलप्पी ३:७-२१;  २ पतु्रस १:४;  १ यूहन् िा ३:१-३ सैँग तुलिा गिुनहोसर)। 

निष्कर्न - ियाैँ िानिस भिेको ख्रीष्ट र ख्रीष्टको िरीर र्दवु  हो। हािीले ख्रीष्टको िरीरलाई ख्रीष्टबाट अलग गिन सक्र्द िछ ैँ। ख्रीष्ट 

स्वगनिा िात्र हुिुहुन्छ र ख्रीष्टको िरीरचाहह पृ्वीको िािवीय संस्र्ािा िात्र छ भिी हािी कल्पिा गिन सक्र्द िछ ैँ! इसाई 

िण्डली प्रार्ननिकरूपिा िानिसहरूको संस्र्ा हो भिी हािील ेनवचार गिुन हुैँर्द ि, तर यो त िरीर भएको जीव हो, जुि ख्रीष्टको 

िरीर हो र त्यो अलग गिर िसदकिे गरी िरीरको निर, ख्रीष्टिा जोनडएको छ भिी हािीले नवचार गिुन पर्दनछ! हािील े

पृ्वीिा ख्रीष्टकको िरीरिा जोनडिे कुरालाई अस्वीकार गर्दर स्वगनिा हुिुहुि ेख्रीष्टसैँग (िरीरको निरसैँग) व्यनिगत सतबन्ध 

रा् ि सक्छछ ैँ भिी नवचार गिुन हुैँर्द ि। ख्रीष्टिा हुि ुभिेको ख्रीष्टको िरीरिा पनि हुि ुहो। 

५. ख्रीष्टको िरीरिा सािले हुि ुभिकेो अब उप्रान्त रफूल ेरफ्िो लानग नजउि ुहोइि। 

(१) िरीरका अङ्खगहरू (सर्दस्यहरू) िरीरबाट अलग हुैँर्द ििर। 

एदकिदक जसरी हाम्रो एउट  िरीरिा धेर  अङ्खग हुन् छिर , तर सब  अङ्खगहरूको एउट  काि हुैँर्द ि, त् यसरी ि  हािी जो धेर  छछ ैँ, 

हािी पनि ख्रीष् टिा एउट  िरीर हछ ैँ, र प्रत् यके एक-अकानका अङ्खग हछ ैँए (रोिी १२:४-५)। िानिसहरू येिू ख्रीष्टिा नवश् वासीहरू 

हुैँर्दा, नतिीहरूले ख्रीष्टको िरीरिा एउट  पनवत्र रत्िाद्वारा बनप् तस्िा नलन्छिर (१ कोररन्र्ी १२:१२-१३)। यसर्न, िानिसहरू 

दक अझ  ख्रीष्टको िरीरभन्र्दा बानहर संसारिा हुन्छिर अर्वा नतिीहरू ख्रीष्टको िरीरिा हुन्छिर! िानिसहरू दक त अन्धकारको 

िासिको अनधििा हुन्छिर अर्वा नतिीहरू ख्रीष्टको राज्यनभत्र हुन्छिर (कलस्सी १:१३)। िानिसहरू दक हराएका छोरा अर्वा 

छोरी भएर जीविलाई संसारिा व्यर्न पारररहकेा हुन्छिर अर्वा नतिीहरू परिेश् वरको पररवारका सर्दस्यहरू हुन्छिर। नतिीहरू 

दक त अझ  िृत अवस्र्ािा छिर अर्वा साैँ् च  जीनवत भएका छिर। नतिीहरू दक हराएका छिर अर्वा भेट्टाइएका छिर (लूका 
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१५:११-२४)। ख्रीष्टको िरीरिा र्ुप्र  स्र्ािीय िण्डलीहरू अनि घरेल ुसङ्खगनतहरू (घरेल ुिण्डलीहरू) हुन्छिर र सार्  त्यहाैँ 

इसाईहरूको एक-रपसको व्यनिगत सतबन्धहरू पनि हुन्छ। 

(२) िरीरका अङ्खगहरूल ेिरीरबानहर रहरे काि गिन सक्र्द ििर। 

प्रत्येक नवश् वासी कनहले पनि रफ्िो व्यनिगत पनहचािभन्र्दा बानहर जाि सक्र्द ि। ख्रीष्टको िरीरिा हात भएर काि 

गरररहकेो कुि  इसाईल ेकनहल े पनि उि िरीरिा रैँिाको काि गरररहि े इसाईको स्र्ाि नलि सक्र्द ि। िािवीय हात र 

िािवीय रैँिाले िरीरिा रहरे काि गु ञ् जेल िात्र नतिीहरू के हुिर भिी र्देिाउि सक्छिर। त्यस गरी, हात अर्वा रैँिा भएर 

काि गिे नवश् वासी ख्रीष्टको िरीरको जीनवत अङ्खगिा जोनडएको अवस्र्ािा िात्र साैँचो नवश् वासी भई काि गिन सक्छ। 

ख्रीष्टको िरीरभन्र्दा बानहर रहरे उि नवश् वासीले हात अर्वा रैँिा भएर नजउि र काि गिन सक्र्द ि! िरीरबाट अलग भए 

अनस्तत्विा रहि र काि गिन कोनसस गिे हात अर्वा रैँिाको अवस्र्ा कस्तो होला एकचोरट पररकल्पिा गिुनहोसर त! 

ख्रीष्टको िरीरबाट अलग हुिे व्यनिल ेसाैँचो इसाई जीवि नजउि सक्र्द ि! इसाई जीविको अर्न कुि  नवश् वासी रफ  अर्वा 

रफ्िो लानग नजउि ेहोइि, तर उि नवश् वासीको जीवििा र उद्वारा भएर ख्रीष्ट नजउि ुहुन्छ (गलाती २:२०;  रोिी ८:२०;  २ 

कोररन्र्ी १३:५)। संसारको नवश् वव्यापी इसाई िण्डलीिा अर्वा ख्रीष्टको िरीरिा, कुि  नवश् वासी ख्रीष्टको िरीरसैँग सङ्खगनत 

गर्दर उद्वारा अनि उसको जीवििा ख्रीष्ट नजउिु हुन्छ। 
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पररनिष्ट १५                                              [ख्रीष्ट] 

येि ूख्रीष्टको बारेिा अगिवाणीहरू 
 

क. अगिवाणीहरूका स्वभावहरू 

बाइबल अनद्वतीय छ र कुि  पुस्तकलाई योसैँग तलुिा गिन सककर्द ि! पुरािो करारका अगिविाहरूल ेसयछ ैँ वर्न पनहल ेिनसह, 

अर्ानतर येि ूख्रीष्टको रगििबारे र्ुप्र  अगिवाणीहरू गरे र पनछ गएर ती सब  पूरा भए! ती अगिवाणीहरूलाई पूरा गि ेयिे ू

एकिात्र हुिुहुन्छ! त्यस्ता अगिवाणीहरूिध्ये एक अर्वा र्दईु वटा अको व्यनििा पूरा हुिसक्छ, तर तीिध्ये धेर  र सब  

अगिवाणीहरू एउट  व्यनििा पूरा हुैँर्द ि! गनणतको नसिान्तअिुसार इनतहासिा ती अगिवाणीहरूिध्ये रठ वटा एउट  

व्यनििा परूा हुिु भिेको १०,००,००,००,००,००,००,०,००० िा एकपटक हुि सक् ि े सतभावि रहन्छ! यसल े यो कुरा 

प्रिानणत गर्दनछ, दक पक् क  ईश् वरीय बुनििािर परिेश् वर हुिुपर्दनछ, जो बाइबल, त्यहाैँ उल्लेनित अगिवाणीहरू र संसारको 

इनतहासिा त्यसलाई पूरा गिन उहाैँ पर्दानपछानड िडा हुिुहुन्छ! 

