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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 सुरु 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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पररनिष्ट ९ पनवत्र रत्िा - इसाईहरूल ेर्द:ुि-कष्ट भोयर्दा पनवत्र रत्िाल ेउिीहरूलाई र्ात िुहुन्छ  १३४ 

पररनिष्ट १० इसाई चररत्र - अरूको कुरा काट्िे बािी अनि नजब्रोलाई नियन् त्रण गिुन   १३७ 

पररनिष्ट ११ चेलापि - चेलापिको तानलििा व्यवहाररक नवनधहरूको प्रयोगको फाइर्दाहरू  १३९ 

पररनिष्टहरू परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय, बाइबल अध्ययि, ििि र पर्द कण्ठको नवनधहरू: सिूहका अगवुाहरूको 

लानग निर्देनिका पुनस्तका १ िा भएको पररनिष्टहरू हिेुनहोसर। 
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तानलि कायनक्रि - २ 

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

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

सिूहहरूिा तीिर्देनि र्दि जिा 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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पनहलो दर्दि (पाठ १३ र १४) 

प्रार्निा 

रराधिा (परिेश् वर एक िात्र परिेश् वर र एक िात्र िुनिर्दाता 

हुिुहुन्छ) 

निक्षा (फल फलाउिु - सुसिाचार र तपाईंको गवाही बाैँ्िु) 

बाइबल अध्ययि (१ कोररन्र्ी १३:१-१३ इसाई प्रेि) 

पर्द कण्ठ (ख्रीष्ट : २ कोररन्र्ी ५:१७) 

बाइबल वाचि (यूहन् िा १५-२१ अध्यायहरू) 

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

१७:१-२६) 

बुझेको कुरा बाैँ्िे र प्रार्निा गिे 

र्दोस्रो दर्दि (पाठ १५ र १६) 

प्रार्निा 

रराधिा (परिेश् वर निलापकतान हुिुहुन्छ) 

निक्षा (इसाई चररत्र - इसाई रत्ि-सतिाि) 

बाइबल अध्ययि (यूहन् िा १५:१३-१५ इसाई सङ्खगनत) 

पर्द कण्ठ (वचि : ित्ती ४:४) 

बाइबल वाचि (प्रेररत १-७ अध्यायहरू) 

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

३:१०२६) 

बुझेको कुरा बाैँ्िे र प्रार्निा गिे 

तसे्रो दर्दि (पाठ  १७ र १८) 

प्रार्निा 

रराधिा (परिेश् वर नवश् वासयोयय हुिुहुन्छ) 

निक्षा (सतबन्धहरू : परुुर् र िनहलाबीचको सतबन्धहरू) 

बाइबल अध्ययि (१ र्ेसलोनिके ४:१-८ नवपरीत नलङ्खगी 

व्यनिप्रनतको इसाई सतबन्ध) 

पर्द कण्ठ (प्रार्निा : यूहन् िा १५:७) 

बाइबल वाचि (प्रेररत ८-१४ अध्यायहरू) 

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

११:१-३०) 

बुझेको कुरा बाैँ्िे र प्रार्निा गिे 

चौर्ो दर्दि (पाठ १९ र २०) 

प्रार्निा 

रराधिा (परिेश् वर ि नतकरूपिा नसि हुिुहुन्छ) 

निक्षा (प्रभुत्व - इसाई प्रार्ननिकताहरू) 

बाइबल अध्ययि (एदफसी ५:२२-२३ इसाई नववाह) 

पर्द कण्ठ (सङ्खगनत : १ यूहन् िा १:७) 

बाइबल वाचि (प्रेररत १५-२१ अध्यायहरू) 

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

२०:१३-३८) 

 

बुझेको कुरा बाैँ्िे र प्रार्निा गिे 

पाैँचौ दर्दि (पाठ २१ र २२) 

प्रार्निा 

रराधिा (परिेश् वर िहािर अनि सृजिात्िक हुिुहुन्छ) 

निक्षा (पनवत्र रत्िा- पनवत्र रत्िाको व्यनित्व र कािहरू) 

बाइबल अध्ययि (एदफसी ६:१-४ इसाई पररवार) 

पर्द कण्ठ (गवाही दर्दि ु: ित्ती १०:३२) 

बाइबल वाचि (रोिी १-८ अध्यायहरू) 

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

८:३१-३९) 

बुझेको कुरा बाैँ्िे र प्रार्निा गिे 

छ ठौ ैँ दर्दि (पाठ २३ र २४) 

प्रार्निा 

रराधिा (परिेश् वर अिुग्रही हुिुहुन्छ) 

निक्षा (चेलापि - चेलाको नविरे्ताहरू) 

बाइबल अध्ययि (२ कोररन्र्ी ६:१४-७:१ िनिल्ि ेजुवा र 

सतबन्धहरू) 

पर्द कण्ठ (श्रेणीहरूको पुिरवलोकि : ख्रीष्टिा ियाैँ जीवि) 

बाइबल वाचि (रोिी ९-१६ अध्यायहरू) 

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

१२:१-२१) 

बुझेको कुरा बाैँ्िे र प्रार्निा गिे 

 

सतभानवत अनतररि निक्षाहरू :  

पररनिष्ट ८ परिेश् वर : परिेश् वर र परिशे् वरको पुत्रको स्वभाव 

पररनिष्ट ९ पनवत्र रत्िा : र्द:ुि-कष्ट भोनगरहैँर्दा पनवत्र रत्िाले इसाईहरूलाई सतहाल्िुहुन्छ 

पररनिष्ट १० इसाई चररत्र - अरूको कुरा काट्िु अनि नजब्रोलाई नियिर  त्रण गिुन 

पररनिष्ट ११ चेलापि - चेलापिको तानलििा व्यवहाररक नवनधहरूको प्रयोगको फाइर्दाहरू   
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पाठ १३ 

१ प्रार्निा 
 

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

२ रराधिा  (२० नििेट)              [परिशे् वरको नविरे्ताहरू] 

परिशे् वर एक िात्र परिेश् वर र एक िात्र िनुिर्दाता 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 हािील ेनजउि ेतररकाद्वारा परिेश् वरप्रनतको हाम्रो रराधिा प्रकट हुन्छ। 

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

परिेश् वरको एउटा नविेर्ता नसक्छौ ैँ। 

ििि गिुनहोसर - 'बाइबलको परिेश् वर एक िात्र परिशे् वर र एक िात्र िुनिर्दाता हुिुहुन्छ' भन् िेबारेको निक्षा पढ्िुहोसर अर्वा 

नसकाउिुहोसर। 

तलका प्रत्येक बाइबल िण्ड पढेर व्या्या गिुनहोसर अनि सिूहको प्रत्येक सर्दस्यलाई रराधिाको निनतत एउटा बाइबल िण्ड 

तोदकदर्दिुहोसर। 

(१)  प्रस्र्ाि २०:२-३ : - परिशे् वरल ेहरेक िानिसलाई परिप्रभुबाहके अरू कुि  र्देवी-र्देवता िान् ि ििाही गिुनहुन्छ। परिप्रभु 

बाइबलिा रफ लाई प्रकट गिुनहुिे परिेश् वर हुिुहुन्छ। िानिसलाई पाप र र्दासत्वको घरबाट िुनि दर्दि ेउहाैँ ि  हुिुहुन्छ। 

(२)  यि या ९:६-७ : - परिेश् वरल ेयेिू ख्रीष्टिा िािव स्वभाव धारण गिुनहुन्छ (२ कोररन्र्ी १:३ सैँग तुलिा गिुनहोसर)। 'येिू 

ख्रीष्टको परिेश् वर र नपता' भिकेो 'येिू ख्रीष्टिा प्रकट हुिुभएको परिेश् वर र नपता' हुिुहुन्छ। तलुिा गिुनहोसर : परिेश् वर 

र्दशृ्यरूपिा रगोको ज्वाला र परिप्रभुको र्दतूको रूपिा प्रकट हुिुहुन्छ (प्रस्र्ाि ३:२; १९:१८)। 

(३)  यि या ४०:१८ : - परिप्रभु अतलुिीय हुिुहुन्छ! अरू धिनहरूको र्देवी-र्देवताहरूलाई परिप्रभुसैँग तलुिा गिन सककर्द ि! 

(४)  यि या ४२:८ : - परिप्रभुले रफ्िो िनहिा (उहाैँको ईश् वरीय नविेर्ताहरू र उपनस्र्नत) अरू धिनहरूको कुि  र्देवी-

र्देवताहरूसैँग बाैँ्िु हुन् ि। 

(५)  यि या ४३:१०ि-११ : - बाइबलिा प्रकट हुिुभएको परिप्रभु परिशे् वर एक िात्र जीनवत परिेश् वर हुिुहुन्छ। 

परिप्रभुबाहके संसारिा अरू कुि  िुनिर्दाता छ ि। 

(६)  यि या ४४:६-८ : - परिप्रभु ि  सुरुरे्दनि अन्त्यसति सध ैँ अनस्तत्विा रहिुहुि ेपरिेश् वर हुिुहुन्छ। उहाैँर्देनि बाहके कुि  

अरू 'र्देवता'को अनस्तत्व छ ि। यद्यनप धेर  र्दषु्ट रत्िाहरूले रफू 'ईश् वर' हुैँ भिी र्दाबी गरे तापनि, नवगतिा के प्रकट 

गररयो र भनवष्यिा के प्रकट हुिछे भिी नतिीहरूल ेबताउि सक्र्द ििर। 

(७)  यि या ४५:१८-२१क : - परिप्रभु एक िात्र परिेश् वर हुिुहुन्छ र अरू कुि  परिेश् वर छ ि। परिप्रभुल े गुप् तिा 

बोल् िुभएको छ ि। १५०० वर्नभन्र्दा लािो सियसति परिप्रभुले उही सन्र्देि ४० भन्र्दा बढी अगिविाहरू र 

प्रेररतहरूसैँग बोल्िुभयो! वास्तविा भनवष्यिा हुि रउि ेघटिाहरू धर  पनहले ि  उहाैँ एक्ल ले घोर्णा गिुनहुन्छ। 

(८)  यि या ४५:२१ि-२३ : - परिप्रभुबाहके अरू कुि  जीनवत परिेश् वर छ ि। तसर्न, संसारको अरू सब  धिनहरूको र्देवी-

र्देवताहरू साैँचा होइििर! परिप्रभुबाहके कुि  धार्मिक र बचाउिे परिेश् वर छ ि। तसर्न, अरू धिनका र्देवी-र्देवताहरू 

धार्मिक र िुनिर्दाता होइििर। त्यसकारण, बचाइिको लानग संसारको सब  िानिसहरू परिप्रभुनतर फ्कि  पछन। 
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अन्तिा, िािव इनतहासिा भएका हरेक िानिसल ेचाहरे होसर अर्वा िचाहरे होसर परिप्रभुको सािु घुैँडा टेक् िेछ। अनि 

हरेक नजब्रोले रफ्िो र्दोर् स्वीकार गरी अपसोस गर्दै येि ूख्रीष्टिा प्रकट हुिुभएको परिेश् वर ि  एक िात्र साैँचो परिशे् वर 

हुिहुुन्छ भिी स्वीकार गिछे (दफनलप्पी २:९-११)। 

रराधिा गिुनहोसर  - सिूहको प्रत्येक सर्दस्यलाई रफ्िो बाइबल पर्द प्रयोग गर्द ैपरिेश् वरको रराधिा गिन लगाउिुहोसर। उहाैँ 

एक िात्र परिशे् वर अनि िुनिर्दाता हुिुहुन्छ भिी पाल पालो रराधिा गिुनहोसर। उहाैँ तपाईंको परिेश् वर र िुनिर्दाता हुि ु

भएकोिा परिेश् वरको रराधिा गिुनहोसर। ठूलो सिूहिा अर्वा तीि-तीि जिाको सािो सिूहिा परिेश् वरको रराधिा 

गिुनहोसर। 

३ नसकेको कुरा बाै्ँ िहुोसर (२० नििेट)     िान्त सिय 

यहून् िा १५:१-१८:२७ 

तपाईंलाई तोदकदर्दएको बाइबल िण्ड (यूहन् िा १५:१-१८:२७) बाट परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा तपाईंल े

नसक् िुभएको कुराहरूिध्ये एउटा कुरा पाल पालो छोटकारीिा बाैँ्िुहोसर (अर्वा परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा 

लेिेको तपाईंको िोटबुकबाट एउटा कुरा पढ्िुहोसर)। 

बोल्िे व्यनिको कुरा ध्यािनसत सुन् िुहोसर, उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई स्वीकार गिुनहोसर तर उसल े

बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

४ निक्षा (७० नििेट)                                  फल फलाउि ु

ससुिाचार र तपाईंको गवाही बाै्ँ िु 

यो निक्षािा तपाईंले पनहले सुसिाचारको सन्र्देिलाई बुझ्ि नसक् िुहुिेछ र त्यसपनछ त्यसलाई अको व्यनिलाई कसरी बताउिे 

भिी नसक् ि ुहुिछे। त्यसको सार्  रफ्िो व्यनिगत िुनिको गवाही अको व्यनिलाई कसरी बताउिे भन् िे कुरा पनि तपाईंल े

नसक् िु हुिेछ। 

 

 

क. ससुिाचारको सन्र्दिे 

सुसिाचार अर्वा िुभ िबर भिेको परिशे् वरको योजिा र िानिसको सिस्या अनि परिशे् वरल ेिानिसको सिस्या कसरी 

सिाधाि गिुनहुन्छ भन् िेबारेको सन्र्देि हो। िानिसको सिस्याको निनतत परिेश् वरको सिाधाि येिू ख्रीष्ट हुिुहुन्छ। बचाइिको 

निनतत परिेश् वरको लानग रवश्यक प्रनतदक्रया भिेको येि ूख्रीष्टिा नवश् वास गिुन हो। 

१. जीविको पलु र्दषृ्टान्त (The Bridge of life Illustration) 

निक्षा र तानलि दर्दिहुोसर - जीविको पुल भन् ि े र्दषृ्टान्त बुझ्ि र त्यसलाई कण्ठ गिन नवद्यार्ीहरूलाई सहायता गिुनहोसर। 

त्यसपनछ उिीहरूले अरूहरूलाई सुसिाचारको सन्र्देि बाैँ्िे क्रििा उि र्दषृ्टान्तलाई प्रयोग गिे तानलि दर्दिुहोसर। 

तल दर्दइएका बाइबल िण्डहरू एक-एक जिा गरी पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - (१) परिेश् वरबारेको सत्यता, (२) िानिसबारेको सत्यता, (३) ख्रीष्टबारेको सत्यता, 

(४) िुनिबारेको सत्यता, र (५) इसाईको ियाैँ जीविबारेको सत्यता 
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(१) परिशे् वरको योजिा 

१. रोिी १:१९-२०     परिेश् वर रफ  प्रकट हुिुभयो। तपाईंले परिेश् वरलाई जान् ि सक् िुहुन्छ। 

२. १ यहून् िा १:५-६    परिेश् वर ज्योनत हुिुहुन्छ। यदर्द तपाईं परिेश् वरलाई जान् ि चाहिुहुन्छ भिे ज्योनतिा रउिुहोसर। 

३. १ यहून् िा ४:८       परिेश् वर प्रेि हुिुहुन्छ। यदर्द तपाईं परिेश् वरलाई अिुभव गिन चाहिुहुन्छ भिे, परिेश् वरको प्रेि 

                          ग्रहण  गिुनहोसर र अरू िानिसहरूलाई पे्रि गिुनहोसर। 

४. उत्पनत्त १:२७        र्दषु्टको गुण होइि तर परिेश् वरको गुणहरू प्राप् त गरोसर भिेर उहाैँले तपाईंलाई सृनष्ट गिुनभयो। 

५. यि या ४३:७         रफ्िो लानग होइि, परिेश् वरको लानग नजओसर भिेर उहाैँले तपाईंलाई सृनष्ट गिुनभयो। 

 

 
 

पाप 
 

िानिस ख्रीष्ट परिशे् वरकहाैँ जाि ेपुल हुिुहुन्छ परिशे् वर 

(२) िानिसको सिस्या (अवस्र्ा) 

६. यि या ५९:१-२ 

पापले तपाईंलाई परिेश् वरबाट अलग गछन। 

७. रोिी १:१८,२८-३२ 

पाप भिेको भनिहीिता र र्दषु्टता हो। 

८. रोिी ६:२३ 

पापको पररणाि िृत्यु हो। 

९. नहब्र ू९:२७ 

िृत्युपनछ न्याय हुन्छ। 

१०.रोिी ३:२३ 

सब ले पाप गरेका छिर र नतिीहरू 

परिेश् वरको धार्मिक िापर्दण्डसति 

पुय िबाट चुकेका छिर। 

 

   (४) बचाइिको लानग परेिश् वरलाई  

      रवश्यक प्रनतदक्रया नवश् वास हो 

१६. यहून् िा ५:२४ 

जसले सुिेर नवश् वास गछन ... 

- उसैँग अिन्त जीवि हुन्छ! 

- ऊ र्दोर्ी ठहररिे छ ि! 

- ऊ िृत्युबाट जीवििा सरेको हुन्छ! 

१७. यहून् िा १:१०-१३ 

जसले ख्रीष्टलाई ग्रहण गछन, ऊ ियाैँ जन्ि पाएर 

परिेश् वरको सन्ताि हुन्छ। 

१८. रोिी १०:९-१३ 

तपाईंको हृर्दयले नवश् वास गिुनहोसर र प्रार्निाद्वारा 

तपाईंको िुिले स्वीकार गिुनहोसर। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(३) िानिसको सिस्याको लानग परिशे् वरको सिाधाि ख्रीष्ट 

हुिुहुन्छ। 

११. रोिी ५:८ 

परिेश् वरको पे्रि ख्रीष्टको िृत्युद्वारा तपाईंिा प्रकट भएको छ 

(तपाईंको पापको पश् चाताप गिनको निनतत) 

१२.१ पत्रुस २:२४ 

तपाईंको पाप उठाइल जाि ख्रीष्ट ििुनभयो (तपाईंलाई धिी 

ठहर् याउि) 

१३.१ पत्रुस ३:१८क 

तपाईंलाई परिेश् वरकहाैँ ल जाि ख्रीष्ट ििुनभयो (तपाईंलाई 

परिेश् वरसैँग पुिर्मिलाप गिनको निनतत) 

१४. रोिी ६:४-५ 

अब तपाईंलाई ियाैँ जीवि दर्दि (तपाईंको पनवत्रकरण गिन) र 

िृत्युपनछ तपाईंलाई पुिरुत्र्ाि गराउि (तपाईंलाई सर्दा-सवनर्दा 

िनहनित पािन) ख्रीष्ट पुिरुत्र्ाि हुिुभएको नर्यो 

१५. एदफसी २:८-९ 

तपाईंका असल कायनहरूले तपाईंलाई बचाउि सक्र्द ि! 

 

 

प्रार्निा : 

प्यारो प्रभु येिू ख्रीष्ट, 

-  ि पापी हु र हराएको नर्एैँ भिी 

स्वीकार गछुन 

-  िेरो पापको िूल्य चुकाउि तपाईं 

ििुनभयो अनि िलाई अिन्त जीवि दर्दि 

तपाईं पुिरुत्र्ाि हुिुभयो भिी ि 

हृर्दयर्देनि नवश् वास गछुन। 

-  अब ि तपाईंको िाउैँ  पुकाछुन र िेरो 

हृर्दय र जीवििा तपाईंलाई बोलाउैँ छु। 

-  अबर्देनि तपाईं िेरो िुनिर्दाता र िेरो 

प्रभु हुिुहुन्छ भिी ि िेरो िुिले स्वीकार 

गछुन। 

येिूको िाउैँिा, रनिि! 

 

 

 

(५) िनतजा : इसाईको ियाैँ जीवि 

१९. यहून् िा १०:२७-२८      अबर्देनि उसो तपाईंले परिेश् वरको रवाज सुन् िुहुन्छ र ख्रीष्टलाई पछ्याउिुहुन्छ। 

२०. यहून् िा १०:७-१०        ख्रीष्टले तपाईंलाई प्रिस्तताको जीवि दर्दिुहुिछे। 
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२.करठि िब्र्दहरूको अर्न 

तपाईंको पापको निनतत प्रायनश् चत गिुन भिेको तपाईंको पापको नवरुििा भएको परिेश् वरको धार्मिक ररसलाई हटाउिु हो। 

ख्रीष्टको िृत्यु त्यही प्रायनश् चतको बनलर्दाि हो, र उि बनलर्दािल ेतपाईंको पापको नवरुििा भएको परिेश् वरको क्रोधलाई 

फकानइदर्दन्छ (रोिी ३:२५)। 

तपाईंलाई धिी ठहर् याउि ुभिकेो व धानिक (कािुिी) कुरा हो, र यसको अर्न तपाईंलाई परिशे् वरको िजरिा धिी ठहर् याउि ु

हो। ख्रीष्टले कू्रसिा तपाईंको अधार्मिकता रफूिानर् बोक् िहुुन्छ अनि उहाैँले रफ्िो धार्मिकता तपाईंलाई दर्दिुहुन्छ (२ 

कोररन्र्ी ५:२१)। अब तपाईं धार्मिक व्यनि हुिुभएकोले गर्दान तपाईंल े क्षिा पाउिुभएको छ र परिेश् वरसैँगको सही 

सतबन्धिा िडा हुिुभएको छ। यो कुरा तपाईंले नवश् वास गिुनभएको घडीिा ि  हुैँर्दछ। उि घडीर्देनि परिशे् वरले तपाईंलाई 

पूणनरूपिा धिी व्यनि ठािी सोहीअिुरूप व्यवहार गिुनहुन्छ। 

तपाईंलाई परिशे् वरसैँग पिुर्मिलाप गराउि ुभिेको तपाईं र तपाईंको अनघको जीविि लीको नवरुििा भएको परिेश् वरको 

सतु्रतालाई पररवतनि गिुन हो (भजिसङ्खग्रह ५:४-५; ११:५)। तपाईंल ेनवश् वास गिुनभएको घडीर्देनि ि  परिेश् वरल ेतपाईंसैँग 

निलाप गिुनभएको छ, र अब तपाईंल ेरफ्िो सिझ र हृर्दयिा उहाैँको िानन्त अिुभव गिन सक् िुहुन्छ (रोिी ५:१,९-१०; 

दफनलप्पी ४:७)। 

तपाईंलाई िुनिकरण गिुन भिकेो तपाईंलाई येि ूख्रीष्टको सिाितािा अझ बढी रूपान्तर गर्दलै जाि ुहो (२ कोररन्र्ी ३:१८)। 

यो कुरा यस पृ्वीिा तपाईंको इसाई जीविको सतपूणन अवनधभरर भइरहि ेप्रदक्रया हो। 

तपाईंलाई िनहनित पािुन भिकेो तपाईंलाई येि ू ख्रीष्टजस्त  बिाउि रूपान्तरण गिुन हो (१ यूहन् िा ३:२)। यसल े तपाईंको 

वतनिाि िरीरलाई सिेट्छ, जुि पनछ ख्रीष्टको िनहनित िरीरजस्त  हुिछे (दफनलप्पी ३:२१)। यो कुरा ख्रीष्टको र्दोस्रो 

रगिििा हुिछे। 

३. ससुिाचारको सन्र्दिेको सनंक्षप् त वणनि 

तपाईंले सिूहको सर्दस्यहरूलाई निर्देनिका पुस्तक १, पाठ ३ िा उल्लेि गररएको जस्त  दकनसिको सुसिाचारको सन्र्देि 

बाैँ्ि पनि नसकाउि सक् िुहुन्छ। 

 

 

ि. ससुिाचारको सन्र्दिे बाैँ्िुहोसर 

 

१. व्यवहाररक सझुावहरू 

'सुसिाचार' भिेको िुभ िबर हो... 

 परिेश् वरको प्रेि, अिगु्रह र राजत्वको बारेिा 

 ख्रीष्टको िृत्यु, पिुरुत्र्ाि र ससहासििा नवराजिाि हुिे बारेिा 

 नवश् वास गिेहरूको क्षिार्दाि, िुनि र नवजयको बारेिा 

सुसिाचारको सन्र्देिलाई पाैँच वटा चरणहरूिा बाैँ्िुहोसर। 

तपाईंल ेसुसिाचारको सन्र्देिलाई प्रचार गिुनहुैँर्दा, बताउिुहुैँर्दा अर्वा व्या्या गिुनहुैँर्दा, तपाईंले यी पाैँच वटा चरणहरूलाई 

प्रयोग गिन सक् िुहुन्छ। 
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(१) परिशे् वरको योजिा 

(परिेश् वर पनवत्र र प्रेि हुिुहुन्छ) 
 

  पाप   

िानिस   ख्रीष्ट परिशे् वरकहाैँ जािे पुल हुिुहुन्छ परिशे् वर 

 

(२) िानिसको सिस्या 

      (पाप र न्याय) 

 

 

 

    

(४) बचाइिको लानग   

      परेिश् वरलाई रवश्यक 

      प्रनतदक्रया नवश् वास हो 

 

 (३) ख्रीष्ट िानिसको सिस्याको निनतत परिेश् वरको  

सिाधाि हुिुहुन्छ 

(ख्रीष्टको िृत्यु र पुिरुत्र्ाि) 

 

     

(५) पररणाि : इसाईको ियाैँ जीवि 

(क्षिार्दाि र अर्नपूणन जीवि) 

 

 

सुसिाचार सुन् िे व्यनिलाई सत्यता पत्ता लगाउि सहायता गिुनहोसर। 

 सुसिाचारलाई व्या्या गिे बाइबलका पर्दहरू सुसिाचार सुन् िे अइसाई व्यनिलाई ि  पढ्ि लगाउिुहोसर। 

 बाइबलबाट उसको निनतत सत्यताहरू पत्ता लगाउि तलका प्रश् िहरू सोधरे उसलाई उत्साह दर्दिुहोसर: 

- एबाइबलको यस पर्दले परिशे् वरको बारेिा के भन्र्दछ?ए 

- एपापको पररणािहरू के-के हुिर?ए 

- एदकि येि ूख्रीष्ट ििुन पर् यो?ए 

- एयेिूको भिाइअिुसार िुनि पाउि तपाईंले के गिुन पछन?ए 

- एइसाईको नजतिेवारीहरू र सुअवसरहरू के-के हुिर?ए 

 सत्यता पत्ता लगाउिे क्रििा छलफल गर्दैगर्दान जीविको पुलको र्दषृ्टान्तको नचत्र बिाउिुहोसर। 

 िानर्को र्दषृ्टान्तिा र्देिाइएको जस्त  गरी रवश्यक बाइबल पर्दहरूर िु्य िब्र्दहरू ले् िुहोसर। 

 अन्तिा, उसल ेसुसिाचार सनतझरहोसर भन् िे हतेलु ेयो र्दषृ्टान्त लेनिएको कागज उस लाई दर्दिहुोसर। 

उि व्यनिलाई ख्रीष्टलाई ग्रहण गिन नििन्त्रणा दर्दिहुोसर 

तपाईंल ेकागजिा जीविको पलुको र्दषृ्टान्त कोररसक् िु भएपनछ, उि व्यनिलाई ख्रीष्ट उसको िुनिर्दाता हुिुहुन्छ बिी ग्रहण 

गिन नििन्त्रणा दर्दिुहोसर अर्वा उसको हृर्दय जीवि राजा येिू ख्रीष्टलाई सतपि लगाउिुहोसर। यदर्द ऊ त्यसो गिन चाहन्छ भि,े 

प्रार्निािा डोर् याउिुहोसर। 

परिशे् वरको रत्िाप्रनत सतवरे्दििील हुिहुोसर 

सुसिाचार प्रचार गर्दैगर्दान िििि  प्रार्निा गिुनहोसर। रफू परिेश् वरको र्दास िात्र हुैँ भन् िे कुरा यार्द गिुनहोसर। केवल परिेश् वरल े

िात्र उसलाई ियाैँ जीवि दर्दि उसको हृर्दयिा काि गिन सक् िुहुन्छ। त्यसकारण, परिेश् वरल ेउसको हृर्दय र जीवििा के गिन 

लाय िुभएको छ, त्यसप्रनत सतवेर्दििील हुिुहोसर। 
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२. ससुिाचार बाै्ँ ि ेनवनधलाई अभ्यास गिुनहोसर 

 सिूहका सर्दस्यहरूलाई र्दईु-र्दईु जिा गरी रािेर सुसिाचार सन्र्देिको छोटो नवनध (१२ पर्दहरू) एक-रपसिा 

बाैँ्ि लगाउिुहोसर। निर्देनिका पुस्तक १, पाठ ३ हिेुनहोसर। 

 सिूहका सर्दस्यहरूलाई र्दईु-र्दईु जिा गरी रािेर जीविको पलुको र्दषृ्टान्त (२० पर्दहरू) भएको सुसिाचार सुिाउि े

नवनध एक-रपसिा बाैँ्ि लगाउिुहोसर। 

 सिूहका सर्दस्यहरूलाई र्दईु-र्दईु जिा गरी रािेर यूहन् िा १०:७-१८ अर्वा एदफसी २:१-१० लाई प्रयोग गर्दै एकल े

अकोलाई सुसिाचारको सन्र्देि बाैँ्ि लगाउिुहोसर। 

 

 

ग. तपाईंको िुनिको गवाही बाैँ्िुहोसर 

कुि  पनि व्यनि 'इसाई' भएर जनन्िएको हुैँर्द ि। एइसाई हुिको निनतत िानिसले ियाैँ जन्ि पाउि  पछनए (यूहन् िा ३:३-८)। तर 

यो कसरी अनि कनहल ेहुन्छ भन् िे कुरा हरेक व्यनिको फरक-फरक कहािी हुन्छ। तपाईं कसरी इसाई हुिुभयो भन् िे वयाि ि  

तपाईंको व्यनिगत िुनिको गवाही हो। 

१. पावलको िनुिको गवाही 

पावलल ेकसरी रफ्िो िनुिको गवाही बाै्ँ छिर? 

प्रेररत २६:१-२९ पढ्िुहोसर। 

पावलल ेरफ्िो िुनिको गवाहीलाई चार भागिा नवभाजि गछनिर: 

 पररचय (प्रेररत २६:१-३) 

 जीवि पररवतनि हुिुभन्र्दा अगानडको सिय (प्रेररत २६:४-११) 

 जीवि पररवतनि भएको घटिा (प्रेररत २६:१२-१८) 

 जीवि पररवतनि भएपनछको सिय (प्रेररत २६:१९-२३) 

(१) पररचय (प्ररेरत २६:१-३) 

 पावललाई यिेू ख्रीष्टिा भएको रफ्िो नवश् वासको बारेिा बताउिे िौका दर्दइैँर्दा, नतिले रफ्िो िुनिको गवाही 

बाैँ्र्दछिर। 

 पनहले नतिी रफ्िो श्रोताहरूसैँग नित्रतापूणन सतबन्ध स्र्ानपत गछनिर (२-३ पर्द)। 

(२) जीवि पररवतनि हुिभुन्र्दा अगाडीको सिय (प्ररेरत २६:४-११) 

 रफ्िो कुरा सुन् िेहरूले नतिी को हुिर भिी नचन् ि सकोसर भन् िे हतेुल ेपावलले रफ्िो पृष्ठभूनिको बारेिा बताउैँछिर 

(४-५ पर्द)। 

 पावलल ेरफ्िो अगानडको जीविका केही सकारात्िक तत्वहरूलाई सिेट्छिर; जस्त : नतिको असल निक्षा, धार्मिक 

जोि र नतिको हृर्दयिा भएका साैँचो अनभप्रायहरू रदर्द। 

 त्यपनछ पावलल ेरफ्िो अगानडको जीविका केही िकारात्िक तत्वहरूलाई पनि सिेट्छिर; जस्त : इसाईहरूलाई 

गरेको सतावट अनि इसाई िण्डलीको नवरुििा नतिले गरेका सहसात्िक दक्रयाकलापहरू। 

 श्रोताहरूल े ठतयाउि र बुझ्ि सक् िे गरी ती कुराहरूको बारेिा पावलल े बताउैँछिर। पावलल े त्यहाैँ गुञ् जि 

(प्रनतध्वनि) सृजिा गछनिर। (फररसीहरू पुिरुत्र्ाििा चासो रा्र्दर्े अनि राजाल ेचाहह यहूर्दीहरूको रीनतररवाज र 

नववार्दास्पर्द कुराहरूिा चासो रा्र्दर्)े। रफूसैँग भएको जस्त  प्रश् िहरू भएका श्रोताहरूलाई रफूले कसरी उत्तरहरू 

पत्ता लगाए भन् ि ेकुराप्रनत रुनच जगाउि त्यहाैँ पावल कोनसस गछनिर। 

 

(३) जीवि पररवतनि भएको घटिा (प्ररेरत २६:१२-१८) 
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 पावलले एि यस्तो नवचार गछुनए अर्वा एि यस्तो िहसुस गछुनए भिी भन्र्द ििर तर रफ्िो जीवि पररवतनि भएको 

घटिालाई स्पष्टसैँग व्या्या गछनिर। 

 नतिल ेपरिशे् वरको िोजी गरेका होइििर तर स्वयिर परिेश् वरल ेनतिलाई िोजेर भेट्टाउिुभएको हो भन् िे त्यलाई 

पावलले स्पष्टसैँग व्या्या गर्दनछिर! नतिले रफूलाई सफा पाररसकेपनछ होइि तर नतिी पापको फोहरी अवस्र्ािा 

हुैँर्दा ि  ख्रीष्ट रफूकहाैँ प्रकट हुिभुएको हो भन् िे त्यलाई पनि नतिल ेस्पष्टसैँग वणनि गर्दनछिर। 

 येिूल े रफूसैँग बोल्िुभएको िब्र्दहरूलाई पावलल े उस्त रूपिा रद्धतृ गर्दनछिर। त्यस गरी नतिल े रफ्िो िुनिको 

गवाहीिा सुसिाचारको नवनभन् ि तत्वहरूलाई सिेट्छिर; जस्त : िुनि पाउि िानिसहरू अन्धकारबाट ज्योनतिा 

फ्कि  पछन, ि तािबाट परिेश् वरनतर फ्कि  पछन अनि िानिसहरूल े येिू ख्रीष्टिा नवश् वास गिैपछन र त्यसपनछ 

नवश् वासीहरूले रफ्िो पापको क्षिा पाएर परिशे् वरका िानिसहरूसैँग बस् ि पाउैँछिर (१८ पर्द)। यदर्द नतिको कुरा 

सुन् िेहरूल ेचाह ेभि ेतत्काल  यिेू ख्रीष्टिा नवश् वास गिन यस्ता कुराले सहायता गछन। 

(४) जीवि पररवतनि भएपनछको सिय (प्ररेरत २६:१९-२३) 

 पावलले रफ्िो जीवििा भएको प्रिुि पररवतनिलाई व्या्या गर्दनछिर; जस्त : इसाई िण्डलीलाई सताउिे िानिस 

िण्डलीक  प्रचारकिा पररवतनि भएको त्य। नतिको अवधारणा यो हो, दक जीवि पररवतनि हुिुभन्र्दा पनहलेका केही 

कुराहरू जीवि पररवतनिपनछ बर्दनलएको छ। 

 रफूले अझ  करठि पररनस्र्नतहरू साििा गरररहिुपरेको कुरा पावलले स्वीकाछनिर। तर परिेश् वरले त्यस्ता करठि 

पररनस्र्नतहरूिा सहायता गिुनहुन्छ भिेर पनि नतिल ेबताउैँछिर।  

 रफ्िो अनधकार बाइबल हो भिेर पावलल ेबताउैँछिर (२२ पर्द)। 

 पावलले रफ्िो िुनिको गवाहीिा सुसिाचारको अरू तत्वहरूलाई पनि सिेट्छिर; जस्त : येि ूख्रीष्ट िरेर पुिरुत्र्ाि 

हुिुभयो; िुभ िबर यहूर्दी र अन्यजानत र्दबु  िालका िानिसहरूको लानग हो; हरेक व्यनि पश् चाताप गरेर पररवतनि 

भई परिेश् वरनतर फ्कि ुपछन; र त्यसपनछ हरेक व्यनिल ेरञाकाकारी इसाई जीवि नजउि ुपछन तादक नतिीहरूका ती 

कािहरूले नतिीहरूका साैँचो पश् चातापलाई प्रिानणत गिन सकोसर (२३, २० पर्द)। 

२. पावलल ेरफ्िो िनुिको गवाही कर्दर्दा भएको छलफल 

 पावल अरूप्रनत रर्दरपणून रहन्छिर (प्रेररत २६:२४-२५) 

िानिसहरूले पावलको रलोचिा र बर्दिाि गरररहैँर्दा पनि नतिल ेनिरन्तर नतिीहरूप्रनत रर्दर र्देिाइरहन्छिर। 

 पावलल ेरफ्िा श्रोताहरूलाई सतझाइ-बुझाइ गिे कोनसस गछनिर (प्रेररत २६:२६-२७) 

पावलल ेश्रोताहरूलाई जबरजस्ती अर्वा डर-धतकीिा होइि तर नतिीहरूलाई येि ूख्रीष्टको अिुयायी हुिको निनतत 

िम्रतापूवनक सतझाइ-बुझाइ गि ेकोनसस गछनिर। 

 पावलल ेरफ्िा श्रोताहरूलाई चेताउिी दर्दन्छिर (प्रेररत २६:२८-२९) 

येिू ख्रीष्टको अिुयायी हुिको निनतत नतिल ेरफ्िा श्रोताहरूलाई चेताउिी दर्दन्छिर। 

३. नतिोर्ीको िनुिको सतभानवत गवाही 

१ नतिोर्ी १:२; २ नतिोर्ी १:५; ३:१०-१५ पढ्िुहोसर। 

नसकाउिहुोसर - नतिोर्ीजस्त  गरी केही इसाईहरू कनललो उिरेिा ि  नवश् वासी बिेका हुन्छिर। नतिीहरूले कसरी येि ूख्रीष्टिा 

नवश् वास गरेका नर्ए भिेर सतझि पनि सक्र्द ििर। तर रफू येिू ख्रीष्टको अिुयायी हुैँ भन् िे कुराचाहह नतिीहरू जान्र्दछिर। 

त्यस्ता नतिोर्ीहरूले रफ्िो िुनिको गवाही यसरी दर्दिुपछन। 

 रफ्िो पषृ्ठभूनि बाैँ्ि े

रफ्िो इसाई बाजे-बज , बाबु-रिा, िण्डली अर्वा निक्षकहरूको बारेिा बताउिुहोसर। 

 येिू ख्रीष्टको बारेिा बाैँ्ि े
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येिू ख्रीष्टले लािो सियर्देनि तपाईंको जीवििा के अर्न रा् िभुएको छ अनि कसरी उहाैँले तपाईंको वतनिाि जीवि पररवतनि 

गिुनहुैँर्द छ भन् िे कुरा बाैँ्िुहोसर। 

 तपाईंल ेअनहले बुझ्िे सुसिाचारको िु्य तत्वहरू बाैँ्ि े

यस क्रििा धिनिास् त्रको केही िण्डहरूलाई सिावेि गिुनहोसर। 

४. तपाईंको िनुिको गवाही बाैँ्िे अभ्यास गिुनहोसर 

 गवाही बाै्ँ िको निनतत यो ढाैँचा रोज् िहुोसर 

पावलको गवाहीको ढाैँचा नतिोर्ीको गवाहीको ढाैँचा 

 नवश् वासी हुिुभन्र्दा अगानडको तपाईंको जीवि 

व्या्या गिुनहोसर। 

 तपाईंल ेकसरी ख्रीष्टिा नवश् वास गिुनभयो भिी 

बताउिुहोसर (येिू ख्रीष्टल ेकसरी तपाईंको जीवि 

पररवतनि गिुनभयो)। 

 सुसिाचारको सन्र्देि बाैँ्िुहोसर (बाइबलबाट व्या्या 

गिुनहोसर)। 

 रफू नवश् वासीको सन्ताि भएकोले रफ्िो 

पाररवाररक पृष्ठभूनि व्या्या गिुनहोसर। 

 ख्रीष्टसैँगको वतनिाि तपाईंको सतबन्धले के अर्न 

रा्छ, सो बाैँ्िुहोसर। 

 येिू ख्रीष्टले कसरी तपाईंको जीवि पररवतनि गिुनभयो 

भिी व्या्या गिुनहोसर। 

 सुसिाचारको सन्र्देि बाैँ्िुहोसर (बाइबलबाट) 
 

 तपाईंको गवाही लिेरे बताउिहुोसर 

 यी र्दईुिध्य ेकुि  एक ढाैँचािा तपाईंले रफ्िो िुनिको गवाही कागजिा ले् िुहोसर। 

 उि गवाही रफ्िो सिूहको अगुवालाई पढेर सुिाउिुहोसर र त्यसबारेिा केही सकारात्िक सुझावहरू िाय िुहोसर। 

 रफ्िो िुनिको गवाही कण्ठ गिुनहोसर। 

 रफ्िो िुनिको गवाही सािो सिूहिा अर्वा घरेलु सङ्खगनतिा बाैँ्िुहोसर। 
 

५ प्रार्निा (८ नििेट)                                  प्रनतदक्रयाहरू 

परिशे् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि ेप्रार्निा 
  

 सिूहिा बसेर रज तपाईंल ेके नसक् िुभयो त्यसको निनतत परिेश् वरप्रनत प्रनतदक्रया जिाउैँ र्द  पाल पालो छोटकरीिा 

प्रार्निा गिुनहोसर। अर्वा, र्दईु-तीि जिाको सिूहिा नवभाजि भएर रज नसक् िुभएको कुराप्रनत परिशे् वरलाई 

प्रनतदक्रया जिाउैँ र्द  प्रार्निा गिुनहोसर। 

६ गहृकायनको तयारी (२ नििेट) 

अको पाठको निनतत 

 

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

ले् ि लगाउिुहोसर।) 

 १. प्रनतविता - सिूहको सर्दस्यहरूलाई एउटा सतभानवत कुरा जीवििा लाग ूगिन प्रनतवि गराउिुहोसर। 

 २. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - यूहन् िा १८:२८-२१:२५ बाट प्रत्येक दर्दि एक अध्याय पढेर परिेश् वरसैँग 

व्यनिगत सिय नबताउिुहोसर। िि पि ेसत्यता पत्ता लगाउिे नवनध प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणी बिाउिुहोसर। 

 ३. बाइबल अध्ययि - अको बाइबल अध्ययिको निनतत घरिा तयारी गिुनहोसर। बाइबल िण्ड- १ कोररन्र्ी १३:१-

१३, नवर्य: एइसाई प्रेिको नविेर्ताहरू के-के हुिर?ए बाइबल अध्ययिको पाैँच चरणहरू भएको नवनध प्रयोग 

गिुनहोस। रटप् पणीहरू बिाउिुहोसर। 

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

हिेुनहोसर (भजिसङ्खग्रह ५:३)। 

 ५. चलेाहरू बिाउि ेतपाईंको िोटबुक अद्यावनधक बिाउिहुोसर- यसिा रराधिाको रटप्पणी, निक्षाको रटप्पणी र 

यो तयारीको भाग सिावेि गिुनहोसर।  
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पाठ : १४ 

१ प्रार्निा 
 

 

सिहूको अगवुा - प्रार्निा गरेर तपाईंको सिूह र चेलालाहरू बिाउिे यो कायनक्रिलाई प्रभुिा सुतपिुहोसर। 
 

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

यहून् िा १८:२८-२१:२५ 
 

तपाईंलाई तोदकएको बाइबल िण्ड (यूहन् िा १८:२८-२१:२५) बाट परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा नसक् िुभएको 

कुराहरूिध्ये एउटा कुरा पाल पालो छोटकरीिा बाैँ्िुहोसर (अर्वा तपाईंको िोटबुकबाट पढ्िुहोसर)। 

नसकेको कुरा बाैँ्िे व्यनिले बोलेको सुन् िुहोसर, उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई स्वीकार गिुनहोसर तर 

उसले बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

३ बाइबल पर्द कण्ठ गिुन (२० नििेट)  [ख्रीष्टिा ियाैँ जीवि] 

ख्रीष्ट : २ कोररन्र्ी ५:१७ 
 

पर्दहरू कण्ठ गि ेर्दोस्रो श्रृङ्खिला 'ख्रीष्टिा ियाैँ जीवि'को बारेिा छ। कण्ठ गिुनपिे पाैँच वटा बाइबल पर्दहरूको िीर्नक यी हुिर: 

ख्रीष्ट, वचि, प्रार्निा, सङ्खगनत र गवाही 

 

 

क. ििि 

 

कण्ठ गिुनपिे बाइबल पर्दलाई 

सेतोपाटी अर्वा कालोपाटीिा  

यसरी ले् िुहोसर: 

ख्रीष्ट 

२ कोररन्र्ी ५:१७ 
 

यो बाइबल पर्दलाई तपाईंको  

काडनको पछानडपरट्ट  

ले् िुहोसर। 

यसकारण कोही ख्रीष् टिा छ भिे त् यो ियाैँ 

सृनष् ट हो। पुरािो नबनतगएको छ,  

हरे, ियाैँ रएको छ। 

२ कोररन्र्ी ५:१७ 

 

१. कसरी ख्रीष्टसैँग पावललको सतबन्ध पररवतनि भयो? 

जीवि पररवतनि हुिुभन्र्दा पनहल े पावल कट्टर फररसी नर्ए। त्यनतबेला यिे ू ख्रीष्टको बारेिा नतिको ञाकाि 'पूणनरूपिा 

िरीरअिुसारको' नर्यो। त्यसको ितलब नतिले संसारको बानहरी िापर्दण्डअिुसार 'सांसाररक र्दनृष्टकोण'बाट येिू ख्रीष्टलाई 

बुझ्र्दर्े। संसारल ेिानिसहरूलाई नतिीहरूको बानहरी स्वरूपबाट न्याय गछनिर तर नतिीहरूको नभत्री हृर्दय वास्तविा कस्तो 

छ, सोअिुसार होइि। येि ूनसकिीको छोरा हुिुभएकोल ेगर्दान नतिीहरूलाई उहाैँलाई निक्षकको रूपिा स्वीकार गिन इन्कार 

गरे। येिलूे यहूर्दी गरुहरू पढ्ि ेनवद्यालयबाट ि नक्षक योययता प्राप् त िगिुनभएकोले गर्दान, नतिीहरूले उहाैँको बुनिलाई इन्कार 

गरे। यिू पापीहरू र कर उठाउिेहरूको नित्र हुि ुभएकोल ेगर्दान, नतिीहरूल ेउहाैँ पनि पापी ि  हुिर भिी ठािेैँ। त्यस ले येि ू

ख्रीष्टल ेफररसीहरूलाई यसो भन् िुभयो, एि कहाैँबाट रएक हुैँ अनि कहाैँ जाैँर्द छु, नतिीहरूलाई र्ाहा छ ि। नतिीहरू िािवीय 
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िापर्दण्डद्वारा न्याय गर्दनछौए (यूहन् िा ८:१४-१५)। रजभोनल संसारको अरू धिनहरूल े येिू ख्रीष्टलाई अझ  'िािवीय 

िापर्दण्ड'द्वारा न्याय गर्दछैिर। जेजस्तो भए तापनि, पावलल े येि ू ख्रीष्टलाई रििे-साििे भेट गरे (प्रेररत २६:१२-१८)। 

त्यसपश् चातर नतिले येि ूख्रीष्टलाई कनहल्य  पुरािो तररकाल ेनवचार गरेििर। 

२. 'ख्रीष्टिा रहि'ु भिकेो के हो? 

स्वगीय र्दनृष्टकोणअिुसार िानिसहरू र्दईु दकनसिका िात्र हुन्छिर। िानिसहरू दक 'ख्रीष्टिा' हुन्छिर अर्वा 'संसारिा' हुन्छिर। 

िहत्वपूणन प्रश् ि यही हो, एके तपाईं ख्रीष्टिा हुिुहुन्छ?ए यसको ितलब, एके तपाईंले ियाैँ जन्ििुभएको छ?ए एके तपाईंसैँग 

पनवत्र रत्िा हुिुहुन्छ?ए (२ कोररन्र्ी १३:५) एके तपाईं ियाैँ सृनष्ट हुिुहुन्छ?ए एके पुरािा कुराहरू नबतेर गएका छिर?ए अनि 

एके ियाैँ कुराहरू रएका छिर?ए २ कोररन्र्ी ५:१७ ल ेबताउिे कुरा यही हो! 

ख्रीष्टिा रउि ेतररका भिेको यिेू ख्रीष्टिा नवश् वास गिुन अनि उहाैँ तपाईंको लानग िरेर पिुरुत्र्ाि हुिुभएको हो भिी स्वीकार 

गिुन हो! कुि  व्यनिले येि ूख्रीष्टको िृत्यु र पुिरुत्र्ाििा गरेको नवश् वासद्वारा ऊ येिू ख्रीष्टसैँग एकतािा रउैँछ। उसल ेयिे ू

ख्रीष्टिा नवश् वास गरेको घडीिा ि  ऊ 'ख्रीष्टिा' हुन्छ। 

'ख्रीष्टिा' भन् िे अनभव्यनि इसाई िुनिको संनक्षप् त वणनि हो। यो इसाई िुनिको कनहले िसदकिे प्रिस्तताको संनक्षप् त सारंि 

हो। येिू ख्रीष्ट को हुिुहुन्छ अनि उहाैँले के गिुनभएको छ भन् िे कुराले तपाईं के-कस्तो हुिुहुन्छ भन् िे कुरािा ठूलो िहत्व रा्छ। 

उर्दाहरणहरू: 

 येिू ख्रीष्ट ििुनभएकोले, तपाईं ििुनभयो। येिू ख्रीष्टले तपाईंको पापको र्दण्ड रफूिानर् नलिभुएकोले गर्दान, तपाईंल े

क्षिा पाउिुभएको छ, धिी ठहररिुभएको छ र अब तपाईं कनहल्य  र्दोर्ी ठहररिुहुि ेछ ि! 

 येिू ख्रीष्ट पुिरुत्र्ाि हुिुभएकोले, तपाईंको रत्िा पुिरुत्र्ाि भएको छ, त्यसले ियाैँ जन्ि पाएको छ अर्वा ियाैँ 

तुल्याइएको छ अनि येि ूख्रीष्टको र्दोस्रो रगिििा तपाईंको िरीर पनि पुिरुत्र्ाि हुिेछ। 

 यिू ख्रीष्टिा परिशे् वर राम्ररी प्रसन् ि हुिुभएकोले, परिेश् वरल ेअब तपाईंलाई ग्रहण गिुनहुन्छ र उहाैँ तपाईंसैँग पनि 

प्रसन् ि हुिुहुन्छ। 

 येिू ख्रीष्टल ेर्दषु्टलाई बाैँध् िुभएको हुिाल,े तपाईं र्दषु्टको नवरोध गिन सक्षि हुिुहुन्छ र तपाईंल ेयेि ूख्रीष्टसैँग निलेर 

िानिसहरूलाई अन्धकारको राज्यबाट िोसेर ख्रीष्टको ज्योनतको राज्यिा ल्याउिुहुन्छ। 

 येिू ख्रीष्ट सत्य हुिुभएकोले गर्दान, अब तपाईंल े परिशे् वरबारेको सत्य, रफ्ि बारेको सत्य, संसारबारेको सत्य र 

भनवष्यबारेको सत्यता जान् िुहुन्छ। 

 येिू ख्रीष्ट उत्तरानधकारी हुिुभएकोले गर्दान, तपाईं ियाैँ स्वगन र ियाैँ पृ्वीको हकर्दार हुिुहुिछे। 

 येिू ख्रीष्ट परिशे् वरको राज्यको राजा हुिुभएकोले गर्दान, तपाईंल ेउहाैँसैँग  राज्य गिुनहुिछे। 

संसारको कुि  पनि व्यनिल ेयदर्द चाहन्छ भि ेऊ 'ख्रीष्टिा' रउि सक्छ। त्यसको निनतत उसल ेगिुनपिे काि भिेको येिू ख्रीष्टिा 

नवश् वास गिुन हो। त्यसको निनतत उसल ेरफ्िो हृर्दय र जीवि उहाैँिा सिर्मपत गिुन पछन। तपाईंको पापलाई क्षिा दर्दिको 

निनतत उहाैँ ििुनभएको हो र तपाईंले ियाैँ जीवि पाउि सकोसर भन् िे हतेलु ेि  उहाैँ पुिरुत्र्ाि हुिुभएको हो भिी नवश् वास 

गिुनहोसर! 

३. कुि-कुि परुािा कुराहरू गएका छिर? 

ियाैँ सृनष्टलाई 'पुरािो गएको छ' भिी नचत्रण गररन्छ। यसलाई ग्रीक भार्ािा भुत कालिा लेनिएको छ, जसले कुि  व्यनिल े

ियाैँ जन्िको अिुभव गि ेक्षणिा ि  पुरािा कुराहरू नबनतगएको छ भिी बुझाउैँछ। नबनतगएका पुरािा कुराहरू भिेको कुि  

व्यनिले ियाैँ जन्ि पाउिुभन्र्दा पनहलेको जीविको ढाैँचाको पुरािा इित, प्रनतष्ठा, पूवानग्रहहरू, गलत नवचारधाराहरू र 

र्दासत्वहरू हुिर। येिू ख्रीष्ट हरेक नवश् वासीको पापहरूको निनतत ििुनभयो (१ पतु्रस २:२४)। त्यसकारण, हरेक इसाई पनहल ेि  

ियाैँ सृनष्ट भइसकेको छ। 

इसाई रफ्िो निनतत होइि तर रफ्िो निनतत ििुनहुिे यिेू ख्रीष्टको नितत नजउिेछ (२ कोररन्र्ी ५:१५)। अब उसको 

रफूसैँगको सतबन्ध पररवतनि भएको छ। इसाईल े अब उप्रान्त यिेू ख्रीष्टलाई केवल सांसाररक र्दनृष्टकोणबाट बुझ्िेछ िर (२ 

कोररन्र्ी ५:१६)। येि ूख्रीष्टसैँगको उसको सतबन्ध पररवतनि भएको छ। इसाईल ेअब उप्रान्त अरू िानिसहरूलाई सांसाररक 

र्दनृष्टकोणबाट बुझ्िछे ि (२ कोररन्र्ी ५:१६)। अरू िानिसहरूसैँगको उसको सतबन्ध अब पररवतनि भएको छ। 
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४. कुि-कुि ियाैँ कुराहरू रएका छिर? 

ियाैँ सृनष्टलाई 'ियाैँ रएको छ' भिी नचत्रण गररएको छ! ग्रीक भार्ािा यसलाई अपूणन कालिा लेनिएको छ, जसको अर्न 

पुरािा कुराहरू ियाैँ भएका छिर र ती वतनिाििा अनि सर्दा-सवनर्दा निरन्तर ियाैँ भइरहन्छिर भन् िे हो। परिशे् वरको ियाैँ 

सृनष्टको ियाैँपि भिेको हािील ेियाैँ कुराहरू दकिेर सिय नबत्र्द जाैँर्दा त्यो पुरािो भई काि िलाय िे हुैँर्द  गएको जस्तो होइि। 

ियाैँ सृनष्ट कनहल्य  ओइलाउैँर्द ि, कनहल्य  नबग्रर्द ि अर्वा कनहल्य  िष्ट हुैँर्द ि (१ पतु्रस १:३-४)। यो यस्तो ियाैँपि हो, जुि सर्दा-

सवनर्दा ियाैँ रनहरहन्छ! ओहो, येिू ख्रीष्टिा पाउिे ियाैँ जीवि कनत अचति! इसाई भइसकेपनछ िानिसले व्यवस्र्ा पालि गिन 

कोनसस गर्दैि (गलाती ६:१४-१५), तर अब उप्रान्त ऊ परिेश् वरको अिगु्रहिा नजउैँछ (यूहन् िा १:१६-१७)। इसाईल े

िानिसहरूसैँगको सतबन्धिा धार्मिक जीवि नजउैँछ अनि परिेश् वरसैँगको सतबन्धिा चाहह पनवत्र जीवि नजउैँछ (एदफसी 

४:२४)। इसाईले परिेिर  वरको योजिाअिुसाको जीवि नजउैँछ र परिेश् वरले उसको निनतत तोदकदर्दिुभएअिुसार उसले असल 

कािहरूद्वारा परिशे् वरको योजिालाई काििा प्रकट गर्दनछ (एदफसी २:१०)। 

 

 

ि. पर्द कण्ठ र पुिरवलोकि 

 

१. बाइबल पर्दलाई िाली काडन अर्वा तपाईंको िोटबुकको एउटा पृष्ठिा ले् िुहोस। 

२. उि बाइबल पर्दलाई सही दकनसिले कण्ठ गिुनहोसर। ख्रीष्ट : २ कोररन्र्ी ५:१७ 

३. पुिरवलोकि गिुनहोसर- र्दईु-र्दईु जिा बसेर भिनर  कण्ठ गरेको बाइबल पर्द पाल पालो जाैँच्िहुोसर। 
 

४ बाइबल अध्ययि (७० नििेट)                  सतबन्धहरू 

इसाई प्रिे - १ कोररन्र्ी १३:१-१३ 
 

 

१ कोररन्र्ी १३:१-१३ लाई सब  निलेर अध्ययि गर्दान बाइबल अध्ययि गिे पाैँच वटा चरणहरूलाई प्रयोग गिुनहोसर। 

चरण: १ - पढ्िहुोसर।                               परिशे् वरको वचि 

रउिुहोसर, हािी सब  निलेर १ कोररन्र्ी १३:१-१३ लाई पढौ ैँ। 

हािी पाल पालो एक-एक पर्द पढी यस िण्डलाई पूरा गरौ ैँ। 

 

चरण: २ - पत्ता लगाउिहुोसर।                        अवलोकिहरू 

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

                      अर्वा, यस िण्डिा भएको कुि सत्यताल ेतपाईंको सिझ वा हृर्दयलाई स्पिन गछन? 

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

               त्यसलाई रफ्िो िोटबुकिा ले् िुहोसर। 

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

                अब हािील ेपत्ता लगाएका कुराहरू पाल पालो एक-रपसिा बाैँडौ ैँ। 

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

कुराहरू फरक हुन्छिर र यी कुराहरूसैँग निल्ि पछन भन् िे छ ि भिी यार्द गिुनहोसर। 

 

१ कोररन्र्ी १३:१-३ 

िोज १ : प्रिेलाई सासंाररक रकंक्षासैँग तलुिा गररएको छ 

प्रेिलाई संसारका सब  िानिसहरूल ेअनत उच् च ठान् ि ेयी सात वटा कुराहरूसैँग तलुिा गररएको छ (अन्य भार्ाहरूिा बोल्ि,ु 

अगिवाणी गिुन, रहस्यहरू प्रकट गिुन, ञाकाि प्रर्दिनि गिुन, नवश् वास र्देिाउिु, गररबलाई धि-सतपनत्तहरू दर्दिु र सनहर्द हुिको 
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निनतत जीवि सिपनण गिुन)। यदर्द ि यी सब  कुराहरू गिुन सक्छु तर ििा प्रेि छ ि भि,े ि केही पनि होइि! ि ले अिन्तसति 

िहत्व रा् िे केही कुरा परूा गिन सनक्र्दिैँ! यदर्द ि नसपालु ढङ्खगिा बोलरे रफ्िो प्रवचिले िानिसहरूको सिझ र हृर्दयलाई 

हल्लाउि सक्छु, तर िसैँग प्रेि छ ि भिे िरेा िब्र्दहरू िोक्रा हुन्छिर र त्यसल ेकस लाई नवश् वास दर्दलाउि सक्र्द ि। यदर्द ि िेरो 

सब  धि-सतपनत्त गररबलाई दर्दन्छु, तर प्रेि छ ि भि,े ि ल ेकेवल र्दोर्ी नववेकलाई रराि दर्दन्छु अर्वा नतिीहरूको कञ् जुस 

भाविाबाट उत्पन् ि भएको िरेो र्दयालाई िान्त िात्र पार्दनछु। यदर्द ि इसाई कािर्दार हुन्छु, ठूलो बनलर्दाि गछुन र करठि 

पररनस्र्नतहरू र सतावटको कारण जीवि गुिाउैँ छु, तर प्रेि छ ि भिे ि ल ेकेही पनि प्राप् त ग्र्दिैँ! यदर्द िसैँग प्रेि छ ि भिे ती 

सब  बनलर्दािहरूको कुि  अर्न रहिेछ ि! 

 

 

१ कोररन्र्ी १३:८-११ 

िोज २ : प्रिे सब भन्र्दा ठूलो सतपनत्त ठानिन्छ 

प्रेिलाई सब भन्र्दा ठूलो सतपनत्तको रूपिा सुरनक्षत रानिएको छ। प्रेिलाई दकि सब भन्र्दा ठूलो सतपनत्त ठानिएको हो भिे यो 

सर्दा-सवनर्दा रनहरहन्छ। ८ पर्दल े'प्रेिको कनहल्य  अन्त हुैँर्द ि' भन्र्दछ, जसको अर्न यो कनहल ेसदकर्द ि भन् ि हो। अरू कुराहरू, 

जुि संसारभररका िािनसहरूल ेअनत िहत्वपूणन ठान्र्दछिर, ती कुराहरू एक दर्दि सदकन्छ। जब अगिवाणीहरू पूरा हुन्छिर, तब 

नतिीहरूको िहत्व सदकिेछ। दकिभिे नतिीहरूल ेरफ्िो काि पूरा गररसकेका छिर र अब ती अगिवाणीहरूसैँग भन् िे केही 

कुरा बाैँकी रहैँर्द ि। त्यस गरी िानिसहरूका र स्वगनर्दतूहरूका भार्ाहरूको अन्त हुिछे। १ कोररन्र्ी १३ अध्याय सािान्य ग्रीक 

भार्ािा लेनिएको नर्यो, र त्यो अब कुि  ठाउैँिा बोहलर्द ि। ञाकािलाई अनत उच् च स्तरको ठानिन्छ र त्यसलाई प्राप् त गिन 

िानिसहरूले नवद्यालय र नवश् व-नवद्यालयहरूिा लािो सिय िचन गछनिर; त्यस गरी पत्र-पनत्रकाहरू पढ्ि, रेनडयो सुन् ि र 

टेनलनभजि हरेेर ञाकाि हानसल गिन हरेक दर्दि िानिसहरूल ेसिय िचन गछनिर। त पनि सब  ञाकाि सदकन्छ। नहजोको पनत्रका रज 

जलाइन्छ र र्दि वर्न परुािा नवञाकािको पुस्तकहरू रद्दी कागजको रूपिा बेनचन्छिर। सब  ञाकाि चाैँड  पुरािा भइहाल्छ र त्यसल े

काि गिन छो्छ। यसबारेिा प्ररेरत पावलले अझ धेर  उर्दाहरणहरू दर्दि सक्र् ेहोलािर। नतिल ेरुप या-प सा अर्वा सफलता 

अर्वा िनि, पर्द र ्यानतको बारेिा चचान गरेििर। ती सब  कुराहरूको एक दर्दि अन्त हुन्छ। त्यस्ता सब  कुराहरू गलत हुिर 

भिेर पावलले बताएििर। केवल त्यस्ता कुराहरू सध ैँभरर रहैँर्द ििर भिी नतिी भन्र्दछिर। अिरणिील प्राणलाई अिरणिील 

कुराहरू ि  दर्दि ुपछन। सध ैँ रनहरहि ेअिरणिील कुराहरू तीि वटा छिर: नवश् वास, रिा र प्रेि। यी तीििध्य ेप्रेि सब भन्र्दा 

ठूलो हो, दकिभिे परिशे् वर प्रेि हुिुहुन्छ! 