पुरािो करारका केही अगिवाणीहरू उि सियिा िानब्र्दकरूपिा र अस्र्ायीरूपिा परूा भए र पनछ गएर ियाैँ करारको 

सियिा िानब्र्दकरूपिा अनल कि पूरा भए। पुरािो करारको अगिवाणीहरूलाई कनहलेकाहह िानब्र्दकरूपिा अर्न लगाइन््यो 

र ियाैँ करारिा चाहह त्यसरी अर्न लगाइैँर्द ि्यो। पुरािो करारका ती अगिवाणीहरू ियाैँ करारिा रएर नित िनलनित पाैँच 

फरक तररकाले परूा भए: 

१. परुािो करारका अगिवाणीहरू ियाैँ करारिा िानब्र्दकरूपिा अर्वा प्रत्यक्ष परूा भए। 

उर्दाहरण: ित्ती २:५-६ (िीका ५:१)। िनसहको जन्ि अगिवाणीअिुसार िानब्र्दकरूपिा बेर्लेहिेिा भयो। 

ियाैँ करारिा िानब्र्दकरूपिा अिुवार्द गररएका पुरािो करारको अरू अगिवाणीहरू यी हुिर: ित्ती १२:१८-२१ (यि या 

४२:१-४), ित्ती २१:४-५ (जकररया ९:९), ित्ती २२:४३-४५ (भजि ११०:१), ित्ती २४:३० (र्दानिएल ७:१३-१४, 

जकररया १२:१०-१४), नहबू्र १:५ (भजि २:७), नहबू्र ५:६ (भजि ११०:४) रदर्द। 

२. परुािो करारका अगिवाणीहरू वर्मगकरण अर्वा दकनसिसतबन्धी नसिान्तअिसुार ियाैँ करारिा परुा भएको। 

उर्दाहरण: ित्ती २:१५ (होि े ११:१) - निश्रर्देिबाट इस्राएल निनस्करउिे कुरालाई होिेले बेनबलोिबाट इस्राएल 

निनस्करउि े दकनसििा उल्लेि (सङ्खकेत) गर्दनछिर। निश्रर्देिबाट इस्राएल निनस्करउि े कुरालाई ित्तील े निश्रर्देिबाट िनसह 

निनस्करउिे दकनसििा उल्लेि गर्दनछिर। यसर्न, यहाैँ इस्राएल भिेको िनसहको दकनसि अर्वा वगन हो! परिशे् वरले रफ्िा 

जि इस्राएल कस्तो हुि ेइ्छा गिुनभएको हरेक कुरा परिप्रभुको सेवकले (यिेू ख्रीष्टल)े परूा गिुनहुिेछ भिी निधानरण गिुनभएको 

नर्यो (यि या ४९:३,६ सैँग तलुिा गिुनहोसर)! 

पुरािो करारका अगिवाणीहरूलाई वगन अर्वा दकनसिअिुसार ियाैँ करारिा अर्न लाग् िे अरू अगिवाणीहरू यी हुिर: ित्ती 

३:१७ (भजि २:७), ित्ती ११:५ि (यि या ६१:१), ित्ती १३:३५ (भजि ७८:२), ित्ती १६:२७ (भजि ६२:१२), ित्ती 

२१:९ (भजि ११८:२६-२७), ित्ती २१:४२ (भजि ११८:२२), ित्ती २६:३१ (जकररया १३:७), ित्ती २७:३४ (भजि 

६९:२१), ित्ती २७:३५ (भजि २२:१८), ित्ती २७:३९ (भजि २२:७), ित्ती २७:४१-४३ (भजि २२:७-८), ित्ती २७:४६ 

(भजि २२:१), यूहन् िा १३:१८ (भजि ४१:९), यूहन् िा १५:२५;  २:१७ (भजि ६९:४,९), यूहन् िा २०:२५ (भजि 

२२:१६), नहबू्र १:८-९ (भजि ४५:६-७), नहबू्र २:५-८ (भजि ८:४-६), नहबू्र २:१२ (भजि २२:२२), नहबू्र १०:५-६ (भजि 

४०:६-८) रदर्द। 

३. परुािो करारको अगिवाणीहरू सार्दशृ्यरूपिा ियाैँ करािा परूा भएको। 

उर्दाहरण: ित्ती २:१८ (यर्मिया ३१:१५) - परुािो करारिा योसेफको रिा राहले (जसल ेउत्तरी इस्राएलको प्रनतनिनधत्व 

गछन) र बेन्यानििको रिा (जसले यहूर्दाको र्दनक्षणी राज्यको प्रनतनिनधत्व गछन) रफ्िा सन्तािको (वंिको) निनतत रोएर िोक 

गरे दकिभिे नतिीहरूलाई इस्राएलको रािाबाट (ती र्दईु राज्यहरूबीचको सीिाबाट) असुर र बेनबलोििा लनगयो। ियाैँ 

करारिा बेर्लेहिेको रिाहरू रोएर िोक गरे दकिभिे नतिीहरूका सन्तािलाई हरेोर्दल ेिारेका नर्ए। यहाैँ र्दोस्रो घटिा 

पहलो घटिाको सार्दशृ्य अर्ानतर उस्त  र्देनिन्छ। 
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पुरािो करारको घटिाहरूलाई ियाैँ करारिा सार्दशृ्यरूपल ेअर्न लगाउि सदकि ेअरू केही अगिवाणीहरू यी हुिर: ित्ती १:२३ 

(यि या ७:१४), ित्ती ४:१-४ (व्यवस्र्ा ८:१-३), ित्ती १०:३५-३६ (िीका ७:६), ित्ती ११:५क (यि या ३५:५-६), नहबू्र 

२:१३ (यि या ८:१७-१८)। 

४. परुािो करारको अगिवाणी धारणाअिसुार ियाैँ करारिा परूा भएको। 

उर्दाहरण: ित्ती २:२३ (परुािो करारको अगिवािाहरूको धारणा) - 'िासरी' भिेको िासरत सहरबाट रउि ेव्यनि हो। 

पुरािो करारको सियिा बेर्लहेिे र्दारर्दको सहर भिेर प्र्यात नर्यो तर िासरतचाहह िहत्वहीि व्यनिहरू बसोवास गि े

िहत्वहीि सािो सहर नर्यो। हुि त ित्ती २:२३ परुािो करारको नविेर् अगिवाणी िभए तापनि 'अगिविाहरूद्वारा 

बोनलएको' भन् िे वाक्यांिले नतिीहरूल ेिनसहको बारेिा बुझेका नर्ए भिी र्दिानउैँछ। िनसह िहत्वहीि व्यनि हुिछे: उहाैँ 

तु्छ हुिुहुिछे र उहाैँलाई इन्कार गररिछे (भजि २२:६-८;  ६९:८,२०,२१;  यि या ११:१;  ९:७;  ५३:२,३,८;  र्दानिएल 

९:२६ सैँग तुलिा गिुनहोसर)। 

५. परुािो करारको अगिवाणीहरू ख्रीष्टिास् त्रीयरूपि ियाैँ करारिा परूा भएको 

उर्दाहरण: नहबू्र १:१०-१२ (भजि १०२:२४-२७) - पुरािो करारिा परिेश् वरलाई जसरी श्रय दर्दइएको छ, त्यसरी ि  ियाैँ 

करारिा िनसह, येि ूख्रीष्टलाई श्रय दर्दइएको छ। 

पुरािो करारिा उल्लेनित अरू अगिवाणीहरू, जसलाई ियाैँ करारिा ख्रीष्टिास् त्रीयरूपिा अिुवार्द गररएका केही िण्डहरू 

यी हुिर: यूहन् िा १०:११-१४ (इजदकएल ३४:११-१६;  यि या ४०:११), ित्ती २७:९-१० (जकररया ११:१२-१३;  यर्मिया 

१८:२), दफनलप्पी २:१० (यि या ४५:२३), नहबू्र १:६ (व्यवस्र्ा ३२:४३ - िृत सागरको िु्ा)। 

 

ि. येिू ख्रीष्टको जन्िबारेको भनवष्यवाणीहरू 

१. यिे ूिािव स्वभाव धारण गिुनहुि ेपरिशे् वर हुिहुुन्छ (इ.प.ू ४-५)। 

अगिवाणी: यि या ७:१४ (इ.प.ू ७४०-६८०)। पूरा भएको: ित्ती १:१८-२३ (इ.सं. ६३-६६)। 

व्या्या: उि स् त्री र बालक को नर्ए? जवाि स् त्री एउटा केटाको रिा भनििेछ र उि बालकलाई इतिािुएल (परिेश् वर 

हािीसैँग) भनििछे भिी इ.प.ू ७३४ को सुु िा यि याल ेअगिवाणी गरे तर नतिले उि केटाको नपताको बारेिा उल्लिे 

गरेििर। यो अगिवाणी पुरािो करारको सियिा िानब्र्दकरूपिा पूरा भयो। यि या ७:१४ िा उल्लेनित बालक राजा 

रहाजको सियिा (इ.प.ू ७३४-७२५) नजउि ेसािान्य बालक नर्यो। उि बालकल ेसही र िराब छु्ट्यााउि सक् िुभन्र्दा 

पनहल ेि  इ.पू. ७३४ अश् िूरका राजा नतग् लत-नपलेसेरल ेरएर इस्राएलको उत्तरी राज्य र त्यसको राजधािी सािररयालाई 

कब्जािा नलए (२ राजा १५:२९);  त्यस गरी इ.प.ू ७३२ िा उसल े नसररया (रराि) र त्यसको राजधािी र्दिस्कसलाई 

कब्जािा नलए (२ राजा १६:९)। 

तर ियाैँ करारको प्रकािअिुसार यो अगिवाणी र्दोस्रोपटक परूा भयो, जुि िानब्र्दकरूपको पणूनता नर्एि (ित्ती १:२२-२३)। 

परिेश् वरको बुझ्ि  िनसदकिे बुनिद्वारा यसलाई हिेुनभयो र नपतानबिा ि  कन्या िररयि साैँचो इतिािुएलको िाता बनििर। 

यि या ७:१४ िा उल्लेनित बालक रउिेवाला िनसहको नचन्ह, सङ्खकेत अर्वा दकनसि नर्यो! परिेश् वरको पुत्रले 

(परिशे् वरल)े िािव स्वभाव धारण गिुनभएर िािवीय बालकको रूपिा जन्ि नलिुभयो (लूका १:२६-३७;  यूहन् िा १:१-१४;  

दफनलप्पी २:५-७)। उहाैँको िाउैँले ि  उहाैँ को हुिुहुन्छ भिी जिाउैँछ: उहाैँ िानिस भई हाम्रो बीचिा बास गिुनहुिे परिेश् वर 

हुिुहुन्छ (ित्ती १:२३;  यूहन् िा १:१४;  १ यूहन् िा १:१-३)। 

२. यिे ूपुु र् बालक भएर जनन्ििभुएको नर्यो। 

अगिवाणी: यि या ९:६-७ 

पूणनता: लूका २:६-७ (इ.सं. ६०-६१);  प्रकाि १२:५ (इ.पू.ं ९५-९६)। 

३. यिे ूबरे्लहेिेिा जनन्ििभुएको नर्यो। 

अगिवाणी: िीका ५:२ (इ.पूं. ७३७-६८०) 

पूणनता: ित्ती २:१-६ 
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४. राजा हरेोर्दल ेयिेलूाई िािन िोज।े 

अगिवाणी: यर्मिया ३१:१५-१७ (इ.पू.ं ६२७-५८६)। 

पूणनता: ित्ती २:१७-१८ 

५. राजा हरेोर्द ििरूञ् जले यिे ूनिश्रर्देििा रहिभुयो। 

अगिवाणी: होिे ११:१ (इ.पू.ं ७५४-७१४)। 

पूणनता: ित्ती २:१४-१५ 

 

ग. येि ूख्रीष्टको जीविको बारेिा भनवष्यवाणीहरू 

६. यिेभून्र्दा अगानड रएर उहाैँको घोर्णा गि ेबनप् तस्िा दर्दि ेयहून् िा हुिर। 

अगिवाणी: यि या ४०:१-५;  िलाकी ३:१-३;  ४:५-६ (इ.पूं. ४३२-४२०)। 

पूणनता: ित्ती ३:१-३;  ित्ती ११:७-१४;  १७:१०-१३ सैँग तलुिा गिुनहोसर। 

७. यिे ूगालीलिा हुकन िभुयो र उहाैँल ेरफ्िो सवेकाइ त्यही ैँबाट सुु  गिुनभयो। 

अगिवाणी: यि या ९:१-२ 

पूणनता: ित्ती ३:१३;  ४:१२-१७;  ९:३५;  लूका ४:१४-२१ 

८. पनवत्र रत्िा यिेिूानर् ओर्मलरउिभुयो (इ.स.ं २६)। 

अगिवाणी: यि या ११:१-२ 

पूणनता: ित्ती ३:१६-१७;  यूहन् िा १:३२-३३ (इ.सं. ७०-९८)। 

९. यिेलूाई परिशे् वरल ेप्रिे गिुनहुन्छ भिी गवाही दर्दिभुयो। 

अगिवाणी: यि या ४२:१ 

पूणनता: ित्ती ३:१६-१७ 

१०. यिेलू ेनसकाउिभुन्र्दा पनहल ेपरिशे् वरको रवाज सनु् िभुयो। 

अगिवाणी: यि या ५०:४-५ 

पूणनता: िकून स १:३५ (इ.सं. ४४-४६)। 

 

घ. येिू ख्रीष्टको िुनिको कािको बारेिा भनवष्यवाणीहरू 

११. यिे ूअनन्ति अगिविा हुिहुुन्छ (इ.स.ं २६-३०)। 

अगिवाणी: व्यवस्र्ा १८:१५-१९ (इ.पू. १४०७)। 

पूणनता: प्रेररत ३:२२-२३ (इ.सं. ६१);  नहबू्र १:१-२ (इ.सं. ६४ भन्र्दा पनहल)े। 

व्या्या: िोिाल े यसरी अगिवाणी गरे (इ.प.ू १५२७-१४०७): एपरिप्रभुले िलाई भन् िुभयो: ... नतिीहरूका निनत त 

नतिीहरूका र्दाजुभाइिध् यबेाट तैँजस् त  ि एक जिा अगिविा ि़ला गिछुे। ि िरेो वचि नतिको िुििा हानलदर्दिेछु, र ि ल े

रञाका गरेका सब  कुरा नतिल ेनतिीहरूलाई भन् िछेिर । ती अगिविाले िरेो िाउैँिा भिेका िेरा वचिहरू िसुन् िेको लेिा ि 

नलिेछुए (व्यवस्र्ा १८:१५-१९)। एयेिूको कुरा िसुन् िे व्यनिलाई रफ्िा िानिसहरूबाट बाहके गररिेछए (प्रेररत ३:२२-२३)। 

येिू पृ्वीिा िहािर अनि अनन्ति अगिविा हुिुहुन्छ भिी ियाैँ करारले प्रकट गर्दनछ! परुिो करारको अगिविाहरू बनप् तस्िा 

दर्दिे यूहन् िाबाट अन्त भए (ित्ती ११:१३)। रफ्िो ईश् वरत्वभन्र्दा बानहर निस् किुभई िािव स्वभाव धारण गिुनहुिे परिेश् वर 

येिू ख्रीष्ट हुिुहुन्छ। उहाैँले अिगु्रह र सत्यता ल्याउिुभयो। अनि परिशे् वरले रफूलाई यिे ूख्रीष्टद्वारा प्रकट गिुनहुन्छ (यहून् िा 

१:१,१४-१८)। परिेश् वरल ेयिेू ख्रीष्टिा रफ्िो निनश् चत अनि निणनयात्िक वचि हािीसैँग बोल्िुभयो (नहबू्र १:१-२)। उहाैँल े

अनधकारसार् बोल्िुभयो र उहाैँले हाम्रो रञाकाकाररताको िाग गिुनहुन्छ (ित्ती ७:२४-२९)। ज-जसल ेयेि ूख्रीष्टका वचिहरू 

सुन्र्द ििर, नतिीहरूले परिशे् वरको वचिहरू सुन्र्द ििर (यूहन् िा ५:३४-३६;  १४:२३-२४)। ज-जसले येिू ख्रीष्टलाई रर्दर 

गर्दरििर, नतिीहरूल ेपरिशे् वरलाई रर्दर गर्दरििर (यूहन् िा ५:२३)। ज-जसले येिू ख्रीष्टलाई जान्र्द ििर, नतिीहरूले परिेश् वरलाई 
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जान्र्द ििर (यूहन् िा ८:१९,२४)। ज-जसल े येि ू ख्रीष्टिा नवश् वास गर्दरििर, नतिीहरूल े परिशे् वरिा नवश् वास गर्दरििर (यहून् िा 