 

 

चरण: ३ - प्रश् ि                                    व्या्याहरू 

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

१ कोररन्र्ी १३:१-१३ िा भएका सब  सत्यताहरू बुझ्ि कोनसस गरौ ैँ र त्यसिा अझ  िबुझेका कुराहरू सोधौ ैँ। 

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

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

उिीहरूकका प्रश् िहरू सब को सािु बाैँ्ि लगाउिुहोसर।) 

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

लगाउि ेकोनसस गिुनहोसर।) 

(उर्दाहरणको लानग नवद्यार्ीहरूल ेसोध् िसक् ि ेकेही सतभानवत प्रश् िहरू र छलफलद्वारा निकालेका रटप्पणी तल दर्दइएको छ।) 

 

१ कोररन्र्ी १३:४ 

प्रश् ि १ : 'प्रिे नधरजी हुन्छ' भिकेो के हो? 

रटप्पणी - नधरजी हुि ेप्रेिले प्रनतक्षा गिन सक्छ। नधरजलाई प्रेिको पनहलो गुणको रूपिा लेनिएको छ, दकिभि ेप्राय: यही ैँबाट 

प्रेिको सुरुवात हुन्छ। प्रेिले र्दया गिन वाध्य तलु्याउर्द ि तर यसले र्दया र्देिाउि प्रनतक्षा गिन सक्छ। प्रेिल ेहतार गर्दैि, तर 

यसले सहायता गि ेव्यनि हुिको निनतत परिशे् वरको सल्लाह र पराििनको प्रनतक्षा गछन। तसर्न, नधरज भिेको यस्तो लगाि 
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हो, जसलाई परिेश् वरले प्रेिको प्रकटीकरणको नियन्त्रण गिन प्रयोग गिुनहुन्छ। नधरजले िानिसहरूको जीवि र उिीहरूको 

पररनस्र्नतहरूिा परिेश् वरल े गिुनहुि े कािको प्रनतक्षा गछन। नधरजल े प्रनतक्षा गर्दगैर्दान, िम्रता र िान्त रत्िाजस्ता सुन्र्दर 

गहिाहरूिा यसल े रफूलाई प्रकट गछन। नधरजल े करठि कुराहरू, घोचपेच-छेडछाड, पीडा, िानिसको किजोरीहरूलाई 

नझजो ििािीकि अनि निराि िभईकि अर्वा िररसाईकि सहन्छ। 
 

 

१ कोररन्र्ी १४:४ 

प्रश् ि २ : 'प्रिे र्दयाल ुहुन्छ' भिकेो के हो? 

रटप्पणी - र्दयालु हुि ेप्रेिल ेकाि गिे गछन। र्दयाले सहायता गिे बाटो र असल कािहरू गिन िोज्छ। येिलूे कसरी चार नतर 

गएर असल कािहरू गिुनभयो भिी बाइबलले हािीलाई बताउैँछ (प्रेररत १०:३८)। उहाैँले नबरािीहरूलाई निको पािुनभयो, 

भूत लागेकाहरूलाई स्वतन्त्र पािुनभयो अनि गररबहरूलाई सुसिाचार प्रचार गिुनभयो (ित्ती ११:४-५)। र्दया नित्रतापूणन र 

भद्र हुन्छ तर यो रलोचिात्िक र िि िपिे वा घणृास्पर्द हुैँर्द ि। तपाईं हरेक व्यनिको नित्र हुि सक् िु हुन् ि तर तपाईंल े

हरेकलाई भद्रपि र्देिाउि सक् िहुुन्छ (दफनलप्पी ४:५)। र्दयाल ेअरूहरूलाई प्रसन् ि िाि ेिौका िेर जाि कर्दर्द ि। कस ले यसरी 

लेिेका छिर, एि यो संसार भएर जािेछु तर केवल एकपटक। त्यसकारण, कुि  िानिसप्रनत ि ले गिन सक् िे कुि  असल काि 

अर्वा िले  र्देिाउि सक् ि ेर्दया अनहल ेि  गिन दर्दिुहोसर। िलाई यो काि पनछ सािन अर्वा वेवास्ता गिन िदर्दिुहोसर, दकिभि ेि 

यो बाटो भएर फेरर कनहल्य  हह्िे छ ि।ए 

 

 

१ कोररन्र्ी १३:४ 

प्रश् ि ३ : 'प्रिेल ेडाह गर्दैि (अर्वा ईष्यान गर्दैि)' भिकेो के हो? 

रटप्पणी - डाह िगि ेप्रेि उर्दार हुन्छ। उर्दारता भिेको अरूहरूसैँग प्रनतस्प्रधानिा रहि ेप्रेि हो। जब तपाईं असल काि गिन 

कोनसस गिुनहुन्छ, अनि त्यो काि तपाईंल े भन्र्दा राम्रोसैँग गि े अरू िानिसहरू छिर भिी तपाईंले पत्ता लगाउिुहुन्छ। 

नतिीहरूप्रनत डाह िगिुनहोसर। डाह भिेको तपाईंल ेजस्त  काि गिे िानिसहरूप्रनत तपाईंको िििा रउि ेिराब इच्छा हो। 

त्यस गरी डाह भिेको अको व्यनिसैँग भएको कुरा िोस् ि चाहिे रत्िा हो अर्वा उसल ेपाउिे श्रेय वा रर्दर हडप् ि ुहो। उर्दार 

हुिु भिेको रफू जस्तो छ, अर्वा रफूसैँग जे छ र रफूल ेजे गिन सक्छ, त्यसप्रनत सन्तषु्ट र धन्यवार्दी हुिु हो। 
 

 

१ कोररन्र्ी १३:४ 

प्रश् ि ४ : 'प्रिेल ेििेी गर्दैि' भिकेो के हो? 

रटप्पणी - िेिी िगि े प्रेि सुिील (सरल) हुन्छ। तपाईंले काि गररसकेपनछ र्देनििे प्रेिको भाविा भिेको सुिीलता हो। 

तपाईंल ेध यनता, र्दया र उर्दारता र्देिाइसकेपनछ यो प्रेिको िाैँचो पछन। सुिीलताल ेतपाईंको ओैँठलाई बन्र्द गररदर्दन्छ र रफूल े

गरेको काि नबसी दर्दन्छ। यसले रफ्िो गणुहरू, सीप र उपलब्धीहरूलाई सािान्यरूपिा रकलि गछन। सुिीलताल ेबढाइ-

चढाइ गर्दैि। यसले अरूलाई ज्यार्दा ञाकाि कर्दर्द ि। यसले जािाजािी अरूलाई प्रभाव पाि,े रफू ठूलो हुिे र अरूलाई र्देिाउि े

काि गर्दैि। सिीलताले जािाजािी अरूको ध्याि रफूप्रनत रकर्मर्त गर्दिै। 
 

 

१ कोररन्र्ी १३:४ 

प्रश् ि ५ : 'प्रिेल ेघिण्ड गर्दिै' भिकेो के हो? 

रटप्पणी - प्रेिल ेघिण्ड गर्दिै भिेको िम्र हुिु हो। िम्रताचाहह तपाईंल ेकुि  काि गिुनभन्र्दा अगानडको भाविा हो। िम्रताल े

रफ्िो बनलयो पक्षहरूको प्रचार-पसार गर्दैि र रफ्िो किजोरीहरू लुकाउैँ र्द ि। रफूले जे गिन सक्छ, त्यसको वास्तनवकता ि  

िम्रता हो। िम्रताल ेरफ्िो िहत्व, क्षिताहरू, धि-सतपनत्तहरू अर्वा उपलब्धीहरूप्रनत घिण्डल ेफुल्र्द ि। िम्रताले अहिपिा 

र्देिाई हठी हुैँर्द ि। िम्रताले अरूहरूिानर् ह कि चलाउिे (िासि गिे) अर्वा अरूलाई हपे् ि ेर तुच्छ सतझिे गर्दैि। 
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१ कोररन्र्ी १३:५ 

प्रश् ि ६ : 'प्रिे हठी हुैँर्द ि' भिकेो के हो? 

रटप्पणी - कनहल्य  हठी व्यवहार िगिे प्रेि भिेको निष्टता (भद्रता) हो। सािानजक अन्तरदक्रयािा र्देनिि प्रेि निष्टता हो। 

निष्टता सािा कुराहरूिा र्देनििे प्रेि हो। निष्टचारल ेहरेक पररनस्र्नतिा असल रचरण र व्यवहार र्देिाउैँछ। निष्टचार िम्र, 

र्दयालु, नवचारिील अनि अरूप्रनतको व्यवाहर र पहुैँचिा सहािुभूनतपूणन हुन्छ। निष्टचार अरू िानिसहरूको बािी-व्यहोरा, 

सैँस्कृनत र िलू्य-िान्यताहरूप्रनत सतवेर्दििील हुन्छ। अरू िानिसहरूको िाैँचोहरू र भाविहरूप्रनत यो नवचारिील हुन्छ। 

निष्टचार भिेको यस्तो पासपोटन (अिुिनत प्रिाणपत्र) हो, जसल ेतपाईंलाई कुि  पनि सिुर्दायिा घलुनिल हुि सनजल  अिुिनत 

दर्दन्छ। 

 

 

१ कोररन्र्ी १३:५ 

प्रश् ि ७ : 'प्रिेल ेरफ्ि  कुरािा नजद्दी गर्दैि' भिकेो के हो? 

रटप्पणी - रफ्ि  कुरािा नजद्दी िगि ेप्रेि निस्वार्न हुन्छ। निस्वार्नको प्रेि हक-अनधकारिा अभ्यास गररन्छ। निस्वार्न प्रेिले 

रफ्ि  हक-अनधकार िोजी गर्दैि। निस्वार्नले रफ्ि  लानग ठूलो कुराको िोजी गर्दैि। ती कुराहरूिा कुि  िहाि हुैँर्द ि। 

निस्वार्ी परिेश् वर िात्र िहािर हुिुहुन्छ। निस्वार्ी भई अरू िानिसहरूिा परिेश् वरको उदे्दश्य र परिेश् वरको राज्य 

बढाउिुहोसर। निस्वार्नपिले पर्द, प्रनतष्ठा, िनि, ्यानत, धि-सतपनत्त र नवलानसताजस्ता िहत्वाकांक्षाहरूको पनछ लायर्द ि। 

निस्वार्नपिले रफ्ि  फाइर्दाको िोजी गर्दैि र जेसुक  कारण भए तापनि अको व्यनिलाई र्दरुुपयोग गर्दिै। संसारका िानिसहरू 

िुसी र रिन्र्दको पनछ लायछिर र प्रिस्त भयो भिे र अरूबाट सेवा पाइयो भिे िुसी हुि सदकन्छ भिी नतिीहरू नवचार 

गछनिर। रफूसैँग जनत भए पनि र जनत धेर  प्राप् त गरे पनि िानिस िुसी हुि सक्र्द ि, तर अरूलाई कर्दर्दा र सेवा गर्दान साैँचो 

िुसी प्राप् त हुन्छ। यिेूल ेभन् िुभयो, एजो नतिीहरूिध्य ेठूलो हुि चाहन्छ, त्यो अरूको सेवक हुि  पछनए (ित्ती २०:२६)। 
 

 

१ कोररन्र्ी १३:५ 

प्रश् ि ८ : 'प्रिेल ेझको िान्र्द ि (नछट्ट  ररसाउैँ र्द ि)' भिकेो के हो? 

रटप्पणी - नछट्ट  िररसाउिे प्रेि भिेको कोिल (िम्र) हुन्छ। कोिलता भिेको कुि  व्यनिको रन्तररक स्वभावको भाग हो। 

िािवीय स्वभाविा िराब निजासभन्र्दा नविासकारी अरू कुि  कुरा छ ि। यसले सतबन्धहरू, पररवारहरू र सिुर्दायहरूिा 

नवभाजि ल्याउैँछ। सार्  यसल ेव वानहक जीवि, नित्रता र नछिेकीसैँगको सिधुर सतबन्धलाई निरस तलु्याइदर्दन्छ। यसिा 

िािवजीवििा गररबी उत्पन् ि गिे िनि हुन्छ। िराब निजासले झको, ररस, कू्ररता, घिण्ड, स्वधिीपि, हठ, अप्रसन् िता, 

क्षिा िदर्दिे रत्िा र उर्दासीपिजस्ता स्वभावहरूलाई सिेट्छ। िराब निजास रन्तररक गनहरो सिस्याको लक्षण हो। यसल े

नभत्र भएको भ्रष्टतालाई प्रकट गछन र प्राय: असावधािी क्षणिा यो बानहर चनतकन्छ। यसल ेअपररवर्मतत, कठोर र अिाञाकाकारी 

हृर्दयलाई प्रकट गछन। जीविको सब  भागहरूिा तपाईं रञाकाकारी हुिभुएर त्यसलाई ख्रीष्टले ओगट्िु दर्दिु भयो भिे िात्र 

उहाैँले तपाईंको स्वभाव पररवतनि गररदर्दिु हुिछे। त्यसपनछ तपाईंको नभत्री स्वभाविा प्रेि बहिेछ। कोिलता अरू िानिसहरू 

अर्वा पररनस्र्नतहरूको कारण उत्पन् ि भएको चोट र घाउहरूप्रनत सहजरूपिा सिर्मपत हुन्छ। यो तुरुन्त  िकारात्िकरूपिा 

प्रनतदक्रया जिाउिे गरी उते्तनजत हैँर्द ि। कोिलताले अरूहरूले भिेको कुरालाई तुरुन्त  नलएर त्यसको नवपरीत व्यनिगतरूपिा 

रक्रिण गर्दिै। 
 

 

१ कोररन्र्ी १३:५ 

प्रश् ि ९ : 'प्रिेल ेिराबीको नहसाब रा्र्द ि' भिकेो के हो? 

रटप्पणी - 'िराबीको नहसाि िरा् िे प्रेि भिेको क्षिा दर्दि ेप्रिे हो। क्षिा दर्दि प्रेि प्रेिल ेतोडएका सतबन्धहरूिा गररि ेप्रिे 

हो। केही िानिसहरूले अको व्यनिले नतिीहरूलाई गरेका िराबीहरूको लािो सूची बिाएर रा्छिर। नतिीहरूले निरन्तर 

रफ्िो अप्रसन् िता प्रकट गरररहन्छिर, रफ्िो स्व-धार्मिकतालाई तीव्ररूपिा बचाउ गरररहन्छिर र रफ्िो नवरोधीको नवरुििा 

भएका कुराहरू तपाईंलाई घरी-घरी बताइरहन्छिर। यस्ता िानिसहरू तीतोपिले भररएका हुन्छिर । त्यस्ता तीतोपि भएका 

िानिसहरूल ेसिस्या िडा गछनिर र धरे लाई अिुि तलु्याउैँछिर भिी नहबू्र १२:१५ ल ेचेताउिी दर्दन्छ। नतिीहरूल ेकुि  पनि 
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व्यनििा सङ्खकाको नबउ रोप् ि ेकाि गरेर सतबन्धहरूलाई टुर्यायाउिे काछनिर अनि अरूको कुरा काटेर, झूटो हल्ला फ लाएर र 

निन्र्दा गरेर वातावरणलाई प्रर्दनुर्त पार्दनछिर। यस्तो रोगी अवस्र्ालाई केवल परिशे् वरको प्रेिल ेिात्र चङ्खगाइ दर्दि सक्छ। जब 

कुि  व्यनिल ेरफ्िो पाप परिशे् वरल ेक्षिा दर्दिुहुन्छ र ती पापहरू उहाैँले कनहल्य  सतझिु हुन् ि भन् िे कुरा बुझ्छ, तब िात्र 

उसले अरूलाई क्षिा दर्दि र िराम्रा कुराहरू नबसनि सक्छ। क्षिा दर्दि प्रेिले नछट्ट  अरूलाई क्षिा दर्दएर अरूले गरेको अपराध र 

रक्रिणलाई नबसी हाल्छ। क्षिा दर्दिे प्रेि तीतो अर्वा अप्रसन् िर्दायी हुैँर्द ि। त्यस गरी यो बर्दलापूणन हुैँर्द ि र यसले परुािा 

िराबीहरूको सतझिा रा्र्द ि। 

 

 

१ कोररन्र्ी १३:६ 

प्रश् ि १० : 'प्रिे िराबीिा प्रसन् ि हुैँर्द ि, तर ठीक कुरािा रिाउैँछ' भिकेो के हो? 

रटप्पणी - िराबीिा िरिाउि ेतर साैँचो कुरािा रिाउि ेप्रेि निष्कपटता हो। किजोरीहरू र असफलताहरूिा गररि ेप्रेि ि  

निष्कपटता हो। हरेक व्यनिसैँग किजोरीहरू हुन्छिर र हरेक व्यनि कनहलेकाहह असफल हुन्छ भन् ि े कुरा निष्ककपटताल े

स्वीकार गछन। निष्कपटताको भाविािा स्वार्ीपि हुैँर्द ि र यसल ेअको व्यनिकको िराबी र असफलताहरूिा रफू सन्तोर् वा 

नवजयी भएको ठान्र्द ि। बरू अरू िानिससहरूल ेसत्य र धार्मिकता प्रगनत गर्दान निष्ककपट व्यनि रिाउैँछ। 

 

 

१ कोररन्र्ी १३:७ 

प्रश् ि ११ : 'प्रिेल ेसब  कुरा सहन्छ' (प्रिेल ेसध ैँ सरुक्षा गछन) भिकेो के हो? 

रटप्पणी - सुरक्षा गि ेप्रेि भिकेो लापरवाही िानिसहरूप्रनत गररि ेप्रेि हो। सुरक्षा गि ेप्रेिल ेअरूहरूलाई हरेक दकनसिको 

रसङ्खका (त्रास) बाट अलग रा्छ। यसले अरूहरूिा भएका अप्रसन् ि पाि े कुराहरूिानर् िौिताको पोिाकल ेढादकदर्दन्छ। 

यसले अरू िानिसहरूको प्रनतष्ठालाई बचाउैँछ र यसले अरू िानिसहरूको नबरुििा कुरा काट्र्द ि। 

 

 

१ कोररन्र्ी १३:७ 

प्रश् ि १२ : 'प्रिेल ेसब  कुराको (सध ैँ) पत्यार गछन' भिकेो के हो? 

रटप्पणी - पत्यार गि ेप्रेि सङ्खकालु िानिसहरूप्रनत गररि ेप्रेि हो। तपाईंिानर् नवश् वास गिे िानिसहरूले ि  तपाईंलाई प्रभाव 

पार्दनछिर। तर सङ्खकास्पर्द वातावरणिा िािनसहरू िुनतचन्छिर। साैँचोरूपिा िजािीकि ि  कनहलेकाहह िानिसहरूले अको 

व्यनिको नवचार अर्वा अनभप्रायहरू िराब छिर भिी सोच्िे गछनिर। तर पत्यार गि ेप्रेिल ेअरू िानिसहरूका बारेिा उच् च 

अनि सकारात्िक ढङ्खगिा नवचार गछन। कुि  ठोस कारणनविा अरूको अनभप्रायहरू अर्वा दक्रयाकलापहरूिानर् सङ्खका गरी 

अपत्याररलो बिाउि ु हुैँर्द ि। पत्यार गिे प्रेिल े तपाईंको सिस्याहरू र किजोरीहरूको बाबजुर्द पनि अरूहरूलाई रफ्िो 

रन्तररक नवचार तर्ा भाविाहरूल े भरोसा गिे जोनिि उठाउैँछ। नतिीहरूल े यो ञाकािको र्दरुुपयोग गिन सक्छिर त पनि 

तपाईंल ेभरोसा गरेकोल ेगर्दान नतिीहरूलाई प्रेि गिुनहुन्छ। 

 

 

१ कोररन्र्ी १३:७ 

प्रश् ि १३ : 'प्रिेल ेसब  कुरािा (सध ैँ) रिा रा्छ' भिकेो के हो? 

रटप्पणी - रिापणून प्रेि भिेको स्व-धिी िानिसहरूप्रनत गररिे प्रेि हो। स्व-धिी व्यनिले रफू सध ैँ ठीक छु र अको व्यनि 

सध ैँ बेरठक छ भिी नवचार गछन। त्यस गरी अरू सब  िानिसहरू गलत छिर र नतिीहरू कनहल्य  सही हुि सक्र्द ििर भिी उसल े

सनजल  अिुिाि लगाउि ेगछन। ती िानिसहरू पररवतनि हुि सक् िेछिर भिरे पनि उसल ेअपेक्षा गर्दैि। त्योभन्र्दा िराब कुरा के 

हो भिे ती िानिसहरू पररवतनि होसर भिी ऊ चाहैँर्द ि; तसर्न, उसल  ि रफू सध ैँ ठीक छु भिी नवचार गिन सक्छ। जेजस्तो भए 

तापनि रिापूणन प्रेिल े अको व्यनिलाई सुधार गिन हरेस िाैँर्द ि तर परिशे् वरले उि व्यनिको जीवििा काि गिुनभएर 

उसलाई पररवतनि गिुनहुिछे भिी अपेक्षा गछन। त्यस गरी रिापूणन प्रेिले िराब पररनस्र्नतहरूलाई रिारनहत भिेर त्यायर्द ि, 
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तर त्यसो गिुनको सट्टािा करठि पररनस्र्नतिा परिेश् वरल ेरफ्िो उत्ति योजिाद्वारा उहाैँको काि पूरा गिुनहुन्छ भन् िे कुराको 

अपेक्षा गर्दनछ। 

 

 

१ कोररन्र्ी १३:७ 

प्रश् ि १४ : 'प्रिे सब  कुरािा (सध ैँ) नस्र्र रहन्छ' भिकेो के हो? 

रटप्पणी - नस्र्र रहि े प्रेि सिय-अवस्र्ािा िानपि े प्रेि हो। नस्र्र प्रेिल े परिशे् वरक िजरिा के रठक छ, सो र्दढृतासैँग 

निरन्तर गरररहन्छ। जेजस्तो जाैँच अर्वा परीक्षाको साििा गिुन परे तापनि यसल े असल काि गिन, फल फलाउि र 

नवश् वासको र्दौड र्दौनडि छो्र्द ि। साधारणरूपिा भन् िे हो भिे नस्र्र प्रेिको सिय कनहल्य  अन्त हुैँर्द ि। प्रेि कुि  क्षणिा 

अकास्िात रउिे लहड वा सिक होइि, तर यो त इसाईको हरेक दर्दिको जीवििा अनत रवश्यक िनि हो। 

 

 

१ कोररन्र्ी १३:८ 

प्रश् ि १५ : 'प्रिेको कनहल्य  अन्त हुैँर्द ि' भिकेो के हो? 

रटप्पणी - अन्त िहुिे प्रेि भिेको प्रेिको सारांि हो। प्रेि सध ैँ रनहरहन्छ। यो सध ैँ उपलब्ध हुन्छ। यसल े सध ैँ निरन्तर 

ठूलोरूपिा प्रभाव पारेर जोसैँग प्रेि छ, त्यसलाई पूणनरूपिा सन्तुष्ट पार्दनछ। प्रेि कहल्य  नबतेर जाैँर्द ि, दकिभि ेपरिेश् वर प्रेि 

हुिहुुन्छ! 

 

 

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 - एकल ेअकोलाई दर्दिाग नियाउि लगाऔैँ र १ कोररिर्ी १३:१-३ 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 १३ अध्यायबाट निकानलएका सतभानवत प्रयोगसतबन्धी केही उर्दाहरणहरू 

१३:१ रनत्िक वरर्दािहरूिा भन्र्दा प्रिेिा केनन्द्रत हुिुहोसर। 

१३:१-३ तपाईंको बोलीवचि, दर्दिे काि र बनलर्दािहरूिा प्रेिलाई िासि गिन दर्दिुहोसर। 

१३:४ रफ्िो जीविसार्ी र बाल-बच् चाहरूप्रनत नधरजी हुिुहोसर। नझजो ििािीकि करठिाइ र पीडाहरूलाई 

सहिुहोसर। 

१३:४ र्दयालु हुिुहोसर। रफूल े भेट्ि े हरेक व्यनिप्रनत नित्रतापणून व्यवहार गिुनहोसर र नतिीहरूलाई सहायता गि े

बाटोहरू हिेुनहोसर। 

१३:४ उर्दार हुिुहोसर। अरू िािनसहरूसैँग भएका धि-सतपनत्तहरू र उपलब्धीहरूको कर्दर गिुनहोसर। 

१३:४ तपाईं रफ्िो गणुहरू र उपलब्धीहरूप्रनत सुनिल बन् िुहोसर। 

१३:४ नविम्र हुिुहोसर। रफूलाई अहिर   बिाई हठी िहुिुहोसर र अरूहरूलाई ह कि चलाउिे र हपे् िे िगिुनहोसर। 
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१३:५ निष्ट बन् िुहोसर। हरेक अवस्र्ािा असल व्यवहार र रचरणलाई नवकास गिुनहोसर। 

१३:५ निस्वार्ी बन् िुहोसर। स्वार्ी अनभलार्ाहरूको पनछ िलाय िुहोसर तर अरू िानिसहरूिा परिेश् वरको राज्य 

फ लाउिे कुराको िोजी गिुनहोसर। 

१३:५ कोिल बन् िुहोसर। िराब ररसबाट अलग रहिुहोसर र अरूहरूले भिेको कुरालाई तुरुन्त  नलएर व्यनिगतरूपिा 

रक्रिण गि ेकाि िगिुनहोसर। 

१३:५ जसरी परिेश् वरल ेतपाईंलाई क्षिा गिुनभएको छ, त्यसरी ि  रफूप्रनत िराबी गिेहरूलाई क्षिा दर्दिुहोसर। 

१३:६ निष्कपट बन् िुहोसर। अरू िानिसहरूको असफलतािा िुसी िहुिुहोसर तर नतिीहरूले उन् तनि-प्रगनत गर्दान 

रिाउिुहोसर। 

१३:७ अरू िानिसहरूको कुरा काट्िे र रलोचिा िगिुनहोसर बरु नतिीहरूलाई सुरक्षा गिुनहोसर। 

१३:७ भरोसापूणन बन् िुहोसर। कुि  ठोस कारणनबिा अरू िानिसहरूको अनभप्रायहरू अर्वा दक्रयाकलापहरूको बारेिा 

सङ्खका गिे िगिुनहोसर। 

१३:७ रिापूणन बन् िुहोसर। कस लाई रिारनहत भिरे ित्याय िुहोसर तर करठिाइहरूद्वारा परिेश् वरल ेउसको जीवििा 

उहाैँको योजिा पूरा गिुनहुन्छ भिी अपके्षा गिुनहोसर। 

१३:७ नस्र्र रहिुहोसर। परिेश् वरको िजरिा जे असल छ, सो काि गिन कनहल ेिछो्िुहोसर। 

१३:८-१३ परिेश् वरलाई र  अरू िानिसहरूलाई प्रेि गिे कुरालाई तपाईंको जीविकको सब भन्र्दा िहत्वपूणन लक्ष्य 

बिाउिुहोसर। 

२. १ कोररन्र्ी १३ अध्यायबाट नलि सदकि ेव्यनिगत प्रयोगहरूका केही उर्दाहरणहरू 

ि ले गर भिेको काि िेरा छोराछोरील ेतरुुन्त  िगरेको कारण िलाई नझजो लायछ। त्यस ल,े नतिीहरूप्रनत नधरजी हुिको निनतत 

ि अझ  अभ्यास गिन चाहन्छु। 

कनहलेकाहह ि अको व्यनिकको अनभप्रायहरूप्रनत सङ्खका गि ेगर्दनछु। प्रेिल ेसब  कुरािा पत्यार गि ेभएकोले उसले भिेका 

कुराहरू र असल अनभप्रायल ेउसले गरेका असल कािहरूलाई स्वीकार गरी ि सकारात्िक ढङ्खगल ेनवचार गिन अभ्यास गिन 

चाहन्छु। 

 

 

चरण : ५ - प्रार्निा गिुनहोसर।                            प्रनतदक्रया 

१ कोररन्र्ी १३:१-१३ िा परिेश् वरल ेनसकाउिुभएको एउटा सत्यताको लानग हािी सब  पाल पालो प्रार्निा गरौ ैँ। 

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

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

भन् िे कुरा यार्द गिुनहोसर। 
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५ प्रार्निा (८ नििेट)                                 अन्तरनबन्ती प्रार्निा 

अरूहरूको निनतत 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 - सिूहको सर्दस्यहरूलाई एउटा सतभानवत कुरा जीवििा लाग ूगिन प्रनतवि गराउिुहोसर। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - प्रेररत १:१-४:२२ बाट प्रत्येक दर्दि रधा अध्याय पढेर परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय 

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

३. पर्द कण्ठ गिुनहोसर - ख्रीष्ट २ कोररन्र्ी ५:१७ पनहल ेकण्ठ गिुनभएको ५ वटा बाइबल पर्दहरू र्द निकरूपिा 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 नबताउैँर्दा 

पाएका कुराहरू, बाइबल पर्द कण्ठ गरेको कुराहरू, बाइबल अध्ययि गर्दनको कुराहरू र यो तयारीको कुराहरू ले् िुहोसर। 
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पाठ १५ 

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 निलापकतान हुिहुुन्छ 
 

 

ििि गिुनहोसर। 

'परिशे् वर निलापकतान हुिुहुन्छ' भन् िेबारेको निक्षा पढ्िुहोसर अर्वा त्यसलाई नसकाउिुहोसर। 

१. स्वभानवक िानिस परिशे् वरको क्रोधको िनुि िडा हुन्छ 

 िानिसको स्वभानवक अवस्र्ाबारेको र्दषृ्टान्त 

स्वभानवक िानिसबारे िानिसको र्दनृष्टकोण 

परिेश् वर 
 

 

0 --------------------- िानिस -------------------- 0 

 

 

स्वभानवक िानिसबारे परिशे् वरको र्दनृष्टकोण 

परिेश् वर 
 

 

0 ------------------------------------------------------- 0 

 

 

िानिस 
 

 हरेक व्यनि पापरनहत अवस्र्ािा जनन्िएको हुन्छ। 

स्वभानवक िानिस तटस्र् रेिािा उनभएको हुन्छ! 

 
 

 

 हरेक व्यनिले उसको स्वतन्त्र इच्छा र रफ्ि  पररश्रिले 

यो जीवििा रफ्िो लानग धार्मिकता अर्वा िुनि 

किाउि सक्छ। 

 यस र्दनृष्टकोणिा तटस्र् िानिस रफू बचाइएको छ, दक 

छ ि भिी कनहल ेपनि निनश् चत हुि सक्र्द ि दकिभिे त्यो 

कुरा अनन्ति दर्दििा न्यायको तराजुले िात्र बताउिछे। 

उसले गरेका कािहरू अर्वा धार्मिक दक्रयाकलापहरू 

पूणनरूपिा असल छ भि ेिात्र ऊ बचाइि सक्छ। 

 हरेक व्यनि पापिा जनन्िएको हुन्छ (अय् यूब १४:४; 

१५:१४,१६; भजि ५१:५; रोिी ५:१२) अनि ऊ 

परिेश् वरको िापर्दण्डसति पुय िबाट चुकेका हुन्छ (रोिी 

३:२३)! स्वभानवक िानिस तटस्र् रेिाभन्र्दा निक  तल 

परिेश् वरको क्रोधको िुनि उनभएको हुन्छ! 

 केवल येि ूख्रीष्टल ेउहाैँको पनहलो रगिििा िानिसको 

लानग धार्मिकता र िुनि किाउिुभएको छ (रोिी ५:८)। 

िाली हात भएको व्यनिल ेिात्र परिेश् वरको धार्मिकता 

प्राप् त गिन सक्छ। 

 यस र्दनृष्टकोणिा ख्रीष्टिा भएका हरेक नवश् वासी रफू 

बचाइएकोिा पूणनरूपिा निनश् चत हुि सक्छ (यूहन् िा 

१०:२८)। परिशे् वरले उसलाई १००% धार्मिक 

ठहर् याउिुभइको छ र अब उप्रान्त उहाैँको र्दनृष्टिा 

१००% धार्मिक ठािेर व्यवहार गिुनहुन्छ। ऊ अिुग्रहबाट 

नवश् वासद्वारा बचाइएको छ। 
 

 िानिस र परिशे् वरको फरक ििोवृनत्तहरूबारे बाइबलीय त्यहरू 

यसलाई सेतो पाटीिा ले् िुहोसर र त्यसलाई पढ्िुहोसर: 

 स्वभानवक िानिसको जीविि लीप्रनत परिेश् वरको धार्मिक क्रोध (घृणा, र्दसु्ििी) 
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भजिसङ्खग्रह ५:४-६; ११:५: यि या ६३:१०: यूहन् िा ३:३६; रोिी १:१८: एदफसी २:१-३; कलस्सी ३:५-९ 

पढ्िुहोसर। 

 परिेश् वरप्रनत िानिसको अधार्मिक सतु्रता 

रोिी ५:१०; कलस्सी १:२१ पढ्िुहोसर। 

 हािी योयय िहुैँर्दा पनि हािीप्रनत परिेश् वरको प्रेि 

रोिी ५:१-२,६,८-१०; एदफसी २:१२-१४; कलस्सी १:१९-२२ पढ्िुहोसर। 

 'परिशे् वरको सत्रहुरू' हुि ुभिकेो के हो? 

स्वभानवक अवस्र्ािा सब  िानिसहरू 'ख्रीष्टबाट अलग भएका छिर, नतिीहरू परिशे् वरका जिहरूल ेपाउिे िागररक हकबाट 

बनञ् चत भएका छिर, प्रनतञाकाको करारिा परर्देिी भएका छिर, परिेश् वरनविा संसारिा रिारनहत भएका छिर, नतिीहरू धेर  

टाढा पुगेका छिर, र नतिीहरूका सिझ अैँध्यारो भएर परिशे् वरको जीविबाट अलग पाररएका छिर (एदफसी २:१२-१३; 

४:१८)। यसरी अलग हुिुपरेको अवस्र्ा सािन्यरूपिा नतिीहरूको अञाकािता अर्वा अवोधता अर्वा निर्दोर्पिले गर्दान 

होइि। नवनभन् ि धिनहरू िािेको कारणल ेगर्दान नतिीहरू अवोध भएका होइिि! नतिीहरू स्वभानवक अवस्र्ािा सब  िानिसले 

गरेको र्दषु्ट कािहरूद्वारा परिशे् वरबाट अलग भई रफ्िा स्वभाव ले परिेश् वरसैँग सतु्र भएका छिरए (कलस्सी १:२१)। 

परिेश् वरबाट टाढा हुिु नतिीहरूक  गल्ती हो दकिभिे वास्तविा नतिीहरूले परिशे् वरलाई घणृा गरेर उहाैँसैँग व रभाव गरेका 

छिर। परिेश् वरले प्रकृनत र इनतहासद्वारा केही िात्रािा रफ्िो प्रकाि नतिीहरूको नववेकिा दर्दिुहुैँर्दा, नतिीहरूल ेरफूिा 

भएको व रभाव र र्दषु्टताले सत्यलाई र्दबाई दर्दयो (रोिी १:१८-२३)। नतिीहरूको परिशे् वरप्रनत अनिच्छाको रन्तररक 

स्वभाव, नतिीहरूको नववेकको उहाैँप्रनतको घृणास्पर्द रवाज र प्रकृनत अनि इनतहासको त्यलाई र्दबाउिे नवचार नतिीहरूका 

र्दषु्ट कािहरूद्वारा प्रकट हुन्छिर, जसलाई एक-एक गरी कलस्सी ३:५-९ िा चचान गररएको छ। नतिीहरूको जीवििा र्देनिि े

अक्षतय व रभाव परिेश् वरको क्रोधको योयय छ (रोिी १:१८: कलस्सी ३:६)। तसर्न, नतिीहरूको स्वभानवक अवस्र्ािा सब  

िानिसहरू पापी छिर (रोिी ३:२३) र नतिीहरू 'परिेश् वरको क्रोधका सन्ताि' भएका छिर (एदफसी २:३)। 

२. तीि वटा सतबन्धहरूिा निलाप रवश्यक छ 

 पनहल ेपरिशे् वरल ेिानिससैँग निलाप गिुनहुन्छ 

ियाैँ जन्ि पाउिुभन्र्दा पनहल े हाम्रो स्वभानवक अवस्र्ािा परिेश् वरल े हािीलाई गलत कुराहरू गि े अनि उहाैँसैँग गलत 

सतबन्धिा िडा हुिे िानिस ठान् िुहुन््यो। त्यसकारण, त्यनतबेला परिशे् वर हािीसैँग ररसाउिुभएको नर्यो। संसारको सब  

ईश् वरभनिहीि र र्दषु्ट िानिसहरूको नवरुििा परिशे् वरको ररस अर्वा क्रोध िनिएको छ (रोिी १:१८)! यिे ू ख्रीष्टिा 

नवश् वास िगि े अर्वा उहाैँप्रनत रञाकाकारी िहुि े सब  िानिसहरूिानर् परिेश् वरको क्रोध रनहरहन्छ (यूहन् िा ३:१८,३६)। 

'सतु्रहरू' (रोिी ५:१०) भन् िे िब्र्द 'अधिी' (रोिी ५:६) र 'पापीहरू' (रोिी ५:८) भन् िे िब्र्दहरूको सिािान्तरिा रहन्छ। 

त पनि, परिशे् वरको क्रोधलाई घृणाको भाविा अर्वा अन्यायपूणन कािहरूले कनहले पनि सार् दर्दएको हुैँर्द ि। परिेश् वरको 

क्रोध र सतु्रता सध ैँ पनवत्र अनि पूणनरूपिा धार्मिक (न्यायपणून) हुन्छ। यो कनहल्य  'पापपणून' हुैँर्द ि (एदफसी ४:२६)। केवल 

परिेश् वरको ईश् वरीय स्वभाविा धार्मिकता (न्याय) र प्रेि एक-रपसिा पूणनरूपिा निलेको हुन्छ! 

हािीलाई रफूिा नजतेर रफूसैँग निलाप गिनको निनतत हािीप्रनत उठािुभएको पनहलो कर्दिद्वारा ि  परिेश् वरको प्रेि प्रकट 

भएको छ! निलापको निनतत हािीले होइि तर परिेश् वरले चासो र्देिाउिु हुन्छ! यिेू ख्रीष्टले कू्रसिा गिुनभएको पश् चातापपूणन 

बनलर्दािले हािो पापप्रनत (भनिहीिता र र्दषु्टताप्रनत) परिेश् वरको पनवत्र र धार्मिक (न्यायी) ररस र सतु्रता (घृणा) 

हटाइदर्दएको छ! उि पश् चातापको बनलर्दािले परिेश् वरको क्रोधलाई सन्तुष्ट पारेको (िान्त तलु्याएको) छ, जसको कारणल े

गर्दान उहाैँसैँग हाम्रो पुिर्मिलाप भएको छ। येिू ख्रीष्टको कू्रसद्वारा परिेश् वरले हािीसैँग निलाप गिुनहुन्छ। अब परिेश् वरल े

हािीप्रनत उहाैँको धार्मिक रीस रानिरा् िु हुन् ि दकिभि ेपरिेश् वरले हािीसैँग निलाप गररसक् िुभएकको छ! 

 त्यसपनछ िात्र िानिसल ेपरिशे् वरसैँग निलाप गिन सक्छ 

हािीले येिू ख्रीष्टिा नवश् वास गररसकेपनछ िात्र हािील े परिेश् वरसैँग निलाप गरेका हुन्छौ ैँ (रोिी ५:१-२)। नवश् वासबाट 

हािी यो स्वीकार गर्दनछौ ैँ, दक येिू ख्रीष्टद्वारा परिेश् वरल ेहािीसैँग निलाप गिुनभई हािीसैँग पुिर्मपलाप गिुनएको छ; तादक 

हािीले परिेश् वरसैँग निलाप गरै्द उहाैँसैँग पिुर्मपलाप गिन सकौ ैँ। ख्रीष्टल े नवगतिा पूरा गररसक् िुभएको िुनिको कािलाई 

पनवत्र रत् िाले नवश् वासीहरूको जीवििा वतनिाि सियिा लागू गिुनहुन्छ। ख्रीष्टले परूा गररसक् िुभएको उि िुनिको कािको 
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फलझ ैँ गरी पनवत्र रत् िाले अिुग्रहीरूपिा हाम्रो हृर्दय र जीवििा िानन्त दर्दिुहुन्छ (गलाती ५:२२-२३)। येि ू ख्रीष्टिा 

नवश् वास गरेपनछ हािीले परिशे् वरसैँग निलाप गर्दनछौ ैँ र परिेश् वरको िानन्त हाम्रो हृर्दयिा ग्रहण गर्दनछौ ैँ। त्यसपनछ हािी 

हाम्रो स्वभाविा परिेश् वरसैँग सतु्रता गरै्दिौ ैँ र उहाैँलाई घृणा पनि गरै्दिौ ैँ। हािी परिेश् वरलाई हाम्रो सतु्र ठान्र्द िौ ैँ! यसरी 

हािीले परिशे् वरसैँग निलाप गरेका छौ ैँ! 

 अन्तिा, िानिसल ेयस पृ् वीिा अरू िानिससैँग निलाप गिन सक्छ 

परिेश् वरल ेकसरी हािीसैँग निलाप गिुनभयो भन् िे कुरा हािील ेव्यनिगतरूपिा अिुभव गररसकेपनछ िात्र हािी यस पृ्वीिा 

हाम्रा सतु्रहरूसैँग निलाप गिन सक्षि हुन्छौ ैँ। येि ूख्रीष्टको िृत्यु र पिुरुत्र्ािभन्र्दा पनहलेको औपचाररक व्यवस्र्ाको कारणल े

यहूर्दी र अन्यजानतहरू (ग र-यहूर्दीहरू) एक-अकानप्रनत सतु्रहरू नर्ए। सािानजक र धार्मिक रधारिा त्यनतबेला यहूर्दीहरू र 

अन्यजानतहरू एक-अकानका सतु्रहरू नर्ए। नतिीहरूको सािानजक र धार्मिक व्यवस्र्ा र ररनतररवाजहरूले नतिीहरूलाई 

िानन्तिा बसर  ि असतभव तलु्याएको नर्यो। तर कू्रसिा येि ूख्रीष्टको िृत्युले परुािो करारको व्यवस्र्ाका िागहरूलाई पूरा 

गररदर्दयो (ित्ती ५:१७), र सार्  त्यसले औपचाररक व्यवस्र्ाको रञाकाहरू र नियिहरूलाई िारेज (एदफसी २:१५) र रद्द 

(कलस्सी २:१४) गररदर्दयो। येिू ख्रीष्टिा नवश् वास गरेपनछ िात्र येिू ख्रीष्ट पनहले सतु्रता रा् िे राट्रहरहरूका िानिसहरूलाई 

निलाप गि ेव्यनि हुिुहुन्छ (एदफसी २:१४)। यि ूख्रीष्टद्वारा परिेश् वरसैँग निलाप गरेका यहूर्दीहरू र अन्यजानतहरूल ेअब 

येिू ख्रीष्टद्वारा एक-रपसिा निलाप गर्दनछिर! 

इसाईहरूले रफ्िा सब  सतु्रहरूसैँग निलाप गरी िानन्तिा बसोसर भिी येिू ख्रीष्टल ेअपके्षा गिुनहुन्छ। उहाैँ भन् िुहुन्छ, एनतिीहरू 

धन्यका (रनिनर्त) हुिर, जसल ेिेलनिलाप गराउैँछिरए (ित्ती ५:९)! त्यस गरी पावल भन्र्दछिर, एहुि सक् छ भि,े सकेसत ि 

सब सैँग निलापिा बस, र यो नतिीहरूिा ि  भरपि ेकुरा होए (रोिी १२:१८)। 

३. निलापको र्दईु वटा भागहरू हुन्छिर 

'निलाप' भन् ि ेिब्र्दको बाइबलिा निनश् चतरूपिा र्दईु िहत्वपूणन अर्नहरू छिर 

 निलाप भिकेो िराब कुराको अिपनस्र्नत हो 

सािान्यतया निलाप (िानन्त) भिेको बानहरी लडाइ-झगडा र युि अिपनस्र्नत हुिु हो। त्यस गरी रन्तररक ररस, झको, डर-

त्रास, उते्तनजत भाविाहरू र ि नतक द्वन्द्वजस्ता कुराहरू अिुपनस्र्नत हुिु पनि निलाप (िानन्त) हो। प्रायजसो सियिा 

संसारका िानिसहरूले िानन्त भन् िाले लडाइ-झगडा र युिको अिपुनस्र्नत हो भिी बझु्छिर। 

 निलाप भिकेो असल कुराको उपनस्र्नत हुि ुहो 

निलाप (िानन्त) भिेको सतपणूनताको उपनस्र्नत हुि ु हो। निलापल े पनहल े तोनडएको (टुदक्रएको) कुरालाई पूणन बिाउैँछ। 

निलाप भिेको तोनडएको सतबन्धलाई पनहलेक  अवस्र्ािा ल्याउिु हो; जीवििा तोनडएको लक्ष्यलाई पिु: ररतभ गिुन हो; 

चोट लागेको भाविाहरूको चङ्खगाइ गिुन हो र जीवििा परिेश् वरले गिन चाहिुभएको हरेक कुरालाई स्र्ापिा गिुन हो; जस्त : 

तपाईं सािो छैँर्दा रिा-बाबुिध्ये कुि को िृत्यु भएकोल ेअर्वा नवगतिा तपाईंल ेपापपणून जीवि नबताएको कारणले तपाईंल े

रफूलाई तोनडएको िहसुस गिुनहुन्छ होला। त्यस्ता चोटलाई पनहले केही िभएको जस्त  गरी निको पारी परिेश् वरल े

तपाईंलाई पूणन बिाउि सक् िहुुन्छ! परिेश् वर सांसाररक बुबा, रिा र नित्रभन्र्दा उत्ति बुबा, रिा र नित्र हुिुहुन्छ! 

परिेश् वरले तपाईंको नवगतका पापहरूलाई क्षिा िात्र दर्दिुहुिे होइि, तर उहाैँले तपाईंको नवगतका पापहरूको 

पररणािहरूलाई पनि हटाइदर्दिुहुन्छ! उहाैँल ेसतु्रता र तोनडएको कुराहरूलाई हटाउिुहुन्छ! परिेश् वर तपाईंको निलापकतान 

िात्र होइि, उहाैँ त तपाईंको चङ्खगाइकतान, र तपाईंलाई पणून बिाउिे परिशे् वर हुिुहुन्छ! 

४.निलाप भाविाहरूिा होइि, सत्यिा रधाररत हुन्छ 

यूहन् िा ८:३१-३२,३६ पढ्िुहोसर। 

 सत्य अिन्त हुन्छ 

बाइबलका सत्यताहरू निलापको लानग पक् का रधार हुिर। परिेश् वरको िानन्तल ेिात्र तपाईंको सिझ, भाविा, जीवि र 

सतबन्धहरूलाई बाैँध् िे सब  कुराहरूबाट तपाईंलाई स्वतन्त्र गिन सक्छ। 

 भाविहरू पररवतनििील हुन्छिर 
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तपाईंको भाविाहरू पररवतनि भइरहिे पररनस्र्नतहरूल ेगर्दान बर्दनलरहन्छिर।  

िानन्तको किी हुि ुसध ैँ सत्यिा रधाररि हुैँर्द ि; जस्त : तपाईंको हीितापि अर्वा परिेश् वरल ेतपाईंको वास्ता गिुनहुन् ि भन् ि े

डर- यस्ता कुराहरू ि तािको झूटिा रधाररत हुन्छ (यूहन् िा ८:४४; एदफसी ६:१६)। 

कनहलेकाहह तपाईंिा िानन्तको किीलाई हटाउि िसदकि े हुन्छ; जस्त ; कनहलेकाहह तपाईंल े परिशे् वरको िजरिा ठीक 

ठहररिे काि गिुनहुैँर्दा पनि त्यसले िानिसहरूको ठूलो नवरोध सृजिा गिन सक्छ र नतिीहरूले तपाईंल े गरेको काि िि 

पराउैँ र्द ििर। नवरोध, उपहास र सतावटजस्ता कुराहरू िानन्तको अवस्र्ाहरू होइििर र यसले तपाईंिा नचन्ता, निरािापि, 

निरुत्साह र डरको भाविा उत्पन् ि गिन सक्छ। इसाईहरूको जीवििा यस्ता कुराहरू हुिे गछनिर। त्यसकारण, तपाईंले यी 

कुराहरू छुट्याउि सक् ि ु पछन, दक एकातफन  तपाईंको रन्तररक िानन्त हुन्छ, जुि परिेश् वरलाई प्रसन् ि पाि ेतपाईंको र्दढृ 

नवश् वास हो भिे अकोतफन  बानहरी िानन्तको किी हुन्छ, जसिा तपाईंको र्दढृ भरोसालाई िानिसहरूल ेनवरोध गर्दान तपाईंिा 

रउिे निरािापूणन भाविाहरू पर्दनछिर। 

त पनि, जब परिेश् वरले तपाईंलाई केही गराउि अर्वा हुिको  निनतत भन् िुभएको कुरालाई स्र्नगत गरेर तपाईंल ेउहाैँको 

िजरिा गलत काि गिुनहुन्छ, तब यसले तपाईंको भाविा र सतबन्धहरूिा िानन्तको किी हुिे पररणाि ल्याउिेछ। तर 

परिेश् वरप्रनतको सिपनणता अनि परिशे् वरल ेतपाईंलाई गराउि र हुिको निनतत उहाैँको इच्छा र उदे्दश्यप्रनत तपाईं तरुुन्त  

रञाकाकारी हुिुभयो भि ेपक् क  त्यसले तपाईंको भाविा र सतबन्धहरूलाई िानन्तनतर डोर् याउिेछ। परिेश् वर तपाईंको िहािर 

निलापकतान िात्र हुिुहुन् ि, उहाैँ तपाईंको िहािर स्वतन्त्रर्दाता पनि हुिुहुन्छ। उहाैँ तपाईंलाई बाैँध् िे हरेक कुराबाट स्वतन्त्र पािन 

चाहिुहुन्छ! 

रराधिा गिुनहोसर - परिेश् वर निलापकतान, चङ्खगाइकतान र स्वतन्त्रकतान हुिुभएकोल े गर्दान उहाैँको रराधिा गिुनहोसर! 

परिेश् वरले तपाईंलाई उहाैँसैँग निलाप गिुनभएकोले, तपाईंलाई चङ्खगाइ गिुनभएकोले र तपाईंलाई स्वतन्त्र गिुनभएकोले गर्दान, 

उहाैँको रराधिा गिुनहोसर। तीि-तीि जिाको सािो सिूहिा रराधिा गिुनहोसर। 

३ नसकेको कुरा बाै्ँ ि ु(२० नििटे)               िान्त सिय 

प्रेररत १:१-४:२२ 
 

तोदकएको बाइबल िण्ड (प्रेररत १:१-४:२२) 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)                            [इसाई चररत्र] 

इसाई रत्ि-सतिाि 

 

 

क. िानिसहरूले रफ्िोबारेिा के नवचार गछनिर? 

 

रत्ि-सतिाि भिेको तपाईंको िूल्य-िान्यता र िहत्वको रैँकलि गिुन हो। धरे  िानिसहरूले यसो भन् िे गछनिर, एि रफूलाई 

िि पराउैँ दर्दिैँए अर्वा एिरेो जीविको कुि  िूल्य छ िए। तपाईंले रफूलाई कनत िूल्यवात ठान् िुहुन्छ? तपाईंले रफूलाई कनत 

योयय छु भिी जाैँच्िुहुन्छ? तपाईंले रफ्िोबारेिा उनचत अवधारणा रा् िुहुन्छ, दक अिुनचत? के तपाईंले रफ् िो जीविको 

कुि  उदे्दश्य छ ि भिी िहसुस गिुनहुन्छ? 
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रत्ि-सतिािको बारेिा बाइबलल ेके नसकाउैँछ? 

? 
 

ि. परिशे् वरिा (ख्रीष्टिा) केनन्द्रत हुिुहोसर  

 

(तपाईंले यो र्दषृ्टान्तको नचत्र कोिुनहुैँर्दा सङ्ख्याको क्रिलाई सही दकनसिले पछ्याउिुहोसर: 

पनहले, सङ्ख्या १-३ तलनतर, अनि सङ्ख्या ४ बीचिा र अन्तिा ५-७ िानर्नतर) 

७. िरेो चररत्र झिर-झिर ख्रीष्टको जस्त  हुैँर्द जान्छ 

एदफसी ५:१-२ र २ कोररन्र्ी ३:१८ पढ्िुहोसर। प्रश् ि: कसरी ि ख्रीष्टजस्तो बन्र्दछु? 

ख्रीष्टको अिुकरण गरेर, ि प्रेिको जीवि नजउैँ छु। निरन्तर ख्रीष्टलाई प्रनतनवनतवत गरेर, ि निरन्तर झिर-

झिर ख्रीष्टको स्वरूपिा पररवतनि हुैँर्द जान्छु।  

६. ख्रीष्टिा वनृि हुैँर्द  ि ल ेरत्ि-सतिाि प्राप् त गर्दनछु 

क. यि या ४३:३ र यर्मिया २९:११ पढ्िुहोसर। प्रश् ि : िेरो लानग परिेश् वरको िूल्याङ्खकि के हो? 

ि परिशे् वरको िजरिा बहुिूल्य छु। ि ल ेपरिशे् वरबाट रर्दर र प्रेि पाएको छु। 

िेरो जीविको लानग परिेश् वरसैँग अर्नपणून योजिा छ! 

परिेश् वरले िरेोबारेिा भन् िुहुि ेकुरािा नवश् वास गरेर, ि ले रफ्िोबारेिा गिे िलू्याङ्खकि 

सकारात्िकरूपिा पररवतनि हुन्छ। 

ि. कलस्सी २:६-७ पढ्िुहोसर। प्रश् ि : ख्रीष्टिा 'जरा गाडेर' अनि 'नििानण भएर' कसरी तपाईं रत्ि-

सतिाििा बढ्िुहुन्छ? 

ख्रीष्टिा पररपक् वतानतर बढ्र्दा, िेरो 'जराहरू' (िरेो सुरक्षा: परिेश् वरल ेिलाई नबिासतन प्रेि गिुनभएको 

छ भिी ि िहसुस गछुन!) झिर-झिर गनहरो हुैँर्द जान्छिर; अनि िरेो 'भवि' (िरेो िहत्व : िरेो जीवि 

परिेश् वरको लानग धेर  अर्नपणून छ भिी िलाई र्ाहा छ) झिर-झिर िानर् जान्छ। 

ग. नहबू्र १०:२४-२५ पढ्िुहोसर। प्रश् ि : र्दाजुभाइ तर्ा दर्दर्दीबनहिीहरूको योगर्दाि के हो? 

अरू नवश् वासीहरूसैँग नियनित भेटघाट गर्दान, परिेश् वरप्रनतको िेरो प्रेि, अनि अरूहरूप्रनत र िप्रनतको 

िेरो प्रेि त्यसको गनहराइिा निरन्तर बढ्र्द जान्छ अनि िरेा असल कािहरू (परिेश् वरको राज्यको 

निनतत िेरो कािहरू) निरन्तर प्रभावकारीरूपिा बढ्र्द जान्छ। 

५. ि ससंारको कुरािा होइि, ख्रीष्टिा केनन्द्रत हुन्छु 

कलस्सी ३:१-४,२३-२४ पढ्िहुोसर। प्रश् ि : के कुरािा िेरो ध्याि केनन्द्रत हुिुपछन? 

ि ले संसारका िानिसहरू र र्ोकहरूिा ध्याि दर्दि रोक् िुपछन र त्यसको सट्टािा ख्रीष्टिा, अनि ख्रीष्टको 

निनतत नजउिे र काि गिे कुरािा केनन्द्रत हुिपुछन दकिभिे िरेो भनवष्यको अवस्र्ा भिेको िनहिािा 

ख्रीष्टसैँग र्देिा पिुन र रफ्िो अिन्त उत्तरानधका प्राप् त गिुन हो भिी ि जान्र्दछु। 

४. ि रफ्िो ध्याि पररवतनि गछुन 

१ यूहन् िा १:८-९ पढ्िुहोसर। प्रश् ि :  कसरी ि ल  रफ्िो ध्याि गलत कुराबाट सही कुरािा पररवतनि 

गछुन? 

  

ख्रीष्ट 

ि रफू 

अरूहरू 
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ि ले रफूलाई अरू िानिसहरूसैँग (अर्वा रफ्िो रर्दिनसैँग) तलुिा गिुन पाप हो। यसरी तलुिा गर्दान निस्कि ेर्ुप्र  िनतजाहरू 

पाप हुिर। ि ले रफ्िा पापहरू स्वीकार गरेर परिेश् वरको क्षिार्दाि र िुिता ग्रहण गरेर रफ्िो ध्याि पररवतनि गछुन। 

१. ि रफूलाई अको व्यनिसैँग (अर्वा िरेो रर्दिनसैँग) तलुिा गछुन 

यसो गिानल ेनित िनलनित िकारात्िक भाविाहरू र नवचारहरू ल्याउैँ र्दछ: 

दक ि रफूलाई अरूभन्र्दा तुच्छ ठान्र्दछु   अर्वा अरूभन्र्दा ठूलो र असल ठान्र्दछु 

क. ि रफूलाई िि पराउैँ दर्दिैँ    अर्वा ि उसलाई िि पराउैँ दर्दि 

ि. िलाई परिेश् वरल ेयसरी बिाएकोिा सन्तुष्ट हुैँदर्दिैँ अर्वा ि रफ्िोबारेिा घिण्ड र िेिी गछुन 

ग. ि उसैँग भएका र्ोकहरूप्रनत ईष्यान गछुन   अर्वा उसैँग भएका र्ोकलाई ि तुच्छ ठान्छु 

घ. उसले के नवचार गिे हो भिी ि डराउैँ छु  अर्वा उसल ेिेरोबारेिा जेसुक  सोचे पनि ितलब छ ि 

ङ. रफ्िा किजोरीहरूप्रनत ि रलोचिात्िक छु र रफ लाई तचु्छ सतझन्छु (अर्वा ि उसको किजोरीहरूप्रनत 

रलोचिात्िक छु र उसलाई तचु्छ सतझन्छु) 

छ. ि उबाट टाढा बस्छु दकिभिे उसल ेिलाई चोट पुर् याउला र इन्कार गलान भिी ि डराउैँ छु (अर्वा ि असतवेर्दििीर र 

व्यवहारहीि हुन्छु अनि ि ले उसलाई चोट पुर् याउैँ र्दा वा इन्कार गर्दान वास्ता ग्र्दिैँ) 

ज. उसल ेिलाई िि पराओसर र स्वीकार गरोसर भिी ि उसलाई िुसी पािे कोनसस गछुन (अर्वा ि अनधकार चलाएर 

उसले िलाई िुसी पारोसर भिी अपेक्षा गछुन) 

२. यो िानिसलाई भटे्ि ेहरेक सिय ि िराब बन्र्दछु 

ि ले यो िानिसलाई भेट्ि ेहरेक सिय, 

अरू िानिसहरूप्रनत िरेो बोलीवचि र व्यवहारिा ि अझ  असुरनक्षत र िकारात्िक बन्र्दछु। यो प्रदक्रया सध ैँ िराब हुैँर्द जान्छ 

(अर्वा अरू िानिसहरूप्रनतकको िेरो बोलीवचि र व्यवहारिा ि अझ  अहिर भई िििािी गि ेहुन्छु)। 

३. िरेो चररत्र ठ्याक् क  ि ल ेिहसुस गरेको र सोचकेोजस्त  हुन्छ 

अन्तिा, ि ले रफ्िो बारेिा ठ्याक् क  रफूल ेिहसुस गरररहकेो र नवचार गरररहकेो जस्त  हुन्छु। ि त्यो अको व्यनिजस्त  हुन्छु। 

गलाती ६:७-८ पढ्िुहोसर। प्रश् ि : कुि नसिान्तले िरेो चररत्र बिाउैँछ? 

त्यो नसिान्त यो हो: जब ि ल े निरन्तर कुि  निनश् चत नवचार र व्यवहारको ढाैँचा रोप्छु, तब त्यस्त  दकनसिको चररत्र ि ल े

कटिी गिछुे। 

यदर्द ि ले निरन्तर तचु्छ नवचारहरू र व्यवहारहरू रोप्र्द जान्छु भिे त्यसको फलस्वरूप िनभत्र असुरनक्षत, त्रासपूणन अनि 

असन्तोर्ी चररत्र बन्र्द जान्छ। ि रफूलाई तुच्छ ठान् िेछु र अरू िानिसहरूसैँग डराउि र्ाल्िछुे। िेरो रत्ि-सतिाि कि हुैँर्द  

जािेछ। तर त्यसको नवपरीत यदर्द ि ल े उच् च िालको नवचारहरू र व्यवहारू रोप्र्द जान्छु भिे त्यसद्वारा अहिर, घिण्डी, 

असतवेर्दििील र अनप्रय चररत्र बिाउैँ र्द  जान्छु। ि अरूहरूलाई तुच्छ सतझिेछु र नतिीहरूलाई हपे् िेछु। त्यसपनछ, िेरो रत्ि-

सतिाि गलत अर्वा घिण्डले फुलेको हुिछे। 

सारंि : तपाईंल ेरफूलाई अरू िानिसहरूसैँग तलुिा िगिुनहोसर तर ख्रीष्टप्रनत केनन्द्रत हुिहुोसर! 
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ग. परिेश् वरको उद्दशे्यहरूप्रनत केनन्द्रत हुिुहोसर 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

रफूप्रनत केनन्द्रत व्यनि 

श्री रफूिा केनन्द्रत 

 

 

 

 

 

 

 
 

अरूनतर केनन्द्रत व्यनि 

श्री अरू व्यनिप्रनत परिेश् वरको उदे्दश्यहरूिा केनन्द्रत 

 

 

परिशे् वरल ेतपाईंलाई के गि ेरञाका गिुनहुन्छ? 

दफनलप्पी २:३-५,२०-२१ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - तपाईं रफ्ि  रुनचहरूिा िात्र केनन्द्रत भइरहिे होइि तर अरू िानिसहरूको जीवििा परिेश् वरको उदे्दश्यहरू के-के 

हुिर भन् िे कुरातफन  केनन्द्रत हुिुपछन भिी परिशे् वरले तपाईंलाई रञाका गिुनहुन्छ। जब तपाईं रफ िा तल्लीि वा िय ि हुिुहुन्छ, 

तब रफ लाई यस्तो प्रश् ि सोध् िहुोसर, एदकि ि रफ िा केनन्द्रत छु?ए पक् क  पनि कुि  व्यनि कनहलेकाहह रफ्ि  सिस्याहरू वा 

चोट पुर् याउिे भाविाहरूिा तल्लीि बन् ि सक्छ। त्यसपनछ उसले अरूहरूप्रनत ध्याि दर्दि र नतिीहरूलाई प्रेि गिुन रवश्यक 

हुन्छ। अनि उसल ेयस्तो दकनसिको ध्याि पुर् याउि े कुरा र सहायता िाय िु पछन तादक पनछ उसले अरूहरूलाई त्यसअिुसार 

सहायता दर्दि सकोसर। 

सारंि - रफ िा िात्र केनन्द्रत िहुिुहोसर तर अरू िानिसहरूिा परिेश् वरको उदे्दश्यहरू के छ भिेर ध्याि दर्दिुहोसर। 

 

 

घ. परिेश् वरको सत्यताहरूिा केनन्द्रत हुिुहोसर 

 

१. तपाईं परिेश् वरको अचतिको सनृष्ट हुिहुुन्छ 

परिेश् वरले तपाईंलाई कनत अचतिले सृनष्ट गिुनभएको छ? 