१२:४४)। अनि ज-जसले येि ू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्दरििर, नतिीहरूले परिेश् वरलाई इन्कार गर्दनछिर (लकूा १०:१६;  यहून् िा 

१३:२०)। 

१२. अगिविाझ ैँ यिेलू ेर्दषृ्टान्तहरूिा िनुिको सन्रे्दि घोर्णा गिुनभयो। 

अगिवाणी: यि या ६:९-१०;  भजि ७८:२ (रिाप, इ.प.ू ९६०)। 

पूणनता: ित्ती १३:१०-१७,३४-३५ 

१३. अगिविाझ ैँ, यिेलू ेससंारको सब  राष्ट्रहरूिा िनुि ल्याउिहुुन्छ। 

अगिवाणी: यि या ४२:१-७;  ४९:६;  हाग् ग  २:६-७ (इ.पू. ५२०)। 

पूणनता: ित्ती १२:१५-२१ 

व्या्या: िनसहको काि के नर्यो? परिप्रभुको र्दासले राष्ट्रहरूिा न्याय ल्याउिछे भिी यि याले अगिवाणी गरे। उहाैँल े

अन्धाको रैँिा िोनलदर्दिुहुिछे, क र्दीहरूलाई बन्धिबाट स्वतन्त्र गिुनहुिछे र अन्धकारिा बस् िेहरूलाई छुटकारा दर्दिुहुिछे। 

परिप्रभुको र्दास भिेको नविेर् गरी अगिविा र न्यायर्दाता भिी वणनि गररएको छ - 'र्दोस्रो िोिा'। नतिको सेवकाइको 

अनन्ति उदे्दश्य सारा पृ्वीिा न्याय स्र्ानपत गिुन हो (१ कोररन्र्ी १५:२४-२८ सैँग तलुिा गिुनहोसर)! पुरािो करारको 

सियिा यो अगिवाणी पनहले िानब्र्दकरूपिा पूरा हुिपु्यो। तर उि अगिवाणीिा इस्राएलको िानिसहरूभन्र्दा धेर  टाढा 

पुग् िे कुरा छ। यो अगिवाणीले इस्राएल र अन्यजानत राष्ट्रहरूको रनत्िक अन्धोपिालाई बताउैँछ (यि या ४२:१८,२०;  

४३:८;  ४९:६) र सार्  नतिीहरू रनत्िकरूपिा पापको क र्दिा परेका छिर भिी बताउैँछ। 

िनसहले कसको सेवा गिेछ? िनसहले सब  राष्ट्रहरूिा न्याय ल्याउिुहुिेछ तादक सब भन्र्दा टाढाको िुलुकहरूल ेपनि उहाैँको 

अपेक्षा गरी उहाैँलाई हिेछेिर भिी यि याले अगिवाणी गरे (यि या ४२:१,४)। त्यसकारण उहाैँको िुनिको कािको अनभप्राय 

पृ्वीको सब  राष्ट्रहरूलाई बचाउिु हो। 

िनसहले कसरी रफ्िो काि परूा गिुनहुिछे? िनसहल ेसडक-गल्लीहरूिा गई कराउिछे ि अर्वा नच्याउिेछ ि भिी यि याल े

अगिवाणी गरे (यि या ४२:२)। उहाैँल ेिनि प्रयोग गरेर िानिसहरूलाई रफ्िो कुरा सुन् ि जबरजस्ती गिुनहुिेछ ि। उहाैँल े

रफ्िो नवरोधीहरूसैँग तकन -नवतकन  गिुनहुिछे ि। उहाैँल ेरफ्िो काि िान्त भएर िम्रतािा गिुनहुिेछ अनि बानहरबाट हिेेहरूल े

त्यसलाई र्ाहा पाउिछे ििर। उहाैँले भ्र ता र र्दयासार् काि गिुनहुिेछ। 

के उहाैँले रफ्िो काि परूा गिुनहुिेछ? िनसहल ेकिजोर िभईकि अनि िरोदककि रफ्िो काि पूरा गिुनहुिछे भिी यि याल े

अगिवाणी गर्दनछिर (यि या ४२:२;  यूहन् िा १७:४)। उहाैँल े नवरोधसैँग िुठभेट गिुनहुिेछ तर अन्तिा त्यो तोनडिेछ (यि या 

४९:७;  ५०:६;  ५३:५) र उहाैँले रफ्िो अनन्ति लक्ष्य प्राप् त गिुनहुिेछ! 

उि अगिवाणी ियाैँ करारको सियिा पूरा हुैँर्द  जान्छ (ित्ती १२:१५-२१)। पनहलो रगिििा येिू ख्रीष्टले रफूलाई 

िानिसहरूले जान् ि दर्दिुभएि र अरूल ेचाल िपाउिे गरी रफ्िो काि परूा गिुनभयो। उहाैँ किजोर र नबरािीहरूप्रनत केनन््र त 

हुिुभयो। उहाैँले िारीररकरूपिा अन्धोलाई निको पािुनभयो (यूहन् िा ९:३९-४१) र पापको र्दासत्विा भएकालाई स्वतन्त्र 

पािुनभयो (यूहन् िा ८:३०-३६)। िृत्युपनछ पुिु त्र्ाि हुिुभएर यिेूल े रफ्िा चेलाहरूलाई इस्राएलिा िात्र होइि (ित्ती 

१०:५-७), तर संसारको सब  राष्ट्रहरूिा सुसिाचार घोर्णा गिे िहािर रर्देि दर्दिुभयो (िकूनस १६:१५;  ित्ती २८:१८-२०)। 

यिूले रफ्िो िुनिको काि रफ्िा चेलाहरूद्वारा निरन्तर गिुनभयो र अनहलेको वतनिाि सियिा उि काि रफ्िो 

िण्डलीद्वारा गिुनहुन्छ (लूका १:१-४ र प्रेररत १:१-८ लाई तलुिा गिुनहोसर)। 

१४. अगिविाझ ैँ, यिेलू ेपरिशे् वरको कृपा (अिगु्रह) को सिय घोर्णा गिुनभयो। 

अगिवाणी: यि या ६१:१-२ 

पूणनता: लूका ४:१८-१९ 

१५. यिे ूख्रीष्ट प्रधाि पजूाहारी हुिहुुन्छ। 

अगिवाणी: भजि ११०:४ 

पूणनता: नहबू्र ७:१५-२८ 
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व्या्या: र्दारर्दले यसरी अगिवाणी गरे (इ.पू. १०११-९७१): परिप्रभुल ेिपर् िािुभएको छ, र रफ् िो िि बर्दल् िुहुिेछ ि, 

एिल् कीसेर्देकको र्दजानबिोनजि नतिी सध ैँभररको निनत त पूजाहारी हछ।ए 

येिू ख्रीष्ट प्रधाि पूजाहारी हुिहुुन्छ भन् िे त्य ियाैँ करारल ेप्रकट गछन। अरू सब  पूजाहारीहरूको नवपरीत येि ूपापरनहत, 

पनवत्र, िुि, पापीहरूर्देनि अलग रहिुभएको र स्वगनहरूभन्र्दा िानर् उचानलिुभएको छ (नहबू्र ७:२६-२८)। रफ्िो र अरू 

िानिसहरूको पापहरूको निनतत दर्दिहुैँ बनलर्दाि चढाउि ेअरू सब  पूजाहारीहरूको नवपरीत येिूल ेरफू स्वयिर पश् चातापको 

बनलर्दाि हुिुभएर उहाैँिानर् नवश् वास गि े सब को लानग सध ैँको निनतत एकपटक बनल हुिभुयो (नहबू्र ९:६-१४,२५-२६)। 

पुरािो करारका सब  पूजाहारीहरू, जो िरेपनछ नतिको ठाउैँिा अको व्यनि नियुि हुन्र्,े नतिीहरूको नवपरीत येिू सर्दा-

सवनर्दाको निनतत पूजाहारी हुिुभयो। िृत्युबाट पुिु त्र्ाि हुि ुभएपनछ उहाैँ सर्दा-सवनर्दा नजउिुभई स्र्ायी पूजाहारीपिलाई 

कायि रा् िुभएको छ (नहबू्र ७:१५-२५)। अरू सब  पूजाहारीहरूको नवपरीत येिलू ेहािीलाई पृ्वीको सांसाररक िनन्र्दरिा 