भजिसङ्खग्रह १३९:१४ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - नविेर्गरी तपाईंको िरीरका केही भागहरू कनत अचतिका छिर भिी ध्याि दर्दिुहोसर; जस्त : रैँिाहरू अर्वा 

हातहरू रदर्द। त्यस गरी तपाईंको रत्िा (परिशे् वरलाई जान् िे क्षिता), तपाईंको नववेक (सही र गलत छुट्याउिे क्षिता), 

तपाईंको अन्तञाकानि (झूट र ितरालाई िहसुस गिे तपाईंको क्षिता) र तपाईंको सृजििीलता (ियाैँ कुरा बिाउि ेर रनवष्कार 

गि ेतपाईंको क्षिता) लाई पनि नवचार गिुनहोसर। 

उसले िलाई के सोच्छ 

होला? उसले िरेो बारेिा के  

िहसुस गछन होला? 

परिेश् वरले उसको जीवििा के 

गर्दैहुिुहुन्छ? कसरी ि ले उसलाई 

सहायता वा योगर्दाि गिे? 
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बाै्ँ िहुोसर - तपाईंलाई रफ्िोबारेिा कुि-कुि कुराहरू िि पर्दैि? 

नसक् िपुि ेपाठ - परिेश् वरले तपाईंलाई बिाउिुभएको तररका िि पराउिु हुन् ि भिे त्यसले तपाईंलाई परिेश् वरिा भरोसा 

गिन असक्षि तुल्याउैँछ। तर उहाैँले तपाईंलाई जस्तो बिाउिुभएको छ, त्यसलाई स्वीकार गिानले तपाईं परिशे् वरिा भरोसा 

गिन सक्षि हुिुहुन्छ। 

२. परिशे् वरिा तपाईंलाई कुि  असल कुराको किी हुैँर्द ि 

तपाईंल ेरफूिा कुि-कुि कुराको किी छ भिी िहसुस गिुनहुन्छ? 

भजिसङ्खग्रह २३:१; ३४:१० पढ्िुहोसर। 

बाै्ँ िहुोसर - तपाईंले रफूिा केही कुराको किी छ भिी िहसुस गिुनहुैँर्दा के गिुनहुन्छ? (जस्त : िािा र बस् िे ठाउैँ , अर्वा 

सुरक्षा र नवश्राि, अर्वा िृत्युको उपत्यका भएर जािुपर्दान सहायता, अर्वा सतु्रको नवरुििा सहायता अर्वा परिेश् वरसैँगको 

सतपकन )। 

छलफल गिुनहोसर -  कुि  कुराहरू प्रकट िगरी लुकाउि,े करठि काि गिे, धरे  काि गिे, कुलत-र्दवु्यनसि, नवनभन् ि अवावश्यक 

कुराहरू दकन् िे र अनभिय (अर्वा िाटक गि)े जस्ता किी-किजोरीहरूलाई क्षनतपूर्मत गि ेिािवीय तररकाहरूबारे छलफल 

गिुनहोसर। यी कुराहरूलाई प्रार्निा, प्रिंसा, सन्तुनष्ट र धन्यवार्दी हुिेजस्ता रनत्िक कुराहरूको किी-किजोरीहरूसैँग तलुािा 

गिुनहोसर। 

नसक् िपुि े पाठ -  तपाईंल ेरफूिा किी छ भिी नवचार गरेका कुराहरूिा निरन्तर ध्याि दर्दिाल े गलत प्रार्ननिकताहरू 

जन्िाउैँछ। तर ख्रीष्टिा तपाईंले प्राप् त गिुनभएका कुराहरूिा ध्याि दर्दिाल ेसही प्रार्ननिकताहरू जन्िाउैँछ। 

३. परिशे् वरिा तपाईंको रत्ि-सतिाि वनृि गिन कुि  व्यनि अर्वा अरू कुि  कुराको िाैँचो पर्दिै 

अरू िानिसहरूल ेस्वीकार गि ेतपाईंको िाैँचो पूरा गिन तपाईं के गिुनहुन्छ? 

गलाती १:१०; यर्मिया १७:५-८ पढ्िुहोसर। 

छलफल गिुनहोसर - अरूको र्दबाबपूणन र्दनृष्टकोण, अरूहरूलाई प्रसन् ि पािुनपिे अवस्र्ा, भौनतकी कुराहरूद्वारा कस को सािानजक 

किी-किजोरीहरूलाई पूरा गिुन, अर्वा िानिसहरूबाट टाढा रहिुपिेजस्ता िािवीय प्रवृनत्तहरूल ेकसरी तपाईंलाई ख्रीष्टको 

सेवा गिन अयोयय तलु्याउैँछ? 

नसक् िपुि े पाठ - अरूहरूलाई प्रेि िगिुन अर्वा गलत कारणहरूले अरूहरूलाई प्रेि गिानले ख्रीष्टको सेवा गिनको निनतत 

तपाईंलाई अयोयय तलु्याउैँछ। निरन्तर रफूलाई ध्याि दर्दिाले तपाईंलाई फलनवनहि अवस्र्ािा पुर् याउैँछ। तर जब ख्रीष्ट 

तपाईंको जीविको िूल हुिुहुन्छ (भजि ३६:९; यूहन् िा ७:३७-३९ सैँग तुलिा गिुनहोसर) अर्वा उहाैँ तपाईंको र्दािको बोट 

हुिुहुन्छ (यूहन् िा १५:५), तब तपाईंले प्रिस्त फल फलाउिुहुिछे! 

सारंि - संसारको िूल्य-िान्यताहरूिा नवश् वास िगिुनहोसर तर परिेश् वरको सत्यताहरू र बाइबलको िान्यताहरूिानर् ध्याि 

लगाउिुहोसर। 

५ प्रार्निा (८ नििेट)                               प्रनतदक्रयाहरू 

                              परिशे् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि ेप्रार्निा 
 

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

अर्वा र्दईु वा तीि जिाको 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।) 



© 2009 DOTA                                        निर्दनेिका पुस्तक २, 'चेलापिको सरुुवात'                                   पृष्ठ सङ्ख्या : 34 
 

१. प्रनतविता - चेलाहरू बिाउिको निनतत प्रनतविता जिाउिहुोसर। 'इसाई रत्ि-सतिाि'को बारेिा अको व्यनिलाई 

अर्वा िािनसहरूको सिूहिा प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा अध्ययि गिुनहोसर। 

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

नबताउि लगाउिुहोसर (प्रेररत ४:२३-७:६०)। पढेको िण्डबाट रफूलाई ििपिे सत्यता पत्ता लगाउि ेतररका प्रयोग 

गिन लगाउिुहोसर। रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

३. बाइबल अध्ययि - घरिा अको बाइबल अध्ययि तयार पािुनहोसर। यहून् िा १५:१३-१५   

नवर्य: इसाई नित्रतालाई कसरी नचत्रण गररन्छ? बाइबल अध्ययिको पाैँच वटा चरणहरूको प्रयोग गिन 

लगाउिुहोसर। रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

४. प्रार्निा - कुि  नविेर् व्यनि वा कुि  नविेर् कुराको निनतत यो हप् ता नि्र्दष्ट भएर प्रार्निा गिुनहोसर र परिशे् वरले के 

गर्दैहुिुहुन्छ भिी हिेुनहोसर (भजिसङ्खग्रह ५:३)। 

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

तपाईंले व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा बिाएको रटप्पणी, निक्षा कर्दर्दा बिाएको रटप्पणी र यो तयारीलाई सङ्खलय ि 

गिुनहोस। 
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पाठ १६ 

१ प्रार्निा  

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

 

२ नसकेको कुरा बाै्ँ ि ु(२० नििटे)         िान्त सिय 

प्रेररत ४:२३-७:६० 
 

तपाईंलाई तोदकएको बाइबल िण्ड (प्रेररत ४:२३-७:६०) बाट परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा नसक् िुभएको 

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

िोटबुकबाट पढ्िुहोसर)। 

नसकेको कुरा बाैँ्िे व्यनिले बोलेको सुन् िुहोसर, उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई स्वीकार गिुनहोसर तर 

उसले बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

 

३  बाइबल पर्द कण्ठ (२० नििेट)            ख्रीष्टिा ियाैँ जीवि 

वचि : ित्ती ४:४ 

 

 

क. ििि 

 

कण्ठ गिुनपिे बाइबल पर्दलाई 

सेतोपाटी अर्वा कालोपाटीिा  

यसरी ले् िुहोसर: 

वचि 

ित्ती ४:४ 

 

यो बाइबल पर्दलाई तपाईंको  

काडनको पछानडपरट्ट  

ले् िुहोसर। 

तर यिेूल ेजवाफ दर्दिुभयो, “लेनिएको छ, 

‘िानिस रोटीले िात्र होइि, तर परिशे् वरको 

िुिबाट निस् केको हरेक वचिले  

जीनवत रहैँर्दछ’।” 

ित्ती ४:४ 

 

 

१. एलनेिएको छए भन् ि ेकुराको रिय के हो? 

येिूले बाइबल िण्ड उद्धृत गिुनहुैँर्दा यो भिाइ प्रयोग गिुनभयो। बाइबलको बारेिा येिूसैँग उच् च र्दनृष्टकोण नर्यो। जीवि र 

नसिान्तको लानग उहाैँले बाइबललाई सत्यको अनन्ति कसौटी ठान् िुभयो। त्यस गरी उहाैँल े तकन  र कारण दर्दिको निनतत 

बाइबललाई अर्दालतको उर्दीजस्त  ठान् िुभयो। र्दषु्टले परीक्षा गिन िोज्र्दा त्यसलाई जवाफ दर्दि येिूल ेबाइबलको तीि िण्डहरू 

उद्धृत गिुनभयो (व्यवस्र्ा ८:३; ६:१६: ६:१३)। 

२. बोनलएको परिशे् वरको वचिल ेकसरी नवगतका िानिसहरूिा जीवि ल्याउैँ्यो? 

पनहलो उर्दाहरण - बाइबलको पनहलो अध्यायिा हािी पढ्छौ ैँ, दक परिेश् वरल ेवचि बोल्िुभयो र यसो भन् िुभयो, एउज्यालो 

होसर!ए अनि त्यहाैँ उज्यालो भयो। वचि परिेश् वरको िुिबाट यस्तो िनििालीरूपिा रउैँछ, दक त्यसल ेपृ्वीिा भएको 

हरेक कुरा सृनष्ट गर् यो र त्यसको सार्  अिनगन्ती ताराहरू भएको ब्रमाणाण्ड पनि सृनष्ट भयो (भजि ३३:५; नहबू्र ११:३)। 
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र्दोस्रो उर्दाहरण - इस्राएलीहरूलाई िम्र बिाउि र नतिीहरूको जाैँच गिन परिशे् वरले नतिीहरूलाई डोर् याउैँ र्द  चालीस 

वर्नसति िरुभूनििा हहडाउिभुयो (व्यवस्र्ा ८:२-३)। 'िम्र बिाउिु' भन् ि े िब्र्दलाई अझ  राम्रोसैँग अिुवार्द गि े हो भि े

'जबजनस्ती र्दबाबिा ल्याउि'ु भन् िे हुन्छ। नतिीहरूको जाैँच गिनको निनतत परिेश् वरले इस्राएलीहरूलाई जबजनस्ती र्दबाबको 

अबस्र्ािा ल्याउिुभयो। त्यनतबेला नतिीहरू िरुभूनििा नर्ए, नतिीहरूलाई रोटीको किी नर्यो र नतिीहरू भोकल े

सताइएका नर्ए। परिेश् वर हरेक कुरा जान् िुहुि ेभएकोल,े ती इस्राएलीहरूका हृर्दयिा के नर्यो भिी उहाैँल ेजान् िुहुन््यो, 

त पनि नतिीहरूका हृर्दयको नवचारहरू र ििोवृनत्तहरू प्रकट गिन उहाैँले नतिीहरूको जाैँच गिुनभयो। तर नतिीहरूको उि 

र्दबाबपूणन अवस्र्ािा पनि परिेश् वरल ेनतिीहरूलाई वास्ता गिुनभयो। रफ्िो बोनलएको वचिद्वारा परिशे् वरले नतिीहरूलाई 

िुवाउि िन् ि सृनष्ट गिुनभयो। उहाैँले नतिीहरूको नजतिेवारी यस्तो दकनसिल ेउठाउिुभयो, दक लािो सियसति िरुभूनििा 

हह्र्दा पनि नतिीहरूको लुगाफाटा र्ोत्रा भएििर र नतिीहरूका गोडा पनि सुनिएि। परिेश् वरल े नतिीहरूलाई र्दबाबको 

अवस्र्ाहरूिा ल्याउिु र ती अवस्र्ाहरूिा नतिीहरूको वास्ता गिुन कारणचाहह नतिीहरूल ेरफ िा भरोसा िगरूिर, अरू कुि  

सृनष्ट गररएका र्ोकिा पनि भरोसा िगरूिर तर केवल परिेश् वरिा िात्र भरोसा गिन सकूिर भन् िाल ेहो। ती इस्राएलीहरू र 

अरू सब  िानिसहरूलाई परिशे् वरल े नसकाउि चाहिुभएको पाठ यही हो, दक नतिीहरूल ेपूणनरूपिा परिशे् वरल ेबोल्िुहुि े

वचििा भर परूिर, जसले नतिीहरूलाई दर्दि प्रनतदर्दि र्ानिरहन्छ! 

तसे्रो उर्दाहरण - गनब्रएल स्वगनर्दतूल ेिररयिलाई यसो भन्यो, एपरिेश् वरको कुि  वचि नविािनिको हुैँर्द िए (लूका १:३७)! 

िानिससैँग सतबन्ध िरािीकि ि  िररयिले छोरो जन्िाउिेनछिर भन् िे कुराप्रनत त्यो स्वगनर्दतूले सङ्खकेत गर्दै्यो। परिशे् वरको 

बोनलएको िनििाली वचिद्वारा येिू ख्रीष्टले िािव िरीर धारण गिुनभयो (लूका १:३४-३८)। 

चौर्ो उर्दाहरण - चालीस दर्दिसति उपवास बस् िुभएपनछ येिू भोकाउिुभयो। परिेश् वरिा भर िपरीकि रफ्ि  क्षिताहरूिा 

भर परेर ढुङ्खगालाई रोटी बिाउि लगाएर र्दषु्टले यिेूलाई परीक्षा गिन कोनसस गर् यो। िानिसले रफ्िो जीविको अवस्र्ाहरू 

रफ ले नििानण गिन सक्छ र उलसाई त्यसको निनतत परिेश् वरको िाैँचो पर्दैि भिी र्दषु्टल े िानिसहरूलाई नवश् वस्त पािन 

चाहन्छ। तर हरेक िानिसको जीवििा अनत रवश्यक अवस्र्ाहरू परिेश् वरको बोनलएको वचिद्वारा परिेश् वरल ेि  सृजिा 

गिुनहुन्छ, िानिसले होइि भिी येिूल ेघोर्णा गिुनहुन्छ। तपाईं परिेश् वरिा नवश् वास गिुनसर अर्वा िगिुनसर- यदर्द परिेश् वरल े

रफ्िो िनििाली सृजिात्िक वचि बोल्िुभएि भिे िािको निनतत रोटी उपलब्ध हुि ेछ ि! 

३. दकि परिशे् वरल ेबोल्िहुुि ेहरेक वचि िानिसको निनतत िहत्वपणून हुन्छ? 

परिेश् वरल ेबोल्िुहुि ेवचि यनत िनििाली छ, दक त्यसले ि  िानिसले सास फेि ेहावा, अन् ि उब्जाउि ेझरी र घाि अनि 

िािको निनतत भोजि सृनष्ट गर्दनछ। यो यनत िनििाली छ, दक यसले िानिसलाई दर्दि प्रनतदर्दि अनि प्रत्येक नििेट र्ािेर 

रा्छ। यदर्द परिेश् वरले रफ्िो िनििाली सृजिात्िक वचि बोल्िुहुन् ि भिे पृ्वीिा पािीको वर्ान हुैँर्द ि, घाि लायर्द ि अनि 

िािेकुरा उत्पार्दि हुैँर्द ि, नपउि ेपािी हुैँर्द ि, सास फेिन हावा हुैँर्द ि, त्यसको सार्  अनहलेको जस्तो सुन्र्दर रूिहरू र फूलहरूको 

पनि कुि  अनस्तत्व हुैँर्द ि। यसलाई छोटकरीिा भन् िे हो भि,े परिेश् वरल ेबोल्िुभएको वचिद्वारा ि  हरेक कुरा सृनष्ट भएर ती 

कुराहरू अनस्तत्व रनहरहकेो छ, यदर्द त्यसो भएि भि े कुि  कुराको अनस्तत्व बाैँकी रहिछे ि! त्यही कराणल े गर्दान येिलूे 

भन् िुहुन्छ, दक िानिस परिेश् वरको िुिबाट निस्कि ेहरेक वचिल ेजीनवत रहन्छ! तसर्न, परिेश् वरको बोनलएको वचि सब  

सृनष्टिानर्, सब  दकनसिका पररनस्र्नतहरूिानर् र इनतहासको सब  घटिाहरूिानर् परिेश् वरको सावनभौि राजत्वको प्रतीक 

(अर्वा प्रकटीकरण) हो। 

४. दकि परिशे् वरको लनेिएको हरेक वचि िानिसहरूका लानग िहत्वपणून हुन्छ? 

रफूल े बोलेका कुि-कुि वचिहरू बाइबलिा परिशे् वरको लेनिएको वचिहरू हुिछेिर भिी स्वयिर परिेश् वरले रञाका 

गिुनभयो! बाइबलिा लेनिएका परिशे् वरको वचिहरू िनििाली र प्रभावकारी छिर। बाइबलिा लेनिएका परिेश् वरको 

वचिअिुसार जीवि नजएर िात्र िानिसले परिेश् वरले चाहअेिुसारको जीवि नजउि सक्छ। बाइबलिा भएका परिेश् वरको 

वचिसैँग परिेश् वरका रहस्यहरू प्रकट गि े िनि हुन्छ (लकूा ८:१०), घिल े चट्टािहरू फुटाएझ ैँ गरी िानिसको कठोर 

हृर्दयहरू फुटाउि ेर रगोल ेपराललाई िास पारेझ ैँ िानिसको झूटा तकन हरू िास पाि ेिनि त्यसिा हुन्छ (यर्मिया २३:२९)। 

त्यस गरी लेनिएको परिेश् वरको वचिसैँग िानिसको हृर्दयको नवचारहरू र ििोवृनत्तहरू जाैँच्ि सक् िे िनि हुन्छ (नहबू्र 

४:१२), ती वचिहरू नवश् वास गिेहरूलाई बचाउिे िनि हुन्छ (रोिी १०:१३-१७) अनि त्यसिा नवश् वासीहरूलाई रनत्िक 

कुराहरूिा वृनि गराउिे िनि पनि हुन्छ (१ पतु्रस २:२)। लेनिएको परिशे् वरको वचि िानिसहरूलाई परिशे् वरको 
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सत्यताहरू नसकाउि, नतिीहरूलाई रफ्िा पापहरू र्देिाइदर्दि, नतिीहरूका िराबीहरूलाई सच्याउि र परिेश् वरका 

कािर्दारहरू हुिको निनतत नतिीहरूलाई तानलि दर्दएर सुसनित पािनको निनतत उपयोगी हुन्छ (२ नतिोर्ी ३:१६-१७)। 

 

 

ि. बाइबल पर्द कण्ठ र पुिरवलोकि 

 

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

२. उि बाइबल पर्दलाई ठीक तररकाले कण्ठ गिुनहोसर। वचि - ित्ती ४:४ 

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

जाैँच्िुहोसर। 
 

४ बाइबल अध्ययि (७० नििेट)                 सतबन्धहरू 

इसाई नित्रता  -  यहून् िा १५:१३-१५ 

यूहन् िा १५:१३-१५ लाई सब  निलेर अध्ययि गिन बाइबल अध्ययिको पाैँच चरणहरू भएको नवनध प्रयोग गिुनहोसर। 

चरण: १ - पढ्िहुोसर।                               परिशे् वरको वचि 

रउिुहोसर, हािी सब  निलेर यहून् िा १५:१३-१५ पढौ ैँ। 

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

 

 

चरण: २ - पत्ता लगाउिहुोसर।                        अवलोकिहरू 

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

तपाईंको सिझ वा हृर्दयलाई स्पिन गछन? 

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

त्यसलाई रफ्िो िोटबुकिा ले् िुहोसर। 

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 बाैँडौ ैँ। 

(िा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।) 

 

यहून् िा १५:१३ 

िोज १ : ि पनहल ेयिेकूो सत्र ुनर्एैँ, अनहल ेउहाैँको नित्र हुिको निनतत बोलाइएको छु 

येिू भन् िुहुन्छ, दक सब भन्र्दा ठूलो प्रेि भिेको रफ्िो नित्रको लानग प्राण अपनण गररदर्दिु हो। िलाई गनहरोसैँग स्पिन गिे त्य 

के हो भिे येिलूे िलाई रफ्िो नित्र भन् िुहुन्छ। रोिी ५ अध्यायिा ि इसाई हुिुभन्र्दा पनहले के नर्एैँ भन् िेबारेिा पढ्छु। त्यो 

सियिा ि किजोर, भनिहीि, पापी र परिेश् वरको सतु्र नर्एैँ। त्यनतबेला नविेर्गरी ि रफ्िो चररत्रिा किजोर नर्एैँ र 

रफ ल े त्यसलाई पररवतनि गिन नबल्कुल िनिहीि नर्एैँ। ि ईश् वरभनिहीि व्यनि नर्एैँ। यद्यनप त्यनतबेला ि ले अरू 

िानिसहरूल े 'ईश् वर' भिी पुकािे र्देवी-र्देवताहरूिानर् नवश् वास गि े भए तापनि साैँचो अनि जीनवत परिशे् वरको बारेिा 

त्यनतबेला िेरो अवधारणा पणूनरूपिा गलत नर्यो। ईश् वर त निक  उच् च स्र्ाििा बस् िुहुन्छ होला र कस ले पनि उहाैँसैँग 

व्यनिगत सतबन्ध रा् ि सक्र्द ि होला भिी ि नवचार गर्दनर्ेैँ। त्यनतबेला ि ल ेदर्दिको धरे पटक प्रार्निा गर्दनर्ेैँ, लािो सियसति 

उपवास बस्र्ेैँ, रुप याैँ-प सा भेटी चढाउैँर्े र नवनभन् ि दकनसिका धार्मिक दक्रयाकलापहरूिा सहभागी हुन्र्े दकिभिे ईश् वरल े

स्वगनलोकिा िलाई बस् ि दर्दिुहुन् ि होला भिी ि डराउैँर्ेैँ। परिेश् वर िरेो नित्र हुि चाहिुहुन्छ भन् िे कुरा सतभव होला भिरे 
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ि ले कनहले पनि सोचेको नर्इिैँ। तर अनहले येिलूे िलाई रफ्िो नित्र भिी भन् िुहुन्छ! यस संसारिा िेरा सार्ीहरू छिर तर 

ती सार्ीहरूिध्य ेकस लाई पनि यिेजूस्त  गरी नित्रको रूपिा तलुिा गिन सककर्द ि! उहाैँ िरेो नित्र हुिभुएकोल ेगर्दान, साैँच् च  

उहाैँ िेरो िनजक हुि चाहिुहुन्छ र िसैँग  रहरे काि गिुनहुन्छ। िरेो लानग सब भन्र्दा िहत्वपूणन सत्य यो हो, दक सुरुिा ि येिूको 

सतु्र नर्एैँ, अब उहाैँको नित्र हुि बोलाइएको छु। 
 

 

यहून् िा १५:४ 

िोज २ : नित्रताल ेनजतिवेारीलाई सिटे्छ 

येिूले भन् िुहुन्छ, एयदर्द िेरा रञाकाहरू पालि गर् यौ भिे नतिीहरू िेरा नित्रहरू हौ।ए नित्रता भिेको रफ  स्वचानलतरूपिा हुि े

कुरा होइि भिी ि ठान्र्दछु। नित्रताल ेनजतिेवारीलाई सिेट्छ। यदर्द ि येिूको रञाकाहरू र निक्षाहरू पलाि गछुन भि ेिात्र ि 

उहाैँको नित्र हुि सक्छु। यूहन् िा १५:९-१० िा येिलूे भन् िुहुन्छ, एिेरो प्रेििा रहो। यदर्द नतिीहरूले िेरा रञाकाहरू पालि 

गछौ भि ेनतिीहरू िरेो प्रेििा रहिेछौ।ए ख्रीष्टको इच्छा निरन्तर परूा गिानले ि उहाैँको प्रेििा रहकेो छु भन् िे निश् चयता ि ल े

पाउि सक्छु। उहाैँको रञाकाहरू के-के हुिर भिी जान् ि र उहाैँका रञाकाहरू पलािा गिन पाउिु िेरो नजतिेवारीहरू हुिर। िेरो 

लानग सब भन्र्दा िहत्वपूणन सत्य भिेको, यदर्द ि वास्तनवकरपिा उहाैँको नित्र हुि चाहन्छु भिे नित्रताको सतबन्धनभत्रको 

नजतिेवारीहरू ि ले पूरा गिुन पछन। 
 

 

चरण: ३ - प्रश् ि                              व्या्याहरू 

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

यूहन् िा १५:१३-१५ िा भएका सब  सत्यताहरू बुझ्ि कोनसस गरौ ैँ र त्यहकाैँ अझ  िबुझेका कुराहरू छिर भि ेप्रश् ि सोधौ ैँ। 

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

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

प्रश् िहरू सब को सािु बाैँ्ि लगाउिुहोसर।) 

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

लगाउि कोनसस गिुनहोसर।) 

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

दर्दइएको छ।) 
 

यहून् िा १५:१३ 

प्रश् ि १ : रफ्िा नित्रहरूको लानग प्राण अपनण गररदर्दि ुभिकेो के हो? 

रटप्पणी - येिलूे हािीलाई रफ्िो नित्र ठािेर हाम्रो लानग प्राण अपनण गररदर्दिुभएको र हािीले रफ्िा नित्रहरूको लानग 

प्राण अपनण गररदर्दिुको बीचको नभन् ितालाई हािील ेछुट्याउिु पछन। 

एक अर्निा भन् ि ेहो भि ेयिेकूो प्रिे अनद्वतीय छ 

येिू कू्रसिा ििुनभएर हािीप्रनत र्देिाउिुभएको प्रेि अनद्वतीय छ। उहाैँको प्रेिको असीनित िलू्य, उहाैँको प्रेिको प्रनतस्र्ानपत 

चररत्र र उहाैँको प्रेिको उिार गिे पररणािहरू कनहल्य  हाम्रो िािवीय प्रेिको ढाैँचा हुि सक्र्द ि। यी पक्षहरूिा ख्रीष्टको प्रेि 

पूणनरूपिा अद्वीतीय छ र यसलाई अिुकरण (अर्वा िकल) गिन सककर्द ि। यिेू केवल हाम्रो फाइर्दाको निनतत िात्र ििुनभएि, 

उहाैँ त हाम्र  सट्टािा हाम्रो स्र्ाििा ििुनभयो! ख्रीष्टको प्रेि भिेको प्रनतस्र्ानपत गिे प्रेि हो। हािीप्रनतको उहाैँको प्रेिल े

उहाैँलाई हाम्रो पापको र्दण्ड भोय ि लगायो र सार्  हाम्रो स्र्ाि नलिुभएकोले गर्दान परिशे् वर नपताल ेउहाैँलाई त्याय िुभयो र 

उहाैँले त्यसको लानग भयङ्खकर कष्ट भोय िुभयो। हािीले कनहल ेपनि यस दकनसिको प्रनतस्र्ानपत गिे प्रेि हाम्रा नित्रहरूलाई 

दर्दि सक्र्द िौ ैँ। 

अको अर्निा हिे ेहो भि ेयिेकूो प्रिे एक उत्ति िििुा हो 

जेजस्तो भए तापनि यूहन् िा १५:१२-१३ िा यिेूल ेयसो भन् िुहुन्छ, एिेरो रञाका यही हो, दक ि ले नतिीहरूलाई जसरी प्रिे 

गरेैँ, नतिीहरूल ेएक-अकानलाई त् यसरी ि  प्रेि गर। रफ् िा नित्रहरूका लानग रफ् िो प्राण अपनण गररदर्दिुभन् र्दा ठूलो प्रेि अरू 
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कस को हुैँर्द ि।ए यसल ेयो र्देिाउैँछ, दक ख्रीष्टल ेहािीलाई नित्रको रूपिा जस्तो ढाैँचाको प्रिे गिुनभयो, हािील ेपनि रफ्िा 

नित्रहरूलाई प्रेि गिे बाटो यहाैँ बाताइएको छ। ख्रीष्टको प्रेिको नविेर्ताबाट हािीले पछ्याउिुपिे कुरा भिेको उहाैँको प्रेिको 

स्वयिर बनलर्दाि हुि े स्वभाव हो। यहाैँ येिूले यसो भन्र्द हुिहुुन्छ, एजसरी ि ल े नतिीहरूलाई स्वयिर बनलर्दिपूणन प्रेि गरेैँ, 

नतिीहरूले पनि एक-रपसलाई स्वयिर बनलर्दािपूणन प्रेि गर।ए हािील े एक-अकानलाई प्रिे गर्दान रफ्िो अनभरुनचहरू र 

रफ लाई इन्कार गर्दनछौ ैँ भिे, हािीले स्वयिर बनलर्दािपणून प्रिे गरेको ठहछन। यसरी स्वयिर बनलर्दािपूणन प्रेि गर्दान िूल्य 

चुकाउिुपिे हुन्छ। त्यसको निनतत हािीले सिय, प सा, िनि िचन गरेर रफ लाई इन्कार गरेर िूल्य चुकाउिु पछन। यद्यनप ि ल े

िेरो नित्रप्रनत प्रनतस्र्ानपत दकनसिको प्रेि र्देिाउि िसके तापनि ि ल ेउिीहरूप्रनत स्वयिर बनलर्दािपणून प्रेि र्देिाउि सक्छु र 

त्यो ि ले र्देिाउि ुि  पछन। जब ि ले उिीहरूप्रनत स्वयिर बनलर्दािपूणन प्रेि र्देिाउैँ छु, तब ि ले रफ्िा नित्रहरूका लानग जीवि 

अपनण गरेको हुन्छु। 

इसाई नित्रताको पनहलो नविरे्ता 

अको व्यनिलाई साैँचो प्रेि गिन सुरु गिुन र उसको निनतत स्वयिर बनलर्दािपूणन प्रेि गरेर योगर्दाि गिुन ि  इसाई नित्रताको 

पनहलो नविेर्ता हो। साैँचो इसाई नित्रले 'यो सतबन्धबाट ि ले के फाइर्दा उठाउि सक्छु?' भिेर कनहल्य  भन्र्द ि बरु त्यसको 

सट्टािा 'यो नित्रताको सतबन्धिा ि ले के योगर्दाि र सहयोग गिन सक्छु?' भिी रफ लाई प्रश् ि गछन। 

 

 

यहून् िा १५:१४ 

प्रश् ि २ : दकि यिेकूो रञाकाहरू पालि गि ेिानिसहरू िात्र उहाैँको नित्र हुि सक्छ? 

रटप्पणी -  

यिेकूो नजतिवेारी - उहाैँल ेहािीलाई कृपाल ुप्रिे गिुनहुन्छ। 

यदर्द ि येिूका केही रञाकाहरू पालि गिन चुके भिे, के अझ  ि उहाैँको नित्र भइरहन्छु त? यो अनत ि  चािलायर्दो प्रश् ि हो। 

येिूका चेलाहरू यस नवर्यिा त्यनतबेला कस्ता नर्ए भिी हरेौ ैँ। अनन्ति रात्रीभोज िाि ती चेलाहरू बाटोिा जाैँर्द गर्दान 

रफूहरूिध्य ेको सब भन्र्दा ठूलो हुि ेभन् िे नवर्यिा एक-अकानसैँग वहस गरररहकेा नर्ए (लूका २२:२४)। नतिीहरू िानर्ल्लो 

कोठािा पुगेपनछ कोही पनि एक-अकानको गोडा धुि इच्छुक नर्एििर (यूहन् िा १३ अध्याय)। त्यो भोज िाइसकेपनछ येिलू े

प्रार्निा गरररहिुहुैँर्दा नतिीहरू एक घण्टा पनि जागा रहि सकेििर। नसपाहीहरू रएर येिलूाई पक्रर्दा, पतु्रस रक्रोनसत भएर 

तरवारल े एकजिा िानिसको काि कारटदर्दए। त्यसपनछ ती चेलाहरू येिलूाई छोडेर भागे। अको दर्दि नझसनिसे उज्यालो 

हुैँर्द गर्दान पतु्रसले येिलूाई तीिपटक इन्कार गरे। यसप्रकार ती चलाहरूल े नवनभन् ि तररकाल ेरफ्िो चररत्रको किजोरीहरू 

र्देिाए। यस्ता कुराहरूको बाबजुर्द अनि ती सब  कुराहरू हुिछेिर भिेर जान्र्दाजान्र्द  पनि यिेूल ेनतिीहरूलाई रफ्िो नित्रहरू 

भन् िुभयो! ओहो, येिूको प्रेि कनत कृपालु! नित्रको रूपिा हािीप्रनतको येिूको प्रेि हाम्रो किजोरीहरू र असफलताहरूल े

निधानरण गर्दिै, तर उहाैँको हािीप्रनतको स्वयिर बनलर्दािपणून प्रिेले निधानरण गर्दनछ! 

हाम्रो नजतिवेारी (कतनव्य) - यिेकूो सतनहरूिा हािील ेहाम्रो नित्रताको सतबन्धहरू नवकास गिुन पछन 

येिू ख्रीष्टसैँग नित्रताको सतबन्ध कायि रा् ि ु हाम्रो पनि नजतिेवारी रहन्छ। हाम्रो नजतिेवारी भिेको येिूको सतनहरूिा 

हािीले उहाैँसैँग नित्रताको सतबन्ध नवकास गिुन हो। येिूसैँग नित्रता गाैँस् िु हाम्रो सतन होइि, तर उहाैँको सतन हो। उहाैँसैँगको 

नित्रतािा के-के कुरा चानहन्छ अनि के कुराचाहह उि नित्रतािा पर्दैि भन् ि ेकुरा स्वयिर यिेलूे निधानरण गिुनहुन्छ। रञाका दर्दि े

व्यनि उहाैँ ि  हुिुहुन्छ। यो नित्रताको सतबन्धको सीिा र पररनधहरू निधानरण गिे उहाैँ ि  हुिुहुन्छ! यो कुरा िहत्वपणून छ। 

येिूसैँगको नित्रता सांसाररक नित्रताजस्तो हुैँर्द ि। संसारिा हुिे नित्रतािा भाविाहरू निल्ि ुपछन, एक-रपसिा िि पराउि े

वा िपराउिे कुराहरू यसिा पछनिर, र एक-रपसिा सैँग  रहिे अनि सैँग  निलेर काि गिे उत्साहजस्ता कुराहरू यसिा पर्दनछिर। 

तर यिेूसैँगको नित्रता फरक कुरा हो। यसको स्पष्ट अनि निनश् चत िापर्दण्डहरू र सीिाहरू हुन्छिर। हािीले यिेूको रञाकाहरू 

पालि गरेपनछ िात्र हािी उहाैँको नित्रहरू हुि सक्छौ ैँ। येिसूैँगको नित्रताको सतबन्धको सतन र सीिाहरू स्वयिर येिलूे ि  

निधो गिुनहुन्छ। 

हाम्रो लानग यिेकूो प्रिे र यिेकूो लानग हाम्रो प्रिेको बीचिा सतभव छ दकिभि ेहािी उहाैँद्वारा चनुिएका िानिसहरू हौ ैँ 

येिूको रञाकाहरू पालि गिे हाम्रो नजतिेवारी र हािीिा र्ुप्र  किजोरीहरू हुैँर्दा पनि हािीप्रनत उहाैँको कृपाल ुप्रेिलाई हािील े

कसरी निलाउि सक्छौ ैँ? यसको उत्तर यूहन् िा १५:१९ छ, जहाैँ येिूल ेभन् िुहुन्छ, एि ल ेनतिीहरूलाई संसारबाट चुिेको छु।ए 

उहाैँले चेलाहरूलाई रफ्ि  बिाउको निनतत चुन् िुभयो। उहाैँले नतिीहरूलाई र्दषु्टको िासिको अनधिता र पापबाट बानहर 

निकालेर बचाउिुभयो। अनि उहाैँ चाैँड  ि  नतिीहरूिानर् पनवत्र रत्िा िन्याउैँ र्द  हुिुहुन््यो। पनवत्र रत्िाको िनि र 
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बुनिद्वारा ि  नतिीहरू यिेूको रञाकाहरू पालि गिन सक्षि हुिवेाला नर्ए। अनहल ेयेिलूे हािीलाई त्यसरी ि  व्यवहार गिुनहुन्छ। 

येिूले हािीलाई अिुग्रही भएर दर्दिुहुिे कुराहरू िात्र उहाैँले हािीबाट िाग गिुनहुन्छ! येिलू ेकनहले पनि हािीबाट अिुनचत 

कुराहरू िाय िुहुन् ि। उहाैँप्रनत रञाकाकारी हुि जे कुराको िाैँचो छ, सो उहाैँले हािीप्रनत अिुग्रहसार् दर्दिुहुन्छ। येिलूे हािीलाई 

उहाैँप्रनत रञाकाकारी हुि ेरर्देि िात्र दर्दिुहुन् ि, तर पनवत्र रत्िाद्वारा उहाैँल े हािीलाई िुि पनि पािुनहुन्छ, तादक हािील े

उहाैँप्रनत रञाकाकारी हुि ेचाहिा गरौ ैँ, उहाैँप्रनत रञाकाकारी बिौ ैँ र भनवष्यिा पनि उहाैँप्रनत रञाकाकारी बन्र्द जाऔ ैँ (१ पतु्रस 

१:१-२)! 

इसाई नित्रताको र्दोस्रो नविरे्ता 

इसाई नित्रताको र्दोस्रो नविेर्ता भिेको साैँचो नित्रतािा सध ैँ िापर्दण्डहरू र सीिाहरू हुन्छिर, जसलाई येिू ख्रीष्टको 

रञाकाहरू र निक्षाहरूल े निधानरण गर्दनछिर। इसाई नित्रहरूले कनहले पनि पापपणून संसारको िापर्दण्डहरूलाई पछ्याउैँर्द ििर। 

बरु नतिीहरूले बाइबलिा येिू ख्रीष्टले दर्दिुभएको निक्षाहरू र रञाकाहरूको िापर्दण्डहरूलाई सध ैँ अिुसरण गिे गर्दनछिर। 

नतिीहरूल ेउहाैँको िागनहरू पछ्याउि चाहन्छिर, नतिीहरूल ेउहाैँका िागनहरू पछ्याउि सक्छिर र नतिीहरूल ेउहाैँका िागनहरू 

पछ्याउिेछिर। असल नित्रहरूल े सध ैँ बाइबलका निक्षाहरूलाई रफ्िो िापर्दण्ड र सीिा बिाउैँछिर, र त्यस िा रहरे 

नतिीहरूल ेरफ्िो असल नित्रतालाई नवकास गर्दनछिर। 

 

 

यहून् िा १५:१५ 

प्रश् ि ३ : दकि यिेकूा चलेाहरूलाई अब 'िोकर' भहिर्द ि? 

रटप्पणी - येिलूे भन् िुहुन्छ, एअबर्देनि ि नतिीहरूलाई िोकर भनन् र्दिैँ, दकिदक त् यसका िानलकले के गर्दनछ िोकरल ेजान् र्द ि। तर 

ि ले नतिीहरूलाई नित्र भिेको छु, दकिभिे जे ि ले िरेा नपताबाट सुिें, ि ले ती सब  नतिीहरूलाई जिाइदर्दएको छु।ए अनल 

अगानड त्यही साैँझिा उहाैँले भन् िुभयो, दक उहाैँ नतिीहरूका प्रभु र िानलक भईकि नतिीहरूका गोडा धोइदर्दिुभयो भि,े 

नतिीहरूले पनि एक-अकानको गोडा धुि ु पछन दकिभिे कुि  िोकर उसको िानलकभन्र्दा ठूलो हुैँर्द ि (यूहन् िा १३:१४-१६)। 

यूहन् िा १३ अध्यायिा नतिीहरूलाई 'िोकरहरू' भनिएको छ, र यहाैँ यूहन् िा १५ अध्यायिा रएर अब नतिीहरू 'िोकरहरू' 

रहैँर्द ििर। दकि येिूका चेलाहरूलाई अबर्देनि उसो 'िोकरहरू' भहिर्द ि त? 

'िोकर' भन् ि ेिब्र्दल ेओहोर्दालाई जोड दर्दन्छ 

'िोकर' भन् ि ेिब्र्दल ेचेलाहरूको येिूसैँग र एक-अकानसैँग भएको नतिीहरूको सतबन्धिा नतिीहरूका ओहोर्दालाई जोड दर्दन्छ। 

उि साैँझको सुरुिा येिूले नतिीहरूलाई िम्रताको सेवाको िहत्व नसकाउिुभयो। संसारिा हिेे हो भिे िोकर कनहल्य  उसको 

िानलकभन्र्दा ठूलो हुैँर्द ि। तर यदर्द िानलक भईकि येिूल ेरफ्िा चेलाहरूको गोडा धोइदर्दिुभयो भिे, ती चेलाहरूले एक-

रपसको गोडा अझ  धेर  गरी धिुु पर्दैि र? हो, चेलाहरू निरन्तर 'एक-अकानको िोकर' हुिुपछन र एकल ेअकानको गोडा धोइदर्दि ु

पछन। कस को गोडा धुिु भिेको िानिसहरूको िाझिा तपाईं सब भन्र्दा सािो स्र्ाि नलि इच्छुक हुिु हो र अरू कस ले िचाहि े

अर्वा गिन िसक् ि ेकाि गिुन हो। तसर्न, यूहन् िा १३ अध्यायिा चेलाहरूल ेनतिीहरूको येिूसैँग र एक-अकनप्रनतको सतबन्धको 

स्र्ािलाई जोड दर्दइएको छ। यहाैँ चेलाहरूले 'िोकर' भन् िे पर्द पाएका छिर। 

'नित्र' भन् ि ेिब्र्दल ेिनजकपिलाई जोड दर्दन्छ 

'नित्र' भन् ि ेिब्र्दल े चेलाहरूको येिूसैँगको र एक-रपसको सतबन्धको िनजकपिलाई जोड दर्दन्छ। त्यनतबेला येिलू ेरफ्िा 

चेलाहरूलाई धेर  िहत्वपूणन कुराहरू भनिसक् िुभएको नर्यो। उहाैँले नतिीहरूलाई दकि रफूलाई संसारिा पठाइएको नर्यो 

भिी बताउिुभयो। परिेश् वर नपताल ेहराएकाहरूलाई िोज्ि र बचाउिको निनतत यिेूलाई संसारिा पठािुभयो। दकि रफूल े

र्द:ुि भोय ि जाैँर्द हुिुहुन््यो भिरे पनि येिलूे नतिीहरूलाई बताउिुभयो। रफ्िा सब  जिहरूको पापको र्दण्ड नतिनको निनतत 

उहाैँले र्द:ुि भोय िपुि ेनर्यो। उहाैँले नतिीहरूलाई रफूल ेदकि संसार छो्िुप्यो भिरे पनि बताउिुभयो। रफ्िो पिुरुत्र्ाि 

र स्वगानरोहणिा उहाैँल ेसंसार छो्िुभयो, तादक पनवत्र रत्िा रफ्िा चेलाहरूिानर्  रउिभुएको होसर र सार्  नतिीहरूका 

निनतत स्वगनिा ठाउैँ  तयार पािन पनि उहाैँले संसार छो्िपुिे नर्यो। उहाैँले नतिीहरूलाई िानिस कसरी बचाइि सक्छ भिी 

बताउिुभयो। उहाैँिा नवश् वास गरेर िािनसहरू बचाइि सक्छ। अब यी कुराहरूलाई हिेे हो भिे, सािान्यतया िानलकल े

रफ्िा िोकरहरूलाई यस्ता कुराहरू बताउैँ र्द ि। नतिीहरू उहाैँका नित्रहरू बनिसकेका हुिाले यिेूल े ती कुराहरू रफ्िा 

चेलाहरूलाई बताउिुभएको नर्यो! िानलक र उसको चेलाहरूको सतबन्धको िनजकपिलाई जोड कर्दर्दािेरर 'िोकर' भन् िे िाउैँ  

त्यनत उपयुि र्देहिर्द ि, तर उि सतबन्धलाई बुझाउि 'नित्र' भन् िे िाउैँ  उनचत हुन्छ। 
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इसाई नित्रताको तसे्रो नविरे्ता 

इसाई नित्रताको तेस्रो नविेर्ता भिेको यो हो, दक साैँचो नित्रतािा िानिसहरूले परिेश् वर नपताबाट नसकेका कुराहरू सध ैँ 

िुल्ला भएर एक-रपसिा बाैँ्िे गर्दनछिर। इसाई नित्रहरूल ेरफूले नसकेका उत्ति कुराहरू रफ िा सीनित रा्र्द ििर। असल 

इसाई नित्रहरूले रफूले नसकेका उत्ति कुराहरू एक-रपसिा बाैँ्िे गछनिर। 

इसाईहरू अब व्यवस्र्ाको िोकरहरू हुैँर्द ििर, तर व्यवस्र्ा दर्दि ेयिेकूो नित्र हुन्छिर 

िोकरहरू र नित्रहरूिा अको नभन् िता पनि छ। यहूर्दीहरू र्ुप्र  िािवीय व्यवस्र्ाहरू र परतपराहरूको बोझले लादर्दएका हुन्र्े। 

नतिीहरू िानिसल ेव्या्या गरेको व्यवस्र्ाको िोकरहरू अर्वा अझ  भन् िे हो भिे र्दासहरू नर्ए। तर चेलाहरूल ेबोक् िको 

लानग येिूको सनजलो र हलकुो जुवा प्राप् त गरे (ित्ती ११:२८-३०)। नतिीहरू अब िािवीय नियि, रीररररवाज र 

परतपराहरू दर्दिे व्यवस्र्ाको िोकरहरू रहििेिर। नतिीहरू त यो संसारिा येिूको निनतत रफ लाई अपनण गि,े उि  यिेूका 

नित्रहरू बिे। येिूका नित्रहरूल ेरफूलाई कनहल ेअन्त िहुि ेव्यवस्र्ाका नियिहरूनभत्र रा्र्द ििर, तर परिेश् वरको राज्यको 

नवस्तारको लानग रफूलाई व्यस्त बिाउैँछिर। येिू ख्रीष्टलाई रफ्िो हृर्दय र जीवििा राजा बिाउिे उहाैँका नित्रहरूले  अरू 

िानिसहरूलाई पनि सहायता गछनिर तादक नतिीहरूले पनि येिू ख्रीष्टलाई रफ्िो हृर्दय र जीवििा रफ्िो राजा बिाउि 

सकूिर!  

 

 

यहून् िा १५:१३-१५ 

प्रश् ि ४ : कसरी ि ल ेव्यवहाररकरूपिा नित्रहरू बिाउि ेअनि नतिीहरूलाई कसरी नित्रतािा रानिरा् िे? 

रटप्पणी - जसको लानग येिलूे प्रनतस्र्ानपत गिे दकनसिले र स्वयिर बनलर्दाि हुिे दकनसिले रफ्िो जीवि अपनण गिुनभयो, ती 

िानिसहरूलाई उहाैँल ेरफ्िो नित्रहरू भन् िुहुन्छ। जसले उहाैँका रञाकाहरू पालि गछनिर, नतिीहरूलाई येिलू ेरफ्िा नित्रहरू 

भन् िुहुन्छ। अनि जसको िाझिा उहाैँले परिेश् वर नपताबाट नसकेका कुराहरू बाैँ्िुहुन्छ, ती िानिसहरूलाई येिलूे रफ्िा 

नित्रहरू भन् िुहुन्छ। हािी इसाईहरू भएको ह नसयतले कसरी वास्तनवक नित्रहरू बिाउि सक्छौ ैँ भिी यस िण्डले हािीलाई 

नसकाउैँछ। यूहन् िा १५:१३-१५ ल ेहािीलाई इसाई नित्रताको बारेिा िहत्वपूणन नसिान्तहरू नसकाउैँछ। 

इसाई नित्रताको पनहलो नसिान्त १३ पर्दबाट रउैँछ। स्वयिर बनलर्दाि भएर तपाईंल ेनित्र बिाउिहुोसर 

कोही तपाईंको नित्र बन् ि रओसर भिेर प्रनतक्षा िगिुनहोसर। नित्र बिाउिलाई चासो नलिुहोसर! संसारका िानिसहरूले प्राय: 

यस्तो प्रश् ि सोध्छिर, एिरेा नित्रहरू को-को हुिर?ए तर इसाईल ेयसरी सोध् िुपछन, एि कसको नित्र हुैँ?ए येिलू ेपनहल ेरफ्िा 

सतु्रहरू भएका िानिसहरूप्रनत चासो र्देिाउिुभएर नतिीहरूलाई रफ्िो नित्रहरू बिाउिुभयो। येिूले जस्त  गरी, इसाईहरूल े

पनि प्रेिनवनहि िानिसहरूकहाैँ गएर नतिीहरूलाई स्वयिर-बनलर्दािपणून प्रेि र्देिाएर नित्र बिाउि चासो नलिुपछन। 

नतिीहरूले नित्र िबन् िे िानिसहरूकहाैँ गएर नित्रता र्देिाउि सक्छिर। नतिीहरू एक्लो िानिसहरूकहाैँ गएर नतिीहरूका 

नित्र बन् ि सक्छिर। अनि नतिीहरू हराएका िानिसहरूकहाैँ गएर नतिीहरूलाई येिूकहाैँ ल्याउि सक्छिर। 

इसाई नित्रताको र्दोस्रो नसिान्त १४ पर्दबाट रउैँछ। ख्रीष्टल ेहािीलाई कस्तो भएको चाहिहुुन्छ, त्यस्त  गरी एकल ेअकोलाई 

िानर् तान्र्द  नित्रतालाई कायि रा् िहुोसर 

एकले अकानलाई संसारको पापपूणन िापर्दण्ड र जीविि लीअिुसार तलनतर ितान् िुहोसर बरु एकले अकानलाई येि ू ख्रीष्टको 

रञाकाकाररताको िापर्दण्ड र जीविि लीअिुसार िानर्नतर तान् िुहोसर। साैँचो नित्रता ख्रीष्ट र ख्रीष्टको रञाकाहरूको प्रेनिलो 

वातावारणिा िात्र रहि र बढ्ि सक्छ। संसारका िानिसहरूले यस्तो नवचार गर्दनछिर, दक अरू िानिसहरूको नित्र बन् ि र 

नतिीहरूल े स्वीकार गिनको निनतत सांसाररक िान्यता र नतिीहरूको जीविि लीअिुसार रफूलाई तल झािुन पछन। तर 

इसाईहरूलाई यो कुरा र्ाहा हुन्छ, दक नतिीहरूल ेअरूको िान्यता र जीविि लीलाई सकारात्िकरूपिा प्रभाव पािुन पछन, 

तादक नतिीहरूसैँग अर्नपणून र चीरस्र्ायी नित्रता कायि हुि सकोसर। इसाईहरूले संसारको र्दषु्ट िानिसहरूको चालअिुसार 

चलेर होइि तर िानिसहरूलाई झिर-झिर येिू ख्रीष्टको स्वरूपिा पररवतनि गरेर नित्रहरू बिाउैँछिर। 

इसाई नित्रताको तसे्रो नसिान्त १५ पर्दबाट रउैँछ। तपाईंल ेपरिशे् वरबाट नसक् िभुएको कुराहरू बाैँडेर रफ्िो नित्रतालाई 

गनहरो बिाउि ुहुन्छ 

रफ्िो नित्रसैँग भौनतक कुराहरू र रजको ताजा सिाचारको बारेिा िात्र कुरा गरेर नित्रतालाई सीनित िपािुनहोसर। 

परिेश् वरको बारेिा, बाइबलको बारेिा र परिेश् वरल े दर्दि प्रनतदर्दि तपाईंलाई के नसकाइरहिुभएको छ, त्यसबारेिा पनि 

कुरा गिुनहोसर। संसारका िानिसहरू प्राय: रनत्िक कुराहरूको बारेिा कुरा गिन डराउैँछिर दकिभिे नतिीहरू त्यसप्रनत अिनभञाक 
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हुन्छिर। इसाईहरूले नतिीहरूलाई अप्ठ्यारो वा असहज िहुिे दकनसिले रनत्िक सत्यताहरू पत्ता लगाउि सहायता गिुन पछन। 

जब ि अको व्यनिलाई बनलर्दािपूणन प्रेि गिन चासो र्देिाउैँ छु, तब उसलाई ख्रीष्टको रञाकाहरूको िापर्दण्डहरू र सीिाहरूनतर 

िानर् तान्र्दछु; अनि ि ल ेपरिशे् वरबाट जे नसकेको छु, त्यो ि िुल्ला भएर अको व्यनिलाई बाैँ्र्दछु भिे, ि उसको साैँचो नित्र 

हुन्छु। 
 

 

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 यूहन् िा १५:१३-१५ 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. यहून् िा १५:१३-१५ बाट निकानलएका सतभानवत प्रयोगहरूका उर्दाहरणहरू 

१५:१३  कुि  व्यनिले तपाईंको नवरोध गछन, जो एक्लो छ, अर्वा जो प्रिेनवनहि र हराएको छ, उसप्रनत चासो 

र्देिाएर उसलाई नित्र बिाउिुहोसर। 

१५:१४  तपाईंका सब  नित्रहरूलाई ख्रीष्टको रञाकाहरू र निक्षाहरूको िापर्दण्ड र सीिानतर िानर् तान् िुहोसर। 

१५:१५  तपाईंल ेपरिशे् वरबाट जे नसदकरहिुभएको छ, सो रफ्िा नित्रहरूलाई बाैँ्िुहोसर। 

नहतोपर्देिको पसु्तकबाट निकानलएका सतभानवत प्रयोगहरू 

१२:२६  धिी िानिस नित्रतािा सचेत रहन्छ। 

१३:२०  बुनििािसैँग हह्ि ेबुनििाि हुैँर्द जान्छ। 

१६:२८  कुरौटे बािीले घनिष्ठ नित्रहरूलाई अलग गछन। 

१७:१७  नित्रले सध ैँ प्रेि गछन र र्दाजुभाइचाहह र्द:ुि-कष्टको लानग जनन्िएको हुन्छ। 

१८:२४  धेर  सार्ीहरू भएको िानिस सवनिाििा पिन सक् छ, तर तर कुि -कुि  नित्रचाहह र्दाजुभाइभन् र्दा पनि िनजक 

हुिे गरी टाैँनसन्छ। 

१९:४,६  गरीब िानिसको नित्रले उसलाई त् याय छ। हरेक व्यनि उपहारहरू दर्दिेको नित्र हुन् छ। 

१९:२०  सुझाव सुि, र अती ग्रहण गर, र अन् त् यिा नतिी बुनििािर  बन् िेछौ। 

१९:२५  नववेकिील िानिसलाई हपर  काउिू, अनि उसले रफ् िो ञाकाि बााउिेछ।  

२०:१९  कुरौटेले गोप् य भरोसािा रघात पुर् याउैँछ, त् यस ले धरे  कुरा गिे िानिसरे्दनि पर  बस। 

२२:११  जसले हृर्दयको िुिता रुचाउैँछ र बोलीवचि अिगु्रहसनहतको छ, त् यसको लानग राजा पनि नित्र हुिेछ। 

२२:२४-२५ गरि निजासको िानिसलाई नित्र िबिा, सनजल  ररसाउिे िानिससैँग सङ्खगत िगरर , ित्रता त् यसको चाल 

तैंल ेनसक् लासर  र रफ  पासोिा पलानसर। 

२३:२०  बेसरी र्दाििद्य नपउिेहरू, अर्वा सकेसत ि िासु हसुिेहरूसैँग सङ्खगत िगरर । 

२४:१-२  र्दषु् ट िानिसहरूको डाह िगरर , नतिीहरूसैँग सङ्खगत गिन इच् छा िगरर , दकिभिे नतिीहरूको हृर्दयले उपद्रव 

रच् र्दछ, र नतिीहरूका ओठले झिेला ल् याउिे कुरा गर्दनछ। 

२६:४-५  िूिनलाई त् यसको िूिनताअिुसारको जवाफ िर्दे, ित्रता तैँ रफ  पनि त् योजस् त  हुिेछसर । िूिनलाई त् यसको 

िूिनताअिुसारको जवाफ र्द,े ित्रता त् यो रफ् ि  िजरिा बुनििािर  हुिछे। 

२६:९-१० ितवालाको हातिा काैँाे नबरुवा भएझ ैँ िूिनको िुििा भएको नहतोपरे्दि हो। िूिन वा कुि  बटुवालाई 

ज् यालािा काि लगाउिू धिुधानरीले जर्ाभाबी काैँ ह हािेर चोट चोट पािुनझ ैँ हो। 
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२७:५-६  िुल् ला हप् की गोप् य प्रेिभन् र्दा असल हो। नित्रबाट पाएको चोट पत् यार गिन सदकिे हुन् छ, तर ितु्रका चुत बि 

भिे प्रचुर हुन् छिर । 

२७:९  अत्तर र धूपल ेििलाई हर्मर्त पाछन, र नित्रबाट पाइि ेनिठास उिको साैँचो सल् लाह हो। 

२७:१०  रफ् ि  नित्र र रफ् िा बाबुको नित्रलाई ित् यागर। 

२७:१७  फलािल ेफलािलाई उध् याएजस् त  एउटाल ेअको िानिसलाई उध् याउैँछ। 

२. यहून् िा १५:१३-१५ बाट निकानलएका व्यनिगत प्रयोगहरूको उर्दाहरणहरू 

यूहन् िाको पुस्तकले िलाई नित्रहरू कसरी बिाउिे भिी नसकाएको छ। िेरो नित्रहरू को-को हुिर भिी भौताररएर हह्िुभन्र्दा 

अरूहरूलाई बनलर्दािपूणन प्रेि गरेर नित्र बिाउिे कुराप्रनत चासो र्देिाउि चाहन्छु। अरू िानिसहरू िेरो नित्र बन् ि रओसर 

भिी प्रनतक्षा गिुनको सट्टािा ि अरूहरूको नित्र बन् ि चाहन्छु। रफूलाई इन्कार गि ेर बनलर्दाि गिे बारेिा साैँच् च  ि अझ बढी 

िात्रािा नसक् ि चाहन्छु। ि नहतोपर्देिको पुस्तक अध्ययि गिन जाैँर्द छु, र यसले िलाई साैँचो नित्रताको बारेिा धेर  कुराहरू 

नसकाउिेछ। तीि कुराहरू ि यार्द गिन चाहन्छु: रफूलाई इन्कार गिुन, रफूलाई बनलर्दाि गिुन र रफूलाई अिुिासििा रा् िु। 

नित्रको ह नसयतले ि निरन्तर रफ्िो नजतिेवारीहरू नवकास गिन चाहन्छु। येि ूख्रीष्टको िापर्दण्डहरू र सीिाहरूनतर िेरा 

नित्रहरूलाई िानर् तान् िु र उहाैँको रञाकाहरू र निक्षाहरू पालि गिन लगाउिु िरेो नजतिेवारी हो भिी यूहन् िाको पुस्तकल े

नसकाएको छ। परिशे् वरबाट नसकेका कुराहरू ि उिीहरूसैँग बाैँ्ि चाहन्छु। िेरा नित्रहरूलाई नतिािुन भिेको िरेो 

नजतिेवारी हो भिी नहतोपर्देिको पुस्तकल ेिलाई नसकाउैँछ, तादक िेरा नित्रहरू परिेश् वर अनि अरू िानिसहरूको असल 

नित्र बन् ि सकूिर। 'प्रभाव' भन् िे िब्र्द ि स्िरण गिन चाहन्छु। ि िेरा नित्रहरूलाई सही र उत्ति दकनसिले प्रभाव पािन चाहन्छु। 
 

चरण : ५ - प्रार्निा                                    प्रनतदक्रया 

यूहन् िा १५:१३-१५ िा परिेश् वरले नसकाउिुभएको एउटा सत्यताको लानग हािी सब  पाल पालो प्रार्निा गरौ ैँ। 

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

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

भन् िे कुरा यार्द गिुनहोसर। 

 

५ प्रार्निा (८ नििेट)                               अन्तरनबन्ती प्रार्निा 

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 - सिूहको सर्दस्यहरूलाई एउटा सतभानवत कुरा जीवििा लागू गिन प्रनतवि गराउिुहोसर। अको व्यनिसैँग 

अर्वा िानिसहरूको सिूहिा यूहन् िा १५:१३-१५ बाट प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा बाइबल अध्ययि गिुनहोसर। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - प्रेररत ८:१-११:१८ बाट प्रत्येक दर्दि रधा अध्याय पढेर परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय 

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

३. पर्द कण्ठ गिुनहोसर - वचि - ित्ती ४:४ (पनहले कण्ठ गिुनभएको पाैँच वटा 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 नबताउैँर्दा 

पाएका कुराहरू, बाइबल पर्द कण्ठ गरेको कुराहरू, बाइबल अध्ययि गर्दनको कुराहरू र यो तयारीको कुराहरू ले् िुहोसर। 
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पाठ १७ 

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 नवश् वासयोयय हुिहुुन्छ 
 

 

ििि गिुनहोसर 

तलका प्रत्येक बाइबल िण्ड पढेर व्या्या गिुनहोसर अनि सिूहको प्रत्येक सर्दस्यलाई रराधिाको निनतत एउटा बाइबल िण्ड 

तोदकदर्दिुहोसर। 

(१)  प्रस्र्ाि ३४:६-७ : - परिेश् वर रफ्िो र्दया, अिुग्रह, प्रेि र क्षिार्दािप्रनत नवश् वासयोयय हुिुहुन्छ, त्यस गरी र्दोर्को 

निनतत पश् चाताप िगिेहरूलाई सजाय दर्दिे कुरािा पनि उहाैँ नवश् वासयोयय हुिुहुन्छ। 

(२) गन्ती २३:१९ : - परिेश् वर बाइबलिा भएका रफ्िा वचिहरू र प्रनतञाकाहरूप्रनत नवश् वासयोयय हुिुहुन्छ। 

(३) भजिसङ्खग्रह ३३:४-५ : - रफूल ेगिुनहुि ेहरेक कुरािा परिेश् वर नवश् वासयोयय हुिुहुन्छ। सही र न्यायपूणन काि गिन उहाैँ 

िि पराउिुहुन्छ। उहाैँको प्रेि कनहल्य  चुक्र्द ि। 

(४) भजिसङ्खग्रह ३३:१०-११ : - बाइबलिा प्रकट गररएका योजिा र उदे्दश्यहरूप्रनत परिेश् वर नवश् वासयोयय हुिुहुन्छ। 

(५) भजिसङ्खग्रह ४०:१-३,९-१० : - तपाईंलाई र्दलर्दल ेनहलो िाटोको िाडलबाट बचाउि परिेश् वर नवश् वासयोयय हुिुहुन्छ। 

(६) १ कोररन्र्ी १०:१३ : - हरेक परीक्षािा परिेश् वरल ेत्यसबाट उतकिे बाटो बिाइदर्दिुहुन्छ। 

(७) दफनलप्पी १:६ (१ र्सेलोनिके ५:२३-२४) : - परिशे् वर नवश् वासयोयय हुिुहुन्छ र उहाैँल ेतपाईंिा जे कुरा सुरु गिुनभएको 

छ, त्यसलाई पक् क  परूा गिुनहुिछे। 

(८) २ नतिोर्ी २:१३ : - तपाईं परिेश् वरप्रनत अनवश् वासयोयय हुिुहुैँर्दा पनि उहाैँ तपाईंप्रनत नवश् वासयोयय रनहरहिुहुिछे 

(उहाैँको रफ्ि  न्यायिा त्यसो गिुनहुिछे)। 

(९) नहब्र ू१०:२३ : - बाइबलिा रफूल ेप्रनतञाका गिुनहुि ेकुराप्रनत परिेश् वर पूणनरूपिा नवश् वासयोयय हुिुहुन्छ। 

(१०) नहब्र ू११:६ : - परिशे् वरलाई जोनिलो भएर िोज्िे हरेकलाई उहाैँल ेनवश् वासयोययरूपिा इिाि दर्दिुहुिछे। 

(११) नहब्र ू१३:५-६ : - परिशे् वरले तपाईंलाई कनहल्य  छो्िहुुिेछ िर र कनहल्य  त्याय िुहुिेछ ि। 

रराधिा गिुनहोसर 

सिूहको प्रत्येक सर्दस्यलाई रफ्िो बाइबल पर्द प्रयोग गर्दै परिेश् वरको रराधिा गिन लगाउिुहोसर। परिेश् वर रफ्िा 

जिहरूप्रनत गिुनभएको प्रनतञाकाहरूिा पणूनरूपिा नवश् वासयोयय हुिुहुन्छ भन् ि ेनविेर्ताको निनतत पाल पालो उहाैँको रराधिा 

गिुनहोसर। तपाईंको रफ्ि  जीवििा परिेश् वर नवश् वासयोयय हुिभुएकोले गर्दान उहाैँको रराधिा गिुनहोसर। ठूलो सिूहिा अर्वा 

तीि-तीि जिाको सािो सिूहिा परिेश् वरको रराधिा गिुनहोसर। 

 

३ नसकेको कुरा बाै्ँ िहुोसर (२० नििेट)        िान्त सिय 

प्रेररत ८:१-११:१८ 
 

तपाईंलाई तोदकदर्दएको बाइबल िण्ड (प्रेररत ८:१-११:१८) बाट परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा तपाईंल े

नसक् िुभएको कुराहरूिध्ये एउटा कुरा पाल पालो छोटकारीिा बाैँ्िुहोसर (अर्वा परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा 

लेिेको तपाईंको िोटबुकबाट एउटा कुरा पढ्िुहोसर)। 

बोनलरहकेो व्यनिको कुरा ध्यािनसत सुन् िुहोसर, उसको कुरालाई गतभीररूपिा नलिुहोसर र उसलाई स्वीकार गिुनहोसर तर 

उसले बाैँडेको कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 
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४ निक्षा (७० नििेट)                                   सतबन्धहरू 

परुर् र िनहलाहरूबीचकको सतबन्धहरू 
 

यो अध्ययि यस नविेर् नित्रताको सतबन्धको लानग परिशे् वरलाई िनहिा गिे साैँचो चाहिाको पररणाि हो। व्यवहाररक 

प्रयोगहरू केवल यस्ता सुझावहरू हुिर, जसद्वारा तपाईंले रफ्िो सैँस्कृनतिा यसलाई प्रार्निासार् ध्याि दर्दि सक् िुहुन्छ। 

 

 

क. प्रिेिा पिुन र साैँचो इसाई प्रेि 

१. प्रेििा पिुन 

हािी रोिाञ् चकारी स्वच्छन्र्दवार्दको युगिा नजइरहकेा छौ ैँ। अनहलेका िानिसहरू तुरुन्त  एक-अकनसैँग घनिष्ठ सतबन्धको अपेक्षा 

गछनिर। धरे  िािनसहरू यस्तो कुरािा नवश् वास गछनिर, दक जब नतिीहरूबीचको सतबन्ध असल िहसुस हुन्छ र नविेर् गरी जब 

नतिीहरूको िारीररक सतबन्ध सन्तोर्जिक हुन्छ, तब नतिीहरूको व वानहक सतबन्ध राम्रो हुन्छ। तर्ानप, सब  सैँस्कृनतहरूिा 

सतबन्ध नवच्छेर्दको डरलाय र्दो वृनिले गर्दान केवल िारीररक अर्वा भाविात्िक घनिष्ठताल े िात्र रधारभूत पररपूणनता 

ल्याउैँ र्द ि। प्रेििा पिुन भिेको पुरुर् र िनहलबीचको यस्तो दकनसिको प्रेि हो, जसिा नतिीहरूको जीविको सािानजक, 

िारीररक र भाविात्िक क्षेत्रहरूिा एक-रपसप्रनत रकर्मर्त हुन्छिर। त्यसपनछ नतिीहरूल ेएक-अकानप्रनत सपिा र कल्पिाको 

नचत्रहरू बिाउि र्ाल्छिर। अनि नतिीहरू सध ैँ एक-अकानको सार्िा बस् ि अनि एकल ेअकोलाई स्पिन गरररहि चाहन्छिर। 

दकिोर अवस्र्ािा हुैँर्दा तपाईंको िरीरिा नविेर् हिोि नवकास हुैँर्द  गर्दान त्यसको उपनस्र्नत तपाईंलाई िहसुस हुि र्ाल्छ। 

दकिोर अवस्र्ा भएर गजु्रर्द  गर्दान, वयस्क अवस्र्ािा पुय िुभन्र्दा पनहले तपाईं धेर पटक फरक व्यनिहरूसैँग प्रेि सतबन्धिा पिन 

सक् िुहुन्छ। हरेकपटक प्रेििा पिुनहुैँर्दा तपाईंल ेयसरी सोच् िुहुन्छ, एिरेो लानग यही व्यनि रठक हुन्छ! यही व्यनिसैँग ि नववाह 

गिन चाहन्छु!ए तर पनछ, जब तपाईंल े अको राम्रो व्यनि पाउिुहुन्छ, तब पनहलेको व्यनिसैँगको रकर्नण घटेर जान्छ र 

उप्रनतको उते्तनजत भाविा पनि हराउि र्ाल्छ। त्यसपनछ िात्र पनहल ेरफ्िो भाविाल ेतपाईंलाई वहकाएको रहछे भिी पत्ता 

लगाउिुहुन्छ! प्रेििा पिुन भिेको धेर  राम्रो भाविा हो, तर यो िराब पराििनर्दाता हो। भाविाहरूको बारेिा पनहल ेि  भन् ि 

सककर्द ि, अनि यो अनस्र्र र अपररवतनिीय हुन्छ। प्राय: भाविाहरू अको व्यनिप्रनत होइि, स्वयिर तपाईंप्रनत केनन्द्रत हुन्छिर। 

तसर्न, नववाहको सतबन्धिा िहत्वपूणन निणनय गिनको निनतत तपाईंलाई अको िहनल्लि े (नस्र्र) र अपररवतनिीय दकनसिको 

जगको िाैँचो पछन, जसलाई 'अगाप-ेप्रेि' भनिन्छ! 

२. अगाप-ेप्रेि 

'अगापे' ग्रीक िब्र्द हो र यो ियाैँ करारिा 'प्रेि' भन् िे िब्र्दको निनतत धेर पटक प्रयोग गररएको छ। अगापे-प्रेि साैँचो इसाई प्रेि 

हो। परिेश् वरको स्वभाव अगाप-ेप्रेि हो (१ यूहन् िा ४:८)। परिशे् वरल ेहािीलाई अगाप-ेप्रेिले प्रेि गिुनहुन्छ (यूहन् िा ३:१६) र 

उहाैँले हाम्रो नछिेकीलाई अगापे-प्रेिद्वारा प्रेि गि ेरञाका दर्दिहुुन्छ (िकून स १२:३०-३१)। जब परिेश् वरल ेउहाैँको अगाप-ेप्रिे 

हाम्रो हृर्दयिा िन्याउिुहुन्छ, तब हािी पनि अरूहरूलाई यही अगापे-प्रेिद्वारा प्रेि गिन चाहन्छौ ैँ, हािी अरूहरूलाई यही 

अगाप-ेप्रेिले प्रेि गिन सक्छौ ैँ र हािी अरूहरूलाई यही अगाप-ेप्रेिले प्रेि गिछेौ ैँ। 

अगाप-ेप्रेि (इसाई प्रेि) भिेको के हो? (पाठ १४ िा भएको बाइबल अध्ययि हिेुनहोसर) 

अगाप-ेप्रेििा ध यनता, र्दया, सन्तुनष्ट, सहििीलता, निस्वार्न, क्षिा दर्दि ेरत्िा, सत्यता, र्दढृता र इिान्र्दारीताजस्ता कुराहरू 

पर्दनछिर (१ कोररन्र्ी १३:४-८)। अगाप-ेप्रेििा ठूलो निस्र्ार्नपि हुन्छ र यसले रफूप्रनत केनन्द्रत सोच-नवचार रा्र्द ि। अगाप-े

प्रेि अरूको नवकासको निनतत निस्र्ार्नरूपले केनन्द्रत हुन्छ। अगापे-प्रेिल ेअको व्यनिसैँगको सतबन्धबाट केही पाउिको निनतत 

होइि, तर त्यसप्रनत के योगर्दाि गिन सदकन्छ भन् िे हतेुल ेप्रेि गछन। यो प्रेि निस्र्ार्न र बनलर्दािपूणन हुन्छ। अगाप ेप्रेिल ेअको 

व्यनिलाई तो्िे र नबगािे होइि तर नििानण गिे काि गछन। अगापे-प्रेिले अको व्यनिलाई सकेसति उत्ति व्यनि हुिको 

निनतत सहायता गछन। रोिानन्टक प्रेि अनियनन्त्रत रैँधीझ ैँ अनघ बढ्छ, अगाप-ेप्रेिले चाहह रोिानन्टक प्रेि प्रर्दनिि गिन प्रनतक्षा 

गिन सक्छ। प्राय: रोिानन्टक प्रेि एक-र्दईु वर्नसति रटक्छ भि ेअगाप-ेप्रेि तपाईंको चररत्र र जीविको स्र्ायी भाग बिेर लािो 

सियसति स्र्ायी रहन्छ! 



© 2009 DOTA                                        निर्दनेिका पुस्तक २, 'चेलापिको सरुुवात'                                   पृष्ठ सङ्ख्या : 46 
 

िारीररक घनिष्ठता कनहले पनि कुि  पुरुर् र िनहलाबीचको सतबन्धको लक्ष्य हुिुहुैँर्द ि, तर त्यो अगापे-प्रेिको फल हुि ुपछन। 

जब र्दईु जिा व्यनिहरू नववाहको बारेिा कुराकािी गिनको निनतत भेट्ि ेगछनिर, नतिीहरूल ेएक-रपसको सतबन्धलाई स्वस्र् 

ढङ्खगले अगापे-प्रेििा नवकास गर्दलै जािे लक्ष्य बिाउिु पछन। यस्तो सतबन्धिा नतिीहरूले रफ्िा नवचारहरू (र्दढृ नवश् वास र 

अनभप्रायहरू), रफ्िा भाविाहरू (रवेग र ििोवृनत्त) अनि रफ्िा निणनयहरू (इच्छा र रोजाइ) एक-रपसिा अझ धरे  

िात्रािा बाैँ्िेछिर। त्यस गरी नतिीहरूले एक-रपसिा रफ्िा िहत्वपूणन सतबन्धहरू; जस्त : परिेश् वरसैँगको सतबन्ध, रफ्िा 

रिा-बाबुसैँगको सतबन्ध र रफ्िा नित्रहरूसैँगको सतबन्धको बारेिा पनि बाैँ्िेछिर। कुि  परुुर् र िनहलाल ेसतबन्ध रा्र्दा 

यस दकनसिले एक-रपसिा अगाप-ेप्रेि नवकास गिुनको उदे्दश्य भिेको परिेश् वरले उिीहरूलाई व वानहक सतबन्धिा जो्ि 

चाहिुहुन्छ, दक चाहिुहुन् ि भिी पत्ता लगाउिु हो। स्वस्र् अगाप-ेप्रेिको सतबन्धको िनतजा भिेको साैँचो नित्रता र साैँचो 

निस्वार्न घनिष्ठता हो (पाठ १६ िा भएको बाइबल अध्ययि हिेुनहोसर)। 

 

 

ि. कस सैँग नचिजाि गिुन 

१. नवश् वासीहरूबीचको नित्रता 

सतपूणन िािवजानत र िािवीय जीवि परिशे् वरको िजरिा पनवत्र र िूल्यवाि छ। चाह ेहािी काि गरौ ैँ, अध्ययि गरौ ैँ, िेल 

िेलौ ैँ, िण्डली जाऔ ैँ अर्वा नित्रहरूलाई भेटौ ैँ, यसल े कुि  ितलब रा्र्द ि। ती कारणहरूल े गर्दान, हाम्रो इनन्द्रयहरू र 

अवसरहरूलाई प्रयोग गिे हाम्रो तररकाले हािी को हौ ैँ अनि हािी के गर्दनछौ ैँ, त्यसिा ठूलो प्रभाव पार्दनछ। हािीले गि े

नवचारले (सत्य अर्वा झूट) हािीले िहसुस (अर्वा अिुभव) गि े कुरािा ठूलो प्रभाव पाछन। हािील ेकसरी िहसुस गर्दनछौ ैँ 

भन् िे कुराले हािील ेकसरी लगुा लगाउैँछौ ैँ र व्यवहार गर्दनछौ ैँ, त्यसिा ठूलो प्रभाव पार्दनछ। हाम्रो रत्िाको अवस्र्ाले हािील े

अरू िानिसहरूसैँग गि ेसञ् चार र सतबन्धिा ठूलो असर पाछन। हािील ेकसरी नवचार गर्दनछौ ैँ अनि कसरी िहसुस गर्दनछौ ैँ भन् ि े

कुरािा  ठूलो असर िपरीकि हािीले हाम्रो िरीरिा केही कुराहरू गिन सक्र्द िौ ैँ। 

नवश् वासीहरू (इसाईहरू) बीचको नित्रतािा नतिीहरूले एक-अकानप्रनत नवश् वासीहरू 

(इसाई र्दाजुभाइ तर्ा दर्दर्दीबनहिीहरू) जस्त  सतबन्ध रा्छिर! नवश् वासीहरूल ेएक-

अकानसैँग ठूलो पररवारको सर्दस्यहरूझ ैँ सतबन्ध रा्छिर। नवश् वासीहरूबीचको 

नित्रताको सतबन्ध नववाह गिे र्दनृष्टकोणल ेर व वानहक सतबन्धिा पनि रहन्छ! नविेर् 

नित्र बिेििर भि े नतिीहरू जीविभरर ि  एक-अकानप्रनत ख्रीष्टिा र्दाजुभाइ अर्वा 

दर्दर्दीबनहिीको रूपिा रहन्छिर। 

नवश् वासीहरूबीचको स्वस्र् नित्रताको सतबन्धहरूको उदे्दश्य एकले अकोलाई नििानण 

गिुन र पनछ त्यसद्वारा िण्डली  नििानण गिुन हो। त्यसको उदे्दश्य कनहल्य  एकल े

अकोलाई तो्िु वा नबगािुन होइि। प्राय: त्यस्ता सािान् य नित्रताको सतबन्धहरूबाट 

ि  नविेर् नित्रताको सतबन्धहरू निनस्कन्छिर। नवश् वासीहरूको त्यस्तो नित्रताको 

सतबन्धहरूिा अरू नवश् वासीहरूप्रनत र्ुप्र  नजतिेवारीहरू रहकेा हुन्छिर। 

 नवश् वासीहरू (इसाईहरू) भएको कारणल ेगर्दान हाम्रो रफूप्रनत नजतिवेारीहरू हुन्छिर 

हािीले ियाैँ जन्ि पाएको हुि पछन (यूहन् िा ३:३-८), हािील े परिेश् वरको इच्छा िोज्ि पछन (िकून स ३:३१-३५) र हािील े

ख्रीष्टलाई उहाैँको चेला बिेर उहाैँलाई पछ्याउि  पछन (लूका ९:२३-२६)। 

 नवश् वासीहरू (इसाईहरू) भएको कारणल ेगर्दान हाम्रो एक-अकानप्रनत नजतिवेारीहरू हुन्छिर 

बाइबले भन्र्दछ, दक हािील ेयसरी हिेुनपछन तादक पापपूणन र अनवश् वासी हृर्दयले हािीलाई जीनवत परिेश् वरबाट टाढा ल जाि 

िपाओसर (नहबू्र ३:१२-१५)। सतबन्धहरूिा इसाई प्रेि र्देिाउि र हाम्रा गनतनवनधहरूिा असल कािहरू गिनको निनतत हािील े

एक-अकानलाई प्रोत्साहि दर्दिुपछन (नहबू्र १०:२४-२५)। एक-अकानलाई निक्षा दर्दिपुछन अनि हप्काउिु पछन (कलस्सी ३:१६)। 

एक-रपसिा तकन -नवतकन  गिुनपछन र इसाई नवश् वासको िानतर सैँग  र्द:ुि भोय िुपछन (दफनलप्पी १:२७,२९)। अनि हािील े

नवपरीत नलङ्खगी िानिसहरूलाई पूणन िुितािा व्यवहार गिुनपछन (१ नतिोर्ी ५:१-२)। 

परिशे् वर 

 

 

 

र्दाजुभाइ 

केटा-सार्ी 

पनत 

दर्दर्दीबनहिी 

केटी-सार्ी 

पत् िी 
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 नवश् वासीहरू (इसाईहरू) भएको कारणल ेगर्दान नवश् वासप्रनत इिान्र्दर िहुि ेिानिसहरूप्रनत हाम्रो नजतिवेारीहरू हुन्छिर 

िराब िानिसहरूलाई हािील े हटाउिु पछन (नहतोपर्देि ४:१४-१५, एदफसी ५:७ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। इिान्र्दार िहुिे 

र्दाजुभाइ तर्ा दर्दर्दीबनहिीहरूलाई हािील ेटाढा रा् िुपछन (२ र्ेसलोनिके ३:६; १ कोररन्र्ी ५:९-१३)। 

 बाइबलिा भएका इसाई नित्रताका केही नविरे्ताहरू 

साैँचो नित्रहरू परिेश् वरको पनि नित्रहरू हुिर (याकूब ४:४)। नित्रहरू बुनििािसैँग हह्छिर (नहतोपर्देि १३:२०)। नित्रहरूले 

सल्लाह-सुझाव दर्दिे अनि नलि ेगछनिर (नहतोपर्देि २७:५६,९-१०,१७)। नित्रहरूल ेरफ्िो जीवि एक-अकानको निनतत अपनण 

गछनिर, जीनवकाको निनतत एकल ेअकानलाई परिेश् वरको िापर्दण्डिा पुय ि िानर् तान्छिर, र परिेश् वरबाट रफूल ेजे नसकेको छ, 

सो कुरा िुल्ला भएर एक-रपसिा बाैँ्िे गछनिर (यूहन् िा १५:१३-१५)। 

२. नवश् वासीहरूको बीचिा नित्रता नवकास गि ेव्यवहाररक सझुावहरू 

यदर्द तपाईंको सैँस्कृनतले िागी-नववाहलाई सिर्नि गछन भि ेतपाईंको िण्डलीको अगुवाहरूलाई (यदर्द सतभव छ भि ेरिा-

बुबाको सहकायनद्वारा) तपाईंको नववाहको लानग उपयुि जोडी िोज्ि लगाउिुहोसर। अनि नववाह भएपनछ तपाईंले एक-

रपसिा स्वस्र् नित्रता नवकास गर्द ैल जािुपछन। 

यदर्द तपाईंको र्देिको सैँस्कृनतले जवाि परुुर् र िनहलालाई एक-रपसिा स्वस्र् ढङ्खगिा हलेिेल र सहकायन गिन अिुिनत 

दर्दन्छ भिे तलका कुराहरूल ेनववाहभन्र्दा पनहले इसाई पुरुर् र िनहलाबीचिा स्वस्र् नित्रता नवकास गिन सहायता गिछे। 

 इसाईहरूको सिहूिा सहभागी हुिहुोसर 

तपाईंल े इसाईहरूको सिूहिा र्ुप्र  पुरुर्हरू र िनहलाहरूसैँग नित्रता नवकास गररसकेपनछ िात्र एउटा इसाई सार्ी अको 

इसाई सार्ीभन्र्दा के-के कुराहरूिा फरक छ भिी छुट्याि सक् िुहुिछे। त्यसरी इसाई सार्ीहरूको सिूहिा रहरे तपाईं 

रनत्िकरूपिा बढ्र्द गर्दान र फरक-फरक इसाई दक्रयाकलापहरूद्वारा सेवा गर्दैजाैँर्दा, तपाईंल ेएउटा इसाई सार्ी र अको इसाई 

सार्ीको बीचिा भएका नतिीहरूका बनलया पक्षहरू र किजोर पक्षहरू तुलिा गिन सक् िुहुिछे। एक-अकोको व्यनित्व, चररत्र 

जान् ि र एक-अकानप्रनत र अरूहरूसैँगको सतबन्धिा पाि ेप्रभाव र्ाहा पाउि सिय र उिीहरूसैँगको सङ्खलय िताको िाैँचो पछन। 

 इसाई सिहूनभत्र रहरे कुरा गिन र रफूसैँग भएका र्ोकहरू बाै्ँ ि सक् िुहोसर 

परिेश् वरसैँग तपाईंको सतबन्धको बारेिा कुरा गिुनहोसर र बाइलका सत्यताहरू एक-रपसिा छलफल गिुनहोसर। यदर्द तपाईंल े

यस्ता कुराहरू इसाई सिूहिा रहरे गिुनहुन्छ भिे नववाहपनछ पनि यसलाई निरन्तर रफ्िो जीवििा अभ्यास गिुनहुिछे। 

 इसाई सिहूजस्तो भएर सैँग  काि गिुनहोसर 

बाइबल अध्ययि सिूह, प्रार्निा सिूह, बाल-बानलकाहरूलाई नसकाउिे काि र जवाि सङ्खगनत जस्ता रनत्िक 

दक्रयाकलापहरूिा भाग नलिुहोसर। त्यस गरी िेलकुर्दको सिूह, सैँग  बसेर िािा िाि े अनि सिूहिा ि  बानहर कत  घुत ि 

जािेजस्ता सािानजक दक्रयाकलापहरूिा पनि भाग नलिुहोसर। 

 

 

ग. सही व वानहक जोडी छान् ि परिेश् वरको इच्छा पत्ता लगाउिे सात नसिान्तहरू 

नवपरीत नलङ्खगी नित्रसैँग नविेर् सतबन्ध नवकास गिे निणनय नलिुभन्र्दा पनहले तपाईंल ेरफ्िो जीवििा केही निक  िहत्वपूणन 

निणनयहरू गिुनपि ेहुन्छ। यहाैँ दर्दइएका सात वटा निणनयहरू बाइबलिा रधाररत छिर। 

१. सब भन्र्दा पनहल ेतपाईं नववाह गिन चाहिहुुन्छ अर्वा चाहिहुुन् ि- निणनय गिुनहोसर 

नववाह गिुनको फाइर्दाहरू र अनववानहत रहिकुो फाइर्दाहरू के-के हुिर? 

१ कोररन्र्ी ७:१-७,३२-३५ (उपर्देिक ४:९-१२; यि या ५४:१-५; ित्ती १९:१०-१२) पढ्िहुोसर। 

रटप्पणी - अनववानहत रहिुको फाइर्दा भिेको तपाईं अनवभानजतरूपिा येि ूख्रीष्टप्रनत र संसारिा परिेश् वरको राज्य नवस्तार 

गिे कािप्रनत पूणनरूपिा सिर्मपत हुि सक् िुहुन्छ। िारीररक सन्ताि िहुि ेिानिसहरूले धेर  रनत्िक सन्ताि प्राप् त गिन सक्छिर! 
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अनववानहत रहिुको बेफाइर्दाहरू चाहह सतभानवत एक्लोपि, िाैँचो परेको सियिा सहयोगी िपाउिु र काि उते्तजिाले जल्ि ु

रदर्द हुिर। 

सतभानवत प्रयोग - तपाईंले परिेश् वरसैँग भएर केही सियसति अनववानहत रहिे निणनय गिन सक् िुहुन्छ, तादक उि सियिा 

तपाईं रनत्िक र भाविात्िकरूपिा पररपक् वतािा बढ्ि सक् िहुुन्छ सार्  केही िहत्वपूणन इसाई तानलिहरू अर्वा सेवकाइिा 

िहत्वपूणन अिुभव हानसल गिन सक् िुहुन्छ। पनछ परिशे् वरले तपाईंलाई नववाहको निनतत अगुवाइ गिुनहुैँर्दा, तपाईं रफ्िो 

जीवििा निक  पररपक् व र अिभुवी भइसक् िुभएको हुिेछ। परिेश् वरल ेरफ्िो राज्यको केही नविेर् काि गराउिको निनतत 

केही इसाईहरूलाई सतपणून जीविभरर अनववानहत रहिको निनतत बोलावट दर्दिुहुन्छ। 

२. केवल नवश् वासीसैँग (इसाईसैँग) नववाह गि ेनिणनय गिुनहोसर 

दकि इसाईल ेअको इसाईसैँग िात्र नववाह गिुनपछन? 

२ कोररन्र्ी ६:१४ र्देनि ७:१ सति पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - इसाईले अको इसाईसैँग िात्र नववाह गिून भिी बाइबलले रञाका गर्दनछ (१ कोररन्र्ी ७:३९; २ कोररन्र्ी ६:१४-

७:१)। अनवश् वासीले नवश् वासीलाई येि ूख्रीष्टिा रािेको नवश् वासबाट तािेर टाढा ल जाि सक्छ (व्यवस्र्ा ७:३-४)। व वानहक 

सतबन्ध येि ूख्रीष्ट र इसाई िण्डलीबीचको सतबन्धको र्दशृ्य तस्वीर हुि र त्यसलाई घोर्णा गिन अनभप्रेररत हुिुपछन। तसर्न, 

हरेक इसाई नववाहिा येिू ख्रीष्ट र इसाई िण्डलीको रर्दर-इितको लानग जोनिििा परेको हुन्छ (एदफसी ५:२२-२५)। 

प्रयोग - कुि  व्यनिलाई नववाहको र्दनृष्टकोणले भेट् िे र कुरागिन निणनय गिुनभन्र्दा पनहले त्यो व्यनि साैँचो (ियाैँ-जन्ि पाएको) 

इसाई हुिुपछन। 

३. रफूल ेराम्रोसैँग नचिकेो र जािकेो व्यनिसैँग िात्र नववाह गि ेनिणनय गिुनहोसर 

त्यो व्यनि वास्तविा कस्तो छ भिी व्यवहाररकरूपिा पत्ता लगाउि तपाईं के गिन सक् िुहुन्छ? 

नहतोपर्देि २७:१९,२३ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - नविेर्गरी उि व्यनिको हृर्दय र रनत्िक अवस्र्ा र्ाहा पाउिु तपाईंको लानग िहत्वपूणन हुन्छ। रफूल ेराम्रोसैँग 

िजािेको व्यनिसैँग नववाह गि ेकुरा कनहले पनि िसोच्िुसर। 

सतभानवत प्रयोगहरू - इसाईहरूको सिूहिा हुिे सङ्खगनतहरूिा सहभागी हुिुहोसर। एक-रपसिा कुरा गिन र रफूसैँग भएका 

कुराहरू बाैँ्ि नसक् िुहोसर। सिूहिा रहरे सैँग  काि गिुनहोसर। त्यसो गर्दानिेरर नविेर्गरी यी नविेर्ताहरूलाई ध्याि दर्दिुहोसर। 

- के उसले (कटा अर्वा केटीले) िलाई परिेश् वरसैँग (ख्रीष्टसैँग) र अरू िानिसहरूसैँग सतबन्ध स्र्ानपत गिन प्रेररत गछन? 

- के उसल ेिेरो जीवििा राम्रो प्रभाव पारेको छ, जसल ेिलाई िरेो जीवििा राम्रोसैँग काि गिन सहायता गछन? के उसल े

िलाई िरेो जीवि रिन्र्दिय, अर्नपणून र सृजिात्िक बिाउि सहायता गछन? के उसल े िलाई राम्रोसैँग व्यवहार गिन 

सहायता गछन? के उसले िलाई कनहले पनि पाप किनिा तान्र्द ि? के उसल ेिलाई येि ूख्रीष्टको िापर्दण्डनतर िानर् उठाउैँछ?  

- के उसले िरेो कुरा सुन्छ अनि िलाई गतभीररूपिा स्वीकार गछन? 

- के ि िाैँचो परेको बेलािा साैँचो सल्लाह र सहायता पाउिको लानग उकहाैँ जाैँर्दा ऊ त्यसको निनतत उपलब्ध हुि सक्छ? 

- के ि उसलाई रफ्ि  सतझेर उसैँग अवस्र्ाअिुसार हास् ि, रुि र गतभीर कुराकािी गिन सक्छु? 

- के ऊ इिान्र्दार, निष्ठावाि र वफार्दार छ? के उसल ेसध ैँ िसैँग साैँचो बोल्छ र िभएको कुराको झूटा बहािा वा िाटक गरै्दि? 

- के उसल ेरफ्िो वा उसको सार्ीहरूको कुरा िलाई बाैँ्ि सक्छ? के उसल ेिलाई अरू सार्ीहरूसैँगको उसको सतबन्धबाट 

कनहल्य  अलग गर्दैि? के उसल ेिलाई अरू िानिसहरूसैँगको स्वस्र् सतबन्धिा डोर् याउैँछ? 

४. रत्ि-सयंि भएक व्यनिसैँग िात्र नववाह गि ेनिणनय गिुनहोस 

परुुर् र िनहलाबीचको सतबन्धिा परिशे् वरल ेरत्ि-संयिको बारेिा के भन् िहुुन्छ? 

नहबू्र १३:४ पढ्िुहोसर (पाठ १८ िा भएको बाइबल अध्ययि हिेुनहोसर) । पत्ता लगाउिुहोसर र छलफल गिुनहोसर। 

रटप्पणी - रत्ि-संयि भिेको परिेश् वरसैँगको असल सतबन्धको फल हो (गलाती ५:२२-२३)। रत्ि-संयि भिेको नवपरीत 

नलङ्खगी व्यनिसैँगको सतबन्ध र यौि-ि नतकतासैँग सतबनन्धत सब  कुराहरूिा िभ  िहुि े अनत रवश्यक चररत्र हो। अनहल े

तपाईंल ेरफ्िो जीवििा जे रोप् िुहुन्छ, पनछ गएर जीवििा त्यस को कटिी गिुनहुन्छ (गलाती ६:७-८)! 



© 2009 DOTA                                        निर्दनेिका पुस्तक २, 'चेलापिको सरुुवात'                                   पृष्ठ सङ्ख्या : 49 
 

सतभानवत प्रयोगहरू - हरेक दकनसिको यौिजन्य अि नतक दक्रयाकलाप र र्दवु्यनवहारलाई अलग गिुनहोसर। तपाईंले जे हिेुनहुन्छ, 

त्यसिा रफ्िा रैँिाहरूप्रनत रत्ि-संयि अपिाउिुहोसर; तपाईंले जे नवचार गिुनहुन्छ, त्यसिा रफ्िो सिझप्रनत रत्ि-संयि 

अपिाउिुहोसर; तपाईंल े छुि े कुराहरूप्रनत रफ्िा हातहरूिा रत्ि-संयि अपिाउिुहोसर। नववाहपूवन कुि  पनि हालतिा 

यौिदक्रया िगिे अनि व वानहक सतबन्धभन्र्दा बानहर यौि सतबन्ध िरा् िे कुरािा गतभीर भएर परिेश् वरसैँग व्यनिगत करार 

बाैँध् िुहोसर (नहबू्र १३:४)। रफ्िो भनवष्यको जीविसार्ी पनवत्र, रर्दरयोयय र कनहले पनि अरू सांसाररक धिनको जस्तो काि 

वासिाको अनभलार्ा िरा् िे व्यनि प्राप् त गिन परिेश् वरले तपाईंलाई रञाका गिुनहुन्छ (१ र्ेसलोनिके ४:१-८)। रफ्िो जीवि 

सार्ीलाई कनहले पनि कुटनपट गि े र चोट पुर् याउिे िगिुनहोसर। तपाईंको नवपरीत नलङ्खगी सार्ीसैँगको सतबन्धिा स्वस्र् 

बाइबलीय सीिाहरू नििानण गिुनहोसर। 

५. जीवििा सिाि लक्ष्यहरू भएको व्यनिसैँग िात्र नववाह गि ेनिणनय गिुनहोसर 

दकि जीवििा सिाि िालको उदे्दश्यहरू हुि ुिहत्वपणून छ? 

रिोस ३:३ पढ्िुहोसर। पत्ता लगाउिुहोसर र छलफल गिुनहोसर। 

रटप्पणी - जीवििा उस्त  लक्ष्यहरू भएििर भि ेतपाईं कनहल ेपनि उि व्यनिसैँग सैँग  रहरे एउट  दर्दिािा हह्ि सक् िुहुन् ि 

(रिोस ३:३)। हरेक इसाईको जीविको लक्ष्यहरू यी र्दईु कुराहरू हुिुपछन भिी येि ू ख्रीष्टले नसकाउिुहुन्छ: पनहलो 

परिेश् वरको राज्य (तपाईं हृर्दयिा उहाैँको राजत्व) र उहाैँको धार्मिकता (उहाैँले नसकाउिुहुिे कुरा ठीक छ भिी पछ्याउि)ु 

िोजी गिुन, जसको अर्न परिेश् वरको िनहिा िोज् िु हो (रोिी ११:३६) र र्दोस्रोचाहह िि र उदे्दश्यको एकतािा रही इसाई 

नवश् वासको लानग एकसार् रहरे सङ्खघर्न गिुन हो (दफनलप्पी १:२७; २:२-४)। 

सतभानवत प्रयोगहरू - तपाईंको इसाई सिहूिा कुि-कुि िानिसहरूसैँग तपाईंसैँग निल्ि ेजीविको सिाि लक्ष्यहरू छिर भन् िे 

कुरािा ध्याि दर्दिुहोसर। अरू इसाईहरूसैँग सोची-सतझीकि तपाईंको र उिीहरूको जीविको लक्ष्यहरू र चाहिाहरूको बारेिा 

कुराकािी गिुनहोसर। अनहलेर्देनि ि  तपाईंको जीविको लक्ष्यहरूको पछानड लाय िुहोसर। 

६. रफ्िो जीविको नवगतको अैँध्यारो पक्षलाई ठीक बिाइसकेको व्यनिसैँग िात्र नववाह गि ेनिणनय गिुनहोसर 

दकि तपाईंको नवगतका अैँध्यारो पक्षलाई ठीक पाि ेकुरा अनत िहत्वपणून छ? 

प्रस्र्ाि २०:५-६ िा भएको नसिान्त पढ्िुहोसर। २ ििूएल ११:२-४,१५,२७ लाई २ ििूएल १३:१०-१४ सैँग तुलिा 

गिुनहोसर। २ इनतहास २२:२-४ िा प्रर्दिनि गररएको नसिान्त पढ्िुहोसर। २ इनतहास २५:२ लाई २६:४ सैँग तलुिा गिुनहोसर। 

रटप्पणी - प्रस्र्ाि २०:५-६ िा नसकाइएको नसिान्त तपाईं र तपाईंको रिा-बुबाबीचिा सिाधाि िगररएका सिस्याहरूको 

बारेिा हो, जुि तपाईंको र्दाजुभाइ, दर्दर्दीबनहिी, नित्रहरू, निक्षकहरू र सहपाठीहरूसैँग पनि िेल िािसक्छ। त्यस्ता 

सिस्याहरूको साििा गरी सियिा ि  सिाधाि गररएि भिे पनछ गएर त्यो तपाईंको जीवि र व वानहक सतबन्धिा पनि 

सिस्या हिजान्छ! 

पररवारिा तपाईंको रिाबुबासैँगको गलत सतबन्धल े कसरी पनछ गएर तपाईंको पाररवाररक सतबन्धहरूिा प्रभाव पािन 

सक्छ? कुि  परुुर् वा िनहलाले रफ्िा रिाबाबुसैँग पनहले जसरी व्यवहार ग्यो, पनछ गएर नतिीहरूल ेअरू िानिसहरूसैँग 

पनि त्यसरी ि  व्यवहार गिे सतभाविा रहन्छ। कुि  िानिसले पनहले रफ्िी रिासैँग जसरी व्यवहार ग्यो, त्यसरी ि  उसले 

पनछ रफ्िी पत् िीलाई व्यवहार गि ेसतभाविा रहन्छ। अनि कुि  िनहलाल ेपनहल ेरफ्िो बुबासैँग जसरी व्यवहार ग्यो, 

त्यसरी ि  पनछ उसल ेरफ्िो लोय िेसैँग व्यवहार गिे सतभाविा रहन्छ। 

कुि  व्यनिले रफ्िो नवरुििा िराबी गिे अको व्यनिलाई क्षिा कर्दर्द ि भिे परिशे् वरले पनि उसलाई क्षिा गिुनहुन् ि (ित्ती 

६:१४-१५)। क्षिा िदर्दिे व्यनि तीतोपिल ेभररन्छ, र उसले रफू वररपररका सब  िानिसहरूलाई पनि र्दनुर्त (अिुि) पार्दनछ 

(नहबू्र १२:१५)।  

पुरािो सिस्याको कारण र त्यसको िराब पररणािलाई साििा गरेर राम्रोसैँग सिाधाि गिुन रवश्यक हुन्छ! तोनडएका 

सतबन्धहरू पुिर्ाननपत गररि ुपछन। चोट लागेका भाविाहरू निको पाररिु पछन। नवगतिा गररएका अन्धकारपणून पापलाई क्षिा 

गिन, तोनडएको हरेक सतबन्धलाई पुिर्ाननपत गिन अनि हरेक चोटलाई निको पािनको निनतत परिेश् वरको अिुग्रह प्रिस्त छ। 

परिेश् वरको अिगु्रहले तपाईंलाई रनत्िकरूपिा वृनि हुि र भाविात्िकरूपिा स्वस्र् बिाएर पररपक् व तुल्याउि सहायता 

गिछे। 
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७. सही सिय रएपनछ िात्र नववाह गि ेनिणनय गिुनहोस 

नववाहको निनतत सही सियसति प्रनतक्षा गिुन कनत िहत्वपणून छ? 

उपर्देिक ३:५; ८:५-६ पढ्िुहोसर (उत्पनत्त २९:२०; १ कोररन्र्ी ७:९)। 

रटप्पणी - पृ्वीिा हरेक कुराको सिय छ। अैँगालो हाल्िे सिय छ अनि अैँगालोबाट अलग हुिे पनि सिय छ। बुनििाि 

हृर्दयल ेनवपरीत नलङ्खगी व्यनिसैँग ठीक सियिा ठीक तररकाले सतबन्ध रा् ि जान्र्दछ। परिशे् वरिानर् भरोसा रा् िे व्यनिल े

परिेश् वरल ेसही कुराहरू सही सियिा हुि दर्दिुहुिेछ भिरे पनि भरोसा गर्दनछ। साैँचो प्रेि नधरजी हुि ेभएकोल ेनववाहको 

निनतत प्रनतक्षा गिन सक्छ (१ कोररन्र्ी १३:४)। 

सतभानवत प्रयोगहरू - पनहल े तपाईंल े रफ्िो पढाइ सकाउिु पिेछ। त्यसपनछ तपाईंल ेरफू रर्मर्करूपिा स्वतन्त्र हुिे 

कुरालाई ध्याि दर्दिपुछन। त्यसपनछ नववाह गिुनभन्र्दा पनहले तपाईंल ेरफ्िो काि अर्वा सेवकाइिा अझ धेर  व्यवहाररक 

अिुभव हानसल गिुन राम्रो हुन्छ। केही सैँस्कृनतहरूिा नववाहको अिुिनत पाउिको लानग र्दबु  पक्षका रिा-बाबुलाई प्रिस्त 

सिय दर्दिुपि ेहुन्छ। 

जेजस्तो भए तापनि इसाई केटा र केटील ेरफूलाई यौि दक्रयाकलापिा नियन्त्रण रा् ि धेर  गाह्रो भयो भि ेनववाह गिुन ि  

असल हुन्छ (१ कोररन्र्ी ७:९)। तर यो कुरा यार्द रा् िुहोसर, दक एकपटक गरेको नववाह जीविभररको लानग हो (िलाकी 

२:१४-१६)! 

 

 

घ. तपाईं प्रेििा पिुनहुैँर्दा रवश्यक पिे व्यवहाररक सुझावहरू 
 

तपाईं कस सैँग प्रेििा पर्दान, पनहल ेतपाईंको भाविाहरू र वास्तनवकतालाई अलग गरेर हिेुनहोसर। केटीको बानहरी सुन्र्दरता 

अर्वा केटाको बानहरी रूपरङ्खगबाट तपाईंको भाविाहरू उते्तनजत भएका हुिर, दक साैँच् च  तपाईंलाई उि व्यनिको व्यनित्व 

र चररत्र िि पछन? हतार गरेर बाटो नबराउि ुहुैँर्द ि भिी बाइबलल ेचेताउिी दर्दन्छ (नहतोपर्देि १९:२-३) र त्ससको सार्  

वास्तनवकताहरूको िोजतलास गिन पनि बाइबलले रग्रह गर्दनछ (उपर्देिक ७:२५-२६)। त्यसकारण नववाहको र्दनृष्टकोणल े

कुि  व्यनिको िनजक जािुभन्र्दा पनहले तलका कािहरू गिुनहोसर। 

१. उि व्यनिको बारेिा परिेश् वरसैँग प्रार्निा गिुनहोसर  

यदर्द तपाईंले िि पराएको व्यनि परिेश् वरको इच्छाअिुसारको हो भिे उसलाई साैँचोरूपिा जान् ि र प्रेि गिनको निनतत 

परिेश् वरसैँग सहायता िाय िुहोसर। त्यो उहाैँको इच्छाअिुसारको होइि भिे उप्रनतको तपाईंको भाविाहरू घटाइदर्दिुहोसर भिी 

भन् िुहोसर। तपाईंल ेरफ्िो भाविाहरूभन्र्दा अरू कुराहरू हिेन सकेको होसर भिी प्रार्निा गिुनहोसर। 

२. उि व्यनिलाई जान् ि िोज्िहुोसर 

रफूल े िि पराएको व्यनिलाई रफ्िो भाविा प्रकट िगरीकि नवनभन् ि सिूहको दक्रयाकलापहरू र पररनस्र्नतहरूिा 

सहभागी हुिुहोसर। त्यनतबेला उि व्यनिलाई अवलोकि गिुनहोसर र सुन् िुहोसर। उि व्यनिको परिशे् वरसैँग (ख्रीष्टसैँग), अरू 

िानिसहरूसैँग र रफ सैँग कस्तो सतधन्ध छ भिी पत्ता लगाउिुहोसर। उसको व्यनित्व, चररत्र, किजोर पक्षहरू र तपाईं अनि 

अरूहरूिानर् उसको प्रभाव कस्तो छ भिी पत्ता लगाउिुहोसर। उसैँगको सतबन्धिा बढ्र्द  गएपनछ िात्र उसको राम्रो प्रभाव 

तपाईंल ेजान् ि सक् िुहुन्छ। उर्दाहरण: जब नतिल ेउसलाई बर्दला नलिबाट रोदकिर (१ ििूएल २५:३२-३४); अर्वा उसल े

नतिलाई इसाई चररत्रिा प्रफुल्ल बिाउैँछ (एदफसी ५:२६-२७)। 

३. उि व्यनिको बारेिा सल्लाह िाय िुहोसर 

सल्लाह नलिको निनतत यस्तो पररपक् व व्यनि छान् िुहोसर, जसको ख्रीष्टसैँग घनिष्ठ सतबन्ध छ र उसले तपाईंहरू र्दबु  जिालाई 

राम्रोसैँग नचिेको छ (नहतोपर्दिे १९:२०-२१)। उि व्यनिबाट यस्ता त्यहरू प्राप् त गिुनहोसर तादक तपाईंको भाविाहरू 

वास्तनवकता रधाररत हो दक होइि छुट्याउि सदकयोसर। 
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४. अनवश् वासी व्यनिसैँग कनहल्य  घतु ि िजािहुोसर 

केही कारणवि तपाईं अनवश् वासी व्यनिसैँग प्रेििा पिुनभयो भिे एक्ल  उसैँग बानहर घुत ि िजािुहोसर र सब  पररनस्र्नतहरूिा 

तपाईंल ेउसैँग र्दरूी कायि रा् िुहोसर। उि व्यनिलाई इसाई कायनक्रिहरूिा नििन्त्रणा गिुनहोसर, रफ्िो इसाई सार्ीहरूसैँग 

पररचय गराउिुहोसर र उसलाई ख्रीष्टिा नजत् िे कोनसस गिुनहोसर। रफूले व्यनिगतरूपिा चासो रािेको त्यस्तो अनवश् वासी 

व्यनिसैँग सध ैँ सिूहिा भेटघाट गिुन हरेक र्दनृष्टकोणले असल हुन्छ। 

 

 

ङ. व वाहको निनतत सतबन्ध नवकास गिे व्यवहाररक सियहरू 
 

छलफल गिुनहोसर - नववाहको र्दनृष्टकोणिा नवपरीत नलङ्खगी व्यनिलाई जान् ि र िनजकहुिको निनतत असल िागनर्दिनक के हुि 

सक्छ? 

रटप्पणी - सतबन्ध नवकास गिनको लानग व्यवहाररक सुझाव र िागनर्दिनि यी तीि व्यवहाररक तहहरूिा हिेुनपछन: नचिजाि गि े

सिय, प्रणय-याचिा गिे सिय र िगिी गिे सिय। यी प्रत्येक सियको स्पष्ट सुरुवात र स्पष्ट अन्त हुन्छ, र त्यसको लक्ष्यिा 

पुय िको निनतत स्पष्ट लक्ष्य र स्पष्ट व्यवहाररक तहहरू हुन्छिर। 

१. नचिजािको सतबन्ध अर्वा अवनध 

नचिजािको सतबन्धको अर्न 

'नचिजाि' भिेको घनिष्ठ िभईकि एक-अकानसैँग गररि ेसाधारण सतबन्ध हो। 

नचिजाि गिुनको अनन्ति लक्ष्य 

तपाईंल ेउि सतबन्धलाई निरन्तरता दर्दि चाहिुहुन्छ दक चाहिुहुन् ि भिी निणनय गिन पयानप् त वास्तनवक त्यहरू जतिा गिुन 

यसको लक्ष्य हो। 

नचिजािको लानग गररि ेपहुैँच 

जब तपाईं कुि  व्यनिप्रनत साैँचोरूपिा चासो रा् िुहुन्छ अर्वा जब तपाईं कस सैँग प्रेििा पिुनहुन्छ, तब तपाईंल ेयी कुराहरू 

गिन सक् िुहुन्छ: 

 तपाईंल ेरफ्िो प्रेिको भाविाहरू र साैँचो इसाई प्रेिको नभन् ितालाई छुट्याउिुहोसर। 

 तपाईं र अको व्यनिलाई नचन् ि ेव्यनिसैँग उनचत सल्लाह िाय िहुोसर। 

 केटा अर्वा केटी एक-अकानसैँग नचिजाि गिन राजी-िुसी छ दक छ ि भिी सोध् िुहोसर (केही सैँस्कृनतहरूिा केटील े

त्यसप्रकारको नित्रतािा चासो कनहले पनि र्देिाउैँ दर्दििर)। 

 यदर्द उिीहरू त्यसिा िञ् जुर भएिा भेटघाटको निनतत एउटा निनश् चत सिय र सावनजनिक स्र्ाि निलािुहोसर; जस्त : 

एक-रपसिा नचिजाि र पररचय गिनको नितत कुि  रेस्टुरेण् टिा हप् ताको एकपटक छ िनहिासति नियनित भेट्िे 

वातावरण निलाउिुहोसर। 

नचिजाि र पररचय गि ेअवनधिा गिुनपि ेव्यवहाररक दक्रयाकलापहरू 

 एकले अकोलाई सकेसति राम्रोसैँग जान् ि ेकोनसस गिुनहोसर। एकले अकोको बारेिा परिशे् वरसैँगको सतबन्ध, उसको 

इसाई र्दढृ नवश् वासहरू, उसको इच्छा-रकंक्षाहरू र नवनिष्ठपि वा अिौठोपि रदर्द। 

 उि अवनधिा रत्ि-संयिको सतबन्धिा ध्याि दर्दिुपि ेकेही व्यवहाररक पक्षहरू यी हुिर: 

िारीररक सतपकन  (स्पिन) िगिुनहोसर - केटा-केटीले एकरपसिा िाररररक स्पिन (सतबन्ध) गिुनहुैँर्द ि दकिभि े त्यस्तो 

दक्रयाकलापले उिीहरूलाई रफ्िा भाविाहरूको क र्दी बिाउैँछ। तपाईंले रफ्िो र्दढृ नवश् वासलाई नवकास गिन र असल 

निणनयहरू गिन स्वतन्त्र हुि चाहिुहुन्छ! 
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बाैँध् ि ेदकनसिको सतबन्ध िबिाउिहुोसर - रनधकाररक अर्वा बाैँध् िे सतबन्ध िबिाउिुहोसर। उि अवनधिा तपाईंहरू केवल 

नित्रहरू हुिुहुन्छ, त्योभन्र्दा बढी केही होइि। त्यनतबेला एकल ेअकोबाट केही अपेक्षाहरू िरा् िु ि  असल हुिेछ। 'नित्रता'िा 

रहरे रफ्िो सतबन्धको बारेिा कुरा गिुनहोसर तर स् िेह पाउिे याचिा गरेर होइि। यसो गिानले तपाईंको अरू नित्रहरूले गिन 

सक् िे सािानजक र्दबाबलाई कि गिन सहायता पुय िेछ। 

भाविाहरूलाई व्यि िगिुनहोसर - उि अवनधिा एकले अकोको बारेिा स्वप् ि-नचत्रहरू िबिाउिु ि  राम्रो हुन्छ; त्यस गरी 

तपाईंहरूले कुि  पनि हालतिा रफ्िो भाविाहरूको बारेिा कुरा िगिुनहोसर र त्यसलाई व्यि पनि गिुनहोसर। र्दबु  जिा त्यो 

चरणको लानग तयार िभएसति प्रनतक्षा गिुनहोसर। यदर्द तपाईंले चाैँड  ि  रफ्िा भाविाहरूको बारेिा कुरा गिन र त्यसलाई 

व्यि गिन सुरु गिुनभयो भि,े त्यसले साैँचो रनत्िक सतबन्ध नवकास गिन वाधा दर्दिे िालका अवास्तनवक अपेक्षाहरू िात्र 

उत्पन् ि गर्दनछ र पनछ गएर त्यसले अको व्यनिलाई चोट पुय िेछ। 

नववाहको बारेिा कुरा िगिुनहोसर - उि नित्रताको अवनधिा नववाहको बारेिा कुरा िगिुन ि  राम्रो हुन्छ अर्वा नववाहको 

बारेिा रफ्िो व्यनिगत योजिाहरू पनि उि सार्ीलाई िबताउिुहोसर दकिभि े यस्ता कुराहरूले पनि अवास्तनवक 

अपेक्षाहरू उत्पन् ि गर्दनछ। त्यनतबेला तपाईंहरू असल नित्रहरू हुिुहुन्छ, त्योभन्र्दा बढी केही होइि। 

नचिजाि र पररचयात्िक सतबन्धको सिानप् त 

जब तपाईंहरू र्दबु  अर्वा एक जिालाई यो सतबन्ध रोकर   िुपछन भन् िे िहसुस अर्वा नवश् वास हुिर्ाल्छ, तब त्यो अवनधको 

अन्त हुन्छ। तर यदर्द तपाईंहरू र्दबु  जिाले उि सतबन्धलाई नविेर् नित्रतािा पररवतनि गिुनपछन भन् िे नवश् वास गिुनहुन्छ भिे 

तपाईंहरू र्दबु को निणनयअिुसार त्यसलाई प्रणय-याचिा (प्रेि-प्रस्ताव) गि ेसतबन्ध सुरु गिन सक् िुहुन्छ। 

२. प्रणय-याचिाको सतबन्ध अर्वा अवधी 

प्रणय-याचिा सतबन्धको अर्न 

'प्रणय-याचिा' भिेको एकले अकोको सतिाि र स् िेह नजतेर बनलयो नित्रता नििानण गिुन हो, तादक त्यो नववाहिा पररवतनि 

गिन सतभव हुि सकोसर। 

प्रणय-याचिाको अनन्ति लक्ष्य 

तपाईंहरूको नववाह गिन परिशे् वरको इच्छा छ भिेर पत्ता लगाउिु (एदफसी ५:१७)। नववाहद्वारा जीविभररकोको सतबन्धिा 

बाैँनधिे पयानप् त रधार पत्ता लगाउिु। 

प्रणय-याचिाको निवरे्दि 

प्रेि प्रस्ताव रािेर तपाईंहरू नविेर् दकनसिको नित्रतािा बाैँनधिुभएको छ भन् िे कुरा एक-रपसिा स्पष्ट सञ् चार गिुनहोसर र 

त्यो कुरा अरूहरूलाई पनि बताउिुहोसर। प्रणय-याचिाको सतबन्धलाई िुल्लारूपिा नवकास गिुनहोसर तर त्यो काि निनश् चत 

इसाई िान्यताअिुसारको सीिानभत्र रहरे गिुनहोसर। 

प्रणय-याचिाको अवनधिा हुि ेव्यवहाररक दक्रयाकलापहरू 

 रफ्िो प्रणय-याचिाको सतबन्धिा र्दबु  जिा निलरे निनश् चत अनि स्पष्ट सीिाहरू कोिुनहोसर। ती सीिाहरू 

बाइबलको निक्षाहरूिा रधाररत हुिुपछन। नविेर्गरी तलका क्षेत्रहरूिा सीिाहरू निधानरण गिुन बुनििािी हुन्छ: 

सिय - तपाईंहरू कनहले, कुि सिय अनि कनत लािो सियसति भेट्िे? भेटेको दर्दििा साैँझ कनत बजे छुरट्टएर घर जािे? 

स्र्ाि - तपाईंहरू कुि ठाउैँिा भेट्िे? त्यसरी भेट्िे क्रििा कुि-कुि ठाउैँिा जािुहुन् ि भिी तपाईंहरूल ेनिणनय गिुनभएको छ? 

िारीररक स्पिन - कस्तो दकनसिको िारीररक स्पिन परिशे् वरको िजरिा स्वीकारयोयय हुन्छ? तपाईंको सैँस्कृनतले कस्तो 

दकनसिको िारीररक सतपकनलाई स्वीकार गछन? के तपाईंहरूल ेगिुनहुि ेिारीररक स्पिनल ेएक-अकानको नििानण गछन? कस्तो 

दकनसिको िारीररक सतपकनलाई तपाईंहरूल ेइन्कार गिुन पिछे? यी सब  कुराहरूिा र्दबु  जिा स्पष्टरूपिा िञ् जुर हुिुहोसर। 

दक्रयाकलापहरू - तपाईंहरू सैँग  हुैँर्दा के-कस्ता कुराहरू गिुनहुन्छ? त्यसरी भेट्र्दा के-के कुराहरू िगि ेनिणनय गिुनभएको छ? 

 परिेश् वरको उपनस्र्नतिा एकले अकनलाई यो प्रनतञाका गिुनहोसर (तपाईंहरूको साक्षी परिेश् वर हुिुहुन्छ) - रफूल े

तोकेको िापर्दण्ड र सीिाहरूलाई कनहल्य  तल िझािुनहोसर अनि उि िापर्दण्डहरू कायि रा् िको निनतत सध ैँ एकल े

अकोलाई उत्साह दर्दिुहोसर (१ र्ेसलोनिके ४:३-८)। 

 रनत्िकरूपिा वृनि हुिको निनतत एकल ेअकोलाई उते्तजनत पािुनहोसर। एकले अकोलाई नििानण गर्दैजािुहोसर। सैँग  

निलेर सेवा गिुनहोसर। तपाईंहरू सैँग  निलरे अरू पुरुर्हरू र िनहलाहरूसैँग ियाैँ नित्रता गाैँस् िुहोसर। 
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 तपाईंहरू र्दबु  जिा तयार भएपनछ नववाह गिे नवर्यिा छलफल गिुनहोसर। होइि भिे पनछ तिाव हुि सक् िे कुराहरू 

अपेक्षा गिुनहोसर र पनछ परूा गिन िसदकिे प्रनतञाकाहरू बिाउिुहुिछे भिी यार्द गिुनहोसर। 

प्रणय-याचिा सतबन्धको सिानप् त 

तपाईंहरूिध्ये एक वा र्दबु जिालाई यो सतबन्ध रोक् िुपछन भन् िे लाययो भिे यो प्रणय-याचिाको सिय अवनध अन्त हुन्छ। 

त्यसपनछ तपाईंहरू एक-रपसिा त्यसरी िभेट्ि ेअर्वा पनहलेक  सािान्य नित्रतािा फ्किे भिी निणनय गिुनहोसर। यो अवस्र्ा 

पीडार्दायक हुिसक्छ तर नववाहपनछको पारपाचुकेजस्तो अनत ि  पीडार्दायी भिे हुैँर्द ि। त पनि, यदर्द तपाईंहरू र्दवु जिालाई यो 

सतबन्धलाई परिेश् वरल े नववाहिा बर्दल्ि चाहिुहुन्छ भन् िे लाययो भि े नववाह गिन सक् िुहुन्छ। तपाईंहरूल े िगिी गिन 

सक् िुहुन्छ। तपाईंहरू िगिी गिुन भए पनि िगिुन भए पनि नववाहको लानग तयारीचाहह गिुनपिे हुन्छ र पनवत्र नववाहको 

दर्दिको लानग प्रार्निासार् रफूलाई तयार पािुनहोसर। 

३. िगिीको सतबन्ध अर्वा अवनध 

िगिी वा वचिवि सतबन्धको अर्न 

िगिी भिेको तपाईंहरू एक-रपसिा नववाह गिन चाहकेो कुराको अनभव्यनि हो र नववाहको दर्दिको लानग तयारीिा जुट्ि ु

हो। िगिीको अको अर्न अब नववाहको सतबन्धिा तपाईं अरू व्यनिहरूको निनतत उपलब्ध िहुिु हो। 

िगिी गिुनको अनन्ति लक्ष्य 

रउिेवाला तपाईंको नववाहको लानग तयार हुि ु

िगिीिा गि ेनिवरे्दि 

 जीविभररको लानग एकले अकोसैँग नववाह गि ेगतभीर प्रनतञाका गिुनहोसर। 

 पनवत्र नववाहको लानग दर्दि तोक् िु राम्रो हुन्छ र नववाहको निनतत असल योजिासार् तयारी गिुनहोसर। 

 िगिीिा तपाईंल ेरफ्िा पररवार, िातेर्दारहरू र नित्रहरूलाई नििन्त्रणा गिुनभयो भि े त्यो कायनक्रि रनिर्िय 

हुिेछ र पाहुिाहरूले पनि रर्दरसार् त्यस उत्सवलाई तपाईंसैँग  ििाउिेछिर। 

 त्यसपनछ तपाईंल ेनववाहको तयारीहरू तरुुन्त  सुरु गिुनहोसर र िगिीको सियलाई सीनित बिाउिुहोसर। त्यसो गिानल े

तपाईंला परीक्षािा पिनबाट बचाउैँछ। 

िगिीको अवनधिा गररि ेव्यवहाररक दक्रयाकलापहरू 

 सैँग  रहरे नजउिे अनि काि गि ेनवर्यिा तपाईंको इच्छा-रकंक्षाहरूबारे एक-रपसिा छलफल गिुनहोसर। तपाईंको 

उि सतबन्धिा िहत्वपूणन हरेक क्षेत्रको बारेिा रफ्िा नवचारहरू िुल्लारूपिा छलफल गिुनहोसर; जस्त : तपाईंको 

भनवष्यको घर अनि जीविि ली, तपाईंले भनवष्यिा सङ्खगनत गिे िण्डली र परिशे् वरको सेवा, तपाईंको रिा-बुबा 

र सासू-ससुरासैँगको सतबन्ध, तपाईंको काि र पेिा, तपाईंको रर्मर्क अवस्र्ा, यौि दक्रयाकलाप र बच् चाहरू 

जन्िाउिे सल्लाह रदर्द। तपाईंहरूल ेएक-रपसिा कुि  कुरा िलुकाउिुहोसर। नवगतिा कुि  िराम्रो अिुभव छ भि े

त्यसबारे इिान्र्दार हुिुहोसर र रवश्यक छ भिे त्यसलाई एक-रपसिा स्वीकार गरेर पश् चाताप गिुनहोसर र एकल े

अकोलाई क्षिा दर्दिुहोसर (याकूब ५:१६)। 

 नववाह िभएसति पनहले िञ् जुर गररएका िारीररक सीिाहरूलाई कायि  रा् िुहोसर। नववाहको दर्दिसति रफूलाई 

िुि रा् ि यो अवनधिा तपाईंलाई अझ धरे  रत्ि-संयि र सिपनणताको िाैँचो पिछे। 

 नववाहको तयारीको योजिाहरू बिाउैँ र्दा तपाईंको रिा-बुबा र िण्डलीका अगुवाहरूलाई सहभागी गराउि ुराम्रो 

हुिेछ। 

िगिीको सतबन्धको सिानप् त 

यदर्द तपाईंहरूिध्य े एक वा र्दबु  जिालाई यो िगिीको सतबन्ध तो्िुपछनजस्तो लायछ भि े यसको अन्त हुन्छ। यद्यनप यो 

पीडार्दायक भए तापनि नववाहपनछ पारपाचुके गिुनभन्र्दा यो राम्र  हो। त पनि, तपाईं रफ्िो िगिीिा पूणनरूपिा नवश् वस्त 

हुिुहुन्छ र यो सतबन्धलाई नववाहिा पररणत गिन चाहिुहुन्छ भिे रनिर्िय ढङ्खगिा पनवत्र नववाह गिुनहोसर र सब को निनतत 

असल नववाह भोज र सिारोहको रयोजिा गिुनहोसर! परिशे् वरल ेतपाईंलाई रनिर्र दर्दिुभएको होसर।। 
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५ प्रार्निा (८ नििटे)                               प्रनतदक्रयाहरू 

                              परिशे् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि ेप्रार्निा 
 

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

अर्वा र्दईु वा तीि जिाको सिूहिा नवभाजि भएर तपाईंल ेरज के नसक् िुभएको छ, सोबारे परिशे् वरसैँग प्रनतदक्रयात्िक 

प्रार्निा गिुनहोसर। 

६ गहृकायनको निनतत तयारी (२ नििेट) 

                                                 अको पाठको निनतत 
 

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

प्रनतनलनप बिाउि लगाउिुहोसर।) 

६. प्रनतविता - चेलाहरू बिाउि प्रनतविता जिाउिुहोसर। 'इसाई रत्ि-सतिाि'को बारेिा अको व्यनिलाई अर्वा 

िािनसहरूको सिूहिा प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा अध्ययि गिुनहोसर। 

७. परिशे् वरसैँगको व्यनिगत सिय - प्रत्येक दर्दि एक अध्याय पढेर परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउि लगाउिुहोसर 

(प्रेररत ११:१९-१४:२८)। पढेको िण्डबाट रफूलाई ििपिे सत्यता पत्ता लगाउिे तररका प्रयोग गिन लगाउिुहोसर। 

रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

८. बाइबल अध्ययि - घरिा अको बाइबल अध्ययि तयार पािुनहोसर। १ र्ेसलोनिके ४:१-८ (नवर्य : नवपरीत नलङ्खगी 

व्यनिहरूप्रनतको सतबन्धिा इसाई नविेर्ताहरू के-के हुिर?) बाइबल अध्ययिको पाैँच वटा चरणहरूको प्रयोग गिन 

लगाउिुहोसर। रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

९. प्रार्निा - कुि  नविेर् व्यनि वा कुि  नविेर् कुराको निनतत यो हप् ता नि्र्दष्ट भएर प्रार्निा गिुनहोसर र परिशे् वरले के 

गर्दैहुिुहुन्छ भिी हिेुनहोसर (भजिसङ्खग्रह ५:३)। 

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

तपाईंले व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा बिाएको रटप्पणी, निक्षा कर्दर्दा बिाएको रटप्पणी र यो तयारीलाई सङ्खलय ि 

गिुनहोस। 
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पाठ १८ 

१ प्रार्निा  

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

 

२ नसकेको कुरा बाै्ँ ि ु(२० नििटे)         िान्त सिय 

प्रेररत ११:१९-१४:२८ 
 

तपाईंलाई तोदकएको बाइबल िण्ड (प्रेररत ११:१९-१४:२८) 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)            ख्रीष्टिा ियाैँ जीवि 

प्रार्निा - यहून् िा १५:७ 

 

 

क. ििि 

 

कण्ठ गिुनपिे बाइबल पर्दलाई 

सेतोपाटी अर्वा कालोपाटीिा  

यसरी ले् िुहोसर: 

प्रार्निा 

यूहन् िा १५:७ 

 

यो बाइबल पर्दलाई तपाईंको  

काडनको पछानडपरट्ट  

ले् िुहोसर। 

नतिीहरू ििा रह्यौ भि,े र िेरा कुरा 

नतिीहरूिा रह ेभि,े नतिीहरूलाई जे इच् छा 

लाय छ िाग, र त् यो नतिीहरूका  

निनत त गररिेछ। 

यूहन् िा १५:७ 

 

१. प्रार्निाको उत्तरको निश् चयताको र्दईु अवस्र्ाहरू हुन्छिर 

येिूले 'यदर्द' भन् ि ेिब्र्द प्रयोग गिुनहुन्छ र यदर्द र्दईु अवस्र्ाहरू परूा भए भि ेिात्र उहाैँले प्रार्निाको उत्तर दर्दिुहुन्छ भिी 

नसकाउिुहुन्छ। 

 तपाईं यिेिूा रहि  पछन 

येिू ख्रीष्टल ेतपाईंको प्रार्निाको उत्तर दर्दिको निनतत पनहलो सतन भिेको तपाईं अनिवायनरूपिा येि ूख्रीष्ट र उहाैँको प्रेििा 

रहिु हो (यूहन् िा १५:५,९)। 

ख्रीष्ट ख्रीनष्टयिहरूिा रहिुहुन्छ! ख्रीष्ट तपाईंिा पनवत्र रत् िाद्वारा भएर रहिुहुन्छ। बाइबलल ेयसो भन्र्दछ, एके नतिीहरूलाई 

र्ाहा छ ि, नतिीहरू परिेश् वरका िनन् र्दर हौ, र परिेश् वरका पनवत्र रत् िा नतिीहरूिा वास गिुनहुन् छ? (१ कोररन्र्ी ३:१६)ए 

ख्रीनष्टयिहरू ख्रीष्टिा र उहाैँको प्रेििा रहिपुछन। ख्रीष्ट र तपाईंबीचको सतबन्धको नजतिेवारी र्दबु  पक्षिा रहकेो हुन्छ। एकातफन  

हिेे हो भि,े यदर्द ख्रीष्ट तपाईंिा रहिुभएि भि ेतपाईं कुि  पनि हालतिा नवश् वासी बन् ि सक् िुहुन् ि। यस नवर्यिा बाइबलल े
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बताउैँछ, दक यदर्द तपाईंसैँग रफ्िो हृर्दयिा ख्रीष्ट हुिुहुन् ि भि,े तपाईं ख्रीष्टको हुि सक् िुहुन् ि (रोिी ८:९-१०)। अकोतफन  हिे े

हो भिे, यदर्द तपाईं ख्रीष्टिा रहिुहुन् ि भिे, तपाईंले साैँचोरूपिा कनहले पनि रफू ख्रीष्टको हुैँ भिरे र्देिाउिुहुन् ि। तसर्न, 

ख्रीष्टिा रहि ुतपाईंको नजतिेवारी हो। 

ख्रीष्टिा रहि ुभिेको के हो? 'ख्रीष्टिा रहिु' भिेको ख्रीष्टसैँगको व्यनिगत सतबन्धिा तपाईंल ेरफूलाई निरन्तर सिपनण गिुन 

हो। यसको अर्न तपाईं निरन्तर ख्रीष्टसैँग रनहरहिे प्रयास गिुन हो। यसको अर्न तपाईंले रफूलाई ख्रीष्ट र तपाईंको जीविको 

लानग उहाैँको उदे्दश्यहरूप्रनत सिर्मपत गिुन हो। 'रहि'ु भन् िे िब्र्द वतनिाि अपूणन कालिा लेनिएको छ, जसको अर्न उि सतबन्ध 

दर्दि प्रनतदर्दि निरन्तर रनहरहि ुपछन। यो प्रयासनबिा अर्वा यस्तो निरन्तर पररश्रिनबिा िुनि हुिछे ि, वृनि हुिछे ि र फल 

फलाउिे कुरा पनि हुिेछ ि! 