होइि, तर स्वगनिा परिेश् वरको उपनस्र्नतिा हाम्रो सेवा गिुनहुन्छ (नहबू्र ९:२४)। र अरू सब  पूजाहारीहरूको नवपरीत येिलू े

हाम्रो किजोरीहरूिा र्दया र्देिाउिुहुन्छ, दकिभिे अरू सब  र्ोकहरूिा उहाैँ हािीजस्त  परीनक्षत भई पापरनहत हुिुभएको छ 

(नहबू्र ४:१४-१६;  २:१७-१८)। 

१६. पजूाहारीझ ैँ, परिशे् वरल ेयिेिूा िात्र सब  राष्ट्रहरूलाई रनिर्र दर्दिहुुन्छ। 

अगिवाणी: उत्पनत्त २२:१८ (अब्राहाि, इ.पू. २१६७-१९९२)। 

पूणनता: गलाती ३:८,१६ (इ.प.ू ५०)। 

१७. पजूाहारीको ह नसयतिा यिे ूअसल गोठालो हुिहुुन्छ। 

अगिवाणी: िीका २:१२-१३;  इजदकएल ३४:११-१६,२३;  ३६:२५-२८;  ३७:२३-२४ (इ.प.ू ५९३-५७१)। 

पूणनता: यूहन् िा १०:११-१८ 

१८. पजूाहारीको ह नसयतिा यिेलू ेअत्याचारिा परेकाहरू र रोगी नबरािीहरूलाई सहायता गिुनभयो। 

अगिवाणी: यि या ५३:४ 

पूणनता: ित्ती ८:१४१७ 

१९. पजूाहारीको ह नसयतिा यिे ूपरिशे् वरको भविलाई पनवत्र रा् ि जोनिलो हुिभुयो। 

अगिवाणी: भजि ६९:९ (र्दारर्द, इ.प.ू १०११-९७१)। 

पूणनता: यूहन् िा २:१३-१७ 

२०. पजूाहारी हुिभुएर यिेलू ेनवश् वासीहरूको लानग अन्तरनवन्ती गिुनहुन्छ। 

अगिवाणी: अय् यबू १६:१९-२१ (इ.प.ू १९००-५००)। 

पूणनता: रोिी ८:३४ (इ.सं. ५७ वसन्त ऋतु);  नहबू्र ७:२५ 

२१. यिे ूसब भन्र्दा ठूलो राजा हुिहुुन्छ। 

अगिवाणी: भजि ८९:२७-२९ (एताि, इ.प.ू ९७१-९३१);  यि या ९:६-७ 

पूणनता: ित्ती २८:१८;  यूहन् िा ३:३५;  १३:३;  प्रकाि १:५;  १७:१४: १९:१६ 

२२. राजा हुिभुएर यिे ूकरार र ईश् वरतन्त्रको पराकाष्ठािा पगु् िभुयो। 

अगिवाणी: २ ििूएल ७:११-१६ (इ.पू. ९१० भन्र्दा पनहले);  १ इनतहास १७:११-१४ (इ.सं. ४०० नतर)। 

पूणनता: २ कोररन्र्ी ६:१६ (इ.सं. ५६ गृष्ि ऋत)ु;  १ पतु्रस २:९-१० (इ.सं. ६२-६३)। 

व्या्या: िनसह राजाको अनधिको ईश् वरतन्त्र करारको चरिनबन्र्द ु(पराकाष्ठा) हुिछे। १ इनतहास १७ अध्यायिा परिशे् वरल े

र्दारर्दलाई गिुनभएको प्रनतञाकाहरूलाई करारको रूपिा हरेरयो। उि प्रनतञाकािा इस्राएलको ंसहासििा बस् िे िानिस नियुि 

गिन परिशे् वर कनहल्य  असफल हुिुहुिेछ ि भिी र्दारर्दलाई प्रनतञाका दर्दइयो (२ इनतहास ६:१६)। जे भए तापनि परिशे् वरको 

प्रकाििा यसलाई निरन्तर करारको रूपिा प्राचीिहरूले हिेन सुु  गरे। 

२ ििूएल ७ अध्यायिा परिेश् वरले र्दारर्दलाई दर्दिुभएको प्रनतञाकालाई करारको रूपिा हरेरयो, जुि प्रत्यक्ष नतिको सन्ताि 

सोलोिि र यहूर्दाको राज्यप्रनत लनक्षत नर्यो। तर १ इनतहास १७:१०-१४ िा उहाैँले र्दारर्दलाई दर्दिुभएको प्रनतञाकािा उि 

करार िनसहको रगिि र उहाैँको अिन्त राज्यिा पुगरे पूणन हुन्छ। अनभप्रेरणा पाएका लिेकले रफ्िो अनभव्यनि यसरी 
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पररवतनि गरे- एनतम्रो रफ्ि  िरीरबाट निनस्करउि े नतम्रो सन्तािए बाट एनतम्रो छोराहरूबाट निनस्करउिे नतम्रो सन्तािए;  

अनि नतिले यसरी रफ्िो अनभव्यनि पररवतनि गरे- एि उहाैँको राज्यको निनतत सर्दासवनर्दाको लानग ंसहासि स्र्ानपत गिेछुए 

बाट एइस्राएलिानर् िासि गि ेिानिसको नतिीलाई कनहल्य  किी हुिेछ ि।ए यसरी, नतिल ेििूएलका पुस्तकहरूबाट राजा 

सोलोििको सन्र्दभनलाई इनतहासको पुस्तकहरूिा रउिेवाला िनसह राजाको सन्र्दभनिा पररवतनि गरे! यसर्न, इनतहासको 

पुस्तकहरूको निनतत प्रेरणा पाएका लेिकले पुरािो करारको करार रउि ेवाला िनसह र उहाैँको राज्यिा परूा हुिेछ भिी 

प्रकट गरे, जसल ेयेिू ख्रीष्ट र उहाैँको राज्यलाई बुझाउैँछ। यसले हािीलाई यि या ५५:३ िा भएको कुरालाई स्िरण गराउैँछ: 

एि नतिीहरूनसत अिन् त करार बाैँध् िेछु, र्दारर्दलाई प्रनतञाका गरेको िेरो नवश् वासको प्रेि।ए अगिविा यि या र इनतहासको 

पुस्तकको लेिक र्दवु ल ेपरिेश् वरको उि करारको प्रनतञाका राजा र्दारर्दिा परूा हुिछेिर भिी प्रनतक्षा गरे। 

र्दारर्दको ंसहासिल ेपरिशे् वरको ंसहासिलाई ि  बुझाउैँछ (१ इनतहास २८:५;  २ इनतहास ९:८;  १३:८)। त्यही कारणल े

गर्दान र्दारर्दको वंिका राजाहरू ईश् वरतन्त्रको निनतत िहत्वपणून व्यनित्वहरू हुिर। त्यही कारणल ेगर्दान र्दारर्दझ ैँ, नतिीहरूसैँग 

पनि रफ्िो उ् च बोलावटप्रनत सावधाि हुिुपिे नजतिेवारी नर्यो। तर र्दारर्दको वंिको राजाहरू उि ईश् वरतन्त्रलाई िहसुस 

गिन असफल भए तापनि रउिवेाला िनसह राजा, यिेू ख्रीष्ट त्यसिा असफल हुिुहुिछे ि! 