 तपाईं ख्रीष्टको वचििा रहि पछन 

येिू ख्रीष्टल े तपाईंको प्रार्निाको उत्तर दर्दिको निनतत र्दोस्रो सतन भिेको तपाईं अनिवायनरूपिा उहाैँको वचििा रहिुपछन 

(यूहन् िा १५:७)। 

ख्रीनष्टयिहरू ख्रीष्टको वचििा रहिुपछन। यूहन् िा ८:३१-३२ िा येिूल ेभन् िुहुन्छ, एनतिीहरू िेरो वचििा रह्यौ भि े (िरेो 

निक्षािा रहन्छौ भिे) नतिीहरू साैँच् च  िेरा चेला हौ। तब नतिीहरूल ेसत् य के हो सो जान् िछेौ, र सत् यल ेनतिीहरूलाई स् वतन् त्र 

तुल् याउिछे।ए यहाैँ तपाईंको नजतिेवारी भिेको ख्रीष्टको वचििा रहिु हो; उर्दाहरणको लानग यी सात अिुिासिहरू पालि 

गिुन हो: ख्रीष्टको वचि प्रचार गररएको अर्वा नसकाइएको ठाउैँिा तपाईंल े उहाैँको वचि सुन् िुपछन। तपाईंले हरेक दर्दि 

बाइबलिा भएको ख्रीष्टको वचिहरू पढ्िपुछन। तपाईंल ेहरेक हप् ता सािो सिूहिा रहरे ख्रीष्टको वचिहरू अध्ययि गिुनपछन। 

तपाईंल ेनिरन्तररूपिा ख्रीष्टको िहत्वपूणन वचिहरू कण्ठ गिुनपछन। तपाईंल ेख्रीष्टको वचिहरू ििि गिुनपछन; यसको ितलब 

तपाईंको व्यनिगत जीविको लानग यसको अर्न के हो भिी नवचार गिुन र परिेश् वरल ेयो वचिलाई तपाईंको जीवििा कसरी 

प्रयोग गरेको चाहिुहुन्छ भिी प्रार्निा गिुन हो। तपाईंल ेख्रीष्टको वचिहरूलाई रफ्ि  जीवििा लागू गिुनपछन (ित्ती ७:२४; 

यूहन् िा १५:१० सैँग तलुिा गिुनहोसर)। र तपाईंल ेअरू िानिसहरूलाई प्रचार गरेर तर्ा नसकाएर ख्रीष्टको वचिहरू अरू 

िानिसहरूको िाझिा फ लाउिुपछन। 

ख्रीनष्टयिहरूल ेख्रीष्टको वचि रफूिा रहि दर्दिुपछन। यूहन् िा १५:७ िा भएको तपाईंको नजतिेवारी यूहन् िा ८:१२ िा भएको 

तपाईंको नजतिेवारीभन्र्दा फरक छ। यूहन् िा ८:३२ िा भएको तपाईंको नजतिेवारी भिेको येिू ख्रीष्टको वचिहरूलाई तपाईंिा 

प्रभाव पािन र तपाईंलाई पररवतनि गिन अिुिनत दर्दि ु हो! ख्रीष्टको वचिहरू पढ्यो भि,े अध्ययि गर् यो भि े र त्यसलाई 

अभ्यास गर् यो भिे, ती वचिहरू तपाईंको सिझिा, हृर्दयिा र जीवििा रउैँछ। त्यसपनछ, तपाईंको सिझिा, हृर्दयिा र 

जीवििा रएका ख्रीष्टका ती वचिहरूलाई तपाईंिा यसरी सदक्रय हुि वा िनि प्रर्दाि गिन अिुिनत दर्दिपुछन, तादक त्यसल े

तपाईंलाई पूणनरूपिा नियन्त्रण गिन सकोसर। तपाईंिा भएका ख्रीष्टको वचिहरूले तपाईंको नवचारहरू, र्दढृ नवश् वासहरू, 

तपाईंको अनभप्राय र चाहिाहरू, तपाईंको ििोवृनत्त र भाविाहरू अनि तपाईंको वचि र कािहरूलाई नियन्त्रण गिुनपछन। 

येिूले भन् िुभयो, एजसले िरेा यी वचि सुिेर पनि पालि गर्दैि, त् यसको तुलिा एउटा िूिन िानिससैँग गररन् छ, जसले रफ् िो 

घर बालुवािानर् बिायोए (ित्ती ७:२६)। यदर्द तपाईंले ख्रीष्टको वचिहरूको ञाकािलाई जतिा िात्र पािुनहुन्छ, तर त्यसलाई 

तपाईंको सिझ, हृर्दय र व्यवहारिा अभ्यास गिुनहुन् ि भि ेतपाईंको जीवि फुलेर ठूलो हुिछे र कुि  सिय टुक्रा-टुक्रा हुिे गरी 

फुट्िेछ। ख्रीष्टको वचिहरूलाई तपाईंल े रफ्िो जीवििा ठूलो प्रभाव पािन दर्दि पछन। ख्रीष्टको वचिहरू तपाईंको र्दढृ 

नवश् वासहरू र रस्र्ाहरूलाई निधानरण गिे प्रभाविाली तत्व हुिुपछन। यो तपाईंले प्रकट गि ेअनभप्राय र ििोवृनत्तहरूलाई 

निधानरण गिे प्रभाविाली तत्व हुि पछन। यो तपाईंले केको बारेिा कुरा गिुनहुन्छ अनि रफ्िो जीवि केको लानग दर्दिुहुन्छ, 

त्यसलाई निधानरण गि ेप्रभाविाली तकन  हुिुपछन। त्यसपनछ िात्र ख्रीष्टको वचि तपाईंिा रहन्छ! 

२. के तपाईंलाई ज ेइच्छा लायछ, सो िाय ि सक् िहुुन्छ? 

हो, तर यदर्द तपाईं साैँचो इसाई हुिुहुन्छ भिे तपाईंले रफूलाई जे िि लाययो, त्यो िाय िुहुन् ि दकिभिे केही यस्ता कुराहरू 

छिर, जसल ेपरिेश् वरलाई प्रसन् ि तलु्याउैँ र्द ि भन् िे तपाईंलाई र्ाहा हुन्छ। यदर्द तपाईं ख्रीष्टिा हुिुहुन्छ र ख्रीष्टका वचिहरू 

तपाईंिा रहि दर्दिुहुन्छ भिे तपाईंले ख्रीष्टको इच्छाअिुसारका कुराहरू िात्र िाय िुहुिेछ। तपाईंले ख्रीष्टको चररत्रको नवरुि 

हुिे अर्वा बाइबलिा प्रकट गररएका ख्रीष्टको इच्छा नवपरीत कुराहरू कर्दानप िाय िुहुिछे ि। येिूले ढुक् क भएर प्रार्निािा केही 

कुराहरू िाय िुहुन्छ, र त्यसलाई यसरी भन् िुहुन्छ, एतर िरेो इच्छा होइि, तपाईंको इच्छा पूरा होसरए (लूका २२:४२)। जब 
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तपाईंल ेउहाैँको इच्छा पूरा होसर भिेर परिेश् वरसैँग िाय िुहुन्छ, तब परिेश् वरल ेसध ैँ तपाईंको प्रार्निाको उत्तर दर्दिुहुिछे र यो 

कुरा पक् का हो, दक उहाैँल ेसध ैँ रफ्िो इच्छा परूा गिुनहुिछे! 

जब तपाईंल ेपरिशे् वरको इच्छाअिुसारका कुराहरू िाय िुहुन्छ, तब तपाईं ठूलो रत्िनवश् वाससार् प्रार्निा गिुनहुन्छ (१ यहून् िा 

५:१४)। उर्दाहरणको लानग यदर्द तपाईं रफ्िो लोभलाई तृप् त पािे कुराहरू परिेश् वसैँग िाय िुहुन्छ, अर्वा स्वार्नपूणन िनि 

तर्ा सांसाररक ्यानतको निनतत सफल हुिको निनतत प्रार्निा गिुनहुन्छ भिे परिेश् वरले तपाईंको प्रार्निाको उत्तर दर्दिुहुिेछ ि। 

तर यदर्द तपाईं निरन्तर ख्रीष्टिा रहि प्रयत् ि गिुनहुन्छ र रफूलाई ख्रीष्टको वचिहरूल े नियन्त्रण गिन सिर्मपत हुिुहुन्छ, तब 

तपाईंले ठूलो रत्िनवश् वासका सार् प्रार्निा गिन सक् िुहुन्छ। त्यनतबेला तपाईंका प्रार्निाहरूको सुिुवाइ हुिेछ र त्यो 

प्रभाविाली र िनििाली हुिछे! 'धिी िानिसको प्रार्निा िनििाली र प्रभाविाली हुन्छ' भिी याकूब ५:१६ ल ेभन्र्दछ। 

 

 

ि. बाइबल पर्द कण्ठ र पुिरवलोकि 

 

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

२. उि बाइबल पर्दलाई ठीक तररकाले कण्ठ गिुनहोसर। प्रार्निा - यूहन् िा १५:७ 

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

जाैँच्िुहोसर। 
 

४ बाइबल अध्ययि (७० नििेट)                  सतबन्धहरू 

नवपरीत नलङ्खगी व्यनिसैँगको इसाई सतबन्ध : १ र्सेलोनिके ४:१-८ 
 

१ र्ेसलोनिके ४:१-८ लाई सब  निलेर अध्ययि गिन बाइबल अध्ययिको पाैँच चरणहरू भएको नवनध प्रयोग गिुनहोसर। 

चरण: १ - पढ्िहुोसर।                               परिशे् वरको वचि 

रउिुहोसर, हािी सब  निलेर १ र्ेसलोनिके ४:१-८ पढौ ैँ। 

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

 

 

चरण: २ - पत्ता लगाउिहुोसर।                        अवलोकिहरू 

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

तपाईंको सिझ वा हृर्दयलाई स्पिन गछन? 

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

त्यसलाई रफ्िो िोटबुकिा ले् िुहोसर। 

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 बाैँडौ ैँ। 

(िा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 र्सेलोनिके ४:३ 

िोज १ : इसाईहरू यौि अि नतकताबाट अलग रहिपुछन 

बाइबलले भन्र्दछ, एपरिेश् वरको इच्छा यो हो ... दक नतिीहरू यौि अि नतकताबाट अलग बस् िपुछन।ए हािी नजइरहकेो 

अनहलेको सियिा यौि अि नतकता, अश् लील चलनचत्र तर्ा तस्वीरहरू, नववाहपूवन यौि सतबन्ध र बलत्कारजस्ता घटिाहरू 

बढ्र्द गइरहका छिर। यस्ता िराम्रा दक्रयाकलापहरूिा स्कुले केटाकटीहरूको सहभानगता बदढरहकेो छ। अश् लील सानहत्य र 
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तस्वीरहरू भएका पत्र-पनत्रकाहरू सहरका गल्लीहरूिा प्रिस्त  र्देनिन्छिर र अश् लील चलनचत्रहरू टेनलनभजबाट घर-घरिा 

प्रसारण भइरहकेा छिर। 

यस नवर्यिा रनधकाररक क्षेत्रहरूबाट 'सुरनक्षत यौि सतपकन 'को िारा लगाइरहकेो भए तापनि संसारको हरेक ठाउैँिा दकिोर 

अवस्र्ािा हुि े गभनपतिको घटिाहरू िाटकीय ढङ्खगिा बदढरहकेो छ। नवपरीत नलङ्खगी व्यनिसैँग सतबन्ध रा् िे पुरािो 

ढाैँचालाई रधुनिक ढाैँचाल ेप्रनतस्र्ानपत गर्दछै, र यसिा यौिको क्षेत्रिा नियन्त्रण भएको र्देहिर्द ि। दकिोर-दकिोरीहरू र धरे  

वयस्क व्यनिहरूलाई पनि यौिजन्य अि नतक दक्रयाकलापहरूिा सङ्खलगर  ि हुैँर्दा रइपिे ितराहरूको बारेिा र्ाहा छ ि। 

वास्तविा नतिीहरूल ेसुरनक्षत यौि सतबन्ध भि ेपनि त्यो कुि  हालतिा सुरनक्षत छ ि भन् िे कुरा नतिीहरूल ेबुझ्र्द ििर। 

प्रायजसो जवाि िानिसहरूलाई नवपरीत नलङ्खगी व्यनिसैँग कसरी सतबन्ध रा् िे भन् ि े कुरा र्ाहा छ ि। त्यस नवर्यिा 

नतिीहरूल ेजािेका कुराहरू भिेको अश् लील चलनचत्र, पत्र-पनत्रकाहरू र नतिीहरूका अि नतक सार्ीहरू हुिर। जेजस्तो भए 

तापनि बाइबलले नसकाउिे यस नवर्यका नसिान्तहरू ि नसक् ि चाहन्छु। 

 

 

१ र्सेलोनिके ४:१ 

िोज २ : परिशे् वरलाई प्रसन् ि पारेर कसरी नजउि ेभिी इसाईहरूलाई नसकाइएको छ 

बाइबलल े भन्र्दछ, एनतिीहरूले परिशे् वरलाई प्रसन् ि पाि े जीवि कसरी नजउिे भिी हािीले नतिीहरूलाई नसकायौ ैँ।ए 

िानिसहरूले रफूले चाहजेस्तो गरी नजउि सक्र्द ििर भिी यो िण्डल े स्पष्टसैँग बताउैँछ; नविेर्गरी नवपरीत नलङ्खगी 

व्यनिहरूसैँगको सतबन्धिा यो लागू हुन्छ। परिेश् वरलाई प्रसन् ि तुल्याउिको निनतत ि ल े नवपरीत नलङ्खगी व्यनिहरूको 

सतबन्धिा कसरी नजउिुपछन भिी यो बाइबल िण्डल ेिलाई स्पष्टसैँग नसकाउैँछ। परिशे् वरलाई प्रसन् ि तुल्याउि ेएउट  िात्र 

कुरा भिेको पनवत्रकरण हो। नवपरीत नलङ्खगी व्यनिसैँगको सतबन्धिा पि ेहाम्रो पनवत्ररणको चार वटा भागहरू हुन्छिर: 

 पनहलो, यौि अि नतकताबाट अलग रहि ु

 र्दोस्रो, हाम्रो िरीरलाई नियन्त्रण गिन नसक् िु 

 तेस्रो, रत्ि-संयिी ढङ्खगिा रफ्िी पत् िी प्राप् त गिन नसक् ि ु

 चौर्ो, यौि अि नतकताको नवर्यिा कुि  भाइलाई िराबी िगिुन 

यी सत्यताहरू ि संसारको हरेक ठाउैँका जवाि िानिसहरूलाई नसकाउि चाहन्छु, तादक नतिीहरूले परिेश् वरलाई कसरी 

प्रसन् ि तलु्याि सदकन्छ भिी नसक् ि सकूिर। 

 

 

चरण: ३ - प्रश् ि                              व्या्याहरू 

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

१ र्ेसलोनिके ४:१-८ िा भएका सब  सत्यताहरू बुझ्ि कोनसस गरौ ैँ र त्यहकाैँ अझ  िबुझेका कुराहरू छिर भि ेप्रश् ि सोधौ ैँ। 

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

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

प्रश् िहरू सब को सािु बाैँ्ि लगाउिुहोसर।) 

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

लगाउि कोनसस गिुनहोसर।) 

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

दर्दइएको छ।) 

 

१ र्सेलोनिके ४:१-२ 

प्रश् ि १ : यौि अि नतकता र व्यनभचारको बीचिा के नभन् िता छ? 

रटप्पणी - नहबू्र १३:४ ल े भन्र्दछ, एसब का बीचिा नववाहचाहह रर्दरणीय होसर , व वानहक सत बन् ध िनबटुनलओसर , दकिदक 

र्दरुाचारी र व् यनभचारीहरूको इन् साफ परिेश् वरल ेगिुनहुन् छ।ए 
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व्यनभचार (Adultery, Greek: moicheia) भिेको अको व्यनिको पनत वा पत् िीसैँग गररिे हरेक दकनसिको ग रकाििुी यौि 

दक्रयाकलाप हो। यो अको व्यनिको व वानहक सतबन्धिानर् अन्यायपूणन ढङ्खगिा हस्तक्षपे गिुन हो। यसले र्दोर्ी व्यनिलाई 

पारपाचुकेसति पुर् याउैँछ। 

यौि अि नतकता (Sexual Immorality, Greek: porneia) भिेको तपाईंले नववाह गिुनभएको व्यनिबाहके अरू व्यनिसैँग 

गररि े हरेक दकनसिका यौि दक्रयाकलापहरू हुिर! यसिा यौिजन्य नवचारहरू, त्यस्ता चाहिाहरू र त्यससैँग सतबनन्धत 

कुराकािीहरू पर्दनछिर। यसले हरेक दकनसिको अि नतक अनि अन्यायपणून दक्रयाकलापहरूलाई सिेट्छ (लेवी 

१८:६,२०,२२,२३)। 

यसको िष्कर्न यही हो, दक तपाईंल े नववाह गिुनभएपनछ रफ्िो र्दातपत्य जीविनभत्र नवपरीत नलङ्खगी व्यनिसैँग (पनत र 

पत् िीसैँग) िात्र गररि यौि सतबन्ध न्यायसङ्खगत छ भिी बाइबलल ेस्पष्टसैँग नसकाउैँछ। व्यनभचारी र सब  दकनसिका यौि 

र्दरुाचारीहरूलाई परिेश् वरल े न्याय गिुनहुन्छ भिी बाइबलल ेचेताउिी दर्दन्छ! ती र्दबु  िब्र्दहरूल ेव्यनभचार र परिेश् वरबाट 

अलग गि ेकुरालाई बुझाउि सक् छ; जुि वास्तविा रनत्िक अि नतकता अर्वा रनत्िक व्यनभचार ि  हो। 

 

 

१ र्सेलोनिके ४:३-४ 

प्रश् ि २ : १ र्सेलोनिके ४:३-४ को श्रयेष्कर अिवुार्द के हो? 

रटप्पणी - १ र्ेसलोनिके ४:३-४ लाई तीि तररकाले बुझ्ि र अिुवार्द गिन नसदकन्छ र ती तीि वट  कुराहरू सही हुिर। 

एतपाईं िुि हुिु भन् ि े परिशे् वरको इच्छा हो; र तपाईंल े यौि अि नतकतालाई हटाउि ु पछन र तपाईंहरू प्रत्येकले रफ्िो 

भाैँडोलाई नियन्त्रण गिन नसक् िुपछन।ए यहाैँ भाैँडो भिेको तपाईंको रफ्ि  िरीर हो। 

एतपाईं िुि हुि ुपरिेश् वरको इच्छा हो; र तपाईं यौि अि नतकताबाट अलग बस् िुपछन र तपाईंहरू प्रत्येकल ेरफ्िो भाैँडो नलि 

नसक् िुपछन।ए यहाैँ भाैँडो भिेको तपाईंकी रफ्िी पत् िी हो। 

एतपाईं िुि हुि ुपरिेश् वरको इच्छा हो; र तपाईं यौि अि नतकताबाट अलग बस् िुपछन र तपाईंहरू प्रत्येकल ेरफ्ि  भाैँडोसैँग 

नजउि नसक् िुपछन।ए यहाैँ भाैँडो भिेको तपाईंकी रफ्िी पत् िी हो। 
 

 

१ र्सेलोनिके ४:३-४ 

प्रश् ि ३ : ि ल ेकसरी रफ्िो िरीरलाई नियन्त्रण गिन नसक्छु? 

रटप्पणी - 

 रफ्िो नजब्रोलाई नियन्त्रण गिुन 

एदफसी ५:३-४ पढ्िुहोसर। एतर नतिीहरूका बीचिा व् यनभचार र सारा अिुिता अर्वा लोभको िाउैँसिेत िनलइओसर , जो 

सन् तहरूका बीचिा हुि सुहाउैँ र्द ि। कुि  अश् लील कुरा, िूिन बातनचत अर्वा बेफाइर्दाको ठयौली िगिून, यी सुहाउिे कुरा 

होइििर । तर बरु धन् यवार्द दर्दि ेकाि होसर ।ए यौि अि नतकता भन् िे िब्र्दलाई नजब्रोसैँग जोडेर प्रयोग गररन्छ। अश् लील कुरा 

भिेको िानिसहरूको यौि-जीविको बारेिा कुरा काट्िु अर्वा फोहर िब्र्दहरू प्रयोग गरेर दकररया िािुजस्ता अिुनचत 

कुराकािी हुिर। बेफाइर्दाको ठयौली भिेको फोहरी चुटदकलाहरू अर्वा यौि दक्रयाकलापलाई सङ्खकेत गि ेठट्यौलीहरू हुिर। 

इसाईहरूले रफ्िा छोराछोरीहरूलाई स्वस्र् यौि निक्षा दर्दिुपछन र व वानहक सतबन्धनभत्र कसरी यौि सतबन्ध नवकास 

गिुनपछन भिी गतभीर ढङ्खगिा छलफल गिुनपछन। जेजस्तो भए तापनि फोहर कुराकािी गिुन अर्वा यौिसैँग सतबनन्धत 

ठट्यौलीहरू गिुन यौि अि नतक गनतनवनध हो। इसाईहरूको िाझिा कुराकािी हुैँर्दा फोहरी कुराहरू र यौिजन्य ठट्यौलीको 

सङ्खकेत पनि गररिुहुैँर्द ि! 

 तपाईंको रैँिाहरूलाई नियन्त्रण गिन नसक् िहुोसर 

अय् यबू ३१:१ पढ्िुहोसर - एकुि  स् त्रीलाई कुर्दनृष् टले िहिेे ि ले िेरा रैँिानसत वाचा बाैँधेैँ।ए प्राय: संसारका सब  िानिसहरू 

नतिीहरूको रैँिाले र्दे् ि ेकुराद्वारा परीक्षािा पिे गछनिर। यदर्द कुि  पुरुर्ले रठकसैँग लुगा िलगाएको अर्वा उनचत तररकाल े

िरीर िढाकेको स् त्रीलाई र्दे् छ भिे ऊ यौिजन्य अि नतक नवचारहरू गि ेपरीक्षािा पिन सक्छ। यदर्द कुि  िानिस अि नतक 
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रइिाईहरूको अश् लील नचत्रहरूभएको पनत्रकाहरू हछेन भिे ऊ अि नतक नवचारहरू गिे परीक्षािा पिन सक्छ। प्रायजसो सिय 

तपाईंल े जे र्दे् िुहुन्छ, त्यसबाट यौिजन्य अि नतक कुराहरूको सुरु हुिे गछन। त्यस्ता कुराहरूल े तपाईंको िििा अि नतक 

नवचारहरू उत् पन् ि गराउैँछ। त्यसले अि नतक निणनयनतर डोर् याउैँछ र अन्तिा अि नतक काि गिन लगाउैँछ। तपाईंल ेजे हिेुनहुन्छ, 

जे सुन् िुहुन्छ अनि जे नवचार गिुनहुन्छ, त्यस बाट यौिजन्य अि नतकताको नवरुििा लडाइ सुरुवात हुन्छ। त्यस कारणल ेगर्दान, 

परिेश् वरल े बाइबलिा यी िब्र्दहरू ले्  िुभयो, एकुि  स् त्रीलाई कुर्दनृष्टल े िहिेन रफ्िो रैँिासैँग वाचा बाैँधर।ए अि नतक 

िनहलाहरू हुि ेठाउैँिा िजाि, अि नतक यौिजन्य पत्र-पनत्रकाहरू र चलनचत्रहरू िहिेन, अनि अश् लील पुस्तकहरू िपढ्िको 

निनतत परिेश् वरसैँग नविेर् सतझौता गिुनहोसर। परिेश् वरसैँग यस्तो दकनसिले सतझौता गिुनहोसर, दक यस्ता दकनसिका 

व्यनिहरू अर्वा नचत्रहरूसैँग अचािक जतकाभेट भइहाल्यो भिे, त्यसिा अन्कएर हरेररहिे वा र्दोस्रोपटक त्यस्ता कुराहरू 

हिेे काि कार्दानप हुिुहुैँर्द ि। 

 तपाईंको सिझ र हृर्दयलाई नियन्त्रण गिन नसक् िहुोसर 

नहतोपर्देि ६:२५ पढ्िुहोसर - एतेरो िििा त् यसको सुन् र्दरताको कारण कुइच् छा िगरर , अर्वा त् यसको रैँिाले तैँलाई 

िफसाओसर ।ए परिशे् वरल े प्राय: िनहलाहरूलाई सुन्र्दर रूपिा सृनष्ट गिुनभएको छ। त पनि, केही िनहलाहरूल े रफ्िो 

सुन्र्दरतालाई यौि अि नतकताको िनतत ग रकािुिी ढङ्खगिा पुरुर्हरूलाई पासोिा पािनको निनतत प्रयोग गि े गछनिर। 

नतिीहरूको पनहरि, िरीरको हाउभाउ र रैँिाको नझतकाइले परुुर्हरूलाई यौि अि नतकताप्रनत बहकाउैँछ। संसारभररका 

वेश्याहरूलाई रफ्िो किजोरीहरू र परुुर्हरूको किजोरीहरू र्ाहा हुन्छ। हरेक िानिसलाई नियन्त्रण गि ेनतिीहरूनभत्रको 

केन्द्र भिेको हृर्दय हो। हृर्दयले दर्दिागको नवचारहरू, ििको चाहिाहरू र इच्छाको छिौट र निणनयहरूलाई नियन्त्रण गछन। 

यस्ता रइिाइहरूलाई कनहले पनि हे् र्दिैँ भिरे त तपाईंले भन् ि सक् िुहुन् ि तर नतिीहरूलाई हरेररहिचाहह रफूलाई रोक् ि 

सक् िुहुन्छ। नतिीहरूको सुन्र्दरता अर्वा तपाईंलाई फसाउिे नतिीहरूको प्रयासप्रनत तपाईंल ेध्याि दर्दिुहुैँर्द ि भिी बाइबलल े

भन्र्दछ। रफ्िो हृर्दयलाई नतिीहरूको चाहिा गिन अिुिनत िदर्दिुहोसर। तपाईंिा वास गिुनहुिे पनवत्र रत्िालाई तपाईंको 

सिझ र हृर्दयलाई नियन्त्रण गिन अिुिनत दर्दिुहोसर। एहरेक नवचारलाई ख्रीष् टको रञाकापालि गिनलाई वििा पाछौंए भिी २ 

कोररन्र्ी १०:५ ले हािीलाई भन्र्दछ। 

 रफ्िा गोडाहरूलाई नियन्त्रण गिन नसक् िुहोसर 

नहतोपर्देि ५:७-१० पढ्िुहोसर - एअब ह ेिरेा छोरा हो, िेरा कुरा सुि, र ि ल ेभिेका कुराहरूबाट तकेर एकानतर िलाग। 

त् यस् ती स् त्रीर्देनि टााा बस, त् यसको घरको ढोका िनजक िजाओ। ित्रता नतिीहरूल ेरफ् िो उत्ति बल पराईलाई दर्दिछेौ, र 

नतिीहरूको उिेर निर्दनयीको हातिा पिेछ, नवर्देिीहरूले नतिीहरूको सत पनत्तिा च ि गिेछिर , र नतिीहरूका पसीिाको 

किाइचाहह अकैको घरिा भररभराउ हुिेछ।ए संसारको हरेक सहरिा वेश्याहरू र वेश्याको र्दलालहरू हुन्छिर। िराब प्रनतष्ठा 

भएका पुरुर्हरू र िनहलाहरू हरेक गाउैँ  र सहरिा हुन्छिर। प्राय: नतिीहरू कहाैँ बसेर िानिसहरूलाई रफ्िो पासोिा पािन 

कोनसस गछनिर अनि नतिीहरू कतानतर हह्छिर भन् ि ेसायर्द तपाईंलाई र्ाहा होला। त्यस्ता ठाउैँ हरूबाट टाढ  रहिुहोसर। यस 

नवर्यिा बाइबलले भन्र्दछ, ए त् यस् ती स् त्रीर्देनि टााा बस, त् यसको घरको ढोका िनजक िजाओ।ए त्यस्ता िराम्रा व्यनिहरूको 

चलिेल हुि ेठाउैँ नतर िजािुहोसर, र त्यसको सार् , रक्सी िािे बार, िसाज केन्द्र, नडस्को र अन्य यस्ता क्लबहरूबाट अलग 

बस् िुहोसर। त्यस्ता ठाउैँ हरूिा तपाईंलाई पासो पािनिोज्िे िानिसहरू ढुकेर बनसरहकेा हुन्छिर। स्कुल-कलेज अर्वा काि गि े

ठाउैँिा त्यस दकनसिका व्यनिहरू छिर भि े नतिीहरूबाट टाढ  रहिुहोसर। हािील ेरफ्िा गोडाहरूलाई नियन्त्रण गिुनपछन र 

त्यस्ता ठाउैँ हरूको िनजकबाट हह्िुहुैँर्द ि। 

 रफ्िा हातहरूलाई नियन्त्रण गिन नसक् िुहोसर 

नहतोपर्देि ५:१५-२१ पढ्िुहोसर - एरफ् ि  कुण् डको पािी र रफ् ि  कूवाबाट बगेको पािी पी। के तेरो कूवाको पािी स हकनतर र 

तेरो िोलाको पािी बजारहरूनतर बय ि दर्दि?े त् यो तेर  निनत त िात्र होसर । पराई त् यसको नहस् सेर्दार पटक् क  हुि िपाओसर  तेरो 

फुहारा रिीवानर्दी होसर , र तेरो युवावास् र्ाकी पत् िीनसत तैँ रिनन् र्दत हो। ियालु िृगी र राम्री हररणीझ ैँ, त् यसक  स् तििा तैँ 

सन् तुष् ट बिर , तैँ सध ैँ त् यसक  प्रिेिा िोनहत भइरहसेर । ह े िरेो छोरो, तैँ दकि वेश् याको िोहिा फस् छसर ? तैँ दकि अकानकी 

पत् िीलाई रनलङ्खगि गछनसर ? दकिभिे िानिसको चाल त सध ैँ परिप्रभुको र्दनृष् टिा रनहरहन् छ, र उहाैँले त् यसका सब  िागनहरू 

जाैँच् िुहुन् छ।ए नवपरीत नलङ्खगी व्यनिसैँग सतबन्ध रा् िे रधुनिक तररकािा िुल्ला अर्वा गोप्यरूपिा हरे्दान कुि  सीिाहरू 
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िभएको र्देनिन्छ। िानिसहरूल ेपनछ हुि ेपररणािहरूको कुि  डर ििािी जे इच्छा लायछ त्यही गिन सदकन्छ भिी नवचार 

गछनिर। त्यस कारणले गर्दान, धरे  जवाि िानिसहरूल े रफ्िा हातहरूलाई नियन्त्रण गर्दिैिर। नतिीहरू नवपरीत नलङ्खगी 

व्यनिसैँग एक्ल  हुैँर्दा अको व्यनिको िरीरको नवनभन् ि भागहरूिा स्पिन गर्द ै सुतसुतयाउिे गछनिर; त्यनतिात्र होइि िौका 

निलेिा नतिीहरूले अको व्यनिको कपडानभत्र रफ्िो हात नछराउिे गछनिर। सािान्यतया, पुरुर्को स्पिनले िनहलाहरू नछट्ट  

परीक्षािा पररहाल्छिर; त्यसकारण पुरुर्हरूल ेरफ्िा हातहरूलाई नियन्त्रण गिन नसक् ि पछन। जसरी र्देिको नियि-कुिुिल े

सािानजक जीविको सीिाहरूलाई व्या्या गछन अनि ट्रादफक नियिल े सुरनक्षत ढङ्खगिा सवारी-साधि चलाउिे कुराको 

व्या्या गर्दनछ, त्यसरी ि  बाइबलल े यौि दक्रयाकलापहरूको सीिाहरूलाई व्या्या गर्दनछ। हािीले रफ्िा हातहरूलाई 

नियन्त्रण गिन नसक् िुपछन र अको व्यनिलाई पनवत्र अनि रर्दरयोयय तररकाल ेस्पिन गिुनपछन। 
 

 

१ र्सेलोनिके ४:३-४ 

प्रश् ि ४ : ि ल ेकसरी रफ्िी पत् िी नलि नसक्छु? 

रटप्पणी - िानर्का सब  कारणहरूले गर्दान नवपरीत नलङ्खगी व्यनिसैँग सतबन्ध रा् िे कुरािा नवश् वासीहरू अनवश् वासीहरूभन्र्दा 

फरक हुिुपछन। जवाि िानिसहरूले रफ्िा लानग पत् िी नलिुपछन भिी बाइबलले नसकाउैँछ। त पनि कािवासिाको 

अनभलार्ािा िानिसहरूल े पत् िी नलिुहुैँर्द ि भिी बाइबलले स्पष्टसैँग नसकाउैँछ। इसाई िानिसल े पत् िी नलि े काि 

कािवासिाको अनभलार्ाल े होइि तर पनवत्र अनि रर्दरयोयय तररकािा हुिुपछन भिी परिेश् वरल ेरञाका गिुनहुन्छ। 'पनवत्र' 

तररका भिेको पापपणून संसारको तररकाभन्र्दा फरक र अलग दकनसिले हो भिी बुझ्िपुछन। त्यस गरी 'रर्दरयोयय' तररका 

भन् िाले परिेश् वर र िानिसहरूको र्दनृष्टकोणिा रर्दर पाउिे ढङ्खगिा भिी बुझ्िुपछन। तपाईंले पत् िी नलिे तररकालाई 

परिेश् वरले र्दोर् लगाउि िपाओसर अनि िानिसहरूल ेतपाईंको निन्र्दा गिन िपाओसर। नववाहभन्र्दा पनहले जवाि केटा र केटी 

भेटेर एक-रपसिा नचिजाि र कुराकािी गर्दान तपाईंल े िारीररक कुराहरूिा रत्ि-संयि अपिाउि  पिे हुन्छ! त्यस्तो 

सियिा नतिीहरूले रफ्िा नजब्रो, रैँिा, सिझ, गोडा र हातलाई नियन्त्रण गिुनपछन। पुरुर्हरू र िनहलाहरूबीच हुिे 

सतबन्धिा सीिाहरू स्र्ानपत गिुनहुि े स्वयिर परिशे् वर ि  हुिहुुन्छ। केटा-केटी भेटघाट गिे सियिा के काि गिुनहुैँर्द ि भिी 

परिेश् वरले रञाका गिुनभएको छ। यौि अि नतक गनतनवनधहरूबाट पुरुर् र िनहला र्दबु  अलग रहिुपछन। 
 

 

१ र्सेलोनिके ४:३-४ 

प्रश् ि ५ : नवपरीत नलङ्खगी व्यनिसैँग सतबन्ध रा्र्दा ि ल ेकुि-कुि सीिाहरूलाई स्र्ानपत गिुनपछन? 

रटप्पणी - इसाईहरूले नवपरीत नलङ्खगी व्यनिहरूसैँग सतबन्ध रा्र्दा नविेर् सीिाहरू स्र्ानपत गिुनपछन। इसाई रिा-बुबा र 

िण्डलीका अगुवाहरूले ती जवाि केटा-केटीहरूलाई त्यस्ता सीिाहरूको बारेिा स्पष्टसैँग नसकाउिुपछन। जवाि िानिसहरूल े

रफ्िो र्दातपत्य जीविको लानग जीवि सार्ी पत्ता लगाउि ेक्रििा नवपरीत नलङ्खगी व्यनिसैँग भेट्र्दा केही नविेर् सीिाहरू 

स्र्ानपत गिुनपछन, र र्दवु जिा ती सीिाहरूनभत्र रहि िञ् जुर हुिुपछन। नतिीहरूले तलका चार क्षेत्रहरूिा स्पष्ट सीिाहरू 

तोक् िुपछन र रफ्िो सतबन्धलाई स्वस्र्रूपिा कायि रा् ि त्यसको िान्यताहरूलाई पालिा गि े निणनय गिुनपछन। नतिीहरू 

र्दबु जिा सैँग  बसेर तलका नवर्यहरूिा छलफल गरी उपयुि उत्तरहरू पत्ता लगाउिुपछन। 

 सिय - तपाईंहरू कुि सियिा भेट्िे? तपाईंहरू कुि-कुि दर्दििा भेट्िे? तपाईंहरू कनत लािो सियसति भेट्ि?े 

तपाईंहरूको भेटघाटलाई कनत बजे अन्त गिे? 

 स्र्ाि - तपाईंहरू कुि ठाउैँिा भेट्िे? कुि-कुि ठाउैँ हरूिा तपाईंहरू जािे? कुि-कुि ठाउैँिा िजािे? 

 दक्रयाकलापहरू - तपाईंहरू सैँग  हुैँर्दा के-कस्ता दक्रयाकलापहरू गिे? अनि कस्ता कुराहरूचाहह तपाईंहरूले िगि?े 

तपाईंहरूले गि ेहरेक कुरा परिशे् वरल ेहरेररहिुभएको हुन्छ भिी बुझ्िुहोसर। 

 िारीररक सतपकन  - 'सुरनक्षत यौि सतबन्ध' भनििे कुराहरू कुि  पनि हालतिा सुरनक्षत हुैँर्द ि! (गभन निरोधक और्नध र 

यस्त  अरू उपकरणहरू सुरनक्षत हुैँर्द ििर!) िारीररक क्षेत्रिा यो कनहलेकाहह सुरनक्षत हुैँर्द ि र रनत्िक क्षेत्रिा त झिर यो 

कुरा कुि  पनि हालतिा सुरनक्षत छ ि! नववाहभन्र्दा पनहलेको परहजे बाइबलले िायछ (नहबू्र १३:४)। नववाहभन्र्दा पनहल े

कुि  पनि हालतिा पुरुर् र िनहला सैँग  सुत् िुहुैँर्द ि भन् ि ेकुरािा िानिसहरू िञ् जुर हुिुपछन। 

परुर् र िनहलाल े रफ्िो सतबन्धकको लानग केही स्पष्ट िापर्दण्डहरू स्र्ानपत गिुनपछन र ती िापर्दण्डहरू स्पष्टरूपिा 

बाइबलिा रधाररत हुिपुछन। परुुर् र िनहलाले रफ्िो सतबन्धलाई सुरनक्षत बिाउि एकसार् रहरे यस्ता प्रश् िहरू सोध् िुपछन। 

बाइबलिा उल्लेनित परिेश् वरको िापर्दण्डअिुसार हािीले कस्तो दकनसिको िारीररक सतपकन  गिुन उनचत हुन्छ? अनि कस्तो 
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दकनसिको िारीररक सतपकन  हािीले रा् िुहुैँर्द ि? कस्तो दकनसिको िारीररक सतपकन  बाइबलीयरूपिा अिुिनत निले तापनि 

तपाईंको सैँस्कृनतिा त्यो स्वीकारयोयय हुैँर्द ि? तपाईंहरूबीचको कस्तो दकनसिको स्पिनल ेएक-अकानलाई नििानण गिेछ? अनि 

कस्तो दकनसिको स्पिन बाइबलीयरूपिा अिुिनत निले तापनि त्यसले अको व्यनिलाई सहायता गर्दिै? 

निष्कर्न - इसाई पुरुर्हरू र िनहलाहरू अनि ग र-इसाई पुरुर् र िनहलाहरूले नवपरीत नलङ्खगी व्यनिहरूप्रनत रा् िे सतबन्ध 

धेर  ि  फरक हुन्छ। इसाई पुरुर्हरू र िनहलाहरूले नवपरीत नलङ्खगी व्यनिहरूसैँग पनवत्र र रर्दरयोयय तररकाले सतबन्ध 

रा् िुपछन तर कािुक वासिाल े होइि भिी बाइबलले रञाका गर्दनछ। परिशे् वरबाट रएको यो निक्षालाई इन्कार गिे हरेक 

व्यनिले स्वयिर परिेश् वरलाई ि  इन्कार गर्दनछ (८ पर्द)! 
 

 

१ र्सेलोनिके ४:६ 

प्रश् ि ६ : िराबी गि ेभाइ भिकेो को हो? 

रटप्पणी - जब कुि  िानिसल े परिेश् वरल े ििाही गिुनभएको काि गछन अनि अपनवत्र र अिार्दरणीय तररकाल े िनहलासैँग 

सतबन्ध रा्छ अर्वा ग र-इसाईहरूले गरेझ ैँ कािुक वासिाले नतिलाई उपभोग गछन भिे उसले रफ्िो भाइलाई सध ैँ िराबी 

गछन। िराबी भोय िे उि भाइ त्यो िनहलाको नपता अर्वा र्दाजुभाइ अर्वा भनवष्यको पनत अर्वा िण्डलीको र्दाजुभाइ हुि 

सक्छ। उि िानिससैँग अनन्ति नजतिेवारी हुन्छ र उसल ेत्यो िनहलासैँग यौि सतबन्ध रािेर सदक्रय भूनिका नलएर िेल्र्दछ। 

जब-जब त्यो िानिस उि िनहलासैँग सुत्छ अर्वा नतिलाई रफ्िो काि-वासिािा प्राप् त गछन, तब त्यो िनहलासैँग सतबनन्धत 

अरू िानिसहरूलाई उसल ेिराबी गछन। उसल ेती अरू र्दाजुभाइहरूबाट अिुनचत ढङ्खगिा फाइर्दा उठाउैँछ, नतिीहरूका िाि-

प्रनतष्ठालाई चोट पुर् याउैँछ र उि िनहलाको हुिेवाला पनतबाट रफ्िी पत् िीको कुिारीपि चोरी गछन। त पनि, यस्ता 

िानिसहरूलाई बर्दला नलि बाइबलल ेअिुिनत कर्दर्द ि दकिभि ेबर्दला नलि ेकाि केवल परिशे् वरको हो (रोिी १२:१७-२१)। 

इसाईहरू कुि  हालतिा यौिजन्य अि नतक काििा फसे भिे, त्यसलाई नतिीहरूले गतभीररूपिा िहसुस गिुनपछन र त्यस 

गल्तीलाई तरुुन्त  स्वीकार गरी उि पापको निनतत परिेश् वरसािु साैँचो पश् चाताप गिुनपछन। यदर्द येि ूख्रीष्टनतत फकेर रफ्िा 

पापहरूको लानग साैँचोरूपिा पश् चाताप गर् यो भिे व्यनभचार अर्वा यौिजन्य अि नतक दक्रयाकलापिा सहभागी पुरुर् र 

िनहलाहरूल ेक्षिार्दाि पाएर पणूनरूपिा ियाैँ जीवि सुरु गिन सक्छ। 
 

 

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 र्ेसलोनिके ४:१-८ 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 र्सेलोनिके ४:१-८ बाट निकानलएका सतभानवत प्रयोगहरूका उर्दाहरणहरू 

४:१ यो प्रश् ि िििा नलएर बाइबल पढ्िुहोसर, एपरिशे् वरलाई प्रसन् ि पािन ि ल ेकसरी नजउिुपछन?ए 

४:१ परिेश् वरलाई अझ बढी प्रसन् ि पार्दैल जािे जीवि नजउिको निनतत ि ल ेके कुरािा पररवतनि गिुनपछन? 

४:३ यौि अि नतकतालाई हटाउि ि ले के गिुनपछन? 

४:४ िेरो िरीरलाई असल तररकाल ेनियन्त्रण गिन ि ल ेके गिुनपछन? 

४:४ यदर्द ि अझ  अनववानहत छु भि,े पनवत्र र रर्दरयोयय ढङ्खगिा पत् िी पाउि ि ले के गिन सक्छु? 

४:५ ग र-इसाईहरूको जीविि लीसैँग सतबनन्धत सब  दकनसिका कािुक वासिाहरूलाई कसरी ि ल ेहटाउि सक्छु? 

४:६ यदर्द ि ले कुि  िनहला अर्वा कुि  भाइलाई यौि अि नतकताको क्षेत्रिा िराबी गरेको छु भि,े ि ले उि पापको लानग 

पश् चाताप गिुन सक्छु, क्षिार्दाि प्राप् त गिन सक्छु र नवपरीत नलङ्खगी व्यनिसैँगको सतबन्धिा ियाैँ अनि सफा 

सतबन्धको सुरुवात गिन सक्छु। 
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४:७ ि ले हरेक दर्दि हिेन सक् िे गरी िेरो टेबुलिा एउटा काडन रा् ि सक्छु, जहाैँ यस्ता िब्र्दहरू लेनिएको हुन्छिर, 

एपरिशे् वरल ेतपाईंलाई पनवत्र जीवि नजउिको लानग बोलाउिुभएको छ।ए 

४:८ यदर्द ि ले यौि अि नतकता र यौि िुिताको बारेिा परिेश् वरले दर्दिुभएको निक्षाहरूलाई इन्कार गछुन भिे उहाैँल े

पनि िलाई इन्कार गिुनहुन्छ भन् िे कुरा कनहले पनि िनबसनिुहोसर। 

२. १ र्सेलोनिके ४:१-८ बाट निकानलएका केही व्यनिगत प्रयोगहरू 

ि रफ्िो रैँिा र नवचारहरूलाई नियन्त्रण गिन नसक् ि चाहन्छु। ि कुि  पुरुर् वा िनहलालाई िारीररक अनभलार्ाल ेहिेछे ि र 

िेरो िििा कुि  यौि अि नतकतासतबन्धी नवचारहरू रए भिे तुरुन्त  त्यसलाई हटाउिेछु भिी ि ले परिेश् वरसैँग वाचा गरेको 

छु। नवपरीत नलङ्खगी व्यनिलाई इसाई ढङ्खगिा सतबन्ध रा् िु पछन र रफ्िो भनवष्यको जीवि सार्ी प्राप् त गि ेयो सुन्र्दर 

तररका हो भन् िे कुरा हरेक ठाउैँका जवाि िानिसहरूलाई ि निरन्तर नसकाउि चाहन्छु। ि ले त्यस्ता जवाि िानिसहरूलाई 

प्रभाव पािे िौका पाउैँ र्दा नतिीहरूसैँग बसेर यस नवर्यिा बाइबल अध्ययि गिन चाहन्छु 

 

 

चरण : ५ - प्रार्निा                                    प्रनतदक्रया 

१ र्ेसलोनिके ४:१-८ िा परिशे् वरल ेनसकाउिुभएको एउटा सत्यताको लानग हािी सब  पाल पालो प्रार्निा गरौ ैँ। 

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

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

भन् िे कुरा यार्द गिुनहोसर। 

 

५ प्रार्निा (८ नििेट)                          अन्तरनबन्ती प्रार्निा 

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 - सिूहको सर्दस्यहरूलाई एउटा सतभानवत कुरा जीवििा लागू गिन प्रनतवि गराउिुहोसर। अको व्यनिसैँग 

अर्वा िानिसहरूको सिूहिा १ र्ेसलोनिके ४:१-८ बाट प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा बाइबल अध्ययि गिुनहोसर। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - प्रेररत १५:१-१८:१७ बाट प्रत्येक दर्दि रधा अध्याय पढेर परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय 

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

३. पर्द कण्ठ गिुनहोसर - प्रार्निा - यूहन् िा १५:७ (पनहल े कण्ठ गिुनभएको पाैँच वटा 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 नबताउैँर्दा 

पाएका कुराहरू, बाइबल पर्द कण्ठ गरेको कुराहरू, बाइबल अध्ययि गर्दनको कुराहरू र यो तयारीको कुराहरू ले् िुहोसर।  
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पाठ १९ 

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 ि नतकरूपिा नसि हुिहुुन्छ 
 

 

ििि गिुनहोसर। 

'परिशे् वर ि नतकरूपिा हुिुहुन्छ' भन् िेबारेको निक्षा पढ्िुहोसर अर्वा त्यसलाई नसकाउिुहोसर। 

व्यवस्र्ा १०:१७-१८: १६:१८-१९; भजिसङ्खग्रह ३४:१५-१६; यि या ५:८,११-१२,१८,२०-२३ पढ्िुहोसर। 

१. परिशे् वर निष्पक्ष हुिहुुन्छ 

परिेश् वरल ेधिी र िनििालीप्रनत सिर्नि जिाउिुहुन् ि अनि उहाैँले गररबप्रनत पक्षपात गिुनहुन् ि (लेवी १९:१५)। उहाैँल ेकुि  

पनि जानतका िानिसहरूलाई भेर्दभाव गिुनहुन् ि तर उहाैँ हरेक जानत, हरेक सैँस्कृनत र हरेक सािानजक अवस्र्ाका 

िानिसहरूप्रनत साझेर्दार भई सिािरूपिा सहकायन गिुनहुन्छ (प्ररेरत १०:२८,३४-३५)। 

२. परिशे् वरल ेघसु नलिहुुन् ि 

िूर्मत अर्वा िानिसल ेबिाएको र्देवी-र्देवताहरूलाई पुज्ि ेिानिसहरूहरू अनन्तििा नतिीहरूका र्देवी-र्देवताहरूजस्त  हुिछेिर 

भिी भजिसङ्खग्रह ११५ ल े चेताउिी दर्दन्छ। नतिीहरूका िूर्मतहरू भ्रष्ट छिर दकिभि े नतिीहरूप्रनत झुकाउ रा् िे र सिर्नि 

गिेहरूल े िानिसहरूलाई घुस दर्दएर दकन् ि सदकन्छ भिी ठान्छिर। िूर्मतपुजकहरू र रफ्ि  निनतत 'र्देवी-र्देवता' रनवष्कार 

गिेहरू पनि भ्रष्ट हुन्छिर दकिभिे नतिीहरूले घुस दर्दएर िानिसहरूको सिर्नि र झुकाउलाई दकन्छिर। परिेश् वरलाई कनहल े

पनि घुस दर्दएर दकन् ि सककर्द िर! कुि  व्यनिल ेधार्मिक सङ्खघ-संस्र्ािा प सा दर्दएर अर्वा हरेक दर्दि नविेर् दकनसिको धार्मिक 

नवनधनवधािहरू गरेर परिेश् वरको सिर्नि प्राप् त गिन सक्र्द ि। कस ले पनि असल कािहरू गरेर अर्वा अरू कुि  उपायद्वारा 

रफूले चाहजेस्तो गराउि जीनवत परिेश् वरलाई प्राप् त गिन सक्र्द ि। जीनवत परिेश् वरले कुि  पनि हालतिा घुस स्वीकार 

गिुनहुन् ि! िानिसले रफ्िो चलाकीद्वारा जीनवत परिेश् वरलाई छल गिन सक्र्द ि! जीनवत परिेश् वरल ेिानिसको सतनअिुसार 

होइि गर स्वयिर उहाैँको सतनअिुसार सतबन्ध रा् िुहुन्छ! 

३. परिशे् वरल ेकिजोरलाई सरुक्षा गिुनहुन्छ 

संसारका धेर  िानिसहरूल े यस्ता कुराहरूिा नवश् वास गछनिर- 'जो उत्कृष्ठ छ, त्यही जीनवत रहन्छ' (the survival of the 

fittest) अर्वा 'िनि भएकोल ेगरेको काि सही ठहररन्छ' (might makes right) अर्वा 'हरेक व्यनि रफ्ि  लानग बाैँच्छ' 

(every one for himself) रदर्द। नतिीहरूले रफ्िा वररपरर बस् िे अिार् बाल-बानलकाहरू, नवधवाहरू, बुढा-बुढीहरू, एकल 

िनहलाहरू र परर्देिीहरूलाई िोर्ण र अत्याचार गिे गछनिर। अनहलेको रधुनिक संसारिा बाल-िजर्दरू, बाल-र्दासत्व र 

बाल-स निकजस्ता नवकृनतहरू बढ्र्द  गइरहकेो र्देनिन्छ। धिी िानिसहरूले गररबहरूको हानि गरेर धिी भइरहकेा छिर भि े

गररबहरूचाहह दर्दि प्रनतदर्दि झिर-झिर गररब हुैँर्द छिर। भोकिरी र कुपोर्णको कारणले गर्दान प्रत्येक वर्न कररब ९०,००,००० 

िानिसहरू ििे गछनिर (त्यसको ितलब प्रत्येक दर्दि लगभग २४,००० िानिसहरू िरररहकेा छिर)! नतिीहरूका रफ्ि  सन्ताि 

र रफ्ि  राट्रहरले नवधवा र बुढा-बुढीहरूलाई नबर्मसरहकेा छिर। त्यस गरी परर्देिीहरू र सािो सिूहका िानिसहरूले धेर  सतावट 

भोनगरहकेा छिर! 

संसारको हरेक राट्रहरका िानिसहरूल े गिे यस्ता अि नतक व्यवहारको नवपरीत, जीनवत परिेश् वरल े गररबहरूको सुरक्षा 

गिुनहुन्छ। धिी, अत्याचारी र िोर्कहरूको तुलिािा जीनवत परिेश् वरले गररब, अत्याचारिा परेका र िोर्णिा परेकाहरूको 

िाझिा काि गिुनहुन्छ। जसको यो पृ्वीिा नपता छ ि, नतिीहरूका लानग उहाैँ स्वगीय नपता बन् िुहुन्छ। जसको यस पृ्वीिा 
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सुरक्षा दर्दि े लोय ि े छ ि, नतिीहरूका लानग उहाैँ सुरक्षाकतान हुिुहुन्छ। परर्देिीहरूको रक्षा गिे पनि उहाैँ ि  हुिुहुन्छ। 

एक्लोहरूका लानग उहाैँ नित्र भइदर्दिुहुन्छ। जसलाई अैँगालोको िाैँचो छ, नतिीहरूलाई उहाैँले रफ्िो अैँगालोिा बाैँध् िुहुन्छ 

(होिे ११:१-४ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। नविेर्गरी िानिसको िािेकुरा, लगाउिे लगुा र टाउकोिानर् छािा होसर भन् िे कुरािा 

जीनवत परिेश् वरल ेवास्ता गिुनहुन्छ। उहाैँको गोडा भएर अत्याचार र िोर्णिा परेकाहरूकहाैँ जाि; उहाैँका हातहरू भएर 

गररबहरूलाई दर्दि; र उहाैँको िुि भएर र्दीि:र्द:ुिीलाई सान्त्विा र उत्साहको िब्र्दहरू बोल्ि परिेश् वरल े संसारभररका 

इसाईहरू प्रयोग गिुनहुन्छ। अनन्ति न्यायको दर्दििा जीनवत परिेश् वरल ेपृ्वीिा नजएका सब  अत्याचारीहरू, निर्कहरू र 

अन्यायीहरूलाई र्दण्ड दर्दिुहुिछे। 

४. परिशे् वरको निनश् चत िलू्य-िान्यताहरू 

परिेश् वरसैँग ि नतक र रनत्िक व्यवस्र्ाका िूल्य-िान्यताहरू छिर। परिेश् वर िराब, र्दषु्ट, अन्यायी, अपनवत्र र 

भनिहीिजस्ता कुराहरूबाट पणूनरूपिा अलग रहिुहुन्छ। तर जे कुरा सही, असल, न्यायपणून, पनवत्र र भनिपूणन छ, त्यसप्रनत 

उहाैँ पूणनरूपिा सिर्मपत हुिुहुन्छ। परिेश् वरको िलू्य-िान्यता कनहले पनि सापेक्षवार्दी हुैँर्द ि, जसको अर्न त्यो कनहले पनि 

पररनस्र्नतहरूसैँग भरपि ेहुैँर्द ि अर्वा िािव यगुसैँग  पररवतनि हुैँर्द ि। परिशे् वरको ि नतक र रनत्िक िान्यताहरू सध ैँ उस्त  

अनि पूणन र पक् कारूपिा रनहरहन्छिर! बाइबलिा भएका परिशे् वरको सब  वचिहरूको अनभप्राय वचिल ेबताएको जस्त  हुन्छ! 

िािव इनतहासका सब  िानिसहरूल ेउहाैँलाई जािोसर र उहाैँको इच्छालाई बुझोसर भिी परिेश् वर चाहिुहुन्छ। परिेश् वरको 

िूल्य-िान्यताहरूको व्यवस्र्ा उहाैँको रञाकाहरू र उहाैँको निर्ेधहरूद्वारा अनभव्यि गररएका छिर। परिशे् वरको रञाकाहरू र 

निर्ेधहरू यो संसारको इनतहासभररका हरेक सैँस्कृनतिा सिािरूपिा लाग ू हुन्छ। त्यसकारण, परिशे् वरको िान्यताहरूको 

व्यवस्र्ा हरेक युगिा जे कुरा सही छ, जे असल छ र जे साैँचो छ, त्यसिा पक् का गरी अनडएको छ। जजसले परिेश् वरको 

िूल्य-िान्यताहरूलाई, परिेश् वरको रञाकाहरूलाई र निर्धेहरूलाई उलङ्खघि गछन, नतिीहरूल ेवतनिाि सियिा कनहले पनि 

िानन्तको अिुभव गर्दैििर र त्यनत िात्र होइि, भनवष्यिा नतिीहरूल ेपरिेश् वरबाट र्दण्ड पनि पाउिछेिर। परिेश् वर र्दषु्टको 

नवरुििा र धिीको पक्षिा हुिुहुन्छ (भजिसङ्खग्रह ३४:१५-१६)। त्यसकारण, जजसल े परिशे् वरको िलू्य--िान्यताको 

व्यवस्र्ाप्रनत सिर्मपत भएर उहाैँको रञाकाहरू र निर्धेहरू पालिा गछन, नतिीहरूसैँग असल नववेक हुिेछ, नतिीहरूले िानन्त 

अिुभव गिछे र ठूलो सुरक्षा पाएर बाैँच् िेछ। त्यसको सार्  परिेश् वरले नतिीहरूका बारेिा के नवचार गिुनहुन्छ अनि उहाैँल े

नतिीहरूलाई कसरी व्यवहार गरेको चाहिुहुन्छ भन् िे कुराहरू नतिीहरूले जान्र्दछिर। 

रराधिा गिुनहोसर 

परिेश् वर ि नतकरूपिा नसि हुिुभएकोले गर्दान, उहाैँको यो नविेर्ताको निनतत रराधिा गिुनहोसर! तीि-तीि जिाको सािो 

सिूहिा रराधिा गिुनहोसर। 

३ नसकेको कुरा बाै्ँ ि ु(२० नििटे)               िान्त सिय 

प्रेररत १५:१-१८:१७ 
 

तोदकएको बाइबल िण्ड (प्रेररत १५:१-१८:१७) 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)                                [प्रभतु्व] 

इसाई प्रार्निकताहरू 
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क. जीविको पाैँच अनत िहत्वपूणन क्षते्रहरू 

१. प्रार्निकता भिकेो के हो? 