२३. राजा हुिभुएर यिेलू ेपनहलो रगिििा रफ्िो राज्य स्र्ानपत गिुनभयो। 

अगिवाणी: र्दानिएल २:४४;  ७:१४ (इ.प.ू ६०५-५३७ र इ.पू. र्दोस्रो िताब्र्दी);  यि या १६:४-५ 

पूणनता: ित्ती १२:२८ 

र्दानिएलल ेएकातफन  संसारको राज्यहरू र त्यसका िासकहरूबीचको सतबन्ध अनि अकोतफन  परिेश् वरको राज्य र िानिसको 

पुत्रबीचको सतबन्धलाई प्रकट गरे। राजा नहजदकयाको ंसहासिको स्र्ापिा भिेको िनसहको राज्यको स्र्ापिाको दकनसि हो 

भिी यि याल ेप्रकट गररदर्दए। 

२४. राजाको ह नसयतल ेयिेलू ेि तािलाई बाैँध् िुभयो। 

अगिवाणी: उत्पनत्त ३:१५ (इ.पू. २१००-१४०७)। 

पूणनता: नहबू्र २:१४;  १ यूहन् िा ३:८;  ित्ती १२:२८-२९;  यूहन् िा १२:३१-३२) सैँग तलुिा गिुनहोसर। 

२५. राजाको ह नसयतल ेयिेलू ेधार्मिकता स्र्ानपत गिुनहुन्छ। 

अगिवाणी: यर्मिया २३:५-६;  ३३:१५-१६ 

पूणनता: ित्ती २:२;  १ कोररन्र्ी १:३०;  २ पतु्रस ३:१३ (इ.सं. ६४)। 

२६. यिे ूराजा हुिभुएकोल ेसब  राष्ट्रहरू उहाैँप्रनत रञाकाकारी हुिछेिर। 

अगिवाणी: उत्पनत्त ४९:१० (याकूब, इ.प.ू २००७-१८६०);  यि या ४५:२१-२३ सैँग तुलिा गिुनहोसर। 

पूणनता: दफनलप्पी २:१०-११ (इ.सं. ६१ को अन्तनतर)। 

२७. यिे ूपरिशे् वरको साैँचो सिरु्दायको कुिढुेङ्खगो हुिहुुन्छ। 

अगिवाणी: भजि ११८:२२;  यि या २८:१६ 

पूणनता: ित्ती २१:३३-४६;  प्रेररत ४:११ (इ.सं. ६१);  १ पतु्रस २:७ 

 

ङ. यिेू ख्रीष्टको र्द:ुि-कष्ट र िृत्युको बारेिा भनवष्यवाणीहरू 

२८. गालीली हुिभुएकोल ेयिेलूाई तु् छ ठानियो (परर्देिीजस्तो, निनसएको रगत भएको व्यनिजस्तो)। 

अगिवाणी: यि या ४९:७;  ५३:२-३ 

पूणनता: यूहन् िा १:४५-४६;  ७:४१-४२ 

२९. नबिाकारण यिेलूाई घणृा गररयो। 

अगिवाणी: भजि ६९:४ 

पूणनता: यूहन् िा १५:२५ 
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३०. यिेलूाई सािरीझ ैँ, भतू लागकेोझ ैँ, पापीझ ैँ र पागलझ ैँ गरी अपिाि गररयो। 

अगिवाणी: भजि ६९:९ 

पूणनता: रोिी १५:३;  (यूहन् िा ८:४८;  ९:२४: १०:१९) 

३१. यिेलू ेप्रनतकार गिुनभएि। 

अगिवाणी: यि या ५३:७क 

पूणनता: १ पतु्रस २:२३ 

३२. यिे ूगधािा चढेर यरूिलिे प्रविे गिुनभयो। 

अगिवाणी: जकररया ९:९ (इ.पू. ५२०-५१८);  भजि ११८:२६ 

पूणनता: ित्ती २१:१-११;  २३:३९ 

३३. यिेलूाई चाैँर्दीको तीस टुक्राहरूको लानग धोका दर्दइयो, जसबाट जनिि िररर्द गररयो। 

अगिवाणी: जकररया ११:१२-१३;  यर्मिया १९:१-१५ 

पूणनता: ित्ती २६:१४-१६;  २७:३-१० 

३४. यिेलूाई रफूसैँग  िाि ेनित्रल ेधोका दर्दयो। 

अगिवाणी: भजि ४१:९ (र्दारर्द) 

पूणनता: ित्ती २६:२०-२५ 

३५. यिे ूरफ्ि  चलेाहरूद्वारा त्यानगिभुयो अनि रफ्िा सत्रहुरूबाट पक्राउ पिुनभयो। 

अगिवाणी: जकररया १३:७-९ 

पूणनता: ित्ती २६:३१,५०,५६ 

३६. यिेलूाई कुरटयो र र्दुकयो। 

अगिवाणी: यि या ५०:६ 

पूणनता: यूहन् िा १९:१;  ित्ती २६:६७-६८ 

३७. यिेलूाई कारटि लागकेो र्िुाझ ैँ गरी लनगयो। 

अगिवाणी: यि या ५३:७ि 

पूणनता: ित्ती २७:३१;  यूहन् िा १:२९ 

३८. यिेलूाई कू्रसिा चढाइयो, िम्र बन् िभुयो, िानिसहरूल ेउहाैँलाई नगल्ला गरे र परिशे् वरद्वारा त्यानगिभुयो (इ.स.ं ३०)। 

अगिवाणी: भजि २२:१-३२ (र्दारर्द);  यि या ५३:५ 

पूणनता: ित्ती २७ र लूका २३ अध्याय 

३९. यिेलूाई नपत्त निसाइएको र्दाििद्य नपउि लगाइयो। 

अगिवाणी: भजि ६९:२१ 

पूणनता: िकून स १५:२३,३६ 

४०.. यिे ूसाै्ँ  च  ििुनभयो (उहाैँ पृ् वीिा नजउिबुाट अलग हुिभुयो)। 

अगिवाणी: यि या ५३:८ 

पूणनता: लूका २३:४६ 

४१. िानिसहरूल ेछेनडएको िानिसलाई हरेे। 

अगिवाणी: जकररया १२:१० 

पूणनता: यूहन् िा १९:३४,३७ (भालाले छेनडएको);  यूहन् िा १९:१८;  २०:२५,२७ (कू्रसिा दकलाद्वारा छेनडएको)। 

४२. यिेलूाई धिी िानिसको नचहाििा गानडयो। 

अगिवाणी: यि या ५३:९ 

पूणनता ित्ती २७:५७-६० 
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४३. यिे ूपणूनरूपिा पापरनहत हुिहुुन््यो। 

अगिवाणी: यि या ५३:९ 

पूणनता: २ कोररन्र्ी ५:२१ 

४४. हाम्रो पापको पश् चाताप गिन हाम्रो सट्टािा यिे ूििुनभयो। 

अगिवाणी: यि या ५३:५-६,१०-१२ 

पूणनता: रोिी ४:२५;  नहबू्र ९:२८;  एदफसी २:१३-१८ (इ.सं. ६०-६१);  १ पत्रस २:२४-२५ 

४५. यिेकूो ितृ्य ुपरिशे् वरको योजिा नर्यो। 

अगिवाणी: यि या ५३:१० 

पूणनता: प्रेररत २:२३;  ४:२८ 

 

च. येि ूख्रीष्टको पुिु त्र्ािको बारेिा भनवष्यवाणीहरू 

४६.यिे ूितृ्यबुाट पिुु त्र्ाि हुिभुयो। 

अगिवाणी: भजि १६:१० (र्दारर्द);  यि या ५३:११क 

पूणनता: प्रेररत २:२३-३२;  १३:३०-३७ 

४७. यिे ूतीि दर्दिपनछ पिुु त्र्ाि हुिभुयो। 

अगिवाणी: िकून स ८:३१;  ९:३१: १०:३२-३४ 

पूणनता: िकून स १६:१-७ 

लूका १४:४६ (इ.सं. ६० र ६१ को बीचिा लेनिएको) िा यिेू तेस्रो दर्दििा पुिु त्र्ाि हुिेबारेको भनवष्यवाणीले पुरािो 

करारको धिनिास् त्रको यी िण्डहरूको अवधारणाहरूलाई प्रनतनबनतबत गर्दनछ: योिा १:१७ (इ.पू. ७८३ र्देनि ७४३ को 

बीचिा लेनिएको) र होिे ६:२ (इ.पू. ७५४ र्देनि ७१४ को बीचिा लेनिएको)। यी िण्डहरूल ेिानब्र्दकरूपिा िकून स ८:३१, 

िकून स ९:३१ र िकून स १०:३४ (इ.सं. ४४ र्देनि ४६ को बीचिा लेनिएको) िा येि ूख्रीष्टको बारेिा बताउैँछ। 

 