प्रार्ननिकता भिेको जीवििा हुिे अनभरुनच अर्वा यस्तो क्षेत्र हो, जुि कुि  सिय, व्यवस्र्ा अर्वा िहत्विा अरू अनभरुनचहरू 

वा क्षेत्रहरूभन्र्दा पनहलो स्र्ाििा रउैँछ। 

२. जीविको अनत िहत्वपणून पाैँच क्षते्रहरू 

तपाईंको जीविको अनत िहत्वपूणन पाैँच क्षेत्रहरू यी हुिर: परिेश् वरसैँग तपाईंको सतबन्ध, तपाईंको काि (जानगर, व्यवसाय, 

पेिा), तपाईंको पररवार, परिशे् वरको निनतत तपाईंको सेवकाइ (सेवा) र तपाईंको व्यनिगत नवकास। तपाईंले यीिध्य ेएउटा 

क्षेत्रिा िात्र रफ्िो सब  सिय र िनि िचन गरेको परिेश् वर चाहिुहुन् ि। उहाैँको िजरिा अरू क्षेत्रहरू पनि िहत्वपूणन छिर; 

त्यस ले ती क्षेत्रहरूलाई पनि तपाईंले उनचत सिय, ध्याि र िनि िचन गिुनपछन! यी पाैँच क्षेत्रहरूिध्ये प्रत्येकल ेअरू चार 

क्षेत्रहरूिा पनि सतबनन्धत भएर काि गछन। यी क्षेत्रहरूिध्य ेकुि  पनि र्दईु क्षेत्रहरूको सतबन्धिा प्रार्निकताहरू हुन्छिर भिी 

बाइबलले नसकाउैँछ।  

३. के प्रार्निकताहरूको निनश् चत ढाैँचा हुन्छ? 

धेर  इसाईहरूले प्रार्निकताहरूको निनश् चत ढाैँचाको अनस्तत्व हुन्छ भिी नवश् वास गछनिर तर ती प्रार्निकताहरू क्रिअिुसार 

एक-अकानसैँग फरक हुन्छिर। केही इसाईहरूल ेयसरी नवश् वास गछनिर: पनहलो परिशे् वर, र्दोस्रो पररवार, तेस्रो सेवकाइ, चौर्ो 

काि र पाैँचौ ैँ व्यनिगत नवकास। यस्ता इसाईहरूल ेयो संसारिा रफ्िा पररवारलाई परिेश् वरको सेवकाइभन्र्दा सध ैँ िानर् 

रा् ि ेगछनिर। अरू इसाईहरूल ेचाहह यसरी नवश् वास गछनिर: पनहलो परिेश् वर, र्दोस्रो सेवकाइ, तेस्रो काि, चौर्ो पररवार अनि 

पाैँचौ ैँ व्यनिगत नवकास। यस्ता इसाईहरूले परिेश् वरको सेवकाइ अर्वा रफ्िो कािलाई सध ैँ अरू सब  गनतनवनधहरूभन्र्दा 

िानर् रा् ि ेगछनिर। 

४. परिशे् वर िात्र निनश् चत प्रार्निकतािा पिुनहुन्छ 

परिेश् वरल ेिात्र सब भन्र्दा िानर्ल्लो स्तरको निनश् चत प्रार्निकता पाउिुपछन भिी बाइबलल ेनसकाउैँछ। तपाईंको जीविको 

नविेर् अवस्र्ािा कुि क्षेत्रल ेिु् य प्रार्निकता पाउिुपछन भिी स्वयिर परिेश् वरल ेि  निधानरण गिुनहुन्छ। केही अवस्र्ाहरूिा 

सेवकाइभन्र्दा पररवार बढी िहत्वपूणन हुन्छ भिी परिेश् वरल े निधानरण गिुनहुन्छ। त्यस गरी अरू केही अवस्र्ाहरूिा चाहह 

पररवारभन्र्दा सेवकाइ बढी िहत्वपूणन हुन्छ भिी उहाैँले निधानरण गिुनहुन्छ। 

 

 

ि. जीवििा हुिे अनत िहत्वपूणन पाैँच क्षेत्रहरूबीचको सतबन्ध 

कुि  निनश् चत क्षेत्रिा हरेक कुराको िहत्व बराबर हुैँर्द ि। ती पाैँच अनत िहत्वपूणन क्षेत्रहरूिध्ये प्रत्येकिा सीिाहरू हुन्छिर। अनि 

प्रत्येक क्षेत्रिा यस्ता केही कुराहरू हुन्छिर, जसले प्रार्निकता पाउि पछन। यो कुरा अनल जरटलजस्तो र्देनिन्छ, तर त्यो जरटल 

छ ि दकिभि े एक िात्र साैँचो प्रार्निकता भिेको स्ययिर परिेश् वर हुिुहुन्छ। ती प्रार्निकतािा पि े क्षेत्रहरूबीचको 

सतबन्धबारे बाइबलल ेयसरी नसकाउैँछ। 

१. तपाईंको काि व्यवसायको िहत्वको बारेिा परिशे् वरल ेके भन् िहुुन्छ? 

तपाईंको काि-व्यवसायिा के कुरा िहत्वपणून हुन्छ? 

२ र्सेलोनिके ३:१० : - तपाईंले रफ्िो पररवारको भरण-पोर्ण गिन काि गिैपछन। 

१ नतिोर्ी ६:७-८ : - िािेकुरा र लगाउि ेलगुाजस्ता जीविको वास्तनवक रवश्यिाहरू किाउिुभएको छ भिे त्यसिा  

तपाईं सन्तषु्ट हुि पछन। 
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तपाईंको कािको निनतत परिशे् वरल ेकुि-कुि सीिाहरू तोक् िभुएको छ? 

िकून स ८:३६ : - रफ्िो काि र व्यवसायको निनतत तपाईंले सतपूणन जीवि िचन गरेर रफ्िो प्राणचाहह िगुिाउिुहोसर! 

नहतोपर्देि २३:४-५ : - धिी हुिको निनतत रफूलाई िघोट्िुहोसर। काि गिनको निनतत कनत सिय र िनि िचन गिे भिी 

निधानरण गिन बुनि प्राप् त गिुनहोसर। रफ्िो जीविको अरू िहत्वपूणन क्षेत्रहरूको लानग पनि केही सिय र िनि सञ् चय गिुनहोसर 

तादक जीविको अन्य िहत्वपूणन क्षेत्रहरूल ेक्षनत भोय ि ुिपरोसर। 

परिशे् वरसैँगको तपाईंको व्यनिगत सतबन्धल ेतपाईंको काि-व्यवसायसैँग कसरी सतबन्ध रा्छ? 

लकूा १०:३८-४२ : - िान्त सिय छुट्याउिुहोसर - तपाईंले रफ्िो काि सुरु गिुनभन्र्दा पनहले येि ू ख्रीष्टसैँग व्यनिगत 

सङ्खगनत गिन सिय निलाउिुहोसर। 

प्रस्र्ाि २३:१२; लवेी २३:३; िकून स ३:४ : - नवश्राि दर्दि िान् िुहोसर - ताजा हुिको लानग, अरू नवश् वासीहरूसैँग रहरे 

परिेश् वरलाई भेट्ि, असल कािहरू गिन र जीवि बचाउि रफ्िो कािबाट हरेक सात दर्दििा एक दर्दि नवश्राि नलिुहोसर। 

भजिसङ्खग्रह १२७:१-२ : - भर पिुनहोसर - रफ्िो कािको लानग बुनि, बल, प्रभाव र पररणािहरू प्राप् त गिन परिेश् वरिा भर 

पिुनहोसर। 

नहतोपर्देि १६:३; कलस्सी ३:२३ : - सही उदे्दश्य रा् िुहोसर - िानिसको लानग होइि तर प्रभुको लानग हो भिरे सब  काि 

गिुनहोसर। तपाईं कनहल्य  असफल हुिुहुन् ि। 

प्ररेरत ५:२९ : - सही कुरालाई प्रार्निकता दर्दिुहोसर। तपाईंको िानलक हुि िोज्िे र्दषु्टलाई नवरोध गिुन परे तापनि तपाईंल े

रफ्िो काििा परिशे् वरप्रनत उच् च वफार्दारी र्देिाउिुहोसर। 

तपाईंको सवेकाइल ेतपाईंको कािसैँग कसरी सतबन्ध रा्छ?  

कलस्सी ३:२२-४:१ : - रर्दरयोयय काि गिुनहोसर र अनधकारलाई सतिाि गिुनहोसर। 

१ नतिोर्ी ३:७ : - तपाईंको कािलाई उत्कृष्ठ तलु्याउिुहोसर र तपाईं काि गि ेठाउैँको िानिसहरूबाट असल प्रनतष्ठा प्राप् त 

गिुनहोसर। 

ित्ती ६:३१-३३ : - रफू काि गि ेठाउैँिा तपाईंको कािद्वारा परिेश् वरको राज्य र उहाैँको धार्मिकतालाई फ लाउिुहोसर। 

२. परिशे् वरल ेतपाईंको पररवारिा के कुरा िहत्वपणून छ भन् िुहुन्छ? 

तपाईंको पररवारिा के िहत्वपणून छ? 

कलस्सी ३:१८-२१ (एदफसी ५:२२-६:४) : - सतबन्धको नियिहरू - हरेक पररवारको लानग परिशे् वरल े दर्दिुभएको 

नियिहरू पलािा गिुनहोसर। 

परिशे् वरसैँगको तपाईंको व्यनिगत सतबन्धल ेतपाईंको पररवारसैँग कसरी सतबन्ध रा्छ? 

ित्ती १०:३७ : - प्रार्निकता - तपाईंको पररवारिा अनत नप्रय सर्दस्यहरूभन्र्दा िानर् परिेश् वरलाई अनत उच् च स्र्ाि र 

वफार्दारी दर्दिुहोसर। 

तपाईंको कािल ेतपाईंको पररवारिा कसरी सतबन्ध रा्छ? 

२ कोररन्र्ी १२:१४; १ नतिोर्ी ५:४,८ : - तपाईंको पररवारको साैँचो िाैँचोलाई प्रवन्ध गिन र नतिीहरूलाई वास्ता गिन 

काि गिुनहोसर। 

तपाईंको सवेकाइल ेतपाईंको पररवारसैँग कसरी सतबन्ध रा्छ? 

व्यवस्र्ा ६:५-७ : - तपाईंको पररवारिा बाइबल अध्ययि गरी त्यसलाई छलफल गिुनहोसर र त्यहाैँ भएका सत्यताहरूलाई 

लाग ूगिुनहोसर। 

एदफसी ५:२२-२३ : - रफ्िो व वानहक सतबन्धलाई उर्दाहरण हुिे दकनसिल ेनवकास गर्दैल जािुहोसर। 

एदफसी ६:४ : - रफ्िा छोराछोरीहरूलाई प्रभुको तानलि र निक्षािा हुकानउिुहोसर; त्यसको ितलब नतिीहरूलाई बाइबलको 

ञाकाि दर्दएर त्यसको सत्यताहरूलाई जीवििा लाग ूगिन लगाउिु हो। 

लकूा २:५२ (एदफसी ६:१-४) : - तपाईंको छोराछोरीको जीविको सब  िहत्वपूणन क्षेत्रहरूलाई नवकास गिुनहोसर। 

नहतोपर्देि २३:२२-२५ : - तपाईंको छोराछोरीलाई रञाकाकाररता, रर्दर, सत्य, बुनि, धार्मिकताजस्ता कुराहरू 

नसकाउिुहोसर। 
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िकून स १०:२९-३० : - प्रार्निकता - येिू ख्रीष्टले तपाईंलाई छोटो वा लािो सियको निनतत सेवा गिन बोलावट दर्दिुहुैँर्दा, 

उहाैँप्रनत रञाकाकारी हुिुहोसर। 

१ नतिोर्ी ३:४-५,१२ : - प्रार्निकता - तपाईंको िण्डलीको व्यवस्र्ापि अर्वा अगुवापिभन्र्दा तपाईं पररवारलाई उनचत 

दकनसिले व्यवस्र्ा गिुन बढी िहत्वपूणन हुन्छ। 

३. के परिशे् वरल ेभन् िहुुि ेकुरा तपाईंको सवेकाइको लानग िहत्वपणून छ? 

तपाईंको सवेकाइिा के कुरा िहत्वपणून छ? 

िकून स १०:४५ : - सेवक बन् िु - जीविको वास्तनवक अर्न भिेको येिू ख्रीष्टको िानतर िानिसहरूको सेवा गिुन हो। 

परिशे् वरसैँगको तपाईंको व्यनिगत सतबन्ध कसरी तपाईंको सवेकाइसैँग सतबनन्धत छ? 

यहून् िा १५:५ : - प्रार्निकता - यि ू ख्रीष्टसैँग तपाईंल ेव्यनिगत सतबन्ध नवकास गिुनहोसर। यसिा तपाईंको सेवकाइको 

गनतनवनधहरूभन्र्दा ठूलो प्रार्निकता रहकेो हुन्छ दकिभि ेख्रीष्टसैँग व्यनिगत सतबन्धनबिा साैँचो र रनहरहि ेफल फल्िेछ ि। 

िण्डलीनभत्र तपाईंको सवेकाइ के हो? 

यहून् िा ४:२३-२४ : - सत्यता र रत्िािा परिशे् वरको रराधिा गिुनहोसर। 

यहून् िा १३:१४-१५ : - िानिसहरूको सेवा गरेर परिेश् वरको सेवा गिुनहोसर; नविेर् गरी अरू कस ल ेगिन िचाहिे वा गिन 

िसक् िे काि तपाईंल ेगिुनपर्दनछ। 

यहून् िा १३:३४-३५ : - सतबन्धहरूलाई नवकास गिुनहोसर दकिभिे यो नवनभन् ि गनतनवनधहरू र कायनक्रिहरू गिुनभन्र्दा बढी 

िहत्वपूणन हुन्छ। 

एदफसी ४:१२-१६ : - चेलापि र सुसनिकरण - तपाईंको िण्डलीको सब  इसाईहरूलाई येिू ख्रीष्टको चेला बिाउिुहोसर र 

ख्रीष्टको िरीर नििानण गिनको निनतत नतिीहरूलाई फरक-फरक दकनसिको सेवा र सेवकाइको लानग सुसनित पािुनहोसर। 

िण्डलीभन्र्दा बानहर तपाईंको सेवकाइ के हो? 

२ कोररन्र्ी २:१४-१६; ३:२-३ : - प्रभाव - तपाईं निरन्तर रफ्िो वररपररका िानिसहरूिा असल प्रभाव पािे व्यनि 

बन् िुहोसर। 

ित्ती १०:३२-३३ : - गवाही दर्दि ु - ख्रीष्टको गवाही दर्दिहुोसर, सुसिाचार प्रचार गिुनहोसर र अरूहरूलाई बाइबलको 

सत्यताहरू नसकाउिुहोसर। 

याकूब १:२७; २:१५-१७ : - र्दया र्देिाउिु - संसारिा भएका गररब, िोनर्त, पीनडत र अत्याचारिा परेकाहरूलाई र्दया 

र्देिाउिे सेवकाइिा सहभागी हुिुहोसर। 

४. परिशे् वरल ेभन् िहुुि ेकुरा के तपाईंको व्यनिगत नवकासको लानग िहत्वपूणन छ? 

तपाईंको व्यनिगत नवकासिा के कुरा अनत िहत्वपणून छ? 

िकून स ८:३४-३८ : - रफूलाई इन्कार गिुन - हरेक दर्दि रफूलाई इन्कार गिुनहोसर र रफ्िो कू्रस बोकेर ख्रीष्टलाई 

पछ्याउिुहोसर। 

िकून स १२:३०-३१ : - प्रेि - परिेश् वरलाई, अरूहरूलाई र रफूलाई प्रेि गिे कुरािा बढ्र्द जािुहोसर। 

भजिसङ्खग्रह १०१:३; १४१:३-४ : - रैँिा, िुि र हृर्दय - रफ्िो रैँिा, िुि र हृर्दयलाई सुरनक्षत रा् िुहोसर। 

कसरी परिशे् वरल ेतपाईंको व्यनिगत नवकाससैँग सतबन्ध रा् िहुुन्छ? 

भजिसङ्खग्रह १६:२; ७३:२५ : - रनत्िक नहत : परिेश् वरभन्र्दा बाहके कुि  कुराको चाहिा िगिुनहोसर। 

१ नतिोर्ी ४:७-८ : - रनत्िक नहत : िारीररक तानलि (िेलकुर्द, िारीररक अभ्यास) भन्र्दा ईश् वरभनििा तानलि पाउि ु

बढी िहत्वपूणन हुन्छ। 

एदफसी ५:२ : - भाविात्िक नहत : प्रेििा हह्िुहोसर। 

भजिसङ्खग्रह ३४:१८ : - भाविात्िक नहत : परिेश् वरलाई तपाईंको तोनडएको अवस्र्ालाई वास्ता गिन दर्दिुहोसर (जीविको 

चोटहरू, किजोरीहरू, असफलताहरू र िोक्सािीहरू) 

नहतोपर्देि ९:१० : - बौनिक नहत : परिेश् वरको ञाकाि र परिेश् वरिा भरोसा रा् ि ुभिेको बुनि र सिझको सुरुवात हो। 

नहतोपर्देि ३:५-६ (एदफसी ५:१०,१७) : - बौनिक नहत : के कुराले परिेश् वरलाई प्रसन् ि तलु्याउैँछ, त्यो पत्ता लगाउिुहोसर। 

१ कोररन्र्ी ६:१९-२० : - िारीररक नहत : तपाईंको िरीर, स्वास्र्, तन्र्दरुुस्ती र रूपरङ्खगल ेपरिेश् वरलाई रर्दर गिुनहोसर। 
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१ कोररन्र्ी १५:३३ : - सािानजक नहत : िराब सङ्खगतबाट टाढा रहिुहोसर दकिभिे यसले असल चररत्रलाई भ्रष्ट बिाउैँछ। 

१ पत्रसु २:११ : - ि नतक नहत : पापपूणन अनभलार्ाबाट अलग रहिुहोसर दकिभिे नतिीहरूले प्राणको नवरुििा युि गर्दनछ। 

प्रस्र्ाि ३१:३-५ : - क्षिताहरू : परिशे् वरले दर्दिुभएको क्षिता र वरर्दािहरूलाई नवकास गिुनहोसर र सृजििील हुिुहोसर। 

एदफसी ५:१५-१६ (ित्ती २५:१५) : - अवसरहरू (चुिौनतहरू) : परिेश् वरल े दर्दिुभएको अवसरहरूलाई असल दकनसिल े

प्रयोग गिुनहोसर। 

रोिी ५:३-५ (याकूब १:२-४) : - जाैँच र र्द:ुि-कष्टहरू : रफ्िो चररत्र नवकास गिुनहोसर। 

तपाईंको सवेकाइल ेकसरी तपाईंको व्यनिगत नवकाससैँग सतबन्ध रा्छ? 

लकूा १६:१० : - जो र्ोर  कुरािा नवश् वासयोयय र भरोसायोयय हुन्छ, त्यो धेर  कुरािा नवश् वासयोयय र भरोसायोयय हुिछे। 

२ कोररन्र्ी १०:१८; दफनलप्पी २:२२ : - तपाईंलाई तोदकएका कािहरू जाैँनचएका छिर। जब िञ् जुर गररन्छ, तब तपाईंलाई 

रञाका दर्दइन्छ। 

तपाईंको कािल ेकसरी तपाईंको व्यनिगत नवकाससैँग सतबन्ध रा्छ? 

नहतोपर्देि १२:३ : - हल्लाउि िसदकिे - र्दषु्टलाई (भ्रष्टलाई) स्र्ानपत गिन सककर्द ि र धार्मिकको जरा उिेल्ि सककर्द िर। 

तपाईंको पररवारल ेकसरी तपाईंको व्यनिगत नवकाससैँग सतबन्ध रा्छ? 

नहतोपर्देि १५:२२; १९:२० : - बुनि : पररवारसैँग सर-सल्लाह िाय िुहोसर र उिीहरूको सल्लाहलाई ध्याि दर्दिुहोसर। 

५. परिशे् वरसैँग तपाईंको व्यनिगत सतबन्ध िहत्वपणून छ भन् िबेारेिा परिशे् वर के भन् िहुुन्छ? 

यहून् िा १५:५-८; प्रकाि २:४-५ : - ख्रीष्ट - ख्रीष्टलाई पनहलो स्र्ाििा रा् िुहोसर र उहाैँिा रनहरहिुहोसर। अरू सब  र्ोक 

असफल हुिेछिर! 

कलस्सी २:६-७ : - रञाकाकाररत - इसाईजस्तो गरी नजउिुहोसर र इसाईजस्तो गरी बढ्िुहोसर। 

कलस्सी ३:१६; ित्ती ७:२४-२७ : - वचि - परिेश् वरको वचि प्रिस्तसैँग प्राप् त गिुनहोसर र यसलाई पररश्रिका सार् लाग ू

गिुनहोसर। 

ित्ती ७:७-८ : - प्रार्निा - प्रार्निा गिन कनहल्य  िरोदकिुहोसर। 

नहब्र ू१०:२४-२५ : - सङ्खगनत - सङ्खगनत गिन र नसक् िको लानग अरू इसाईहरूसैँग नियनितरूपिा भेट्िे गिुनहोसर। 

यहून् िा १५:१६ : - फल फलाउिु - अरू िानिसहरूका जीवििा ख्रीष्टको लानग फल फलाउिे काििा चासो नलिुहोसर। 

६. परिशे् वर जीविको हरेक क्षते्रिा उच् च प्रार्निकतािा पिुनहुन्छ 

ित्ती ४:१० पढ्िुहोसर। परिेश् वरको रराधिा गिुनहोसर र केवल उहाैँको सेवा गिुनहोसर। िानर् चचान गररएका सब  बाइबल 

िण्डहरूल े तपाईंको जीविको हरेक क्षेत्रिा परिेश् वरलाई केन्द्रिा रा् िुपछन भिी उहाैँल े तपाईंलाई र्देिाउि चाहिुहुन्छ! 

तपाईंको जीविको हरेक क्षेत्रिा स्र्ायी प्रार्निकता भिेको केवल परिेश् वर हुिुहुन्छ! त्यसकारण, तपाईंको जीवि, सिय र 

िनिलाई तपाईंल ेके दर्दिुहुन्छ भिी कुि  प्रार्निकताको सूचील ेनिधानरण गिुनहुैँर्द ि। स्वयिर परिेश् वरल ेकुि  नविेर् अवस्र्ािा 

तपाईंल ेरफ्िो जीवि, सिय र िनिलाई के दर्दिुहुन्छ भन् िे कुरा निधानरण गिुनहुन्छ। परिेश् वरले पनवत्र रत्िाद्वारा तपाईंको 

हृर्दयिा वास गिुनभएर तपाईंको जीवििानर् िासि गिन चाहिहुुन्छ। 
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७. हरेक कुराको निनतत सिय छ 

तपाईंको जीवििा प्रार्निकताको यी पाैँच क्षेत्रहरू र अरू अत्यन्त जरुरी कुराहरूको बीचिा कसरी तपाईंल ेसही सन्तलुि 

कायि रा् िुहुन्छ? 

 दक्रयाकलापहरू र सिय 

तपाईंको सब  दक्रयाकलापहरू र तपाईंको सियबीचको सतबन्धलाई बाइबलल ेकसरी हरे्दनछ? 

उपर्देिक ३:१-८; ८:५-६ पढ्िहुोसर। 

रटप्पणी - हरेक कुराको निनतत सिय छ! 

तपाईंल ेजीविको सब  िहत्वपूणन क्षेत्रहरूलाई सही दकनसिले सिय र ध्याि दर्दिुहुन्छ भन् िे कुरािा पक् का हुिुहोसर! 

 परिशे् वरल ेतपाईंको लानग तोदकदर्दिभुएको कािलाई परूा गिुन 

तपाईंको काि परूा गि ेबारेिा बाइबलल ेके नसकाउैँछ? 

यी िण्डहरू पढ्िुहोसर: 

 २ नतिोर्ी ४:७ (प्रेररत २२:१०: २०:२४) - पावल; 

 कलस्सी ४:१७ (िकून स १३:३४; १ कोररन्र्ी ३:५; एदफसी ६:१३) - इसाईहरू; 

 यूहन् िा १७:४ (िकून स १:३५) - येि ू

रटप्पणी - 

 पावल - नतिले प्रभु येिलूे दर्दिभुएको काि पूरा गरे। 

 इसाईहरू - प्रत्येक इसाईलाई परिेश् वरल ेकाि तोदकदर्दिुभएको छ। उहाैँल ेदर्दिुभएको काि गरेर नसद्ध्याउि उहाैँल े

सब  इसाईहरूलाई दर्दििा २४ घण्टा दर्दिुभएको छ। यो कसरी गिन सदकन्छ त? 

 यिे ू - येिलू े हरेक नबरािीलाई निको पािुनभएि र पूरा संसारिा सुसिाचार प्रचार गिुनभएि, त पनि परिेश् वरल े

उहाैँलाई दर्दिुभएको काि परूा गिुनभयो। येिलूे यो काि कसरी गिुनभयो? 

हरेक दर्दि सकाउिुपिे कािहरूको सूची येिूसैँग नर्एि। उहाैँल ेसध ैँ िे परिेश् वरको कािहरू परूा गिनको लानग उहाैँको निर्देिि 

र िनि पाउि प्रार्निा गरेर प्रनतक्षा गिुनहुन््यो। परिेश् वरसैँगको र्द निक सङ्खगनतिा उहाैँले अनत रवश्यक भिेर र्दबाब दर्दइएका 

परिशे् वर तपाईंको जीविको हरेक क्षते्रको सावनभौि 

राजा हुिहुुन्छ! अरू कुि  प्रार्निकताको सचूील ेहोइि 

तर स्वयिर परिशे् वरल ेतपाईंल ेरफ्िो जीवि, 

तपाईंको सिय र तपाईंको िनिलाई हरेक दर्दि 

दर्दिहुुि ेकुरा निधानरण गिुनपछन! 

 

 

परिशे् वर 

परिशे् वरसैँगको 

व्यनिगत सतबन्ध 

यूहन् िा १५:५-८ 

सवेकाइ अर्वा 

सवेा  

१ नतिो ३:४-५ 

पररवार  

(ित्ती १०:३७) 

काि  

भजि १२७:१-२ 

व्यनिगत नवकास 

िकून स १२:३०-३१ 
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कुराहरू र साैँच् च  ि  िहत्वपूणन कुराहरूबीचको नभन् ितालाई छुट्याउि नसक् िुभयो। अनि उहाैँले ती अनत रवश्यक भिी 

जबरजस्ती लादर्दएका कािहरूलाई रोकेर िहत्वपूणन कािहरूलाई परूा गिुनभयो। 

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।) 

११. प्रनतविता - चेलाहरू बिाउिको निनतत प्रनतविता जिाउिहुोसर। 'इसाई रत्ि-सतिाि'को बारेिा अको व्यनिलाई 

अर्वा िािनसहरूको सिूहिा प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा अध्ययि गिुनहोसर। 

१२. परिशे् वरसैँगको व्यनिगत सिय - प्रत्येक दर्दि एक अध्याय पढेर नवद्यार्ीहरूलाई परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउि लगाउिुहोसर (प्रेररत १८:१८-२१:४०)। पढेको िण्डबाट रफूलाई ििपिे सत्यता पत्ता लगाउिे तररका 

प्रयोग गिन लगाउिुहोसर। रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

१३. बाइबल अध्ययि - घरिा अको बाइबल अध्ययि तयार पािुनहोसर। एदफसी ५:२२-२३   

नवर्य: इसाई नववाहलाई के कुराल े नचत्रण गछन? बाइबल अध्ययिको पाैँच वटा चरणहरूको प्रयोग गिन 

लगाउिुहोसर। रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

१४. प्रार्निा - कुि  नविेर् व्यनि वा कुि  नविेर् कुराको निनतत यो हप् ता नि्र्दष्ट भएर प्रार्निा गिुनहोसर र परिशे् वरले के 

गर्दैहुिुहुन्छ भिी हिेुनहोसर (भजिसङ्खग्रह ५:३)। 

१५. चलेाहरू बिाउि े नवर्यिा तपाईंको कापीलाई अद्यावनधक बिाउिहुोसर। रराधिाको रटप्पणी, परिशे् वरसैँग 

तपाईंले व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा बिाएको रटप्पणी, निक्षा कर्दर्दा बिाएको रटप्पणी र यो तयारीलाई सङ्खलय ि 

गिुनहोस। 
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पाठ २० 

१ प्रार्निा  

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

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

प्रेररत १८:१८-२१:४० 
 

तपाईंलाई तोदकएको बाइबल िण्ड (प्रेररत १८:१८-२१:४०) 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)        [ख्रीष्टिा ियाैँ जीवि] 

सङ्खगनत - १ यहून् िा १:७ 

 

 

क. ििि 
 

कण्ठ गिुनपिे बाइबल पर्दलाई 

सेतोपाटी अर्वा कालोपाटीिा  

यसरी ले् िुहोसर: 

सङ्खगनत 

१ यूहन् िा १:७ 

 

यो बाइबल पर्दलाई तपाईंको  

काडनको पछानडपरट्ट  

ले् िुहोसर। 

तर उहाैँ ज् योनतिा हुिुभएझ ैँ यदर्द हािी पनि 

ज् योनतिा हहडर छौं भि,े एक-अकाननसत हाम्रो 

सङ्खगनत हुन् छ, र उहाैँका पुत्र यिेूको रगतले 

हािीलाई सब  पापबाट िुि पाछन। 

१ यूहन् िा १:७ 

 

१. ज्योनत भिकेो के हो? 

ज्योनत भिेको प्रेि, धार्मिकता, पनवत्रता र र्दयाजस्त  गरी परिेश् वरको गणु अर्वा नविेर्तालाई बुझाउिे िब्र्द हो। येि ूख्रीष्टल े

परिेश् वरका नविेर्ताहरूलाई र्दशृ्य बिाउिुभयो। यिे ूख्रीष्टको अिुयायीहरूलाई ज्योनतिा हह्िको निनतत बोलाइएको छ, 

जसको ितलब परिेश् वरको नविेर्ताहरूअिुसार नतिीहरूले व्यवहार गिुनपछन भन् ि ेहो। 

२. दकि परिशे् वर र ख्रीष्टलाई झ ैँ इसाईहरूलाई पनि 'ज्योनत' भनिएको हो? 

परिशे् वरलाई ज्योनत भनिएको छ (१ यहून् िा १:५) 

सारा भौनतक अनि रनत्िक जीविको स्रोत परिेश् वर हुिुहुन्छ। हािीलाई र्ाहा भएको ब्रमाणाण्डका सब  भौनतक जीवि उहाैँल े

ि  सृनष्ट गिुनभयो। ख्रीष्टको िृत्य ुर पिुरुत्र्ािद्वारा उहाैँल ेहािीलाई ियाैँ रनत्िक जीवि दर्दिभुयो। 

यिे ूख्रीष्टलाई 'ससंारको ज्योनत' भनिन्छ (यहून् िा ८:१२) 

परिेश् वर को हुिुहुन्छ भिी येिू ख्रीष्टल े हािीलाई प्रकट गिुनहुन्छ, र नविेर्गरी उहाैँल े परिेश् वरको गुणहरू अर्वा 

नविेर्ताहरू हाम्रोिाझ प्रकट गिुनहुन्छ। परिेश् वरको िनहनित नविेर्ताहरू येि ूख्रीष्टद्वारा यो संसारिा अनत तेनजलोरूपिा 

चतकन्छ। येिलू ेअञाकािी िानिसहरूलाई ञाकािको घोर्णा गिुनहुन्छ; गल्ती गिेहरूलाई सत्यता घोर्णा गिुनहुन्छ र िूिनहरूलाई 

बुनिको घोर्णा गिुनहुन्छ। उहाैँले अिुि िानिसहरूलाई पनवत्रता प्रकट गिुनहुन्छ; र्दषु्टहरूलाई धार्मिकता प्रकट गिुनहुन्छ र 
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घृणाले भररएकाहरूलाई प्रेि प्रकट गिुनहुन्छ। र्द:ुिी िानिसहरूलाई उहाैँले िुसीयाली र्देिाउिहुुन्छ; डराएका िानिसहरूलाई 

उहाैँले उत्साह दर्दिुहुन्छ र एक्लो अनि त्यानगएकाहरूलाई उहाैँले परिेश् वरको उपनस्र्नत र िनजकता र्देिाउिुहुन्छ। 

यिेलू ेइसाईहरूलाई 'ससंारको ज्योनत' भन् िुहुन्छ (ित्ती ५:१४) 

इसाईहरू रफ्ि  कारणल े कनहले पनि ज्योनत हुैँर्द ििर तर नविेर्गरी उिीहरूले परिशे् वरको पनवत्रता, धार्मिकता र प्रेि 

र्देिाउैँ र्द  उहाैँको नविेर्ताहरू संसारिा प्रनतनबनतबत गि ेगछनिर (एदफसी ५:८)। 

३. 'इसाई सङ्खगनत'को अर्न के हो? 

इसाई सङ्खगनत भिकेो निकटति तर्ा घनिष्ठ सतबन्ध, सहकायन र साझरे्दारीपि हो 

इसाई सङ्खगनत भिेको नपता परिेश् वरसैँग, पुत्र परिेश् वरसैँग र पनवत्र रत्िा परिेश् वरसैँग (१ यूहन् िा १:३; १ कोररन्र्ी १:९; 

२ कोररन्र्ी १३:१४) अनि संसारिा भएका अरू इसाईहरूसैँग (१ यूहन् िा १:७) निकटति तर्ा घनिष्ठ सतबन्ध, सहकायन र 

साझेर्दारी हो। ख्रीष्टसैँगको इसाई सङ्खगनत अटुट अनि स्र्ायीरूपिा ख्रीष्टको िरीरसैँगको सङ्खगनतसैँग जोनडएको हुन्छ, जुि 

वास्तविा इसाई सिुर्दाय अर्वा िण्डली (चचन) हो (१ कोररन्र्ी १२:१२-१३)। इसाईहरू रफूलाई बाइबलको 

निक्षाहरूद्वारा र प्रार्निाद्वारा एक-अकानसैँग सङ्खगनत गिन, िाैँचो परेको बेलािा सहायता गिन, एकसार् बसेर िाि र अरू 

िानिसहरूलाई असल सिाचार सुिाउि े कािको निनतत सिर्मपत हुि े गछनिर (प्रेररत २:४२-४७)। इसाई सङ्खगनतल े घनिष्ठ 

सतबन्धलाई िात्र सिेट्र्द ि तर यसले एकातफन  पाएको रनिर्हरूलाई बाैँडचुैँड गिे (गलाती ६:९-१०) अनि अकोतफन  रफ्िो 

र्द:ुि-कष्टहरू पनि बाैँडचुैँड गि ेकुरािा सहभागी हुिे गछन (दफनलप्पी ३:१०)। रफूहरू एक-अकानको लानग हौ ैँ भन् िे बनलयो 

भाविा र असल कुराहरूको लानग एकल ेअकोलाई गि ेिद्दत तर्ा योगर्दाि पनि इसाई सङ्खगनतिा पर्दनछ (२ कोररन्र्ी ८:४)। 

तपाईंल ेअसल सिाचार सिुरे नवश् वास गरेपनछ इसाई सङ्खगनत अर्वा साझरे्दारर सरुु हुैँर्दछ 

येिू ख्रीष्ट पापको निनतत ििुनभयो र िानिसहरूलाई पापबाट बचाउिको निनतत पुिरुत्र्ाि हुिुभयो भन् िे असल सिाचार 

सुिेर त्यसलाई नवश् वास गरेपनछ इसाई सङ्खगनत अर्वा साझेर्दारी सुरु हुैँर्दछ (दफनलप्पी १:५ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। 

इसाईहरूल े ग र-इसाईहरूसैँग बाैँनधिे दकनसिको सतबन्ध नििानण गर्दैििर (२ कोररन्र्ी ६:१४)। इसाईहरू सध ैँ ज्योनतिा 

हह्छिर दकिभिे योनबिा सङ्खगनत सतभव ि  हुैँर्द ि (१ यूहन् िा १:७)। 

४.  'यिे ूख्रीष्टको रगत' भिकेो के हो? 

येिू ख्रीष्टको रगत भिेको नविेर् दकनसिको िनि भएको चित्कारपूणन वस्त ुहोइि। इसाई नवश् वासले तन्त्र-िन्त्र, जार्द-ुटुिा र 

बोक्सी-नवद्यालाई पररत्याग गछन। येि ू ख्रीष्टको रगतल े कू्रसिा बगाइएको रगतलाई सङ्खकेत गछन। यो यस्तो साङ्खकेनतक 

वाक्यांि हो, जसले येि ू ख्रीष्टको कू्रसको िृत्युलाई र सार्  उहाैँको िृत्युद्वारा नवश् वासीहरूले पाउिे रनिर्हरूलाई पनि 

बुझाउैँछ। ज्योनतिा हह्िे इसाईहरूल ेरफ्िा पापहरू स्वीकार गरी क्षिार्दािलाई ग्रहण गछनिर  दकिभि ेनतिीहरूको पापको 

र्दण्ड येि ूख्रीष्टल ेपनहले ि  भोनगसक् िुभयो। 

 

 

ि. बाइबल पर्द कण्ठ र पुिरवलोकि 

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

२. उि बाइबल पर्दलाई ठीक तररकाले कण्ठ गिुनहोसर। सङ्खगनत - १ यूहन् िा १:७ 

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

जाैँच्िुहोसर। 
 

४ बाइबल अध्ययि (७० नििेट)                  [सतबन्धहरू] 

इसाई नववाह : एदफसी ५:२२-२३ 
 

एदफसी ५:२२-२३ लाई सब  निलेर अध्ययि गिन बाइबल अध्ययिको पाैँच चरणहरू भएको नवनध प्रयोग गिुनहोसर। 
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चरण: १ - पढ्िहुोसर।                               परिशे् वरको वचि 

रउिुहोसर, हािी सब  निलेर एदफसी ५:२२-२३ पढौ ैँ। 

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

 

 

चरण: २ - पत्ता लगाउिहुोसर।                        अवलोकिहरू 

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

तपाईंको सिझ वा हृर्दयलाई स्पिन गछन? 

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

त्यसलाई रफ्िो िोटबुकिा ले् िुहोसर। 

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 बाैँडौ ैँ। 

(िा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 ५:२२,२५ 

िोज १ : इसाई नववाह यिे ूख्रीष्टको वास्तनवकताको नस्र्र गवाही हो 

एपनत हो, ख्रीष्टले िण्डलीलाई प्रेि गिुनभएझ ैँ गरी रफ्िा पत् िीहरूलाई प्रेि गर ...ए र एपत् िी हो प्रभुको अनधििा बस झ ैँ र-

रफ्िा पनतको अनधििा बस।ए नववाह परिेश् वरको निनतत अनत िहत्वपूणन हुि पछन दकिभिे उहाैँले इसाई नववाहनभत्रको पनत 

र पत् िीबीचको सतबन्धलाई ख्रीष्ट र इसाई िण्डलीको सतबन्धसैँग तलुिा गिुनहुन्छ। तसर्न, ख्रीष्ट र िण्डली भिेको हरेक 

नववाहको निनतत उर्दाहरणहरू हुिर। हरेक इसाई नववाह ख्रीष्ट र उहाैँको इसाई िण्डलीसैँगको सतबन्धको प्रकटीकरण हो। 

इसाई नववाह भिेको संसारिा येिू ख्रीष्टको बारेिा नस्र्र अनि र्दशृ्य गवाही हो! त्यस ले इसाई नववाहहरूले येि ूख्रीष्टको लानग 

िनहिा ल्याउिु पछन! 

 

 

एदफसी ५:३१ 

िोज २ : इसाई नववाहल ेतपाईंको रिा-बुबासैँगको सतबन्धलाई पररवतनि गररदर्दन्छ 

एयसकारण िानिसले रफ् िा रिा-बुबालाई छो ेहर रफ् िी पत् िीसैँग निनलरहन् छ, र ती र्दवु  एउट  िरीर हुिेछिर ।” नववाह 

हरेक सिाजको निनतत अनत िहत्वपूणन घटिा हो दकिभि ेत्यो सियिा र्दईु जवाि व्यनिहरूल ेरफ्िा रिा-बुबालाई छोडेर 

ियाैँ पररवार सुरु गर्दनछिर! नववाह तपाईं र तपाईंको रिा-बुबाबीचको नविेर् सतबन्धलाई रोक् िे अवस्र्ा अनि रफ्िो 

व वानहक जोडीसैँग नविेर् सतबन्ध रा् िे अवस्र्ा हो। 

 

 

चरण: ३ - प्रश् ि                              व्या्याहरू 

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

एदफसी ५:२२-२३ िा भएका सब  सत्यताहरू बुझ्ि कोनसस गरौ ैँ र त्यहकाैँ अझ  िबुझेका कुराहरू छिर भिे प्रश् ि सोधौ ैँ। 

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

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

प्रश् िहरू सब को सािु बाैँ्ि लगाउिुहोसर।) 

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

लगाउि कोनसस गिुनहोसर।) 

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

दर्दइएको छ।) 

 



© 2009 DOTA                                        निर्दनेिका पुस्तक २, 'चेलापिको सरुुवात'                                   पृष्ठ सङ्ख्या : 75 
 

प्रश् ि १ : इसाई नववाहको निनश् चत नविरे्ताहरू के-के हुिर? 

रटप्पणी - 

(१) नववाह परिशे् वरको अवधारणा र ससं्र्ा हो (एदफसी ५:३१) 

सृनष्टको सियिा, परिेश् वरले िानिसलाई जीवि सार्ीको िाैँचो छ भिी र्दे् िुभयो र उहाैँले उसको निनतत स्वास् िीिानिस 

सृनष्ट गि ेपहल गिुनभयो (उत्पनत्त २:१८-२४)। परिेश् वरल ेव वानहक सतबन्धलाई संस्र्ागत गिन पनि पहल गिुनभयो। उि परुुर् 

र िनहला पापिा पति हुिुभन्र्दा पनहले ि  नतिीहरूको बीचिा नविेर् नववाहको सतबन्ध स्र्ानपत गरी यी नविेर्ताहरू 

तोदकदर्दिुभयो। नववाहिा लोय िेिानिस र स्वास् िीिानिल ेनिनश् चतरूपिा रफ्िा रिा-बुबालाई छो्छिर। नववाहिा एउटा 

लोय िेिानिस र एउटा स्वास् िीिानिस एकतािा रउैँछिर र नतिीहरूका जीविभरर एक-रपसिा टाैँनसरहन्छिर। नववाह 

भएपनछ नतिीहरूको रफ्ि  व वानहक सतबन्धनभत्र िात्र यौि सतबन्ध रा् िे अवसर प्राप् त हुन्छ (उत्पनत्त २:२४)। 

परिेश् वरले व वानहक सतबन्धलाई संस्र्ागत िात्र गिुनभएि तर ती पुरुर् र िनहला पापिा पति भइसकेपनछ पनि उहाैँल े

व वानहक संस्र्ालाई कायि रानिरहिुभयो। यस नवर्यिा प्रभु येि ूख्रीष्ट (ित्ती १९:१६) र प्रेररत पावल (एदफसी ५:३१) 

र्दबु ल े नववाह भिेको परिेश् वरको संस्र्ा हो अनि उि संस्र्ाको लानग परिेश् वरल ेतोक् िुभएको निनश् चत नियिहरू पालिा 

गिुनपछन भिी निक्षा दर्दिुभएको छ। 

पुरािो करारको सियिा नववाहले परिशे् वर र उहाैँका जि इस्राएलीहरूबीचको अनत घनिष्ठ सतबन्धलाई नचत्रण गर्दन् यो 

(यर्मिया ३ अध्याय)। ियाैँ करारको सियिा नववाहले येिू ख्रीष्ट र उहाैँका जिहरू अर्ानतर इसाई िण्डलीबीचको अनत घनिष्ठ 

सतबन्धलाई नचत्रण गर्दनछ (एदफसी ५ अध्याय)। यद्यनप सांसाररक सैँस्कृनतहरूले परिेश् वरल े संस्र्ागत गिुनभएको सुरुको 

नववाहलाई पररवतनि गरेका भए तापनि अझ  परिशे् वरल ेिानिसहरूलाई उहाैँको सुरुको उि व वानहक संस्र्ािा फकनि सब  

सैँस्कृनतका िानिसहरूलाई बोलाइरहिुभएको छ! 

(२) नववाह केटी िागरे व्यवस्र्ा निलाउि अर्वा रफ ल ेछािरे पनि गिन सदकन्छ (उत्पनत्त २४:३-४;६७; २९:१७-२०) 

पनश् चिी सैँस्कृनतिा हिे े हो भिे परुर्हरूल े रफूल े प्रेि गरेको िनहलाहरूलाई नववाह गिे गछनिर। पूवीय र िध्य-पूवीय 

सैँस्कृनतहरूलाई हिेे हो भिे रफूले नववाह गरेको िनहलालाई पुरुर्ले प्रेि गिन सुरु गछनिर (यहाैँ पूवीय र पनश् चिी सैँस्कृनतबीच 

नभन् िता र्देनिन्छ)। पनश् चिी सैँस्कृनतिा नववाह नवस्फोटि भएको भाविाबाट सुरु हुैँर्दछ र इच्छािनिको सिपनणताल े

त्यसलाई पछ्याउिे रिा रानिन्छ। पूवीय सैँस्कृनतिा चाहह नतिीहरूल ेसिपनणताबाट सतबन्धलाई सुरु गछनिर र त्यसलाई 

पनछ फदक्रएको भाविाहरूल ेपछ्याउैँछ। जेजस्तो भए तापनि यदर्द परिशे् वर नववाहको केन्द्रिा हुिुहुन्छ भि ेती र्दवु  िालको 

नववाहले राम्रोसैँग काि गिछे। 

(३) नववाह एक व्यनिसैँग िात्र गिुनपछन (एदफसी ५:३३) 

पुरािो करारको इनतहासलाई हिेे हो भि े इस्राएलको केही िहत्वपूणन व्यनिहरूका एकभन्र्दा बढी पत् िीहरू नर्ए। पुरािो 

करारिा भएका त्यस दकनसिको बहुनववाहले डाह, भेर्दभाव र िूर्मतपूजाको र्ुप्र  सिस्याहरू उत्पन् ि गर् यो (राजा सलोिि, १ 

राजा ११:१-११ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। 

नववाहको बारेिा पुरािो करार र ियाैँ करारको निक्षा स्पष्ट छ, दक बहुनववाह भिेको परिेश् वरको अनभप्राय, रञाका र 

संस्र्ाको नवरुिको काि हो। उत्पनत्त २:२४ िा लेनिएको एिानिस रफ्िी स्वास् िीसैँग निनलरहन्छए भन् ि ेपरिशे् वरको योजिा 

कनहल्य  बर्दनलएको छ ि। िानिस रफ्िा पत् िीहरूसैँग निनलरहन्छ भिरे बहुवचििा परिेश् वरले कनहल्य  भन् िुभएि तर रफ्िी 

पत् िीसैँग निनलरहन्छ भिी एकवचििा भन् िुभयो! 

येिूले यो रञाकालाई ित्ती १९:५ िा र्दोहोर् याएर भन् िुभयो, एपनत र पत् िी एउट  िरीर हुिछेिर।ए उहाैँले कनहल ेपनि 'एउटा 

पनत र्ुप्र  पत् िीहरूसैँग एक हुिेछ' भन् िुभएि! यिेू ख्रीष्टले अरू सब  िानिसहरूलाई नववाह सतबन्धको एकताबाट अलग 

गिुनभयो (रिा-बुबालाई पनि) र नविेर् गरी नववाह सतबन्धको यौि-एकताबाट नतिीहरूलाई अलग गिुनभयो। 

त्यस गरी पावलल े पनि नववाहको रञाकालाई र्दोहोर् याउिुभयो र पनतले रफ्िी पत् िीलाई प्रिे गिैपछन भिी जोड दर्दिुभयो 

(एदफसी ५:३३)। त्यहाैँ 'प्रेि गिैपछन' भन् िे दक्रयापर्दलाई अपणून वतनिाि कालिा रञाकाको ढाैँचािा लेनिएको छ। यस ले त्यो 

रञाकाल ेअपवार्द भिी बहािा गिे कुि  ठाउैँ  छोडेको छ ि! 

परिेश् वरल े बहुनववाहलाई ििाही गिुनहुन्छ। उहाैँल े रि ल रा् िे प्रर्ालाई ििाही गिुनहुन्छ। उहाैँल ेव्यनभचारलाई ििाही 

गिुनहुन्छ। अनि उहाैँल ेकुि  अरू िनहलासैँग गररि ेअि नतक प्रेिनललालाई पनि ििाही गिुनहुन्छ। 
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(४) नववाह सतपणून जीविभररको लानग हो (ित्ती १९:५-६) 

पुरािो करारको सियिा 'िानिसहरूका हृर्दयको कठोरताल ेगर्दान' िोिाले नतिीहरूलाई नववाहनवच्छेर्द गिे अिुिनत दर्दएका 

नर्ए। तर वास्तविा नतिी नववाहनवच्छेर्दप्रनत सहित नर्एििर। त्यस्तो िराब अभ्यास त्यनतबेला वररपररका राट्रहरहरूिा 

पनहलेर्देनि ि  रनहरएको नर्यो र त्यसल ेइस्राएलिा प्रवेि पाएको हुिाले िोिाल ेत्यसलाई नियिसङ्खगत िात्र बिाएका हुिर। 

नववाहनवच्छेर्द परिेश् वरको सुरुको तररका नर्एि भिी येिलू ेस्पष्टसैँग नसकाउिुहुन्छ। उहाैँले यस्तो रञाका दर्दिुहुन्छ, एजसलाई 

परिेश् वरल े एकसार् जो्िभुएको छ, त्यसलाई कुि  िानिसले अलग िगरोसरए (ित्ती १९:१-६)! परिेश् वरल े

नववाहनवच्छेर्दलाई घणृा गिुनहुन्छ (िलाकी २:१४-१६)। 

केवल र्दईु अवस्र्ािा िात्र बाइबलल े नववाहनवच्छेर्दको अििुनत दर्दन्छ। पनहलो, व वानहक सतबन्धिा नवश् वासयोयय िहुैँर्दा; 

जस्त : पनत वा पत् िी यौि अि नतक दक्रयाकलापिा सहभागी हुिु अर्वा एकल ेअकोप्रनत अनत ि  र्दवु्यनवहार गिुन रदर्द। यस्ता 

अवस्र्ाहरूिा सतबन्धनवच्छेर्द गिन सदकन्छ (ित्ती १९:८-९)। र्दोस्रोचाहह ग र-इसाई जोडीको नवर्यिा हो। पनछ गएर र्दईु 

जिािध्ये एक जिा इसाई हुन्छ र यदर्द अकोले अब ि सैँग  बनस्र्दिैँ भन्यो भि ेनतिीहरूबीच सतबन्धनवच्छेर्द गिन सदकन्छ (१ 

कोररन्र्ी ७:१२-१६)। तर परिेश् वर र उहाैँका जिहरूबीचको सतबन्ध करारको सतबन्ध भएको हुिाले, इसाई व वानहक 

सतबन्ध जीविभरर नवश् वासयोयय सतबन्ध हुिुपछन। 

(५) नववाह यो पृ् वीको जीविभरर अस्र्ायी सतबन्ध हो (ित्ती २२:३०) 

येिूको र्दोस्रो रगिििा िानिसहरूको पुिरुत्र्ाि हुैँर्दा, नतिीहरूले ि त नववाह गिछेिर ि नतिीहरूलाई पनहलेको व वानहक 

जीवि ि  दर्दइिेछ भिी येिलू े भन् िुहुन्छ। त्यनतबेला पिुरुत्र्ाि हुि े इसाईहरू स्वगनका र्दतूहरूझ ैँ हुिछेिर (ित्ती २२:३०)। 

त्यसकारण, नववाहरूपी संस्र्ा यो वतनिाि पृ्वीको जीविको लानग िात्र हो। यो सतबन्ध स्वगनिा अर्वा ियाैँ पृ्वीिा 

हुिेछ िर। यस पृ्वीको नववाहको अिन्त िहत्व भिेको ख्रीष्टलाई प्रनतनबनतबत र घोर्णा गिुन, इसाईहरूलाई तानलि दर्दिु र 

छोराछोरीहरू जन्िाउि ुि  हो। 

(६) नववाह सािान्य कुरा भए तापनि हरेक व्यनिको निनतत यो उत्ति होइि (ित्ती १९:१०-१२) 

बाइबलले नववाहलाई इसाईहरू र इसाई अगुवाहरूको नितत सािान्य कुरा भिेको छ (१ कोररन्र्ी ९:५; १ नतिोर्ी ३:२)। 

तर अनववानहत रहिेहरूलाई प्रभु येिलू े (ित्ती १९:१०-१२) र प्रेररत पावलल े (१ कोररन्र्ी ७:३२-३५) नविेर् िब्र्दहरू 

भन् िुभएको छ। परिेश् वरल े केही व्यनिहरूलाई उहाैँको नविेर् काि गराउिको लानग नतिीहरूका जीविको केही निनश् चत 

सिय अवनधसति अर्वा सतपूणन जीविभरर ि  अनववानहत रहि बोलावट दर्दिुहुन्छ। परिेश् वरले नतिीहरूलाई अनवभानजत 

हृर्दयको भनिसार् उहाैँको सेवा गिन बोलाउिुहुन्छ! त्यसरी अनववानहत रहिे व्यनिहरूलाई परिेश् वरले नविेर् प्रनतञाका 

दर्दिुहुन्छ- नतिीहरूल े नववानहत िानिसहरूल ेप्राप् त गिे िारीररक सन्तािभन्र्दा धरे  रनत्िक सन्ताि प्राप् त गिछेिर। उहाैँल े

नतिीहरूलाई परिशे् वरको राज्यको काििा निक  फलवन्त बिाउि सक् िुहुन्छ भिी प्रनतञाका गिुनहुन्छ (यि या ५४:१-५)! 

नववाह िगरी ब्रमाणचारी बन् ि ु भिेको नविेर् दकनसिको वरर्दाि हो (१ कोररन्र्ी ७:७,३२-३५; ित्ती १९:१०-१२) तर 

यसलाई संस्र्ागत बिाउिु भि ेहुैँर्द ि (अर्ानतर िण्डलीका अरू िानिसहरूलाई ब्रमाणचारी बन् ि जबरजस्ती गिुन हुैँर्द ि)! 

(७) व वानहक सतबन्धलाई सावनजनिकरूपिा स्र्ानपत गिुनपछन (ित्ती २२:९-११ सैँग तलुिा गिुनहोसर) 

परिेश् वरले नववाहको निनतत तीि वटा अनत रवश्यक तत्वहरू स्र्ानपत गिुनभयो (उत्पनत्त २:२४)। 

पनहलो, पनत र पत् िीले रफ्िा रिा-बुबालाई छो्छिर। अब उप्रान्त नतिीहरू भाविात्िकरूपिा रफ्िा रिा-बुबासैँग 

टाैँनसरहैँर्द ििर बरु एक-रपसिा टाैँनसरहन्छिर। नतिीहरू अब उप्रान्त रर्मर्करूपिा रिा-बुबासैँग भर पर्दैििर तर रफ्िा 

रवश्यिाहरू जुटाउिको निनतत रुप याैँ-प सा किाउिे नजतिेवारी नलन्छिर। नतिीहरू रिा-बुबाको अनधकारको िुनि रहैँर्द ििर 

तर परिेश् वरले संस्र्ागत गिुनभएअिुसार नववाहिा एक-अकानप्रनत सिर्मपत हुन्छिर। यदर्द सतभव छ भिे नतिीहरू रिा-

बुबासैँग  बस् िु हुैँर्द ि तर अलयग  बसेर रफ्िो पररवार नििानण गर्दैजािुपछन। 

र्दोस्रो, पनत र पत् िी एक-अकानसैँग टाैँनसरहन्छिर। नतिीहरूल े रफ्िो जीविभरर ि  एक-अकानप्रनत नवश् वासयोयय रनहरहि े

प्रनतञाका गर्दनछिर। 

तेस्रो, नतिीहरू र्देहिा अर्वा िरीरिा एउट  हुन्छिर। नतिीहरूको रनत्िक, भाविात्िक र सािानजक एकताको पराकाष्ठा 

भिेको िारीररक एकता हो। 
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नववाह गिन लागेको जोडीले नववाह गिे योजिालाई घोर्णा गरेर रफ्िा रिा-बुबाबाट अलग हुिको निनतत तयारी गछन। 

त्यसपनछ नतिीहरूले हुि लागेको नववाह र उि नववाहको सिारोहको तयारी गिन सुरु गछनिर। नववाहको सिारोहिा 

नतिीहरूल े निनश् चतरूपिा रफ्िा रिा-बुबालाई छो्छिर। नववाह सिारोहको दर्दििा र्दलुाहा र र्दलुहीको पररवारहरू, 

इसाई र्दाजुभाइ-दर्दर्दीबनहिीहरू तर्ा अन्य नित्रहरू साक्षीको रूपिा उपनस्र्त हुन्छिर र उिीहरूको सािु पनवत्र रत्िाको 

उपनस्र्नतिा उि जोडील े जस्तोसुक  पररनस्र्नतिा सतपूणन जीविभरर एकल े अकोलाई प्रेि गरररहिेछु, नवश् वासयोयय 

भइरहिेछु र सहायता गरररहिछुे भिी सावनजनिकरूपिा प्रनतञाका गर्दनछिर। 

बाइबलिा नववाहलाई कनहल े पनि व्यनिगत अर्वा गोप्य रानििे प्रेि सतबन्धको िािला भनिएको छ ि। नववाहिा सध ैँ 

र्दलुाहा र र्दलुही पक्षका पररवारहरूल ेभाग नलि ेगछनिर। प्राचीि सियिा नववाह गिनको निनतत गररि ेप्रनतञाका नववाह गि े

व्यनिको रोजाइिा हुिे ग्यो (उत्पनत्त २१:२१), कनहलेकाहह र्दलुहीको पररवारलाई क्षनतपूर्मतस्वरूप केही उपहार दर्दि े

गररन््यो (उत्पनत्त २९:१८; ३४:११-१२) र र्दलुाहा-र्दलुहीलाई उपहारहरू पनि दर्दिे गररन््यो (उत्पनत्त २४:५९,६१; १ 

राजा ९:१६)। त पनि यस दकनसिका उपहारहरू बाइबलीय रवश्यिाहरू भि ेहोइििर। 

नववाह सिारोह सावनजनिक कायनक्रि हुिेग्यो। त्यस कायनक्रििा यस्ता कुराहरू हुन्र्:े र्दलुाह र र्दलुहील े नववाहको नविरे् 

पोिाक पनहररन्र्े (भजि ४५:१३-१४); नतिीहरूलाई लोकन्तीहरूले सहायता गर्े (भजि ४५:१४; यूहन् िा ३:२९); र्दलुही 

नलि जन्ती जान्र्े र फकेर रउैँर्दा नतिीहरू र्दलुाहाको घरिा जान्र्े (ित्ती २५:१-१३); अनि नववाहको भोज हुिेग्यो र 

कनहलेकाहह त्यो भोज पूरा हप् तासति  हुिेग्यो (ित्ती २२:१-१४; यूहन् िा २:१-१०; न्यायकतान १४:१७)। नववाह सिारोहको 

सब भन्र्दा गतभीर अनि भव्य भाग भिेको उि नववाहको करारको िु्य साक्षी स्वयिर परिशे् वर हुिुहुन््यो (िलाकी २:१४; 

नहतोपर्देि २:१७; इजदकएल १६:८)! नववाह सिारोहपनछ िात्र उि नववाह पक् का ठहररन््यो (उत्पनत्त २९:२१-२३; 

व्यवस्र्ा २२:१३-२१)। 

(८) इसाई नववाहलाई ख्रीष्ट र िण्डलीको सतबन्धल ेनिधानरण गररन्छ (एदफसी ५:२२-२३) 

जसरी ख्रीष्ट इसाई िण्डलीको निर हुिुहुन्छ, त्यसरी ि  पनत उसकी पत् िीको निर हुिुपछन भन् िे बाइबलको रञाका छ र सार्  

ख्रीष्टल ेिण्डलीलाई प्रेि गरेझ ैँ गरी पनतले रफ्िी पत् िीलाई प्रिे गिुनपछन। िण्डली ख्रीष्टप्रनत सिर्मपत भएझ ैँ गरी पत् िी रफ्िो 

पनतप्रनत सिर्मपत हुिुपछन भन् िे पनि बाइबलको रञाका छ र सार्  नतिल ेरफ्िो पनतलाई रर्दर गिुनपछन। तसर्न, इसाई नववाह 

भिेको ख्रीष्ट र इसाई िण्डलीबीचको सतबन्धको र्दशृ्य प्रकटीकरण हो (एदफसी ५:२२-२३)। 

यसरी इसाई नववाह संसारको लानग येि ू ख्रीष्टको घोर्णा हुैँर्दछ। असल इसाई नववाह अवलोकि गरेपनछ संसारको 

िानिसहरूल ेख्रीष्ट र ख्रीनष्टयिहरूको बारेिा अझ धरे  कुराहरू नसक् ि सक्छिर। नतिीहरूल ेरफूलाई परिेश् वरल ेप्रेि गिुनहुन्छ 

भन् िे कुरा सुन् ि ेिात्र होइि त्यसलाई इसाई व वानहक सतबन्धिा ििुिाको रूपिा र्दे् छिर। नतिीहरूल ेजीनवत परिेश् वरसैँगको 

सतबन्धिा बढ्र्द जाैँर्दा रिन्र्द हुन्छ भन् ि ेकुरा सुन् ि ेिात्र होइि, त्यस्तो रिन्र्दलाई इसाई नववाहको सतबन्धिा उर्दाहरणको 

रूपिा र्दे्छिर। इसाई व वानहक सतबन्ध येिू ख्रीष्टसैँगको सतबन्धको वास्तनवक र रकर्नक िनििाली गवाही हो! तसर्न हरेक 

इसाई नववाह सुसिाचार प्रचारको काििा उर्दाहरण हुिसक्छ, जहाैँ रएर िानिसहरूले इसाई पाररवाररक काि-कुराहरू 

कसरी हुैँर्दोरहछे भिी िलु्लारूपिा हिेन सक्छिर। 

 

 

एदफसी ५:२२-२५ 

प्रश् ि २ : इसाई पनत र पत् िीलाई परिशे् वरल ेदर्दिभुएको नजतिवेारीहरू के-के हुिर? 