छ. येि ूख्रीष्टको स्वगानरोहण र ंसहासििा नवराजिाि हुिे बारेको भनवष्यवाणीहरू 

४८. यिे ूबार्दलहरूिा उनक्लजािभुयो। 

अगिवाणी: र्दानिएल ७:१३-१४ 

पूणनता: प्रेररत २:९-११ 

४९. ंसहासििा नवराजिाि हुिको निनतत यिे ूस्वगनिा उक्लिभुयो। 

अगिवाणी: भजि ११०:१ (र्दारर्द) 

पूणनता: प्रेररत २:३३-३५;  (ित्ती २२:४१-४६;  २६:६४;  १ कोररन्र्ी १५:२५;  एदफसी १:२०-२२;  नहबू्र १:१३ सैँग तलुिा 

गिुनहोसर)। 

५०. यिे ूबछरी उ्िभुयो, िानर् उचानलिभुयो र अनत उ् च पाररिभुयो। 

अगिवाणी: यि या ५२:१३;  (४५:२३)। 

पूणनता: दफनलप्पी २:९-११ 

५१. यिेलूाई सब  अनधकार दर्दइएको छ। 

अगिवाणी: र्दानिएल ७:१३-१४ 

पूणनता: ित्ती २८:१८ 
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५२. यिेकूो राज्य कनहल्य  अन्त्य हुैँर्द ि। 

अगिवाणी: र्दानिएल ७:१३-१४;  (२:४४) 

पूणनता: नहबू्र १२:२८ 

 

ज. येि ूख्रीष्टको र्दोस्रो रगििको बारेिा भनवष्यवाणीहरू 

५३. र्दोस्रो रगििभन्र्दा पनहल ेनबिासकारी घनृणत कुराहरू निनस्करउिछेिर। 

अगिवाणी: र्दानिएल ९:२७;  ११:३१;  १२:११ 

पूणनता: यो इनतहासिा ३ पटक पूरा भयो: 

- इ.पू. १६७ िा नसररयाको एनण्टओकस पाैँचछ ैँद्वारा (१ िक् काबी १:२९-६४) (इ.प.ू १००) 

- इ.सं. ७० िा रोिी अनधकारी तीतसद्वारा (ित्ती २४:१५;  लकूा २१:२०-२४) 

- र्दोस्रो रगििभन्र्दा रठक अगानड हुि ेिहा संकष्टकाल (२ र्ेसलोनिके २:१-४, इ.सं. ५० को गृष्ि ऋत;ु  प्रकाि १३:१४-१५) 

५४. र्दोस्रो रगििभन्र्दा पनहल ेिहा सकंष्टकाल हुिछे। 

अगिवाणी: र्दानिएल १२:१ 

पूणनता: ित्ती २४:२१-२९क;  प्रकाि ११:७-१० 

५५. यिे ूख्रीष्टको र्दोस्रो रगिि अचािक र अपके्षा िगररएको बलेािा हुिछे। 

अगिवाणी: ित्ती २४:४३-४४ 

पूणनता: १ र्ेसलोनिके ५:२;  २ पतु्रस ३:१०;  प्रकाि ३:३;  १६:१५ 

५६. र्दोस्रो रगिििा स्वगीय स्र्ािहरू हल्लाइिछेिर। 

अगिवाणी: यि या १३:१०;  ३४:४;  इजदकएल ३२:७-८;  योएल २:३१ (इ.पू. ५००-४००) 

पूणनता: प्रकाि ६:१२-१३;  ८:१२;  ित्ती २४:२९ 

५७. र्दोस्रो रगिििा यिे ूरकाििा बार्दलहरूिानर् र्देिा पिुनहुिछे। 

अगिवाणी: र्दानिएल ७:१३ 

पूणनता: ित्ती २४:३०;  २६:६४;  प्रकाि १:७ 

५८. यिेलूाई छे्िहेरूल ेर्दोस्रो रगिििा उहाैँलाई र्दे्  िछेिर। 

अगिवाणी: जकररया १२:१० 

पूणनता: प्रकाि १:७ 

५९. यिेलू ेनवश् वासीहरूको िरीरहरूलाई पिुु त्र्ाि गिुनहुिछे र नतिीहरूल ेयिेिूा परिशे् वरको िहुारलाई र्दे् िछेिर। 

अगिवाणी: अय् यबू १९:२५-२७ 

पूणनता: यूहन् िा ५:२८-२९;  प्रकाि २२:४ 

६०. यिेलू ेधार्मिकता र न्यायद्वारा इन्साफ गिुनहुिछे। 

अगिवाणी: यि या ११:३-५ 

पूणनता: यूहन् िा ७:२४ 

६१. यिेलू ेर्दषु्ट राष्ट्रहरूलाई फलािको राजर्दण्डल ेिासि गिुनहुिछे। 

अगिवाणी: भजि २:९ 

पूणनता: प्रकाि १२:५ 
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झ. येि ूख्रीष्टको ईश् वरीय स्वभावको बारेिा भनवष्यवाणीहरू 

६२. यिे ूसुु वात हुिहुुन्छ र अिन्तर्देनि उहाैँको अनस्तत्व छ। 

अगिवाणी: नहतोपर्देि ८:२२-२३ (इ.पू. ९७१-६८५) 

पूणनता: यूहन् िा १:१;  प्रकाि २१:६ 

६३. यिे ूएक िात्र पतु्र हुिहुुन्छ। 

अगिवाणी: भजि २:७ (र्दारर्द?) 

पूणनता: लूका १:३२;  िकून स १:११;  प्रेररत १३:३३;  नहबू्र १:५ 

(निर्देनिका पुस्तक २, पररनिष्ठ १ हिेुनहोसर)। 

व्या्या- परिेश् वरको अनभनर्ि जिल ेपरिेश् वरल ेउसलाई भन् िुभएको कुरा यसरी लेिेका छिर: एनतिी िेरा पुत्र हछ;  रज 

ि ले नतिीलाई जन्िाएको छु (ि नतम्रो नपता भएको छु)।ए परिेश् वरल े यस्ता िब्र्दहरूद्वारा कनहले पनि स्वगनर्दतूहरूलाई 

सतबोधि गिुनभएि। स्वगनर्दतूहरूलाई सिूहगतरूपिा 'परिेश् वरका पुत्रहरू' भन् ि सदकन्छ (अय् यूब १:६;  ३८:७), तर िानर् 

उल्लेि गररएझ ैँ एउटा स्वगनर्दतूलाई 'परिेश् वरको पुत्र' भिी कनहले पनि भनिएको छ ि। स्वगनर्दतूलाई उि स्तर दर्दइएको छ ि। 

भजि २:७ि-९ िा उल्लेनित ईश् वरीय िापर्दण्डल े र्दारर्दको राजकुलल े प्रयोग गि े राज्यनभर्ेकको नवनधलाई सुरनक्षत 

रा्र्दछ, जुि प्रानचि कालिा पूवन क्षेत्रभरर ि  राज्यनभर्ेक सिारोहहरूिा व्यापक प्रयोग हुन््यो। ती िब्र्दहरूले र्दारर्दको 

वंिबाट िनसह रउिुहुिछे भिर  िे कुरालाई पणूनरूपिा बताउैँछ। पूणनताको सियिा उहाैँ िडा हुिुहुिेछ। 

'परिशे् वरको पुत्र' भन् िे येिूसैँगको सतबन्ध जिाउिे वाक्यांिल ेकनहले पनि िारीररक सतबन्धलाई बुझाउैँ र्द ि, तर सध ैँ त्यसल े

रनत्िक-ईश् वरीय सतबन्धलाई बुझाउैँछ। यसले सध ैँ येिूसैँग ईश् वरीय स्वभाव छ भिी बताउैँछ। येिू ख्रीष्टल े केवल कन्या 

िररयिबाट िारीररक स्वभाव प्राप् त गिुनहुैँर्दा, उहाैँल ेकेवल परिेश् वर पनवत्र रत्िाबाट रफ्िो रनत्िक र ईश् वरीय स्वभाव 

प्राप् त गिुनभयो (लूका १:२६-३७)। परुािो करारिा परिेश् वरले यिेू ख्रीष्ट परिेश् वरको पुत्र हुिुहुन्छ भिी भन् िुभयो (भजि 

२:६-७)। ियाैँ करार पनि परिेश् वरल ेयेिू ख्रीष्ट परिेश् वरको पुत्र हुिुहुन्छ भिी भन् िुभयो (ित्ती ३:१६-१७)। अनि स्वयिर 