रटप्पणी - हरेक लोय िेिानिस र स्वास् िीिानिस परिेश् वरको सृनष्ट हुिर। परिशे् वरल े स्वास् िीिानिसलाई सृनष्ट गिुनभएपनछ 

नववाह सतबन्धलाई संस्र्ागत गिुनभयो (उत्पनत्त २:१८-२४)। त्यसकारण, हरेक पनत-पत् िीको एक-अकानप्रनत के-कस्तो 

नजतिेवारी हुिुपछन भिी निधानरण गिे हक परिेश् वरसैँग छ। रफूले गिुनभएको सृनष्टले कसरी उत्ति ढङ्खगिा काि गिन सक्छ 

भिी उहाैँ जान् िुहुन्छ। परिशे् वरल ेदर्दिुभएको नजतिेवारीहरूप्रनत पनत र पत् िी र्दबु  जिा रञाकाकारी भएपनछ िात्र नतिीहरूको 

वेवानहक सतबन्ध सुन्र्दर हुिसक्छ। 

पनत र पत् िीलाई परिेश् वरल े दर्दिुहुिे अनधकार र नजतिेवारी भिेको एक-अकानको सेवा गिुन हो। तर परिेश् वरल े पनत र 

पत् िीलाई फरक दकनसिले सृनष्ट गिुनभएको छ र नतिीहरूल े एक-अकानलाई सेवा गि े परिशे् वरल े दर्दिुभएको अनधकार र 

नजतिेवारीलाई फरक दकनसिले प्रकट गिनको निनतत िाग गररएको छ। पनतले उि सतबन्धिा नविेर् गरी चासो र पहल गरेर 
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रफ्िो सेवालाई प्रकट गरोसर भिी परिेश् वर चाहिुहुन्छ। त्यस गरी पत् िीले रफ्िो पनतलाई नविेर् गरी न्यािो र बनलयो 

सतबन्धको निनतत नििन्त्रणा दर्दएर नतिको सेवालाई प्रकट गरोसर भिी उहाैँ अपके्षा गिुनहुन्छ। 

इसाई पनतलाई रफ्िी पत् िीप्रनत परिशे् वरल ेदर्दिभुएको नजतिवेारीहरू भिकेो नतिलाई प्रिे गिुन र अगवुाइ गिुन हो। 

इसाई पनतल ेरफ्िी पत् िीलाई प्रेि गरेर नतिको सेवा गिैपछन। जसरी येि ूख्रीष्टले रफ्िा जिहरू अर्ानतर िण्डलीलाई प्रिे 

गिुनहुन्छ, त्यसरी ि  पनतल ेरफ्िी पत् िीलाई प्रेि गिुनपछन। पत् िीलाई प्रेि गिुन भिेको नतिीप्रनत नविास्वार्न अनभरुनच र्देिाउि,ु 

पूरा हृर्दयल ेनतिलाई स्वीकार गिुन र नतिलाई उत्ति बिाउिको निनतत सहायता गिुन हो। प्रिे भिेको स्वार्नरनहत र रफूप्रनत 

िात्र केनन्द्रत िहुि ेिहािर नवचार हो। प्रेि भिेको रफू बनलर्दाि भएर गररि े सेवा हो। प्रेि भिेको वास्ता र रर्दरसनहत 

पत् िीप्रनत व्यवहार गिुन हो। प्रेि भिेको नतिको असल अर्वा िराब अनि स्वस्र् अर्वा नबरािी अवस्र्ािा नवश् वासयोयय भई 

सध ैँ सैँग  बस् ि ुहो। 

प्रेिलाई १ कोररन्र्ी १३:४-८ िा सुन्र्दर ढङ्खगिा व्या्या गररएको छ। प्रेि सहििील हुन्छ भिेको प्रेिले प्रनतक्षा गिन सक्छ 

भिेको हो। यस्तो प्रेिले पत् िीलाई र्दया र्देिाउि वाध्य पार्दिै तर नतिलाई र्दया र्देिाउिको निनतत प्रनतक्षा गिन सक्छ। यस 

दकनसिको प्रेिले सहायता गछन र नतिीप्रनत भलाइ गिे िौका िेर जाि कर्दर्द ि। प्रेिले डाह गर्दैि भिेको नतिी योयय भएको 

ठाउैँिा उर्दारतासार् नतिको कर्दर गिुन, श्रेय दर्दि ु र रर्दर गिुन हो। प्रेिल े िेिी गर्दैि भिेको नतिको गुणहरू र 

उपलब्धीहरूप्रनत सरल अनि िम्र हुि ुर नतिलाई अिावश्यकरूपिा प्रभाव िपािुन हो। प्रेिल ेघिण्ड गर्दिै भिेको पत् िीसैँगको 

सतबन्धिा नतिको बनलयो पक्षहरू र किजोर पक्षहरूको बारेिा िम्रता र्देिाउिु हो। प्रेि हठी र ढीट हुैँर्द ि भिेको नतिीप्रनत 

राम्रो व्यवहार र्देिाउिु हो। प्रेिले नजद्दी गर्दिै भिेको स्वार्नरनहत भएर रफ्िो अनभरुनचहरूभन्र्दा नतिको अनभरुनचहरूलाई 

पूरा गिन िोज्ि ु हो। प्रेिले झको िान्र्द ि भिेको कनहलेकाहह नतिको कारणले रफूलाई घाउ र चोटहरू लायर्दा, त्यसलाई 

नविम्रतापूवनक स्वीकार गिुन हो। 

इसाई पनतल े रफ्िी पत् िीलाई अगुवाइ गरेर सेवा गिैपछन। ख्रीष्टल े िण्डलीलाई अगुवाइ गिुनभएझ ैँ गरी पनतल े रफ्िी 

पत् िीलाई अगुवाइ गिुनपछन। गोठालोले रफ्िा भेडालाई डोर् याएझ ैँ गरी पनतले रफ्िी पत् िीलाई डोर् याउिुपछन; जस्त : नतिीको 

वास्ता गरेर, सुरक्षा गरेर र करठि अनि अप्ठ्यारो पररनस्र्नतहरूिा नतिलाई सैँग  नलएर। भण्डारेल े ठूलो घरिको व्यवस्र्ा 

गरेझ ैँ गरी पनतले रफ्िी पत् िीलाई अगुवावाइ गिुनपछन; जस्त : पनतल े पत् िीको िाल-सािाि र सतपनत्तको राम्रो हरेचाह 

गिुनपछन, नतिको गनतनवनधहरू र रुनचहरूको वास्ता गिुनपछन र नतिलाई परिेश् वरको िागनिा डोर् याउिुपछन। सेवकझ ैँ भएर 

पनतल ेरफ्िी पत् िीलाई अगुवाइ गिुनपछन; जस्त : नतिलाई के-कस्ता क्षेत्रहरूिा बढी पनतको िाैँचो पछन, नविेर्गरी त्यसिा 

सार् दर्दएर सेवा गिुनपछन। 

इसाई पत् िीलाई रफ्िो पनतप्रनत परिशे् वरल ेदर्दिभुएको नजतिवेारीहरू भिकेो नतिलाई प्रिे गिुन र सहायता गिुन हो। 

इसाई पत् िीले रफ्िो पनतलाई प्रेि गरेर नतिको सेवा गिपैछन। बाइबलल े नसकाउैँछ, दक इसाई पत् िी रफ्िो पनत र 

छोराछोरीहरूप्रनत सिर्मपत हुिुपछन, रत्ि-संयिी र िुि हुिुपछन, घर-पररवारिा व्यस्त हुिुपछन, र्दयाल ु हुिुपछन र रफ्िो 

पनतको अनधििा बस् िुपछन तादक कस ले परिेश् वरको वचिको निन्र्दा गिन िपाओसर (तीतस २:४-५)। प्रेि भिेको असल अर्वा 

िराब अवस्र्ाहरू अनि स्वस्र् अर्वा नबरािी अवस्र्ािा नवश् वासयोयय भएर पनत-पत् िी सैँग  बस् िु हो। 

इसाई पत् िीले रफ्िो पनतलाई सहायता गरेर नतिको सेवा गिैपछन। बाइबलले नसकाउैँछ, दक इसाई पत् िी रफ्िो पनतप्रनत 

सिर्मपत हुिुपछन (एदफसी ५:२२-२४; १ पतु्रस ३:१-६) र नतिल ेरफ्िो पनतलाई रर्दर गिुनपछन (एदफसी ५:२३)। रफ्िो 

पनतको अगुवापििा सिर्मपत भएर र त्यसलाई रर्दर गरेर नतिल ेपनतको सेवा गर्मछिर। 'सिर्मपत हुिु' भिेको र्दासजस्तो भएर 

सिर्मपत हुिे भिेको होइि तर सहायकजस्तो भएर सिर्मपत हुिे भनिएको हो (उत्पनत्त २:१८)। यसको अर्न रफ्िो पनतको 

सिूहिा असल सर्दस्य भएर रफ्ि  स्वेच्छा अनि राजीिुसीले नतिलाई पछ्याउि ुहो। उि सिहूको सर्दस्यको ह नसयतले नतिल े

सतभव भएसति रफ्िो पनतलाई योगर्दाि, सर-सल्लाह, नवचारहरू, सहायता, सिर्निजस्ता कुराहरू दर्दिे गर्मछिर। नतिल े

रफ्िो पनतसैँग रफ्िो व्यनिगत जीवि, नववाह, पररवार र रफ्िो सिाजको सब  िहत्वपूणन नवर्यहरू छलफल गर्मछिर। 

नतिल ेरफ्िो पनतसैँग बसेर असल निणनयहरू र छिौटहरू गर्मछिर र रफूहरूले गरेको निणनहरूको पररणािहरूबारे पनि 

छलफल गर्मछिर। यदर्द नतिीहरूको बीचिा कुि  कुरािा उनचत सतझौता हुि सकेि भि े अनन्ति उपायको रूपिा नतिल े

पनतलाई अनन्ति निणनय गिन अिुिनत दर्दिुपछन र त्यस निणनयको पररणािहरूको नजतिेवारी पनि पनत ि  हिेछ। परिेश् वरल ेजे 

कुरािा अनधििा रहिु भन् िुभएको छ, त्यसिा िात्र नतिी सिपननत हुिुपछन र पनतले कुि  गलत कुरािा सिर्मपत हुि अिरुोध 

गरेिा नतिल ेनिष्ट ढङ्खगिा उसको नवरोध गिन सक्छ (प्रेररत ५:२९)। 
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पत् िीले पनतलाई रर्दर-इित गिुन भिेको रफ्िो नवचार निष्ट तररकाल ेबताउि ुर परिेश् वरलाई रफ्ि  तररकाल ेकाि गिन 

अििुनत दर्दि ुहो। यसको ितलब पनतको सल्लाहलाई होनसयारीसार् ध्याि दर्दिु हो। यसको ितलब रफ्िो योजिाहरूिा 

पनतलाई सहभागी गराउि ुर रफूल ेगरेको प्रगनत पनतलाई बताउिु हो। यसको ितलब पनतल ेअिुरोध गरोसर भिी प्रनतक्षा 

िगरी उसलाई रफ्िो स्वेच्छाले सेवा गिन चासो र्देिाउिु हो। सार्  यसको ितलब नधरजी भएर पनतको कुराहरू सुन् िु र 

नतिको सिस्याहरू र नवचारहरू बुझ्िे कोनसस गिुन हो। 

जब ख्रीष्टले रफ्िो िण्डलीलाई प्रेि र अगुवाइ गिुनभएझ ैँ गरी पनतल ेरफ्िी पत् िीलाई प्रिे र अगुवाइ गछन, तब रफ्िो 

पनतलाई रर्दर गिन अर्वा पररवारिा उसको अगुवापिप्रनत सिर्मपत हुि पत् िीलाई कुि  अप्ठ्यारो पिेछ ि। बाल-

बानलकाहरूल ेप्रेि, रर्दर, अगवुापि र सिपनणता भिेको के हो भिेर नसक् िे उत्ति ठाउैँ  भिेको हरेक दर्दि रफ्ि  घरिा इसाई 

रिा-बुबाको सतबन्ध र सञ् चारलाई अवलोकि गिुन हो। 

 

 

एदफसी ५:२६-२७ 

प्रश् ि ३ : नतिलाई वचिद्वारा पािील ेधोएर पनवत्र बिाउि ुभिकेो के हो? 

रटप्पणी - ख्रीष्टले बोनलएको वचिद्वारा पािील ेधोएर सब को लानग एक पटक उहाैँले िण्डलीलाई सफा पारेर िण्डलीलाई 

पनवत्र बिाउिुभयो। यसले पािीको बनप् तस्िालाई सङ्खकेत गर्दनछ, जुि परिेश् वरको पनवत्र रत् िाको अर्दशृ्य बनप् तस्िाको 

(पनवत्र रत् िाद्वारा ियाैँ जन्िको) र्दशृ्य नचन्ह र छाप हो (सुसिाचारको घोर्णा, एदफसी ६:१७; १ पत्रस १:२२-२३ सैँग 

तुलिा गिुनहोसर)। 

ख्रीष्टले रफ्िो बोनलएको  वचिहरूद्वारा इसाईहरूलाई निरन्तर नसि बिाउिुहुन्छ, जुि जीविभरर इसाईहरूको हृर्दय र 

जीवििा लागु हुन्छ। उहाैँको लक्ष्य भिेको सब  इसाईहरूलाई र्दाग िलागेको अनि चाउरी िपरेको उहाैँको िण्डलीजस्त  गरी 

प्रस्तुत गिुन हो। यस दकनसिल ेख्रीष्टल ेरफ्िो र्दोस्रो रगििको निनतत िण्डलीलाई र्ुिाको नववाहको लानग तयार पािुनहुन्छ। 

तर िण्डलील ेपनि रफ लाई र्ुिाको नववाहको निनतत तयार पारररहकेी नछिर (प्रकाि १९:७)। र्ुिाको नववाहिा उहाैँको 

(ख्रीष्टको) र्दलुही (िण्डली) सर्दा-सवनर्दा ियाैँ पृ्वीिा प्रेि र नसितािा एकतािा रउिछे। 

 

 

एदफसी ५:३२ 

प्रश् ि ४ : गतभीर रहस्य के हो? 

रटप्पणी - 'रहस्य'ल ेपनत र पत् िीबीचको सतबन्धलाई बुझाउैँ र्द ि (नववाह िण्डलीको पनवत्र धार्मिक-नवनध होइि)। यो रहस्यल े

ख्रीष्ट र िण्डलीको एकतािा नववाहसैँग गररएको तुलिालाई बुझाउैँछ। ख्रीष्टको िुनिको काि अयोयय िानिसहरूप्रनत यसरी 

लाग ुभयो, दक त्यसद्वारा उहाैँको िण्डली नििानण भयो; र त्यसिा उहाैँ पनवत्र रत्िाद्वारा घनिष्ठरूपिा वास गिुनहुन्छ, र 

त्यसलाई पृ्वीको कुि  र्दषृ्टान्तले व्या्या गिन प्रयोग गिन सककर्द ि। दकिभिे ख्रीष्ट र उहाैँको िण्डलीको सतबन्ध यनत गनहरो र 

बनलयो छ, दक इसाई नववाहले त्यसिा िनहनित तररकाल ेयसरी काि गिन सक्छ तादक यसल ेनववानहत जोडीको जीवििा 

निक  रिन्र्द ल्याउि सक्छ। त्यस गरी इसाई नववाहल ेअरू िानिसहरूिा पनि रनिर्र ल्याउि सक्छ सार्  त्यसल ेपरिशे् वरको 

िनहिा पनि हुि सक्छ। 

 

 

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 एदफसी ५:२२-२३ बाट सतभानवत 

प्रयोगहरूको सूची बिाउिुहोसर। 

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

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

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

प्रयोगहरू बिाउि सक्छिर भन् ि ेकुरा यार्द गिुनहोसर। केही सतभानवत प्रयोगहरूका सूची यहाैँ रानिएको छ।) 
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१. एदफसी ५:२२-२३ बाट निकानलएका सतभानवत प्रयोगहरूका उर्दाहरणहरू 

५:२२  पनत-पत् िी र्दबु को लानग - पत् िीहरू र-रफ्िा पनतप्रनत सिर्मपत हुिुपछन। तर केही यस्ता अवस्र्ाहरू पनि 

छिर, जहाैँ पनत पनि रफ्िी पत् िीप्रनत सिर्मपत हुिपुछन (एदफसी ५:२१)। इसाई िण्डली कसरी येि ू

ख्रीष्टप्रनत सिर्मपत हुन्छ भिी अध्ययि गिुनहोसर। यस कुरालाई तपाईंको व वानहक जोडीसैँगको सतबन्धिा 

लाग ुगिुनहोसर। 

५:२३  पनतहरूको लानग - येिू ख्रीष्ट कसरी इसाई िण्डलीको निर हुिुहुन्छ अनि उहाैँले िण्डलीलाई कसरी 

अगुवाइ गिुनहुन्छ भिी अध्ययि गिुनहोसर। अनि यस कुरालाई तपाईंकी पत् िीसैँगको सतबन्धिा लागु गिुनहोसर। 

५:२५  पनतहरूको लानग - येि ू ख्रीष्टल े कसरी इसाई िण्डलीलाई प्रेि गिुनहुन्छ र कसरी उहाैँले रफ लाई 

िण्डलीको निनतत दर्दिुहुन्छ भिी अध्ययि गिुनहोसर। अनि यस कुरालाई तपाईंकी पत् िीसैँगको सतबन्धिा 

लाग ुगिुनहोसर। 

५:२६-२७ पनतहरूको लानग - येिू ख्रीष्टल े कसरी इसाई िण्डलीलाई धुिुभएर रफ्िो वचिहरूद्वारा तेजस्वी 

(िनहनित) पािुनहुन्छ भिी अध्ययि गिुनहोसर। अनि यस कुरालाई तपाईंकी पत् िीसैँगको सतबन्धिा लाग ु

गिुनहोसर। 

५:२९  पनतहरूको लानग - येि ू ख्रीष्टले कसरी इसाई िण्डलीलाई िुवाउिु र वास्ता गिुनहुन्छ भिी अध्ययि 

गिुनहोसर। अनि यस कुरालाई तपाईंकी पत् िीसैँगको सतबन्धिा लागु गिुनहोसर। 

५:३१  र्दबु को लानग - रफ लाई जाैँच गिुनहोसर र कुि  तररकाले तपाईं अझ  रफ्िा रिा-बुबािा भर 

परररहिुभएको छ दक भिी हिेुनहोसर। रफ्िा रिा-बुबालाई छो्ि एकले अकोलाई सहायता गिुनहोसर र 

तपाईंहरूचाहह एक-रपसिा टाैँनसरहिुहोसर। 

५:३३  पत् िीहरूको लानग - बाइबलिा इसाई िण्डलील ेकसरी येिू ख्रीष्टलाई रर्दर गछन भिी अध्ययि गिुनहोसर। 

अनि यस कुरालाई तपाईंको पनतसैँगको सतबन्धिा लाग ुगिुनहोसर। 

२. एदफसी ५:२२-२३ बाट निकानलएका केही व्यनिगत प्रयोगहरू 

पनतहरूका लानग - येि ू ख्रीष्टजस्त  अगुवा हुिको निनतत ि ियाैँ प्रनतविता गछुन। िेरो पत् िीलाई िाैँचो परेको ठाउैँिा र 

सियिा ि नतिको सेवा गिन चाहन्छु। ि नतिको िारीररक र रनत्िक स्वस्र्को लानग वास्ता गिन चाहन्छु। नतिल ेकरठि 

पररनस्र्नतहरूको साििा गिुनपर्दान ि नतिलाई उठाएर नतिलाई सुरक्षा दर्दि चाहन्छु। ि सब  स्वार्नपि त्यागेर निस्वार्नपििा 

पूणनरूपल ेनतिको सेवा गिन चाहन्छु। 

पत् िीहरूको लानग - ि ले सिर्मपत हुिु भिेको के भिी ियाैँ सिझ प्राप् त गरेको छु। सिपनण भिकेो पत् िीले रफ्िो पनतलाई सर-

सल्लाह, योजिाहरू, व्यवहाररक सेवाद्वारा सहायता गिुन हो तर पनतको अगुवापि र पाररवाररक नजतिेवारीलाई वाधा दर्दि ु

होइि। पनतहरूले यो कुरा सतझिुपछन, दक जब उिीहरूले रफ्िी पत् िीलाई नविास्वार्न पणूनरूपिा प्रेि गछनिर, तब पत् िीहरूल े

उिीहरूलाई पूणन निस्वार्नतािा सहायता गिन सक्छिर! 

 

 

चरण : ५ - प्रार्निा                                    प्रनतदक्रया 

एदफसी ५:२२-२३ िा परिेश् वरल ेनसकाउिुभएको एउटा सत्यताको लानग हािी सब  पाल पालो प्रार्निा गरौ ैँ। 

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

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

भन् िे कुरा यार्द गिुनहोसर। 
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५ प्रार्निा (८ नििेट)                        अन्तरनबन्ती प्रार्निा 

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 - सिूहको सर्दस्यहरूलाई एउटा सतभानवत कुरा जीवििा लागू गिन प्रनतवि गराउिुहोसर। अको व्यनिसैँग 

अर्वा िानिसहरूको सिूहिा एदफसी ५:२२-२३ बाट प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा बाइबल अध्ययि गिुनहोसर। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - प्रेररत १५:१-१८:१७ बाट प्रत्येक दर्दि रधा अध्याय पढेर परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय 

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

३. पर्द कण्ठ गिुनहोसर - सङ्खगनत १ यूहन् िा १:७ (पनहल े कण्ठ गिुनभएको पाैँच वटा 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 नबताउैँर्दा 

पाएका कुराहरू, बाइबल पर्द कण्ठ गरेको कुराहरू, बाइबल अध्ययि गर्दनको कुराहरू र यो तयारीको कुराहरू ले् िुहोसर। 
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पाठ २१ 

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 िहािर र सजृिात्िक हुिहुुन्छ 
 

 

ििि गिुनहोसर। 

'परिशे् वर िहािर र सृजिात्िक हुिुहुन्छ' भन् िे निक्षा पढ्िुहोसर अर्वा नसकाउिुहोसर। 

भजिसङ्खग्रह १३९:१३-१८ पढ्िुहोसर। 

परिेश् वरले हाम्रो िािव िरीर सुन्र्दर अनि अिौठो दकनसिल े बिाउिुभएको छ! वृनि हुि े प्रदक्रयाको सृनष्टकतान परिेश् वर 

हुिुहुन्छ र उि वृनि-प्रदक्रया र घटिा रफ िा ठूलो रश् चयनकिन हो। िािव िरीर निरन्तर बढ्र्द  र रफ  िवीकरण हुैँर्द जान्छ। 

हािीले नवचार गिन सक् ि ेसब भन्र्दा सािो जीनवत प्राणी अर्वा विस्पनतको सृनष्टकतान परिेश् वर ि  हुिुहुन्छ। 

१. रगत जत ि ु

जब कुि  व्यनिको िरीरिा चोट लायछ अर्वा कुि  भाग कारटन्छ, त्यहाैँबाट रगत बय ि र्ाल्छ र केही बेरयपनछ त्यो रोदकन्छ। 

अनि घाउ-चोटिा जिेको रगत सुक्छ र त्यो कडा भएपनछ नबस्तार  त्यो घाउ-चोट निको हुैँर्द जान्छ। तर रगत जत िु जरटल 

प्रदक्रया हो र त्यसिा रइपि ेनवपनत्तलाई हटाउि ठूलो पररििुता रवश्यक पछन। र्दबाबिा बनहरहकेो रगतको िली प्वाल 

पर् यो भिे, तरुुन्त  त्यस ठाउैँिा रगत जिाउिु पछन होइि भि ेत्यहाैँबाट सब  रगत बहरे िानिसको िृत्यु हुिेछ। यदर्द तपाईंको 

िरीरिा गलत सिय र गलत स्र्ाििा रगत जतयो भिे त्यसल ेरि सञ् चालििा रोकावट ल्याएर िानिसलाई हृर्दयघात भई 

रकनस्िक नबरािीिा पुर् याउैँछ। रगत जत िे प्रदक्रया रििली कारटएको ठाउैँिा िात्र सीनित हुिुपछन होइि भिे सतपणून रि 

प्रणाली जिरे िानिसको िृत्यु हुन्छ। 

िानिसको िरीरिा ठूलो िात्रािा इन्जाइिहरू (रासायनिक प्रनतदक्रयालाई उत्प्रेररत गराउिे प्रोरटिहरू) निनष्क्रयरूपिा 

रनहरहकेा हुन्छिर र ती सदक्रय हुिको निनतत हिेसा तयार रहन्छिर। रगत जत ि ेप्रदक्रया भिेको िर्दीबाट झिे छाैँगो अर्वा 

झरिाजस्तो हो: जहाैँ पनहलो तत्वले र्दोस्रो तत्वलाई दक्रयािील तलु्याउैँछ र त्यसल ेतेस्रो तत्वलाई सदक्रय तुल्याउैँ र्द  जान्छ। 

केही इन्जाइिहरूल ेरगत जत ि िद्दत गछन, अरू इन्जाइिहरूले सुरक्षा दर्दिे, रगत जत िुपिे ठाउैँ  तोक् िे र जिेको रगतलाई 

हटाउिे काि गछन। अको कुरा के हो भिी ती इन्जाइिहरू काि गिनको निनतत अको दकनसिका इन्जाइिहरूिा भर पिे गछन; 

जस्त : नतिीहरूको दक्रयाकलापिा काि गिन, वृनि हुि र बन्र्द हुि। चोट लागेको ठाउैँिा ठीक सियिा रगत रोक् िको लानग ती 

सब  इन्जाइिहरू उपनस्र्त हुि रवश्यक छ। रगत जत िे व्यवस्र्ा भिेको एउट  व्यवस्र्ा हो, जसिा रगत जत िको निनतत 

नभत्रबाट रधारभूत कािहरू गरेर योगर्दाि दर्दिे र्ुप्र  रन्तररक तत्वहरू सिावेि भहकेा हुन्छिर। त्यसबाट एउटा तत्वलाई 

हटाइदर्दयो भिे त्यस व्यवस्र्ाल ेकाि गिन सक्र्द ि। यस्तो जरटल व्यवस्र्ा केवल परिेश् वरल ेिात्र सृजिा गिन सक् िुहुन्छ! 

२. िािव िरीरका कोर्हरू 

िािव िरीरिा अिनगन्ती सङ्ख्यािा कोर्हरू हुन्छिर। िािव िरीरको प्रत्येक दकलोग्राििा २०,००,००,००,००,००० 

(बीस िरब) कोर्हरू हुन्छिर भिी अिुिाि लगाइन्छ! प्रत्यके कोर्िा १० वटा अनत सुक्ष्ि िनि-केन्द्रहरू हुन्छिर, जसल े

िरीरिा नवनभन् ि कािहरू गिनको निनतत रवश्यक िनि उत्पार्दि गिे गछन। ती प्रत्येक िनि-केन्द्रिा उत्पार्दि हुिे िनिद्वारा 

ि  हािी हह्ि, र्दौडि, नवचार गिन, बोल्ि र अरू कािहरू गिन सक्छौ ैँ। प्रत्येक िनिकेन्द्र १ िाइक्रोनिटरभन्र्दा सािा हुन्छिर (१ 

निनलनिटरिा १००० िाइक्रोनिटर हुन्छ)! यो िनिको स्रोत अनत ि  सािो भए तापनि जब ती सब  कोर्हरू निलेर ठूलो 

िनि उत्पन् ि गछनिर, तब त्यसल ेिानिसलाई हरेक काि गिन सक्षि बिाउैँछ! 
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३. िानिसको फोक्सोिा हुि ेहावा-र् लीहरू 

िानिसको फोक्सोिा अनत धरे  सङ्ख्यािा ससािा िलीसैँग जोनडएका हावा-र् लीहरू हुन्छिर। एक जिा िानिसको फोक्सोिा 

६०,००,००,००० (छाठी करोड) भन्र्दा बढी त्यस्ता हावा-र् लीहरू हुन्छिर भिी अिुिाि लगाइन्छ! ती हावा-र् लीहरूको 

चार नतरको नभत्ताहरूिा रगतका ससािा िलीहरू जालीजस्तो गरी फ नलएका हुन्छिर, जसल ेती हावा-र् लीहरूबाट अनक्सजि 

तािेर िरीरको अरू भागहरूिा पठाउि े काि गछनिर। ती हावा-र् लीहरूका नभत्ताहरूलाई यनत चलाकीसार् पट्याइएको 

हुन्छ, दक यदर्द तपाईंले त्यसलाई िोलेर दफजाउिुभयो भिे त्यसले फुटबल िेल्िे चउरलाई ढाक् र्दछ! एकपटक कल्पिा गिुनहोसर, 

दक फुटबल िेल्िे चउरलाई ढाक् ि सक् ि ेवस्तलुाई पट्याएर कसरी तपाईंको फोक्सोनभत्र निलाएर रानिएको होला! 

ठूलो सुक्ष्िर्दिनक यन्त्रको सहायताले हािी िािव िरीरको सािा-सािा कोर्हरू र फोक्सोिा भएका हावा-र् लीहरू अध्ययि 

गिन सक्छौ ैँ। ती सािा कोर्हरू र हावा-र् लीहरू कसल ेबिाएको हो? कोर्हरू र हावा-र् लीहरू सब भन्र्दा सािा सृनष्टनभत्र 

पर्दनछिर! परिेश् वरले िानिसलाई अिौठो दकनसिले सृनष्ट गिुनहुैँर्दा ती सुक्ष्ि कोर्हरू र हावा-र् लीहरू पनि बिाउिुभयो भिी 

बाइबलले बताउैँछ! यदर्द हािीले रफ्ि  िरीरनभत्रका यस्ता अचतिका कुराहरू बुझ्ि सक्र्द िौ ैँ भिे सतपूणन िािव िरीरको 

सृनष्टकतानलाई कसरी बुझ्ि सक्छौ ैँ? अचतिल ेबिाइएको िािव िरीरले अचतिको परिेश् वरको अनस्तत्वलाई प्रिानणत गछन! 

रराधिा गिुनहोसर। 

ससािा कुराहरूको सृनष्टकतान र िािव िरीरको कल्पि  गिन िसदकिे जरटल प्रणालीहरू बिाउिुहुिे परिेश् वरको अिौठो 

सृनष्टको नविेर्ताको निनतत उहाैँको रराधिा गिुनहोसर! तपाईं अद् भुर्द अनि रश् चयनपणून ढङ्खग बिाइिुभएकोल ेपरिशे् वरको 

रराधिा गिुनहोसर। सािो-सािो सिूहरूिा अर्वा तीि-तीि जिाको सिूहिा रहरे परिशे् वरको रराधिा गिुनहोसर। 

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

रोिी १-४ अध्यायहरू 
 

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

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

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

कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

४ निक्षा (७० नििेट)                                   [पनवत्र रत्िा] 

पनवत्र रत्िाको व्यनित्व र कािहरू 

डोटा तानलि कायनक्रििा पनवत्र रत्िाको बारेिा नित िनलनित निक्षाहरू रानिएका छिर 

निर्देनिका पुस्तक २, पाठ २१ पनवत्र रत्िाको स्वभाव, िानिसहरूिा र िण्डलीिा उहाैँका काि 

निर्देनिका पुस्तक २, अनतररि लेि २ इसाईहरूको र्द:ुि-कष्टहरूको बीचिा पनवत्र रत्िा रहिुहुन्छ 

निर्देनिका पुस्तक ४, पाठ ४५ पनवत्र रत्िाको नविेर् कािहरू: पनवत्र रत्िाको बनप् तस्िा, रत्िाको भरपूरी 

र रत्िाको फल 

निर्देनिका पुस्तक ७, पाठ ३५  पनवत्र रत्िाको वरर्दािहरू 

निर्देनिका पुस्तक ७, पररनिष्ठ लेि २  पनवत्र रत्िाको अन्य वरर्दािहरू 

 

क. पनवत्र रत्िाको स्वभाव 

१. पनवत्र रत्िा व्यनि हुिहुुन्छ 

पनवत्र रत्िा व्यनि हुिहुुन्छ 

पनवत्र रत्िा व्यनित्वनबनहि कुि  िनि अर्वा प्रभाव हुिुहुन् ि तर उहाैँ त व्यनि हुिुहुन्छ। उहाैँले सत्य कुरा बोल्िुहुन्छ 

(यूहन् िा १४:१६-१७), उहाैँले परिेश् वरको इच्छाअिुसार हाम्रो निनतत अन्तरनवन्ती गिुनहुन्छ (रोिी ८:२७), उहाैँले पापपणून 

स्वभाव नवरुिका कुराहरू चाहिा गिुनहुन्छ (गलाती ५:१७) र उहाैँ पापिा र्द:ुनित बन् िुहुन्छ (एदफसी ४:३०-३१)। 
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पनवत्र रत्िासैँगको सतबन्ध 

पनवत्र रत्िा व्यनि हुिुहुन्छ भन् िे त्य हािील ेउहाैँलाई कसरी अिुभव गर्दनछौ ैँ भन् िे कुरािा अनत िहत्वपूणन हुन्छ। यदर्द पनवत्र 

रत्िा केवल िनि अर्वा प्रभाव हुिुभएको भए हाम्रो प्रिुि उदे्दश्य यस्तो हुन््यो: ”कसरी ि ले पनवत्र रत्िाको िनि र 

प्रभाव बढी प्राप् त गिन सक्छु?ए (३०%, ४०% रदर्द।) तर पनवत्र रत्िा व्यनि हुिुभएकोले गर्दान हाम्रो ििोवृनत्त यस्तो 

हुिुपछन, एकसरी पनवत्र रत्िाले िलाई बढी िात्रािा कब्जा (अर्वा नियित्रण) गिुनहुन्छ?ए, एकसरी पनवत्र रत्िाले िेरो 

जीविको क्षेत्रहरूिा बढी िासि गिुनहुन्छ?ए एकसरी ि ल ेपनवत्र रत्िासैँग राम्रो सतबन्ध रा् ि सक्छु र उहाैँको अगुवाइिा 

रफूलाई अझ सिर्मपत गिन सक्छु?ए 

२. पनवत्र रत्िा परिेश् वर हुिहुुन्छ 

परिशे् वरल ेरफूलाई नपता र पतु्र र पनवत्र रत्िाद्वारा प्रकट गिुनभएको छ (निर्देनिका पसु्तक २, पररपरुक लिे ८ हिेुनहोसर) 

यद्यनप परिेश् वरको स्वभाव बुझ्ि िसदकिे भए तापनि (अय् यूब ११:७-८क; १ नतिोर्ी ६:१५-१६), िानिसले उहाैँलाई जान् ि 

सक् िे तररकाल ेपरिशे् वरले रफूलाई प्रकट र अनभव्यि गिुनभएको छ। परिशे् वरले रफूलाई कािहरूद्वारा (यि या ४३:१३), 

वचिहरूद्वारा (ित्ती ४:४), रगोद्वारा (प्रस्र्ाि ३:३-४), िािव िरीरद्वारा (यूहन् िा १:१,१४,१८; दफनलप्पी २:५-८; 

कलस्सी १:१५,१९; २:९; नहबू्र १:१-३) र रफ्िा जिहरूिा पनवत्र रत्िािा वास गरेर प्रकट गिुनभएको छ। 

इसाईहरू नपता र पुत्र र पनवत्र रत्िाको िाउैँिा बनप् तस्िा भएका हुन्छिर (ित्ती २८:१९)। यहाैँ िाउैँ  भन् िे िब्र्द एक वचििा 

छ, बहुवचििा लेनिएको छ! परिेश् वरको िाउैँ  एउट  परिशे् वर अर्वा एक ईश् वरको व्यनित्विा प्रकट गररएको छ (व्यवस्र्ा 

६:४)। 'नपता, पुत्र र पनवत्र रत्िा'- यी िब्र्दहरूले ईश् वरीय स्वभावको एकतािा रन्तररक नभन् ितालाई प्रकट गर्दनछ। 

त्यसकारण, येिू ख्रीष्टलाई 'परिेश् वर हािीसैँग', परिेश् वरको पुत्र' र 'परिेश् वर' भनिएको छ। त्यस कारणले पनवत्र रत्िालाई 

'परिशे् वरको रत्िा', 'ख्रीष्टको रत्िा' र 'तपाईंिा ख्रीष्ट' भनिएको छ (रोिी ८:९-१०; प्रेररत १६:७) र त्यस गरी 'परिेश् वर' 

पनि भनिन्छ (प्रेररत ५:३,५)। 

पनवत्र रत्िाको अन्तर्मिनहत गणुहरू 

पनवत्र रत्िासैँग परिेश् वरको जस्त  अन्तर्मिनहत गुणहरू हुन्छिर; जस्त : पनवत्रता (रोिी १:४), जीवि (रोिी ८:२), प्रेि (रोिी 

१५:३०), सत्यता (यूहन् िा १६:१३) र अिन्तता (नहबू्र ९:१४) रदर्द। सत्यता र प्रेि रफ  अनस्तत्विा रहि ेगुणहरू होइििर 

तर सृनष्टभन्र्दा पनहलेर्देनि नत्रएकको व्यनित्वहरूबीच बाैँनडि ेगुणहरू हुिर (ईश् वरीय स्वभावको रन्तररक नभन् ितािा बाैँनडिे)। 

सृनष्टको सियपनछ सत्यता र प्रिे िानिसहरूसैँग बाैँनडएको छ। 

ब्रमाणाण्डसैँगको सतबन्धिा पनवत्र रत्िाको गणुहरू 

ब्रमाणाण्डसैँगको सतबन्धिा पनि पनवत्र रत्िासैँग परिेश् वरका गणुहरू हुन्छिर। 

सवनव्यापी (हरेक ठाउैँिा उपनस्र्त हुि)े : परिेश् वर (भजि १३९:७-१०) र पनवत्र रत्िा (यूहन् िा १४:१६-१७)। 

सवनिनििािर (सब  िनि भएको) : परिेश् वर (उत्पनत्त १:१-२) र पनवत्र रत्िा (भजि १०४:३०)। 

सवनञाकािी (हरेक कुरा जान् ि)े : परिेश् वर (भजि १३९:१-४) र पनवत्र रत्िा (१ कोररन्र्ी २:१०-११)। 

३. पनवत्र रत्िाका िाउैँहरू 

परुािो करारिा 

पुरािो करारले प्रत्यक्षरूपिा ९० पटक पनवत्र रत्िालाई उल्लेि गर्दनछ र त्यहाैँ उहाैँको १८ वटा िाउैँ हरू पान्छिर। केही 

त्यस्ता िाउैँ हरूले परिशे् वरसैँगको सतबन्धलाई व्या्या गछन; जस्त : 'परिशे् वरको रत्िा'। केही िाउैँ हरूले उहाैँको चररत्रलाई 

व्या्या गछन; जस्त : 'पनवत्र रत्िा'। केही िाउैँ हरूल ेिानिसहरूिा उहाैँको कािलाई व्या्या गछन; जस्त : 'बुनिको रत्िा' 

(यि या ११:२)। 

ियाैँ करारिा 

ियाैँ करारल ेप्रत्यक्षरूपिा २५४ पटक पनवत्र रत्िालाई उल्लेि गर्दनछ र त्यहाैँ उहाैँको ३९ वटा िाउैँ हरू पाइन्छिर। केही 

िाउैँ हरूल ेउहाैँको नपतासैँगको सतबन्ध (ित्ती १०:२०) र केहीले पुत्रसैँगको सतबन्ध (रोिी ८:९-१०) लाई अनभव्यि गछनिर। 

केही िाउैँ हरूल ेउहाैँको ईश् वरीय िहत्वलाई पुनष्ट गर्दनछ; जस्त : 'प्रभु रत्िा हुिुहुन्छ' (२ कोररन्र्ी ३:१७)। केही िाउैँ हरूल े

उहाैँको िहत्वपूणन चररत्रलाई प्रकट गर्दनछ; जस्त : 'पनवत्र रत्िा'। केही िाउैँ हरूल े इसाईहरूसैँगको उहाैँको सतबन्ध र 
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नतिीहरूिा उहाैँल े गिुनहुि े कािलाई व्या्या गर्दनछ; जस्त : 'सत्यको रत्िा' (यूहन् िा १४:१७) र 'अिगु्रहको रत्िा' (नहबू्र 

१०:२९)। 

४. पनवत्र रत्िाको नचन्हहरू 

रगो, बतास र पािीजस्ता पनवत्र रत्िाका नचन्हहरूल ेकेको नचत्रण गर्दनछ? 

प्ररेरत २:१४ (ित्ती ३:११) : - 'पनवत्र रत्िा र रगोको बनप् तस्िा'को अर्न येि ूख्रीष्टल े नवश् वासीहरूलाई पनवत्र रत्िाको 

वरर्दािल ेरनिनर्त पािुनहुिछे (र उहाैँको राज्यको निनतत जतिा गिुनहुिेछ) तर नवश् वास गिन िचाहिेहरू सब लाई िरकको 

रगोले न्याय गिुनहुन्छ भन् िे हो। पेनन्तकोसको 'रगोको नजब्रोहरू' भिेको जोि र प्रेिसार् सुसिाचार घोर्णा गिे रत्िाको 

िनििाली वरर्दािको नचन्ह हो (प्रेररत ६:१० सैँग तुलिा गिुनहोसर)। 

यहून् िा ३:३-८; प्ररेरत २:२ : - 'ठूलो बतासको झोक् का'ले रत्िाको साि्यनलाई सङ्खकेत गरेको नर्यो, जुि त्यनतबेलासति  

अझ  र्देनिएको नर्एि। 'बतास जता चाहन्छ उत  बहन्छ'ले रत्िाको पनहले ि  बताउि िसदकिे अनि रोक् ि िसदकिे ियाैँ जन्ि 

र िवीकरणको कािलाई सङ्खकेत गर्दनछ। 

यहून् िा ७:३७-३९ : - 'नजउैँर्दो पािीको िोलाहरू'ल े पनवत्र रत्िा पूरा िुनिको स्रोत हुिुहुन्छ र इसाईहरूिा रनहरहि े

पनवत्रकरण अनि इसाईहरूलाई अरू िानिसहरूको निनतत प्रिस्त रनिर्हरूको िाध्यिको स्रोत बिाउिे कुरालाई यसले 

सङ्खकेत गर्दनछ। 

२ कोररन्र्ी १:२१-२२ : - 'तेलको अनभर्ेक' भिेको इसाईहरूल े पनवत्र रत्िाको सब  कािहरूसनहत उहाैँलाई ग्रहण 

गररसकेका छिर र नतिीहरूल े रफूलाई यस पृ्वीिा अगिवाणी, पूजाहारीपि र राजकीय कािको निनतत सुसनित 

पाररसकेका छिर भन् िे कुराको नचन्ह हो। 'छाप लगाइएको छ' भिेको पनवत्र रत्िाद्वारा इसाईहरू साैँचोरूपिा ियाैँ गरी 

जनन्िएका छिर र नतिीहरू परिेश् वरका हुिर अनि परिेश् वरले ि  नतिीहरूलाई सुरक्षा दर्दिुहुन्छ भन् िे नचन्ह हो। 'ब िा' भिेको 

इसाईहरूले पहले ि  पनवत्र रत्िा ग्रहण गररसकेका छिर र भनवष्यिा परिेश् वरले दर्दि गइरहिुभएको उत्तरानधकारको 

ययारेन्टी हो। 

 

ि. िानिसहरूिा पनवत्र रत्िाको काि 

पृ्वीिा अब पनवत्र रत्िाल ेयिेू ख्रीष्टलाई प्रनतनिनधत्व गिुनहुन्छ र उहाैँल ेअनवश् वासी र नवश् वासीहरू र्दवु िा काि गिुनहुन्छ। 

१. पनवत्र रत्िाल ेयिे ूख्रीष्टको प्रनतनिनधत्व गिुनहुन्छ 

पनवत्र रत्िाल ेयस पृ् वीिा यिे ूख्रीष्टको प्रनतनिनध हुिहुुन्छ 

यूहन् िा १४:१६-१८; १६:१३-१५ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - रफ्िा चेलाहरूलाई टुहुरा छो्िुहुिछे ि तर पनवत्र रत्िाको व्यनित्विा उहाैँ नतिीहरूिा रउिुहुिेछ भिी येिलू े

प्रनतञाका गिुनभयो। 'सल्लाहकार' (English: counsellor; Greek: parakletos) भन् िे िब्र्दलाई 'प्रनतनिनध' भिेर अिुवार्द गर्दान 

राम्रो हुन्छ, जसको अर्न नविेर्गरी र्दोर् लगाउिे अर्वा न्यायकतानको नवरुििा तपाईंको पक्षिा सहायता गिन बोलाइएको 

व्यनि हो। त्यसकारण उि िब्र्दलाई अनधविा, सल्लाह दर्दि,े सान्त्विा दर्दिे र सहायता गिे भिेर पनि अिुवार्द गिन सदकन्छ। 

पनवत्र रत्िा इसाईहरूको प्रनतनिनधको रूपिा होइि तर यिेू ख्रीष्टको प्रनतनिनधको रूपिा प्रर्ि स्र्ाििा हुिुहुन्छ! उहाैँ 

इसाईहरूिा रहिुहुि ेयेि ूख्रीष्टको रत्िा हुिुहुन्छ (रोिी ८:९-१०) र उहाैँल ेइसाईहरूिा येि ूख्रीष्टको प्रनतनिनधत्व गिुनहुन्छ। 

उहाैँले चेलाहरूलाई येिू ख्रीष्टले भन् िुभएको हरेक कुरा सतझिा दर्दलाउिुहुन्छ तादक नतिीहरू ियाैँ करारको सुसिाचारको 

पुस्तकहरू ले् ि सक्षि हुि सकूिर (यूहन् िा १४:२६)। उहाैँले येिू ख्रीष्टको बारेिा गवाही दर्दिुहुन्छ (यूहन् िा १५:२६) तादक 

ख्रीष्टका चेलाहरू पृ्वीको अनन्ति छेउसति  उहाैँकका साक्षीहरू हुि सकूिर (प्रररत १:८)। 

पनवत्र रत्िाले ख्रीष्टबाट सुन् िभुएको सब  सत्यतानतर ख्रीष्टका चेलाहरूलाई डोर् याउिुहुन्छ तादक ती चेलाहरू ियाैँ करार 

धिनिास् त्रलाई पूरा गिन सक्षि हुि सके। उहाैँले त्यसको निनतत ख्रीष्टलाई नबन्ती गिुनहुन्छ, ख्रीष्टको िाउैँलाई सुरक्षा गिुनहुन्छ र 

ख्रीष्टको अनभरुनचहरूलाई बचाउिुहुन्छ। उहाैँले ख्रीष्टको सतपनत्तको व्यवस्र्ा गिुनहुन्छ! उहाैँले इसाईहरूलाई ख्रीष्टको 
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सिाितािा पररवतनि गिुनहुन्छ (२ कोररन्र्ी ३:१७-१८)। छोटकरीिा भन् िे हो भिे पनवत्र रत्िाले िण्डलीिा 

इसाईहरूसैँगको अिुभविा येिू ख्रीष्टलाई िनहिा ल्याउैँछ! 

पनवत्र रत्िा र यिे ूख्रीष्ट र्दवु लाई प्रनतनिनध भनिन्छ 

१ यूहन् िा २:१ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - पनवत्र रत्िा र येि ूख्रीष्ट र्दवु लाई 'प्रनतनिनध' अर्वा 'अनधविा' भनिन्छ। पनवत्र रत्िा पृ्वीिा ख्रीष्टको प्रनतनिनध 

अर्वा अनधविा हुिुहुैँर्दा (यूहन् िा १४:१६,२६), यिेू ख्रीष्ट स्वगनिा परिेश् वरसैँग इसाईहरूको प्रनतनिनध अर्वा अनधविा 

हुिुहुन्छ (१ यूहन् िा २:१)। पनवत्र रत्िाले पृ्वीिा इसाईहरूको पक्षिा ख्रीष्टसैँग बोल्िुहुैँर्दा (यूहन् िा १६:१३-१५), ख्रीष्टल े

स्वगनिा इसाईहरूको पक्षिा परिेश् वर नपतासैँग कुरा गिुनहुन्छ (नहबू्र ७:२५; ९:२४)। (निर्देनिका पुस्तक २, पररनिष्ट लेि २ 

हिेुनहोसर)। िािवीय स्वभावअिुसार, यिू ख्रीष्ट स्वगनिा हुिुहुन्छ (प्रेररत २:३३) तर ईश् वरीय स्वभावअिुसार ख्रीष्ट यिे ू

सवनव्यापी हुिुहुन्छ र उहाैँ स्वगनिा (एदफसी १:२०-२१) अनि पृ्वीिा (ित्ती २८:२०) हुिुहुन्छ। त्यस गरी पनवत्र रत्िा पनि 

सवनव्यापी हुिुहुन्छ र उहाैँ स्वगनिा (यूहन् िा ४:२४; रोिी ८:२६-२७) अनि पृ्वीिा (प्रेररत २:३३) हुिुहुन्छ। 

इसाईहरूिा रहिहुुि ेयिे ूख्रीष्ट पनवत्र रत्िा हुिहुुन्छ 

यूहन् िा १४:१६ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - येि ूख्रीष्ट स्वगनिा उचानलिुभन्र्दा पनहल ेउहाैँ पृ्वीका िानिसहरूको लानग परिेश् वरको  प्रनतनिनध हुिुहुन््यो- उहाैँ 

हाम्रो िाझिा रहिुहुिे परिेश् वर हुिुहुन््यो (ित्ती १:२३)। त पनि, उहाैँको सांसाररक िरीरको सतबन्धिा, येिू ख्रीष्ट पृ्वीबाट 

अलग हुिुभयो र स्वगनिा चदढजािुभयो (लूका २४:५०; प्रेररत १:९)। 

स्वगनबाट येिू ख्रीष्टले इसाईहरूको लानग 'अको प्रनतनिनध अर्वा अनधविा' पठाउिुभयो। यिेू ख्रीष्टको ितलब 'अको फरक 

व्यनि' नर्एि तर 'उहाैँजस्त  अको प्रनतनिनध अर्वा अनधविा' नर्यो। उि व्यनिल ेपृ्वीको इसाईहरूको िाझिा परिशे् वर 

नपता र परिशे् वर पुत्रको प्रनतनिनधत्व गिुनहुन््यो। 

येिूल ेिािव अवतार नलिुहुैँर्दा उहाैँ पृ्वीिा परिशे् वरको प्रनतनिनध अर्वा अनधविा हुिुहुन््यो। उहाैँ परिेश् वर हुिुहुन््यो र 

उहाैँले िािव स्वभाव धारण गरेर परिेश् वर-िानिस भएर रफ्िो सृनष्ट र हाम्रो इनतहासिा प्रवेि गिुनभयो। अब अनहलकेो 

वतनिाि सियिा पनवत्र रत्िा पृ्वीिा परिशे् वर र येि ूख्रीष्टको प्रनतनिनध अर्वा अनधविा हुिुहुन्छ। येि ूख्रीष्ट पृ्वीिा 

व्यनिगतरूपिा उपनस्र्त हुिुभएझ ैँ गरी पनवत्र रत्िा इसाईहरूको िाझिा पृ्वीिा अनहले उपनस्र्त हुिुहुन्छ! 

येिू ख्रीष्ट िािव िरीरको अवतारिा पृ्वीिा हुिुहुैँर्दा निनश् चत ठाउैँिा सीनित हुिुहुन््यो (प्यालसे्टाइि) र उहाैँ िािव 

इनतहासको निनश् चत सिय अवनधसति सीनित हुिुहुन््यो (कररब इ.पू.४ र्देनि इ.सं.३० सति)। तर परिेश् वरको र्दानहि े

हातद्वारा (औजारद्वारा) उहाैँ स्वगनिा उचानलिुभएपनछ र परिेश् वरको र्दानहिे हातपरट्ट (उचाली लनगएको ठाउैँिा) 

बस् िुभएपनछ (एदफसी १:२०-२१; १ पतु्रस ३:२२), उहाैँल ेनपताबाट अनघल्लो प्रनतञाका प्राप् त गिुनभयो, जुि पनवत्र रत्िा हो 

र उहाैँल ेयो प्रनतञाका पृ्वीका इसाईहरूिानर् (प्रिस्तता र वंि र्दवु िा जोड दर्दिुभएर) िन्याइदर्दिुभयो (रत्िा र उहाैँको र्दे् ि 

सदकिे र सुन् ि सदकिे प्रभाव) (प्रेररत २:३३)। पनवत्र रत्िा परिेश् वरको रत्िा अर्वा ख्रीष्टको रत्िा हुिुभएकोले गर्दान उहाैँ 

पृ्वीको कुि  ठाउैँिा सीनित हुिुहुन् ि अनि त्यस गरी िािव इनतहासको निनश् चत सिय अवनधिा सीनित हुिुहुन् ि। पनवत्र 

रत्िासैँग िािवीय स्वभाव हुैँर्द ि तर उहाैँ िानिसहरूिा (इसाईहरूिा) वास गिुनहुन्छ। पनवत्र रत्िाले परिशे् वरको र यिे ू

ख्रीष्टको प्रनतनिनध अर्वा अनधविा भई पृ्वीिा येि ूख्रीष्टको कािलाई निरन्तरता दर्दिुहुन्छ! पनवत्र रत्िा इसाईहरूसैँग र 

इसाईहरूिा सर्दासवनर्दा बस् िुहुन्छ (यूहन् िा १४:१६-१७)! 

पनवत्र रत्िा र येिू ख्रीष्टलाई अलग गिन सककर्द ि र उहाैँहरूलाई अलग-अलग गरी ग्रहण गिन सककर्द ि दकिभिे उहाैँहरू एक  

ईश् वरीय व्यनि हुिुहुन्छ अनि उहाैँहरूसैँग उही ईश् वरीय स्वभाव हुन्छ। पनवत्र रत्िा 'येिकूो अको व्यनित्व' हुिुहुन्छ। उहाैँ 

हािी बस् िुहुिे 'परिशे् वरको रत्िा' अर्वा ' ख्रीष्टको रत्िा' हुिुहुन्छ! उहाैँ 'हािीिा रहिुहुि ेख्रीष्ट' हुिुहुन्छ (रोिी ८:९-१०; 

१ पतु्रस १:१०-११)। येिू ख्रीष्ट अझ  पृ्वीिा व्यनिगतरूपिा उपनस्र्त हुिुभएझ ैँ गरी पनवत्र रत्िा पृ्वीिा सब  

इसाईहरूका लानग उपलब्ध हुिहुुन्छ! 
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२. पनवत्र रत्िाल ेससंारको पापको र्दोर् र्दिेाइदर्दिहुुन्छ 

छलफल गिुनहोसर र पत्ता लगाउिहुोसर - ग र-इसाईहरू र इसाईहरू भएको संसारसैँगको सतबन्धिा पनवत्र रत्िाको कािहरू 

के-के हुिर? 

यूहन् िा ३:१६-१८,३६; १६:८-११; रोिी १:१८,२८--३२ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - 'र्दोर् र्देिाउि'ु भन् िे िब्र्दको अर्नहरू प्रकट गिुन, र्दोष्याउिु, हप्काउिु, िण्डि गिुन अर्वा नवश् वस्त तुल्याउि ुहुन्छ। 

पनवत्र रत्िाल ेिानिसहरूको पापलाई र्दोष्याउि ुहुन्छ 

पनवत्र रत्िाले पापको वास्तनवकतालाई प्रकट गिुनहुन्छ अनि पापलाई र्देिाइदर्दिुहुन्छ। 

पनवत्र रत्िाल े िानिसहरूको भनिहीितालाई प्रकट गिुनहुन्छ, जसको ितलब बाइबलिा रफूलाई सृनष्टको काििा प्रकट 

गिुनहुि े परिेश् वरसैँगको गलत सतबन्धलाई उहाैँल े र्देिाइदर्दिुहुन्छ। उहाैँले नतिीहरूलाई प्रिेश् वरप्रनत नतिीहरूको प्रेिको 

घटीकिीलाई र्देिाइदर्दिुहुन्छ। नविेर् गरी उहाैँल े नतिीहरू परिेश् वरिा भर िपि े र उहाैँको नवरुििा गि े नवद्रोह गि े

स्वभावलाई र्देिाइदर्दिुहुन्छ। नतिीहरू रफ प्रनत केनन्द्रत, रफ िा भर पिे, रफ ले निणनय गि,े रफ  धिी ठहररि,े रफ  सन्तुष्ट 

हुि िोज्िे, रफ्िो लानग िात्र िोजी गिे, रफ  प्रिस्त हुि िोज्िे र रफ्ि  इच्छा िात्र परूा गिन िोज्िे स्वार्ी चररत्रलाई 

र्दोष्याउिुहुन्छ। 

त्यस गरी पनवत्र रत्िाल े िानिसहरूका र्दषु्टतालाई प्रकट गिुनहुन्छ, जसको ितलब अरू िानिसहरूप्रनत नतिीहरूको गलत 

सतबन्धलाई र्देिाइदर्दिुहुन्छ। िानिसहरूप्रनत गिुनपि े प्रेिको घटीकिीलाई उहाैँले र्देिाइदर्दिुहुन्छ। परिशे् वरले ििाही 

गिुनभएका कािहरू गि ेतर उहाैँले दर्दिुभएका रञाकाहरूलाई चाहह वेवास्ता गि ेकुरािा उहाैँल ेनतिीहरूलाई र्दोष्याउिुहुन्छ। 

यसरी, पनवत्र रत्िाल ेिानिसहरूिा साैँचो व्यनित्व ल्याउैँछ, जसको अर्न नतिीहरूिा परिेश् वरको पनवत्र ज्योनतअिुसार 

साैँचो चररत्र र रचरण नवकास गरी िानिसहरूसैँग नतिीहरूल ेकस्तो सतबन्ध रािेको परिेश् वरल ेचाहिुहुन्छ भिी िहसुस 

गराइदर्दन्छ। 

पनवत्र रत्िाले िानिसहरूको पापपूणन अवस्र्ाको गतभीरताको लानग नतिीहरूलाई हप्काउिुहुन्छ, िण्डि गिुनहुन्छ र नवश् वस्त 

तुल्याउिुहुन्छ। िानिसहरू गलत छिर, भनिहीि छिर, र्दषु्ट छिर र परिेश् वरको पनवत्र व्यवस्र्ाहरू उलङ्खघि गरी र्दोर्ी भएका 

छिर भिी उहाैँल े नतिीहरूका सिझ र हृर्दयिा बोल्िुभएर नतिीहरूलाई हप्काउिुहुन्छ। नतिीहरूल े परिेश् वरको नवरुििा 

गरेका सब  बहािाहरू, तकन नबतकन  अनि बहसहरूलाई उहाैँले िण्डि गिुनहुन्छ। परिशे् वरको िजरले नतिीहरूको र्दोर् 

र्देिाइदर्दएर उहाैँल े नतिीहरूलाई नवश् वस्त पािुनहुन्छ र नतिीहरूलाई परिशे् वरको सािु ििनिा पािुनहुन्छ। रफू परिेश् वरको 

पनवत्र अनि धार्मिक क्रोध र न्यायको सािु िडा छु भिी पनवत्र रत्िाल े नतिीहरूलाई िहसुस गराउिहुुन्छ (यहून् िा 

३:१८,३६)। उहाैँल ेिानिसहरूलाई रफू िृत्युर्दण्ड पाउि योयय छु भन् िे कुरािा नवश् वस्त तुल्याउिुहुन्छ (रोिी ६:२३क)। 

यसरी, उहाैँल ेनतिीहरूलाई रफ्िा पापहरूको गतभीरता िहसुस गराउिुहुन्छ अनि र्दोर्, पाप र पछुतोको गनहरो भाविािा 

र्दोष्याउिुहुन्छ। 

पनवत्र रत्िाल ेधार्मिकतािा िानिसहरूलाई र्दोष्याउिहुुन्छ 

पनवत्र रत्िाले परिेश् वरको धार्मिकता र परिेश् वरल ेिानिसहरूबाट अपेक्षा गिुनहुिे धार्मिकता प्रकट गिुनहुन्छ। 

पनवत्र रत्िाले परिेश् वरले िानिसहरूको पक्षिा गिुनभएको धार्मिकताको काि नतिीहरूलाई िहसुस गराउिुहुन्छ। त्यसको 

ितलब, उहाैँल े िानिसलाई पाप र न्यायबाट बचाउिको लानग येि ू ख्रीष्टद्वारा परिेश् वरल े गिुनभएको कािको सत्यता, 

वास्तनवकता र  िाैँचोलाई नवश् वस्त पािुनहुन्छ। पापहरूको साैँचो पश् चातापको निनतत येि ूख्रीष्टल ेिािव स्वभाव धारण गरी 

कू्रसिा ििुनप्यो नर्यो भन् िे कुरािा उहाैँले िानिसहरूलाई नवश् वस्त पािुनहुन्छ। त्यस गरी संसारिानर् नवजयी हुिको निनतत 

येिू ख्रीष्ट िृतकहरूबाट पिुरुत्र्ाि हुिुभयो र स्वगनको ससहासििा उचानलिुभयो भन् िे कुरािा उहाैँले िानिसहरूलाई नवश् वस्त 

पािुनहुन्छ। 

त्यस गरी परिशे् वरले िानिसहरूबाट िाग गिुनहुि े धार्मिकता पनि पनवत्र रत्िाल े नतिीहरूलाई िहसुस गराउिुहुन्छ। 

परिेश् वरको िजरिा िानिसहरू पणूनरूपिा (१००%) धार्मिक िभएसति, नतिीहरू बचाइि सक्र्द ििर। सतपूणन व्यवस्र्ा 

पालिा गरे तापनि त्यसको एउटा पक्षिा चुक्यो भि ेनतिीहरू परिेश् वरको श्रापिा पर्दनछिर (याकूब २:१०; गलाती ३:१० सैँग 

तुलिा गिुनहोसर)! नतिीहरूल ेरफ्िो पक्षबाट यिेू ख्रीष्टिा नवश् वास गरी उहाैँको नसि धार्मिकता ग्रहण गिुनपछन भिी पनवत्र 
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रत्िाल ेिानिसहरूलाई नवश् वस्त तलु्याउिुहुन्छ (२ कोररन्र्ी ५:२१ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। तसर्न, यदर्द नतिीहरूल ेपश् चाताप 

गरेर येिू ख्रीष्टिा नवश् वास गरे िात्र परिेश् वरको िजरिा धार्मिक ठहररि सदकिे सतभाविा छ भिी उहाैँले िानिसहरूलाई 

र्दोष्याउिुहुन्छ। 

पनवत्र रत्िाल ेिानिसहरूलाई न्यायको निनतत र्दोष्याउिहुुन्छ 

पनवत्र रत्िाल ेपरिशे् वरको न्यायलाई प्रकट गिुनहुन्छ। पनवत्र रत्िाले िानिसहरूलाई परिशे् वरको अनन्ति न्याय छ र सार्  

िरक पनि छ भन् िे कुरा िहसुस गराउिुहुन्छ। यदर्द नतिीहरूले सत्यलाई नतरस्कार गरी यिेू ख्रीष्टलाई इन्कार गछनिर भि े

परिेश् वरको न्यायको सत्यता, वास्तनवकता रवश्यिा हुन्छ भिी िानिसहरूलाई नवश् वस्त पािुनहुन्छ। िानिसहरू साैँच् च  ि  

हराएका छिर र नतिीहरू अिन्त र्दण्डको योयय छिर भन् िे कुरा पनवत्र रत्िाले नतिीहरूलाई िहसुस गराउिुहुन्छ। िानिसहरू 

र्दोर्ी ठहररएर पनहले ि  धािी परिेश् वरको सािु िडा छिर र यदर्द नतिीहरूले पश् चाताप र नवश् वास गर्दैििर भिे सर्दासवनर्दाको 

लानग िास हुिछेिर भन् िे कुरा उहाैँले िानिसहरूलाई नवश् वस्त तुल्याउिुहुन्छ। 

३. पनवत्र रत्िाल ेइसाईहरूिा काि गिुनहुन्छ 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - इसाईहरूसैँगको सतबन्धिा पनवत्र रत्िाको कािहरू के-के हुिर? 