येिू ख्रीष्टले पनि रफू परिेश् वरको पुत्र हुैँ भिी भन् िुभयो (ित्ती २६:६३-६४;  २७:४३)। प्रेररत पावलले यिेू ख्रीष्ट 

परिेश् वरको पुत्र हुिुहुन्छ भिी भन्र्दछिर (रोिी १:३-४)। 

यहाैँ 'पुत्र' भन् ि ेिब्र्दको केवल रनत्िक अर्न छ। पुत्र हुिुभएर, येि ूख्रीष्ट जो परिशे् वर ि  हुिहुुन्छ, उहाैँले रफ्िो ईश् वरीय 

स्वभावलाई अलग िगररकि , कन्या िररयिद्वारा िािव स्वभाव धारण गरेर रफ्िो सृनष्ट र िािव इनतहासिा प्रवेि गिुनभयो 

(दफनलप्पी २:६-७;  कलस्सी १:१५;  २:९)। यिे ूख्रीष्ट 'परिेश् वर हािीसैँग' हुिुभयो (यि या ७:१४;  ित्ती १:२३)। येि ूख्रीष्ट 

परिेश् वरको 'वचि' हुिुहुन्छ, जो सारा सृनष्ट र िािव इनतहासिा प्रकट हुिुभएको नर्यो (यूहन् िा १:१,१४,१८)। 

'यो दर्दि' अर्वा 'रज' भन् िे िब्र्दले यिेूलाई उ् च पाि ेकुरा बुझाउैँछ: उहाैँको पुिु त्र्ाि, स्वगानरोहण र राजा भएर स्वगनको 

ंसहासििा नवराजिाि हुिु। त्यसपनछ उहाैँ परिशे् वरको पुत्र भन् िे राजकीय पनहचािल ेप्रनतनष्ठत हुिुभयो (रोिी १:३-४)। 

त्यसपनछ उहाैँ सर्दा-सवनर्दाको लानग धार्मिकता राजा हुिुहुिे प्रधाि पूजाहारी कहलाइिुभयो (भजि ११०:४)। येिू अिन्तर्देनि 

ि  परिेश् वरको पुत्र हुिुहुन्छ, जसले र्द:ुि-कष्ट भोगेपनछ पूणन रञाकाकाररतालाई प्रिानणत गर्दर पुिु त्र्ाि भई ंसहासििा 

नवराजिाि हुिुभयो। त्यसपनछ उहाैँ पुत्रत्वको परि अनधकार लागु गर्दर पणून अभ्यासिा प्रवेि गिुनभयो (ित्ती २८:१९)। 

'परिशे् वरको एकिात्र पुत्र' (यूहन् िा १:१८) भन् िे वाक्यांिले कुि  िारीररक कुरा बुझाउैँ र्द ि। अरू सब  दकनसिका पुत्रत्वले कुि  

सियिा सुु वात हुि े कुरालाई बुझाउैँछ, तर परिशे् वरको निनतत लाग ू हुि े उि वाक्यांिल े अिन्तलाई बुझाउैँछ। उि 

वाक्यांिले ख्रीष्टको नत्रएकत्वसतबन्धी पुत्रत्वलाई बुझाउैँछ: परिेश् वर नपता र परिेश् वर पुत्र बीचको असीनित र एक-रपसी 

घनिष्ट सतबन्ध। परिशे् वर रत्िा हुिुहुन्छ (यूहन् िा ४:२४) अनि उहाैँ कोही पुग् ि िसक् ि ेज्योनतिा वास गिुनहुन्छ (१ नतिोर्ी 

६:१६)। उहाैँलाई िानिसल ेर्दे् ि सदकि ेर जान् ि सदकि ेबिाइदर्दिुहुिे अर्ानतर िानिसकहाैँ प्रकट गराइदर्दिुहुि ेयिेू ि  हुिुहुन्छ 

(यूहन् िा १:१८: ित्ती ११:२५-३०)। भजि २:८-९ ल े येिूको सावनभछि िनिलाई बुझाउैँछ। परिेश् वर नपताले परिशे् वर 

पुत्रलाई पृ्वीका सारा राष्ट्रहरूिा दक रफ्िो िुनिद्वारा (८ पर्द) अर्वा उहाैँको न्यायद्वारा (९ पर्द) नवजयी तलु्याउिु हुन्छ। 

६४. यिे ूपरिशे् वरको पतु्र हुिहुुन्छ। 

अगिवाणी: २ ििूएल ७:११-१६;  १ इनतहास १७:११-१४ 

पूणनता: लूका १:३२;  नहबू्र १:५ 
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व्या्या: यद्यनप र्दारर्दपनछको उत्तरानधकारी सोलोििल ेपरिशे् वरको िनन्र्दर नििानण गरे तापनि, उि घटिाल ेपरिेश् वरको 

अगिवाणी र प्रनतञाका येिू ख्रीष्टिा पूणनरूपिा परूा भयो, जो सवो् च परिेश् वरको पुत्र हुिुहुन्छ र त्यस गरी उहाैँ िनसह राजा 

एर्दारर्दको पुत्रए हुिुहुन्छ। यिे ू ख्रीष्टलाई 'अचतिका सल्लाहकार, िनििाली परिेश् वर, अिन्तको नपता र िानन्तका 

राजकुिार' भनिन्छ (यि या ९:६)। 

उहाैँको राज्य न्याय र धार्मिकतािा सर्दासवनर्दाको निनतत स्र्ानपत हुिेछ (यि या ९:७)। उहाैँको राज्यको अन्त्य कनहल्य  हुिेछ ि 

(लूका १:३३)। हक-अनधकारपणून तवरले िुकुट उहाैँक  हो (इजदकएल २१:२७)। उहाैँ िानन्तपणून िासक हुिुहुन्छ (िीका ५:२-

५)। र उहाैँलाई िानिसहरूको िेता र सेिापनत भनिन्छ (यि या ५५:४-५)। 

६५. यिेलूाई परिशे् वर भिी सतबोधि गररएको छ। 

अगिवाणी: भजि ४५:६-७ (कोरहको पुत्रहरू);  यि या ९:६ (यि या १०:२०-२१ सैँग तुलिा गिुनहोसर)। 

पूणनता: नहबू्र १:८-९ 

व्या्या: भजि ४५ ल ेराजाको नववाहको उत्सव ििाउैँछ (राजा यहोिापात? इ.प.ू ८७०-८४६)। यहाैँ भजिकारल ेपनहल े

र्दलुाहालाई (१-९ पर्दहरू) अनि र्दलुहीलाई (१०-१७ पर्दहरू) सतबोधि गर्दनछिर। पुरािो करारिा राजालाई पूवीय 

राजर्दरबारको ढाैँचालाई व्या्या गि ेभार्ािा सतबोधि गररन््यो। तसर्न, इस्राएलको राजालाई इस्राएलको परिेश् वरको उप-

प्रनतनिनधको रूपिा ठानिन््यो, जोसैँग परिशे् वरले दर्दिुभएको नविेर् प्रनतञाकाहरू भएको राजकुल हुन््यो। 

राजाको ंसहासि नसि धार्मिकताको िासि हुिेछ र त्यो रउिेवाला िनसह राजािा सर्दासवनर्दा रनहरहिेछ। िनसह राजालाई 

एपरिशे् वरको पुत्रए भिरे िात्र सतबोधि गररएको छ ि (भजि २:७;  नहबू्र १:५), तर उहाैँलाई एपरिेश् वरए भिी सतबोधि 

गररएको छ (भजि ४५:६-७;  नहबू्र १:८-९)। येि ू र्दारर्दको िािवीय वंिबाट जनन्ििुभएको िानिस िात्र हुिुहुन् ि (रोिी 

१:३), तर परिेश्जवरको िनहिाको ज्योनत अनि परिेश् वरलाई र्दुु स्त  प्रनतनिनधत्व गि ेपरिशे् वर पनि हुिुहुन्छ (नहबू्र १:३)। 

धार्मिकता र न्याय केवल परिशे् वरको ंसहासिको जग िात्र होइि (भजि ८९:१४), तर िनसहको ंसहासिको जग पनि हो 

(नहबू्र १:८) अनि िनसहको ंसहासि भिेको परिशे् वरको ंसहासि हो (प्रकाि २२:३)। 

 