पेनन्तकोसर्देनि पनवत्र रत्िाले ख्रीष्टले कू्रसिा के कुरा सतभव बिाउिुभएको नर्यो, सो इसाईहरूको लानग अनहले उपलब्ध 

तुल्याउिुहुन्छ। वतनिाि सियिा, ख्रीष्टल ेनवगत इनतहािा किाउिुभएको कुरा पनवत्र रत्िाल ेनवश् वासीहरूको जीवििा लाग ु

गराउिुहुन्छ। उहाैँले यिेू ख्रीष्टले नवगतिा पूरा गिुनभएको कािलाई इसाईहरूको जीवििा अनहले लाग ु गिुनहुन्छ। उहाैँल े

िानिसहरूलाई पुिजीनवत पािुनहुन्छ, उहाैँले नतिीहरूलाई परिेश् वरको वचि सुन् ि लगाउिुहुन्छ, उहाैँले नतिीहरूलाई 

रञाकाकाररतानतर डोर् याउिुहुन्छ र उहाैँले नतिीहरूलाई नसि तलु्याउिुहुन्छ। 

पनवत्र रत्िाल ेिानिसहरूलाई पिुजीनवत पािुनहुन्छ 

यूहन् िा ३:३,५ पढ्िुहोसर। 

पुिजनन्ि भिेको परिशे् वरको अिन्तको सियको उदे्दश्य र्ाहा पाउिु हो (२ र्ेसलोनिके २:१३-१४)। परिेश् वरको अिन्त 

उदे्दश्य भिेको निनश् चत िानिसहरूलाई छान् िु हो तादक पनवत्र रत्िाको पनवत्रकरणको कािद्वारा र सत्यिा गररएको 

नवश् वासद्वारा नतिीहरूलाई बचाउि सदकयोसर। सुसिाचार प्रचारद्वारा इनतहासिा कुि  सिय नतिीहरूलाई बोलाउिुभएर 

नतिीहरूका निनतत अिन्त उदे्दश्यको काि पूरा गिुनभयो (एदफसी १:११)। पनवत्र रत्िाद्वारा उहाैँले नतिीहरूलाई पुिजीनवत 

र िवीकरण गिुनहुन्छ (यूहन् िा ३:३-८)। उहाैँले नतिीहरूलाई ईश् वरीय स्वभावको भागीर्दार बिाउिुहुन्छ (२ पतु्रस १:४), 

जसको ितलब नतिीहरू ईश् वरत्वको नहस्सेर्दार हुि े होइि तर प्रेि, पनवत्रता र धार्मिकताजस्ता ईश् वरीय नविेर्ताहरूको 

नहस्सेर्दार बन्छिर। पनवत्र रत्िाल ेयो काि यसरी गिुनहुन्छ, दक नवश् वासीहरूल ेपनि नतिीहरूको पुिजनन्ि र िवीकारण जान् ि 

र त्यसलाई अिुभव गिन सक्छिर। उहाैँले इसाईको हृर्दयिा यसरी गवाही दर्दिुहुन्छ, दक ऊ परिेश् वरको सन्ताि हो अनि ऊ 

परिेश् वरिा बस्छ र परिेश् वर उसिा बस् िुहुन्छ (रोिी ८:१६; १ यूहन् िा २:२०,२७; ४:१३)। इसाई कनहले पनि परिेश् वर 

बन्र्द ि तर रफ्िो रत्िाद्वारा परिेश् वरचाहह इसाईहरूिा वास गिुनहुन्छ। पनवत्र रत्िाको उदे्दश्य भिेको िानिसहरूको 

व्यनिगत जीवििा ख्रीष्टले कू्रसिा पूरा गिुनभएको कािलाई लागु गरेर ख्रीष्टको िनहिा गिुन हो। 

पुिजनन्ि भिेको पूणनरूपिा परिेश् वरको सावनभौिपूणन काि हो (तीतस ३:३-७)। त्यस कारण, इसाईहरूल ेरफू परिशे् वरको 

र्दया र अिगु्रहले िात्र बचाइएको हो भिी स्वीकार गछनिर (एदफसी २:८)। रत्िाको पुिजनन्िको कािले पापीको नववेकलाई 

असर गछन र ऊ पररवतनि हुन्छ, जसको ितलब ऊ रफ्िो रत्ि-निभनरताबाट, पापपणून संसारबाट र ि तािबाट परिेश् वरनतर 

फ्कन्छ (प्रेररत २:३७-४२; २६:१८)। जीवि पररवतनिल े पापको पछुतो र ख्रीष्टिा गररिे नवश् वासलाई सिेट्छ। र 

नवश् वासचाहह परिेश् वरको सावनभौि बोलावट (रोिी १०:१७), परिेश् वरको अिगु्रहको वरर्दाि (एदफसी २:८; दफनलप्पी 

१:२९; प्रेररत १३:४८) को पररणाि हो र नवश् वास गरेको सियिा ि  उि व्यनि धिी ठहररन्छ (रोिी ५:१)। नवश् वास 

भिेको यस्तो िाली हात हो, जसले अिुग्रही परिशे् वरले दर्दिुहुिे िुनिलाई ग्रहण गर्दनछ (यूहन् िा १:१२)। सुसिाचारको 

प्रचारद्वारा िानिसहरूलाई जीवि पररवतनिको निनतत बोलावट दर्दइन्छ (िकून स १:१५; प्रेररत ३:१९; २६:१८; रोिी 

१०:१४-१७)। नवश् वासप्रनत प्रनतदक्रया जिाएर िानिसहरू धिी ठहररन्छिर (रोिी ३:२२)। िानिसहरूल े पुत्रत्वको रत्िा 

पाएर धिी ठहररएपनछ (रोिी ८:१५-१६; एदफसी १:४-५,१३; प्रेररत १५:७-११) परिेश् वरसैँग ियाैँ सतबन्ध स्र्ानपत हुन्छ 

(रोिी ५:१), जसको ितलब नतिीहरूले परिशे् वरको धिनपुत्रहरू हौ ैँ भिी र्दढृ नवश् वास गिुन हो। र धिी ठहररएपनछ नतिीहरू 

ियाैँ र पनवत्र जीवि नजउि सक्षि हुन्छिर (रोिी ६:४-१४)। 
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पनवत्र रत्िाल ेिानिसहरूलाई परिशे् वरको वचि सनु् ि ेबिाउिहुुन्छ 

यूहन् िा १६:१३-१५; १४:२६ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - बाइबल पनवत्र रत्िाको नविेर् औजार हो र यो उहाैँको यस्तो तरवार हो, जसल ेग र-इसाई र इसाईहरूको सिझ, 

हृर्दय र जीविलाई छे्ि े(असर गिे) काि गछन। रत्िाल ेइसाईहरूको जीविको सब  दकनसिका पररनस्र्नतहरूिा निक्षा दर्दि, 

नतिीहरूलाई उत्प्रेररत गिन र पररवतनि गिन बाइबलको नविेर् िण्डहरूलाई प्रयोग गिुनहुन्छ (एदफसी ६:१७; नहबू्र ४:१२)। 

उहाैँले इसाईहरूलाई बाइबलको सब  सत्यतानतर डोर् याउिुहुन्छ र येि ू ख्रीष्टले नसकाउिभुएको सब  कुराहरूको बारेिा 

नसकाउिुहुन्छ (यूहन् िा १६:१३-१५; १४:२६)। 

बाइबलको हरेक िब्र्द रत्िा र त्यसको तु्ररटहीि नवर्यवस्तदु्वारा अनभप्रेररत भएको छ। सतपूणन बाइबल इसाई निक्षा र 

जीविको एक िात्र रनधकाररक िापर्दण्ड हो। बाइबल सत्यता नसकाउि, पाप र्देिाइदर्दि, परिेश् वरको नवरुिको बहािाहरू 

र बहसहरूलाई िण्डि गिन, िानिसहरूलाई सच्याएर परिेश् वरको िागनहरूिा फकानउि, परिेश् वरको िजरिा ठीक र्देनिि े

कुराहरूद्वारा नतिीहरूलाई तानलि दर्दि र परिेश् वरको काि गिन नतिीहरूलाई सुसनित पािन उपयोगी छ (२ नतिोर्ी 

३:१६-१७)। 

बाइबल परिेश् वरको वचि भएकोले सत्य छ र पनवत्र रत्िाचाहह सत्यको रत्िा हुिुहुन्छ (यूहन् िा १७:१७; १४:१७)। 

बाइबलिा भएको परिेश् वरको वस्तुगत निष्पक्ष वचिहरू िानिसहरूको भाविाहरूद्वारा प्रभानवत अगिवाणीहरू र 

कल्पिाहरूसैँग स्पष्ट नभन् िता हुन्छ (यर्मिया २३:९-३२)। यर्मिया २३ अध्यायिा हिेे हो भि ेझूटा अगिविाहरूको नविेर्ता 

र्दे् ि सदकन्छ। नतिीहरूल ेभनवष्यिा इस्राएलिा कुि  हानि-िोक्सािी र िराबी हुिछे ि भिी घोर्णा गिन चाहन्र् ेतर साैँचा 

अगिविाहरूल ेरफ्िा नविेर्ताअिुसारको घोर्णाद्वारा परिेश् वरल े नतिीहरूलाई पश् चाताप गिुनपछन भन् ि ेवचिहरू प्रकट 

गररदर्दए। इसाईहरूल े सध ैँ रत्िाले नतिीहरूको हृर्दयिा दर्दिुहुि े रत्िपरक अगुवाइलाई बाइबलिा भएको परिेश् वरको 

निष्पक्ष वचिसैँग जाैँच गिुनपछन। साैँचो इसाईहरू कनहल ेपनि बाइबलिा लेनिएकोभन्र्दा बानहर जाैँर्द ििर (१ कोररन्र्ी ४:६)। 

यी िानर्का सब  कुरालाई सारंििा भन् िे हो भिे पनवत्र रत्िाले इसाईहरूलाई बाइबलको िाध्यिद्वारा डोर् याउिुहुन्छ। 

त्यसकारण, हाम्रो जीवििा बाइबल सुन् ि,ु पढ्ि,ु अध्ययि गिुन, ििि गिुन, कण्ठ गिुन र त्यसलाई लागु गिुन अनत िहत्वपूणन छ! 

पनवत्र रत्िाल ेइसाईहरूलाई परिशे् वरको वचिप्रनत रञाकाकारी बिाउिहुुन्छ 

१ पतु्रस १:२ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - पनवत्र रत्िाल े इसाईहरूलाई बाइबलको सत्यताहरू बुझ्ि सक् िे तुल्याउिुहुन्छ (एदफसी १:१७-१८)। उहाैँल े

इसाईहरूको सिझ, हृर्दय र जीवििा बाइबलको सत्यताहरू यसरी लागु गिुनहुन्छ तादक नतिीहरू परिेश् वर र उहाैँको 

वचिप्रनत अझ बढी सिर्मपत हुि सकूिर। पनवत्र रत्िाको पनवत्रकरणको कािले नविेर्गरी इसाई येिू ख्रीष्टप्रनत रञाकाकारी हुि े

कुरालाई सिेटेको हुन्छ (१ पत्रस १:२)! परिेश् वरल ेउहाैँप्रनत रञाकाकारी हुि ेिानिसहरूलाई उहाैँको पनवत्र रत्िा दर्दिुभएको 

छ (प्रेररत ५:३२)। त्यसकारण, पनवत्र रत्िा भन् िुहुन्छ, एयदर्द रज नतिीहरूल े उहाैँको रवाज सुन्छौ भि,े नतिीहरूल े

नवद्रोहिा गरेझ ैँ गरी रफ्िो हृर्दय कठोर िपार' (नहबू्र ३:७-८)। त्यसकारण, इसाईहरूले रफ्िो िाझिा कोही पापपूणन 

(भनिहीि, र्दषु्ट), अनवश् वासी (सङ्खका गिे, रलोचिात्िक) अर्वा कठोर (नवरोधी, नवद्रोही) हृर्दय भएर जीनवत 

परिेश् वरबाट त्कजािे व्यनि छ दक भिरे हिेुन नतिीहरूको नजतिेवारी हो। त्यसको सट्टािा इसाईहरूले बाइबलिा भएका 

परिेश् वरको वचिप्रनत रञाकाकारी हुिको निनतत एकले अकोलाई हरेक दर्दि उत्साह दर्दिपुछन (नहबू्र ३:१२-१३)। त्यसकारण, 

जसको काि छ, त्यसल े संसारको सब  इसाई िण्डलीहरूलाई रत्िाल े के भन् िुहुन्छ भिी सुन् िुपछन (प्रकाि २:१,७)। 

त्यसकारण, पनवत्र रत्िाको धारणाअिुसार नजउि ेिानिसहरू परिशे् वर र परिेश् वरको वचिप्रनत सिर्मपत हुि चाहन्छिर, 

सिर्मपत हुन्छिर र निनश् चतरूपिा सिर्मपत भइरहिछेिर। नतिीहरूले परिशे् वरप्रनत रञाकाकारी हुिे र उहाैँलाई प्रसन् ि पािे लक्ष्य 

बिाउैँछिर। तर, रफ्ि  धारणाअिुसार नजउि ेिानिसहरूल ेपरिेश् वर र उहाैँको वचिप्रनत रफूलाई सिपनण गिन चाहैँर्द ििर, 

सिपनण गिन सक्र्द ििर र नतिीहरू निनश् चतरूपिा उहाैँप्रनत सिर्मपत हुिछे ििर (रोिी ८:५-८; कलस्सी १:९-१२)। रत्िाको 

कािको सतबन्धिा बाइबलले जोड दर्दएको कुरा भिेको ियाैँ ञाकाि प्राप् त गिुन होइि तर बाइबलिा पनहले ि  प्रकट गररएका 

ञाकािप्रनत रञाकाकारी हुि ुहो। 
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पनवत्र रत्िाल ेइसाईहरूलाई ििु पार्दनछ 

गलाती ५:१३-२६ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - पनवत्र रत्िाल ेइसाईहरूलाई िुि पािुनहुन्छ र नतिीहरू पररवतनि भएर झिर-झिर येि ूख्रीष्टजस्त  हुैँर्द जान्छिर (२ 

कोररन्र्ी ३:१७-१८)। रफूिा वास गिुनहुि ेपनवत्र रत्िाको िनिद्वारा इसाईहरूले रफ्िो िरीरका पापपणून कायनहरूलाई 

िार्दनछिर (रोिी ८:१३)। अब नतिीहरू पापपूणन स्वभाविा नजइरहि े कुरालाई रोज्र्द ििर तर पनवत्र रत्िाको साि्यनको 

अगुवाइिा नजएर पनवत्र रत्िाको फल फलाउैँछिर। िानिसको पापपूणन स्वभाव यौिजन्य अि निकता अनि अत्यानधक 

िोजििा गिे िारीररक पाप, िूर्मतपूजा, जार्द,ु तन्त्र-िन्त्रजस्ता रनत्िक पाप, स्वार्नपणून अनभलार्ा र झ झगडाजस्ता 

सािानजक पापद्वारा प्रकट हुिे गछन। रत्िाको फलचाहह प्रेि, रिन्र्द र िानन्तजस्ता रनत्िक गुणहरू, ध यन, र्दया र 

भलाइजस्ता सािानजक गणुहरू र परिशे् वरप्रनतको नवश् वासयोयय सतबन्धहरू, िानिसहरूप्रनतको भद्र र निष्ट व्यवहार अनि 

रफ्ि  जीविको रत्ि-संयिजस्ता कुराहरूद्वारा प्रकट हुि ेगछन। 

'रत्िाद्वारा नजउि'ु, 'रत्िाद्वारा डोर् याइिु' अर्वा 'रत्िािा पाइला चाल्िु'- यी सब को अर्न इसाईल ेयेि ूख्रीष्टलाई रफ्िो 

हृर्दय अर्वा अन्तस्करणिा प्रभु र िानलकको रूपिा बस् ि दर्दि ुहो। त्यसो गरेिा उहाैँले इसाईको जीविलाई नियन्त्रण गरेर 

त्यसलाई अझ धरे  प्रभाव पािुनहुन्छ अनि ऊ त्यसपनछ ख्रीष्टको अनधकार र इच्छाप्रनत घरीघरी सिर्मपत भइरहन्छ। इसाईिा 

पनवत्र रत्िाको र्दशृ्य प्रिाण भिेको रत्िाको फल ि  हो; जसिा नविेर्गरी प्रेि पनहलो स्र्ाििा पछन (गलाती ५:१३-२६; 

एदफसी ३:१६-१७)। 

सारंि - पनवत्र रत्िाले िानिसहरूलाई रफ्िो हराएको अवस्र्ा, ख्रीष्टलाई जान् ि े र िनहिा दर्दिे अनि बाइबल बुझ्िे र 

त्यसप्रनत रञाकाकारी हुिे कुराहरूप्रनत ध्याि दर्दि लगाएर गनहरो बाइबलीय र्दढृनवश् वासनतर डोर् याउिुहुन्छ। त्यस गरी पनवत्र 

रत्िाले परिेश् वरको नसि इच्छाअिुसार इसाईहरूको निनतत प्रार्निा पनि गिुनहुन्छ (निर्देनिका पुस्तक २, पररनिष्ट लेि २)। 

उहाैँले िानिसहरूिा साैँचो रूपान्तरण ल्याउिुहुन्छ र उि रूपान्तरणको साैँचो अिुभव गिन दर्दिुहुन्छ। 

 

 

ग. िण्डलीनभत्र पनवत्र रत्िाको काि 

पेनन्तकोसिा पनवत्र रत्िा िन्याइएकोले तीि वटा घटिाहरूलाई बताउैँछ: 

पेनन्तकोसको घटिा िनसह हुिुहुिे येि ूख्रीष्टको कायानलयको छाप नर्यो (प्रेररत २:३२-३६)। 

पेनन्तकोसको घटिा िण्डली संस्र्ागत भएको नविेर् सिारोह नर्यो (प्रेररत २:३७-४७)। 

पेनन्तकोसको घटिाल ेचेलाहरूलाई नतिीहरूको काि गिन साि्यनवाि बिायो (प्रेररत १:८)। 

अब हािी पनवत्र रत्िाको ती तीि कािहरूलाई अझ िनजकबाट हरेौ ैँ। 

१. पनवत्र रत्िाल ेइसाईहरूको अिभुविा यिे ूख्रीष्टको िनहिा गिुनहुन्छ 

छलफल गिुनहोसर र पत्ता लगाउिहुोसर - येि ूख्रीष्टसैँगको सतबन्धिा पनवत्र रत्िाको कािहरू के-के हुिर? 

रटप्पणी - पनवत्र रत्िाले यिेू ख्रीष्टलाई इसाई िण्डलीको केन्द्रिा रा् िुहुन्छ। 

पनवत्र रत्िाल ेयिे ूख्रीष्टको व्यनिगत ञाकाि दर्दिहुुन्छ 

२ कोररन्र्ी ४:६ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - पनवत्र रत्िाल ेअर्दशृ्य परिेश् वरको प्रकािलाई यिेू ख्रीष्टको र्दशृ्य िािव अवतारद्वारा व्या्या गिुनहुन्छ। उहाैँल े

परिेश् वरको ज्योनत इसाईहरूको हृर्दयिा चतकाउिुहुन्छ, जसको ितलब उहाैँल े परिशे् वरको िनहनित नविेर्ताको ञाकाि 

नतिीहरूको हृर्दयिा प्रत्यक्षरूपिा दर्दिुहुन्छ, जुि उहाैँले नतिीहरूको निनतत येिू ख्रीष्टिा प्रकट गिुनभएको छ (२ कोररन्र्ी 

४:६; कलस्सी १:१५)। पनवत्र रत्िाले यिेू ख्रीष्टको प्रकािको अनभलेि भएको बाइबलको प्रचार र निक्षाद्वारा जीनवत 

परिेश् वरको ञाकाि नतिीहरूलाई दर्दिुहुन्छ (यूहन् िा २०:३०-३२; प्रेररत ८:३५)। 
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पनवत्र रत्िाल ेयिे ूख्रीष्टको सतबन्धिा गवाही दर्दिहुुन्छ 

यूहन् िा १५:२६; १६:१४ पढ्िहुोसर। 

रटप्पणी - पनवत्र रत्िाले रफूलाई केन्द्रिा रा् िुहुन् ि तर येिू ख्रीष्टलाई केन्द्रिा रा् िुहुन्छ र इसाईहरूको अिुभवद्वारा 

जीवििा उहाैँको िनहिा गिुनहुन्छ (यूहन् िा १६:१४)। 

पनवत्र रत्िाल ेख्रीष्टको वचिहरू बोल्िहुुन्छ 

यूहन् िा १४:२६; १६:१४-१५ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - पनवत्र रत्िाले रफू ख्रीष्टिा भर िपरीकि बोल्िुहुन् ि। 

पनवत्र रत्िाल ेसाैँचो इसाईहरूलाई यिे ूख्रीष्ट प्रभ ुहुिहुुन्छ भिी स्वीकार गराउिहुुन्छ 

१ कोररन्र्ी १२:३ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - पनवत्र रत्िाल ेइसाईहरूको र्द निक जीवििा येि ूख्रीष्ट नतिीहरूका प्रभु र िानलक हुिुहुन्छ भिी र्देिाउिुहुन्छ। 

उहाैँले नतिीहरूलाई यिेू ख्रीष्टप्रनत सिर्मपत हुि र रञाकाकारी हुि लगाउिुहुन्छ (रोिी ८:५-८; १ पतु्रस १:२)। 

सारंि - रत्िाको गनतनवनधको व्यनिगत अर्वा सािुनहक अिुभवको र्दाबीको जाैँच भिेको उहाैँले येिू ख्रीष्टलाई दर्दिहुुि े

स्र्ाि हो। यदर्द कुि  इसाई अर्वा इसाई िण्डलीले िानिसको िनहिा गछन अर्वा केही अन्य रनत्िक अिुभलाई ठूलो बिाउैँछ 

भिे, त्यहाैँ पनवत्र रत्िाको छाप र नचिारीको किी हुैँर्दछ। पनवत्र रत्िाल ेयेि ूख्रीष्टप्रनतको प्रेि नचसो हुैँर्द  गएको हिेन र 

त्यसलाई सहि सक् िुहुन् ि! पनवत्र रत्िाको िु्य काि भिेको इसाईहरूको अिुभिा यिेू ख्रीष्टको िनहिा गिुन हो। 

२. पनवत्र रत्िा इसाई िण्डलीको प्रिासक हुिहुुन्छ 

छलफल गिुनहोसर र पत्ता लगाउिहुोसर - िण्डलीसैँगको सतबन्धिा पनवत्र रत्िाको कािहरू के-के हुिर? 

पनवत्र रत्िाल ेइसाई िण्डलीलाई परिशे् वरको वासस्र्ाि बिाउैँछ। 

एदफसी २:२२ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - पेनन्तकोसभन्र्दा पनहल े चेलाहरू व्यनिहरूको िुकुलो र्दलिा नर्ए। तर पनवत्र रत्िा िन्याइएपनछ नतिीहरू 

ख्रीष्टको एउट  िरीर भए, जुि भवि होइि, संगठि िात्र पनि होइि तर एउट  जीउ भए (१ पतु्रस २:४-५)। 

पनवत्र रत्िाल ेइसाईहरूलाई िण्डलीको साैँचो सर्दस्य बिाउैँछ 

१ कोररन्र्ी १२:११-१३ पढ्िहुोसर। 

रटप्पणी - केवल पनवत्र रत्िाले िात्र कुि  व्यनिलाई ख्रीष्टको िरीर, िण्डलीको साैँचो सर्दस्य बिाउैँछ। 'रत्िाको 

बनप् तस् िाद्वारा', जसको ितलब पुिजनन्िद्वारा िात्र कुि  व्यनि साैँचो इसाई र ख्रीष्टको िरीरको (अर्वा ख्रीष्टको िण्डलीको) 

साैँचो सर्दस्य बन्र्दछ। पुिजनन्िद्वारा ख्रीष्ट इसाईिा वास गिुनहुन्छ र इसाई ख्रीष्टिा वास गर्दनछ (यूहन् िा १:१२-१३)। 

पुिजनन्िद्वारा इसाईको िरीर पनवत्र रत्िाको िनन्र्दर बन्र्दछ (१ कोररन्र्ी ३:१६) र उि इसाई पृ्वीिा ख्रीष्टको िरीरको 

भाग बन्र्दछ। 

पनवत्र रत्िाल ेएल्डरहरूलाई इसाई िण्डलीको साैँचो अगवुाहरू (रेिर्देि गिहेरू) बिाउिहुुन्छ 

प्रेररत २०:१७,२८ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - पनवत्र रत्िािाले िात्र स्वतन्त्र िण्डलीहरूलाई प्रभावकारी ढङ्खगिा काि गिनसक् िे तलु्याउिुहुन्छ, र ती 

िण्डलीहरू एक भएर नवश् वव्यापी िण्डली बन्र्दछ। पनवत्र रत्िाल े यस्ता कािहरूको लानग एल्डरहरू नियुि गिुनहुन्छ। 

गोठालोहरू र पास्टरहरू (बहुवचिलाई ध्याि दर्दिुहोसर!) भएको ह नसयतल े नतिीहरू नविेर्गरी िानिसहरूिा केनन्द्रत 

हुिुपछन। नतिीहरूल ेिानिसहरूलाई वास्ता गिुनपछन, रेिर्देि गिुनपछन, िुवाउिुपछन, सुरक्षा दर्दिपुछन र डोर् याउिुपछन। नतिीहरू 

रेिर्देि र व्यवस्र्ा गिेहरू भएको हुिाले नतिीहरू गनतनवनधहरूिा केनन्द्रत हुिुपछन र नविेर्गरी िण्डलीका नवनभन् ि 

कायनहरूलाई ठीकसैँग व्यवस्र्ा निलाउिु पर्दनछ। 
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पनवत्र रत्िा इसाई िण्डलीको असल निक्षा र अभ्यासहरूको लानग नजतिवेार हुिहुुन्छ 

प्रेररत १५:२८; २ नतिोर्ी ३:१६-१७ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - इसाई िण्डलीिा हुिे छलफलहरूलाई बाइबलीय रधारिा सहिनतिा ल्याउि पनवत्र रत्िाल ेिात्र डोर् याउि 

सक् िुहुन्छ। प्रजातानन्त्रक ढङ्खगिा चुिाव गरेर निणनयहरू गिे रधुनिक अभ्यासले बाइबलिा भएको परिेश् वरले प्रकट 

गररदर्दिुभएको उहाैँको इच्छालाई कनहल े पनि नवस्र्ानपत गिुन हुैँर्द ि! इसाई िण्डलीहरूले ख्रीष्टल े रफ्िो रत्िाद्वारा के 

भन् िुहुन्छ, त्यसलाई जसरी भए पनि सुन् ि पछन (प्रकाि २:१,७)। 

पनवत्र रत्िाल ेइसाईहरूलाई सावनभौि तररकाल ेरनत्िक वरर्दािहरू दर्दिहुुन्छ 

रोिी १२:४-८; १ कोररन्र्ी १२:११ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - इसाईहरूले कुि-कुि वरर्दािहरू प्राप् त गि े भन् ि े कुरा पनवत्र रत्िाल े िात्र निधानरण गिुनहुन्छ। ती रनत्िक 

वरर्दािहरूको उदे्दश्य इसाई िण्डलीलाई नििानण गिुन हो। फरक-फरक रनत्िक वरर्दािहरूको नवनवधताले इसाईहरू र इसाई 

िण्डलीहरू एक  िालको होसर भिी परिेश् वरल े चाहिुहुन् ि भन् िे कुरालाई र्देिाउैँछ। उहाैँले नवनभन् ि ढाैँचा र संङ्ख्याका 

िण्डलीहरू चाहिुहुन्छ! इसाई िण्डलीनभत्र िानिसहरूको लगुा लगाउिे तररका, बोल्ि ेतररका र काि गिे तररका एउट  हुैँर्द ि 

र िण्डलीनभत्र नतिीहरूल ेगिे सेवा पनि एउट  हुैँर्द ि। हरेक िानिसको िरीरझ ैँ, इसाई िण्डलीनभत्र नवनभन् ि दकनसिका फरक-

फरक व्यनित्व भएका िानिसहरू हुन्छिर। नतिीहरूसैँग नवनभन् ि दकनसिका रनत्िक वरर्दािहरू हुन्छिर र नतिीहरू फरक-

फरक दकनसिका रनत्िक कािहरू गर्दनछिर। केही इसाईहरू ििुजस्त  हुन्छिर र नतिीहरूल ेप्रचार गि ेअर्वा निक्षा दर्दिेजस्ता 

रनत्िक वरर्दािहरू अभ्यास गछनिर। नतिीहरू पास्टर अर्वा सेवकहरू अर्वा एल्डरहरू अर्वा निक्षकहरू अर्वा 

प्रचारकहरूकको काि गरेर सेवा गिनको लानग सुहाउैँ र्दा िानिसहरू हुिर। अरू इसाईहरूचाहह हृर्दयजस्ता हुन्छिर र नतिीहरूल े

र्दया र्देिाउिे अर्वा सहायता गिे रनत्िक वरर्दािहरू अभ्यास गछनिर। नतिीहरूको लानग नबरािीहरू भेट्ि जािे, गररब र 

अपाङ्खगहरूलाई सहायता गि ेअनि लाग-ुऔर्नधको र्दवु्यनसिीहरूलाई रेिर्देि गि ेसेवाहरू सुहाउैँ र्दो हुन्छ। 

पनवत्र रत्िाल ेइसाई भलेाहरू र सवेाहरूलाई डोर् याउिहुुन्छ 

एदफसी ५:१८-१९; ६:१८; दफनलप्पी ३:३ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - पनवत्र रत्िाले िात्र इसाई भेलाहरू र सेवाहरूिा रत्िाको भरपूरी दर्दि सक् िुहुन्छ; जस्त : रलोचिात्िक र न्याय 

गि ेिभई हरेक कुरा र हरेक पररनस्र्नतिा निरन्तर धन्यवार्दी हुिे इसाईहरू बिाउिु। यसरी, पनवत्र रत्िाल े नतिीहरूका 

छलफलहरू, गवाही दर्दि ेकािहरू, प्रचार, निक्षा, रराधिा, प्रार्निाहरू र गीत-भजिलाई डोर् याउिुहुन्छ। 

सारंि - पनवत्र रत्िाल े इसाई िण्डलीनभत्र िानिसहरू र नतिीहरूको गनतनवनधहरूलाई प्रभावकारी ढङ्खगिा व्यवस्र्ा 

निलाउिुहुन्छ। 

३. पनवत्र रत्िा ससंारिा इसाई निसिको कायानन्वयिकतान हुिहुुन्छ 

छलफल गिुनहोसर र पत्ता लगाउिहुोसर - निसिको सतबन्धिा पनवत्र रत्िाको कािहरू के-के हुिर? 

पनवत्र रत्िाल ेनिसिेरी हुि ेइसाईहरूलाई व्यनिगतरूपिा छािरे बोलावट दर्दिहुुन्छ 

प्रेररत १३:१-४ पढ्िुहोसर (प्रेररत २६:१३-१८; १ कोररन्र्ी १:१ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। 

रटप्पणी - संसारिा गिन रवश्यक निसिको काि पूरा गिन सक् िे असल व्यनि को-को हुिर भिी परिेश् वरल ेिात्र नचन् िुहुन्छ। 

उहाैँले ि  निसेिरी हुिको निनतत नविेर् इसाईहरूलाई छािरे बोलाउिुहुन्छ। िण्डलीले त्यस्ता िानिसहरूलाई स्र्ािीय 

नजतिेवारीहरूबाट स्वतन्त्र गररदर्दिुपछन र नतिीहरूलाई प्रार्निा गिे र यदर्द सतभव छ भि ेरर्मर्करूपिा सहायता गिुनपछन। 

पनवत्र रत्िाल ेप्रत्यके इसाईलाई उसल ेगिुनपि ेकाि दर्दिहुुन्छ 

१ कोररन्र्ी १२:४-६,११ पढ्िहुोसर (िकून स १३:३४; १ कोररन्र्ी ३:५-९ सैँग तुलिा गिुनहोसर)। 

रटप्पणी - प्रत्येक इसाईलाई व्यनिगतरूपिा कुि काि ठीकसैँग सुहाउैँछ भन् िे कुरा परिशे् वरले िात्र जान् िुहुन्छ। त्यसकारण, 

उि कािलाई उत्ति तररकाल ेकायानन्वयि गिनको निनतत पनवत्र रत्िाले प्रत्येक व्यनिलाई उहाैँको इच्छाअिुसार रनत्िक 

वरर्दाि दर्दिुहुन्छ। 
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पनवत्र रत्िाल ेढोकाहरू िोल्िहुुन्छ अनि बन्र्द गिुनहुन्छ 

प्रेररत १६:६-१० पढ्िुहोसर (कलस्सी ४:३; प्रकाि ३:७-८ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। 

रटप्पणी - यो सियिा कुि ठाउैँिा जाि ुरणि नतक ढङ्खगिा ठीक छ र त्यहाैँ परूा गिुनपि ेकािको निनतत कुि-कुि िानिसहरू 

सुहाउैँ र्दा छिर भन् ि े कुरा परिेश् वरलाई िात्र र्ाहा हुन्छ। उहाैँल े िात्र रफ्िा सेवकहरूको अवसरको लानग ढोकाहरू 

िोल्िुहुन्छ र बन्र्द गिुनहुन्छ। पनवत्र रत्िाद्वारा रफ्िा सेवकहरूको हृर्दयलाई डोर् याएर अनि नविेर् पररनस्र्नतहरूको 

व्यवस्र्ा निलाएर ख्रीष्टल े उहाैँको काि पूरा गिुनहुन्छ। पनवत्र रत्िाले इसाई सेवकहरूलाई नविेर् अनि िहत्वपूणन 

व्यनिहरूको जीवि पररवतनि गिन नतिीहरूनतर डोर् याउिुहुन्छ; जस्त : इनर्योनपयाको सरकारी अनधकारी (प्रेररत ८:२९-३५) 

र रोिी स निक अनधकारी (प्रेररत १०:१९-२९)। त्यसको सार्  पनवत्र रत्िाले इसाई सेवकलाई रत्िा छुट्याउिे वरर्दाि 

पनि दर्दिुहुन्छ, तादक उसल ेर्दषु्ट रत्िाको िराब योजिाहरू र्दिेेर त्यहाैँ अनधकारपणून तररकाल ेकाि गिन सक्छ (प्रेररत १३:९-

११)। 

पनवत्र रत्िाल ेइसाई सवेकहरूलाई उत्साह दर्दिहुुन्छ 

प्रेररत १३:४९-५२ पढ्िुहोसर। 

रटप्पणी - उहाैँल ेसतावटको िाझिा पनि भिनर  पररवतनि भएका ियाैँ इसाईहरूलाई उत्साह र रिन्र्द दर्दिुहुन्छ। 

सारंि - पनवत्र रत्िाल ेिहािर रर्देिलाई प्रभावकारी ढङ्खगिा निर्देिि गिुनहुन्छ। 

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 प्रनतविता जिाउिहुोसर। 'इसाई रत्ि-सतिाि'को बारेिा अको व्यनिलाई 

अर्वा िािनसहरूको सिूहिा प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा अध्ययि गिुनहोसर। 

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

नबताउि लगाउिुहोसर (रोिी ५-८ अध्याय)। पढेको िण्डबाट रफूलाई ििपि ेसत्यता पत्ता लगाउि ेतररका प्रयोग 

गिन लगाउिुहोसर। रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

३. बाइबल अध्ययि - घरिा अको बाइबल अध्ययि तयार पािुनहोसर। एदफसी ६:१-४   

नवर्य: इसाई पररवारलाई के कुराल े नचत्रण गछन? बाइबल अध्ययिको पाैँच वटा चरणहरूको प्रयोग गिन 

लगाउिुहोसर। रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

४. प्रार्निा - कुि  नविेर् व्यनि वा कुि  नविेर् कुराको निनतत यो हप् ता नि्र्दष्ट भएर प्रार्निा गिुनहोसर र परिशे् वरले के 

गर्दैहुिुहुन्छ भिी हिेुनहोसर (भजिसङ्खग्रह ५:३)। 

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

तपाईंले व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा बिाएको रटप्पणी, निक्षा कर्दर्दा बिाएको रटप्पणी र यो तयारीलाई सङ्खलय ि 

गिुनहोस। 
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पाठ २२ 

१ प्रार्निा  

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

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

रोिी ५-८ अध्याय 
 

तपाईंलाई तोदकएको बाइबल िण्ड (रोिी ५-८ अध्याय) 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)        [ख्रीष्टिा ियाैँ जीवि] 

सङ्खगनत - १ यहून् िा १:७ 

 

क. ििि 
 

कण्ठ गिुनपिे बाइबल पर्दलाई 

सेतोपाटी अर्वा कालोपाटीिा  

यसरी ले् िुहोसर: 

गवाही दर्दि ु

ित्ती १०:३२ 

 

यो बाइबल पर्दलाई तपाईंको  

काडनको पछानडपरट्ट  

ले् िुहोसर। 

यसकारण हरेक जसल ेिानिसहरूका सािु 

िलाई स् वीकार गछन,  

ि पनि उसलाई स् वगनिा हुिुहुिे  

िेरा नपताको सािुन् िे  

स् वीकार गिछुे। 

ित्ती १०:३२ 
 

येिूल े चेलाहरूलाई बानहर गएर परिेश् वरको राज्यको सन्र्देि प्रचार गिे रञाका दर्दिुहुैँर्दा उहाैँल े यी िब्र्दहरू ती बाह्र 

चेलाहरूलाई भन् िुभएको नर्यो (ित्ती १०:५-१०)। यद्यनप येिूका चेलाहरूल े रफ्िो सन्र्देि र जीविि लीको निनतत 

नवरोधको साििा गिुन परे तापनि नतिीहरूल ेनबिा डर असल सिाचार घोर्णा गिपै्यो। नबिा डर गवाही दर्दिु पिे चार 

वटा कारणहरू यिेूल ेदर्दिुहुन्छ। 

१. तपाईंल े निडरतासार् येि ू ख्रीष्टको गवाही दर्दि सक् िुहुन्छ दकिभि े तपाईंको सत्रहुरू 

सावनजनिकरूपिा ििनिा पिछेिर र तपाईंचाहह सावननजनिकरूपिा उच् च पाररिहुुिछे भन् ि ेत्यलाई 

नतिीहरूल ेरोक् ि सक्र्द ििर 

ित्ती १०:२६-२७ पढ्िुहोसर। रफूल ेगरेका िराब नवरोध, सतावट र इसाईहरूको हत्या एक दर्दि सावनजनिकरूपिा प्रकट 

हुिेछ- यो त्य सतु्रहरूल ेरोक् ि सक्र्द ििर! अनन्ति न्यायको दर्दििा ख्रीष्टका र ख्रीनष्टयिहरूका ती सतु्रहरू संसारिा नजएका 

सब  िानिसहरूका सािु ििनिा पिछेिर। परिशे् वरले हरेक कुरा यद्यनप लुकाइएका कुराहरूलाई पनि न्यायिा ल्याउिुहुिछे 

भिी बाइबलले बताउैँछ (उपर्देिक १२:१४)। चेलाहरूलाई एक दर्दि सावनजनिकरूपिा उच् च पाररिेछ भन् िे त्यलाई 

सतु्रहरूले रोक् ि सक्र्द ििर। अनन्ति न्यायको दर्दििा ख्रीष्ट र उहाैँका सब  चेलाहरूलाई पृ्वीिा नजएका सब  िानिसहरूका सािु 

रर्दर गररिछे। प्रत्येक व्यनिल ेरफूल ेगरेको कािअिुसार ख्रीष्टबाट इिाि पाउिछे भिी बाइबलल ेबताउैँछ (ित्ती १६:२७)। 

त्यसकारण, येि ूख्रीष्टका चेलाहरूल ेिुलस्त, स्पष्ट र साहससार् राज्यको सन्र्देि (सुसिाचार) घोर्णा गिन डराउिुहुैँर्द ि। 
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२. तपाईंल े निडर भएर यिे ू ख्रीष्टको गवाही दर्दि सक् िुहुन्छ दकिभि े तपाईंका सत्रहुरूल े

तपाईंको िरीरलाई िात्र िािन सक्छिर तर तपाईंको रत्िालाई िािन सक्र्द ििर 

ित्ती १०:२८ पढ्िुहोसर। ख्रीष्ट र ख्रीनष्टयिहरूका सतु्रहरूले जेजस्तो गिन चाह ेतापनि एउटा कुराचाहह नतिीहरूल ेकनहल ेपनि 

गिन सक्र्द ििर! नतिीहरूल ेतपाईंको रत्िालाई िािन सक्र्द ििर! िरीर तपाईंको व्यनित्वको भौनतक अनि र्दशृ्य भाग हो भि े

रत्िा र प्राण अर्दशृ्य भाग हो। 

३. तपाईंल े निडर भएर यिे ू ख्रीष्टको गवाही दर्दि सक् िुहुन्छ दकिभि े ि तपाईंको सत्रहुरूल े

परिशे् वरको इच्छालाई फेिन सक्छिर ि त तपाईंप्रनत उहाैँको प्रनेिलो वास्तालाई बर्दल्ि सक्छिर 

ित्ती १०:२९-३१ पढ्िुहोसर। यो कुरा साैँचो हो, दक एक दर्दि तपाईं भैँगरेजस्त  गरी ििुन पिेछ। तर कुि  िूल्य िभएको 

भैँगेरालाई त परिेश् वरल ेवास्ता गिुनहुन्छ भि ेतपाईं त धेर  भैँगेराहरूभन्र्दा बढी िलू्यवाि हुिुभएकोले उहाैँल ेझिर बढ्तागरी 

वास्ता गिुनहुिे छ ि र? 

तपाईंको जीवि र कािलाई नविेर् दकनसिले नियाल्िु हुिछे भिी परिेश् वरको प्रनतञाका छ। पृ्वीिा तपाईंिा हुिे सब  कुराहरू 

परिेश् वरको निरन्तर निगरािीिा हुिे गछन र ती कुराहरू दक परिेश् वरको निणनयद्वारा हुन्छ अर्वा उहाैँल ेती कुराहरू हुिको 

निनतत अिुिनत दर्दिुहुन्छ (रोिी ८:२८)। 

४. तपाईंल े निडर भएर यिे ूख्रीष्टको गवाही दर्दि सक् िुहुन्छ दकिभि ेतपाईंल ेिानिसहरूका 

साि ुयिेलूाई स्वीकार गिुनभयो भि ेउहाैँल ेपनि तपाईंलाई स्वीकार गिुनहुिछे 

ित्ती १०:३२-३३ पढ्िुहोसर। स्वीकार गिुन भिेको येिू ख्रीष्ट तपाईंको प्रभु र िुनिर्दाता हुिुहुन्छ भिी िुलस्त गरी िानिनलि ु

हो। यसको अर्न संसारिा िानिसहरूको उपनस्र्नतिा अर्वा तपाईंको सतु्रहरूको साि ुयेि ूख्रीष्टको कारण रफूल ेकनहल्य  ििन 

िहसुस िगिुन हो (िकून स ८:३४-३८ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। अनन्ति न्यायको दर्दििा संसारिा नजएका सब  िानिसहरूका साि ु

येिूले पनि िुलस्त गरी तपाईंलाई स्वीकार गिुनहुिछे (ित्ती २५:३४-३६)। 

 

ि. बाइबल पर्द कण्ठ र पुिरवलोकि 

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

२. उि बाइबल पर्दलाई ठीक तररकाले कण्ठ गिुनहोसर। गवाही दर्दिु - ित्ती १०:३२ 

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

जाैँच्िुहोसर। 
 

४ बाइबल अध्ययि (७० नििेट)                 [सतबन्धहरू] 

इसाई पररवार : एदफसी ६:१-४ 
 

एदफसी ६:१-४ लाई सब  निलेर अध्ययि गिन बाइबल अध्ययिको पाैँच चरणहरू भएको नवनध प्रयोग गिुनहोसर। 

चरण: १ - पढ्िहुोसर।                               परिशे् वरको वचि 

रउिुहोसर, हािी सब  निलेर एदफसी ६:१-४ पढौ ैँ। 

हािी पाल पालो पूर  िण्डलाई एक-एक पर्द गरेर पढौ ैँ। 
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चरण: २ - पत्ता लगाउिहुोसर।                        अवलोकिहरू 

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

तपाईंको सिझ वा हृर्दयलाई स्पिन गछन? 

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

त्यसलाई रफ्िो िोटबुकिा ले् िुहोसर। 

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

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

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

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

एदफसी ६:१ 

िोज १ : इसाई बाल-बानलकाहरू नतिीहरूका रिा-बुबाप्रनत रञाकाकारी हुिपुछन 

एछोरा-छोरी हो, प्रभुिा रफ् िा रिा-बुबाको रञाकापालि गर, दकिदक यो उनचत हो।ए कस ले यसरी नवचार गछनिर- यदर्द 

रिा-बुबा 'प्रभुिा छिर' भिे िात्र छोरा-छोरील ेनतिीहरूलाई रर्दर गिुनपछन; जसको अर्न यदर्द नतिीहरूका रिा-बुबा इसाई 

हुिर भिे िात्र त्यसो गिुनपछन होइि भि ेगिुन पर्दिै। तर यो कुरा सही होइि। यो रञाकाको अर्न रिा-बुबा इसाई भएकोले छोरा-

छोरीले उिीहरूको रञाका पालि गिे होइि तर छोरा-छोरी इसाई भएकोले गर्दान नतिीहरू रफ्िा रिा-बुबाप्रनत रञाकाकारी 

हुिे हो। र्ुप्र  अइसाई बाल-बानलकाहरू रफ्िा रिा-बुबाप्रनत अिाञाकाकारी हुैँर्द गर्दान, इसाई बाल-बानलकाहरू रफ्िा रिा-

बुबाप्रनत रञाकाकारी हुिुपछन दकिभे ख्रीष्टल े नतिीहरूलाई यसो गि ेरञाका दर्दिुहुन्छ। यद्यनप नतिीहरूका रिा-बुबा इसाई 

िभए तापनि, नवचारिील िभए तापनि अर्वा निष्पक्ष िभए तापनि नतिीहरू रफ्िा रिा-बुबाप्रनत रञाकाकारी हुि पछन। 

 

 

एदफसी ६:४ 

िोज २ : इसाई नपताहरूल ेरफ्िा छोरा-छोरीलाई निरुत्साह पािुनहुैँर्द ि 

एबुबा हो, रफ्िा छोरा-छोरीलाई ररस िउठाओ।ए रिा-बुबाप्रनत रञाकाकारी हुि े छोरा-छोरीको कतनव्य हो भि े छोरा-

छोरीलाई उत्साह दर्दिे रिा-बुबाको कतनव्य हो। कलस्सी ३:२१ िा पनि यो िण्ड लेनिएको छ, एबुबा हो, रफ् िा 

छोराछोरीहरूलाई रीस िउठाओ, ित्रता नतिीहरू निराि हुिेछिर ।ए तपाईंल ेरफ्िा छोरा-छोरील ेसही काि गरेको छ भिी 

कनहले पनि िभन् ि े तर सध ैँ उिीहरूल े गरेका गलत अर्वा िराब काि िात्र उिीहरूलाई भनिरहि ु भयो भि े नतिीहरू 

ररसाउिेछिर। िेरा छोराछोरीलाई निरन्तर उत्साह दर्दिु िरेो लानग िहत्वपूणन छ। नतिीहरू नसि छ ििर भन्र्द िा ि ल े

उिीहरूलाई जािाजािी निराि पािे अर्वा नतिीहरूका रत्िालाई चोट पुर् याउिु हुैँर्द ि। तसर्न, ि उत्साह दर्दिे व्यनि बन् ि 

चाहन्छु भिी निणनय गरेको छु! 

 

 

चरण: ३ - प्रश् ि                              व्या्याहरू 

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

एदफसी ६:१-४ िा भएका सब  सत्यताहरू बुझ्ि कोनसस गरौ ैँ र त्यहकाैँ अझ  िबुझेका कुराहरू छिर भिे प्रश् ि सोधौ ैँ। 

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

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

प्रश् िहरू सब को सािु बाैँ्ि लगाउिुहोसर।) 

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

लगाउि कोनसस गिुनहोसर।) 

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

दर्दइएको छ।) 
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एदफसी ६:१ 

प्रश् ि १ : छोरा-छोरील ेकनत वर्नको उिरेसति रफ्िा रिा-बबुाको रञाकापालि गिुनपछन? 

रटप्पणी - यो निक  िहत्वपूणन प्रश् ि हो दकिभिे यसले संसारको सब  सैँस्कृनतका िानिसहरूको हृर्दयलाई छुन्छ। संसारको केही 

सैँस्कृनतहरूिा छोरा-छोरील े रिा-बुबाको जीविभरर अनि सब  पररनस्र्नतहरूिा उिीहरूप्रनत रञाकाकारी हुिुपछन भिी 

नसकाइन्छ! त्यस्तो अवस्र्ािा रिा-बुबाको िृत्यु िहोउञ् जेल नतिीहरूले रफ्िा छोरा-छोरीिानर् पूणन अनधकार चलाउि े

गछनिर। 

यस नवर्यिा हािी पनहल े स्वयिर येिूको उर्दाहरणलाई ध्याि रे्दऔ ैँ। पृ्वीिा बाह्र वर्नको उिेरसति येिू रफ्िा रिा-

बुबाप्रनत रञाकाकारी रहिुभयो (लूका २:४१-५२)। तर वयस्क हुिुभएपनछ उहाैँ रफ्ि  जीविको काििा व्यस्त हुिुभयो, र 

उहाैँ रफ्िा रिा-बुबाप्रनत रञाकाकारी रनहरहिुभएि अर्वा त्यसपनछ उहाैँले नतिीहरूका चाहिाहरूलाई पूरा गिुनभएि 

(िकून स ३:३१-३५)। त्यनतबेला उहाैँ रफिो जीवििा स्वतन्त्र भई काि गिुनभयो। 

त्यसकारण, इसाईहरूल े जीविभरर अनि सब  पररनस्र्नतहरूिा रफ्िा रिा-बुबाप्रनत रञाकाकारी भइरहिुपछन भिरे 

बाइबलले नसकाउैँ र्द ि। बाइबलले त छोरा-छोरी कनललो, अपररपक् व र रिा-बुबाप्रनत भर परररहिुपिे अवस्र्ासति िात्र 

रिा-बुबाप्रनत रञाकाकारी हुिपुछन भिी नसकाउैँछ। इसाईहरूले रफ्िा रिा-बुबालाई छोडेपनछ अर्वा नतिीहरू रिा-

बुबाप्रनत भर पिन छोडेपनछ अर्वा नतिीहरूको नववाह भएपनछ वयस्क जीवि सुरु हुैँर्दछ। तसर्न, रिा-बुबाप्रनत रञाकाकारी 

हुिे सियको सीिा छ। रफू वयस्क िभएसति इसाईहरूले रफ्िा रिा-बुबाको रञाकापालि गिुनपछन। 

 

 

एदफसी ६:२ 

प्रश् ि २ : रिा-बुबालाई रर्दर गि ेिहत्वपणून व्यवहाररक तररकाहरू के-के हुिर? 

रटप्पणी - यद्यनप छोराछोरीहरूल ेरफू कनललो हुैँर्दा िात्र रफ्िा रिा-बुबाप्रनत रञाकाकारी हुिपुि ेभए तापनि उिीहरूले 

रफ्िा रिा-बुबालाई सध ैँ रर्दर गिुनपछन! रर्दर गिुन भिेको उच् च ठान् ि,ु वास्ता र्देिाउिु अनि नहचदकचाहटनबिा, स्वार्ननबिा 

अर्वा डरनबिा प्रेि गिुन हो। संसारका सब  िानिसहरूले रफ्िा रिा-बुबासैँगको सतबन्धिा, रफ्िा सासू-ससुरासैँगको 

सतबन्धिा र स्वगीय नपतासैँगको सतबन्धिा तल दर्दइएको उर्दाहरणहरूअिुसार रर्दर र्देिाउि अपेक्षा गररएको छ। तपाईंको 

रिा-बुबा, तपाईंको सासू-ससुरा र तपाईंको स्वगीय नपतालाई अिार्दर अर्वा रर्दर गि ेचार वटा तररकाहरू छिर। 

(१) बहस अर्वा तकन -नबतकन  िगरेर रफ्िा रिा-बबुाको रर्दर गिुनहोसर 

कुि  पनि साैँचो रनत्िक िहत्व िभएका कुराहरबारे बहस गिुनभयो भिे तपाईंल ेरफ्िो रिा-बुबाको अिार्दर गिुनहुन्छ; जस्त : 

कुि दकनसिका लुगाहरू लगाउिु ठीक हुन्छ, कुि टेनलनभजि कायनक्रि हिेुन पछन अर्वा घर-पररवारको केही निनश् चत कािहरू 

कसले गिेजस्ता कुराहरूिा रिा-बुबासैँग तकन -नबतकन  िगिुनहोसर। यसरी तकन -नबतकन  गिुनभयो भिे रफूल े गरेको कुरा 

हास्यास्पर्द वा िपच् ि ेरहछे भिी उहाैँहरूले सोच् िुहुिछे र तपाईंप्रनत र्द:ुनित हुिुहुिेछ। 

कसरी तपाईं रफ्िा रिा-बुबालाई सकारात्िक तररकाले रर्दर गिन सक् िुहुन्छ? रफ्िो नवचार निष्ट ढङ्खगिा उहाैँहरूसािु 

रा् िुहोसर र परिशे् वरलाई ििपिे दकनसिले काि गिन दर्दिुहोसर। यसरी काि गर्दान परिेश् वरल ेहरेक अवस्र्ा नियन्त्रण गिुनहुन्छ 

र उहाैँसैँग तपाईंको निनतत उत्ति तररकाले काि पूरा गि ेक्षिता छ भिी तपाईंले नवश् वास गिुनहुन्छ भन् िे कुरालाई तपाईंले 

प्रर्दिनि गिुनहुन्छ। 

(२) रिा-बबुाल ेदर्दिभुएको सल्लाह र सझुावहरूलाई गतभीररूपिा नलएर उहाैँहरूको रर्दर गिुनहोसर 

रिा-बुबाले दर्दिुभएको सल्लाह र सुझावहरूलाई ध्याि  िदर्दई त्यसलाई तपाईंले इन्कार गरेिा तपाईंल ेउहाैँहरूको अिार्दर 

गिुनहुन्छ। कसरी तपाईंले रफ्िा रिा-बुबालाई सकारात्िक तररकाले रर्दर गिन सक् िुहुन्छ? तपाईंको रिा-बुबाले सल्लाह-

सुझाव अर्वा उपर्देि दर्दिुहुैँर्दा, तपाईंल ेत्यसबाट नसक् िुहोसर। तपाईंल ेअवसर पाउैँ र्दा, उहाैँहरूको धरे  वर्नको अिुभव र जतिा 

पािुनभएको बुनिबाट नसक् िुहोसर। नविेर्गरी उहाैँहरूको बनलया पक्षहरू, सीप र कलाहरू, ञाकाि र व्यवहाररक ञाकािबाट 

नसक् िुहोसर। 

(३) रिा-बबुालाई रफ्िो वास्तनवक जीवििा सािले गरेर उहाैँहरूलाई रर्दर गिुनहोसर 

तपाईंल े नवचार गरररहिुभएको कुराबारे, तपाईंको भाविाबारे र तपाईंल े साैँच् च  गरररहिभुएको कािबारे रफ्िा रिा-

बुबालाई र्ाहा दर्दिुहुन् ि भिे तपाईंले उहाैँहरूको अिार्दर गिुनहुन्छ। रफूल े बिाइरहकेो योजिाको बारेिा रिाबुबालाई 
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जािकारी दर्दिुहुन् ि अर्वा उहाैँहरूलाई तपाईंल ेरफ्िो योजिाहरूिा प्रभाव पाि ेिौका दर्दिुहुन् ि भि ेतपाईंल ेउहाैँहरूको 

अिार्दर गिुनहुन्छ। तपाईंल ेरफ्िो र्द:ुि-सुि अनि रिन्र्द र चोटहरू बताउिे कुरािा रफ्िा रिाबुबालाई अलग रा् िुहुन्छ 

भिे त्यसले उहाैँहरूको अिार्दर हुन्छ। यदर्द तपाईंल ेरिाबुबालाई रफ्िो वास्तनवक जीवि र रफ्िो निणनयहरूबाट टाढा 

रा् िुहुन्छ भि ेउहाैँहरूले रफ्िो केही िूल्य र िहत्व रहिेछ भिी िहसुस गिुनहुिेछ! 

कसरी तपाईंले रफ्िा रिाबुबालाई सकारात्िक तररकाल ेरर्दर गिन सक् िुहुन्छ? उहाैँहरूसैँग नियनित सञ् चार गिुनहोसर। 

कनहलेकाहह यो अप्ठ्यारो हुिसक्छ तर रिाबुबालाई रर्दर गिे यो उत्ति तररका हो। उहाैँहरूसैँग कुराकािी गि े पहल 

गिुनहोसर। रफ्िा गनतनवनधहरूको बारेिा उहाैँहरूसैँग कुराकािी गिुनहोसर; जस्त : रफूल े पढ्िे ठाउैँिा र काि गि े ठाउैँिा 

तपाईंल े के गिुनहुन्छ, तपाईंल ेरफ्िा सार्ीहरूसैँग निलेर के गिुनहुन्छ र तपाईंल ेिण्डलीिा के गिुनहुन्छ रदर्द। परिशे् वरको 

बारेिा, िानिसहरूका बारेिा र संसारको बारेिा तपाईंले के नवश् वास गिुनहुन्छ भिी उहाैँहरूलाई बताउिुहोसर। रफ्िो इसाई 

र्दढृ नवश् वासको बारेिा उहाैँहरूलाई बताउिुहोसर। तपाईंले के नवचार गिुनहुन्छ, िहसुस गिुनहुन्छ र योजिा बिाउिुहुन्छ, सो 

उहाैँहरूलाई भन् िुहोसर। रफ्िा योजािाहरू र निणनयहरूिा सहभागी गराएर पनि तपाईंल ेरफ्िा रिाबुबाको रर्दर गिन 

सक् िुहुन्छ। रफ्िा रिाबुबाको अिुभव र बुनिलाई सतिाि गिुनहोसर र उहाैँहरूबाट पराििन िाय िुहोसर। यदर्द तपाईंको अनन्ति 

निणनय उहाैँहरूको चाहिाको नवरुििा जान्छ भिे पनि तपाईंले उहाैँहरूको कुरा सुन् िुभएको छ र उहाैँहरूको नवचारलाई 

गतभीररूपिा नलिुभएको छ भिी उहाैँहरूलाई िहसुस गिन दर्दिुहोसर। 

(४) रिाबबुाको सवेा गरेर उहाैँहरूको रर्दर गिुनहोसर 

रिाबुबाले केही कुरा गिन निनतत अिरुोध गरेपनछ िात्र तपाईंले उहाैँहरूको सेवा गिुनहुन्छ भिे तपाईंल ेरफ्िा रिाबुबाको 

अिार्दर गिुनहुन्छ। त्यसबेला उहाैँहरूल ेि  केही कुराको पहल गरोसर भिी तपाईं अपेक्षा गिुनहुन्छ। यदर्द उहाैँहरूल ेकेही कुराको 

अिुरोध गिुनहुन् ि भि ेतपाईंले केही पनि गिुनहुन् ि। 

कसरी तपाईं रफ्िा रिाबुबालाई सकारात्िक तररकाल ेरर्दर गिन सक् िुहुन्छ? तपाईंल े कहाैँ सेवा गिन सक् िुहुन्छ अनि 

कस लाई तपाईंको सहायताको िाैँचो छ, दक भिेर हिेन रफ लाई तानलि दर्दिुहोसर र यदर्द कुि  काि कस ल ेगिन चाहैँर्द ि अर्वा 

गिन सक्र्द ि भिे त्यस्तो ठाउैँिा सेवा गिन रफ लाई तानलि गिुनहोसर। अरूको सेवा गिन र सहायता गिन पहल गिुनहोसर र 

रिाबुबाले सहायताको लानग अिुरोध गरोसर भिरे प्रनतक्षा िगिुनहोसर। 

(५) रिाबबुालाई प्रिे गरेर उहाैँहरूलाई रर्दर गिुनहोसर 

रफ्िो सैँस्कृनतको िागअिुसार रिाबुबालाई भेट्ि गएर, उपहारहरू दर्दएर अनि िुभकाििाहरू दर्दएर िात्र उहाैँहरूलाई 

प्रेि र्देिाउिुहुन्छ भि ेतपाईंले रिाबुबालाई अिार्दर गिुनहुन्छ। 

कसरी तपाईंल ेरफ्िा रिाबुबालाई सकारात्िक दकनसिले रर्दर गिन सक् िुहुन्छ? साैँचो इसाई प्रेि भिेको छोराछोरील े

रिाबुबालाई गिे साैँस्कृनतक प तृक धिनपरायणताभन्र्दा धरे  टाढाको कुरा हो! साैँचो इसाई प्रिे रिाबुबाको किजोरीहरूिा 

नधरजी हुन्छ र उहाैँहरूल े तपाईंलाई गरेको िराबीहरूलाई क्षिा गर्दनछ। तपाईं इसाई भएपनछ येि ूख्रीष्टप्रनतको तपाईंको 

सिपनणताल ेतपाईंलाई िकारात्िकरूपिा असर गिेछ भन् ि ेकुरािा तपाईंको रिाबुबा डराउिभुएको हुिसक्छ। अब तपाईंको 

पढाइ नबग्रिेछ, तपाईंले असल काि भेट्टाउिु हुिेछ ि, तपाईं जीवििा सफल हुि सक् िुहुिछे ि, तपाईंले र्ोर  प सा किाउि ु

हुिेछ र रफ्िा रिाबुबालाई रर्मर्करूिा सहायता गिन सक् िुहुिेछ ि भन् िे कुराहरूिा उहाैँहरू डराउिुहुन्छ। अब तपाईंल े

रफ्िो सैँस्कृनत त्याय िु हुिेछ र उहाैँहरूले िानिरएको धिनप्रनत ििन िान् िुहुिछे भन् ि े कुरािा उहाैँहरू डराउिुहुन्छ। 

उहाैँहरूलाई तपाईंको इसाई नवश् वासको बारेिा राम्रोसैँग व्या्या गिुनहोसर र येि ूख्रीष्टल ेतपाईंको लानग गिुनभएको कािद्वारा 

तपाईं अझ धेर  नजतिेवार र प्रेनिलो व्यनि बन् िुभएको छ भिी उहाैँहरूसािु प्रिानणत गरेर र्दिेाउिुहोसर। 

 

 

एदफसी ६:४ 

प्रश् ि ३ : नपताहरूल ेरफ्िा छोराछोरीलाई कसरी उत्सानहत पािन सक्छिर? 

रटप्पणी - केही नपताहरूले रफ्िा छोराछरीलाई ररस उठाउि ेगछनिर। ररस उठाउिु भिेको निरुत्सानहत पािुन हो। नपताहरूल े

रफ्िा छोराछोरीलाई निरुत्सानहत पािनसक् िे र्ुप्र  तररकाहरू छिर। रिाबुबाप्रनत छोराछोरील े गरेको प्रनतदक्रयाहरू 

अवलोकि गरेर  नतिीहरूलाई निरुत्सानहत पािे कुराहरू के-के हुिर भिी तपाईंल ेनसक् ि सक् िहुुन्छ। छोराछोरी झको िान् ि,ु 

ररसाउिु, उर्दास हुिु र रिाबुबाबाट अलग रहि ु अर्वा उिीहरूलाई त्याय िु रदर्द यसका केही उर्दाहरणहरू हुिर। यस्ता 

प्रनतदक्रयाहरू रफ्िा छोराछोरीसैँग गिे व्यवहार पररवतनि गिुनपछन भन् िे नपताहरूका लानग सङ्खकेतहरू हुिर। 
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कसरी नपताल ेरफ्िा छोराछोरीप्रनत रर्दरसार् सञ् चार गिन सक्छिर? िरेो नवचारिा रफ्िा छोराछोरीिा यी तीि कुराहरू 

नवकास गरेर त्यसो गिन सक्छिर: नजतिेवारी नवकास गरेर, नतिीहरूको रफ्ि  र्दढृ नवश् वास नवकास गरेर र पररपक् व 

सतबन्धहरू नवकास गरेर। 

(१) तपाईंको छोराछोरीहरूलाई नजतिवेारीपििा बढ्ि दर्दिहुोसर 

यदर्द तपाईंल ेरफ्िा छोराछोरीलाई सध ैँ िुसी पारररा् िे लक्ष्य रा् िुभयो भि े सतभवत: नतिीहरू बढ्र्द जाैँर्दा स्वार्ी र 

नवलािी भएर नबग्रि सक्छिर। तर यदर्द तपाईंले उिीहरूलाई जीविको नवनभन् ि क्षेत्रहरूिा नजतिेवारी हलर्द जाि तानलि 

दर्दिुभयो भिे पनछ गएर उिीहरू नजतिेवार वयस्क व्यनि हुिछेिर! नजतिेवारी नवकास गि ेचार वटा तहहरू यी हुिर। 

पनहलो तह- तपाईंको छोराछोरीको लानग सब  निणनहरू तपाईंल ेगररदर्दिु होसर। बालबानलकाले रञाकाकारी हुि नसक् ि पछन! 

तपाईंले रोज् िुभएको कुरा उसलाई िि पर्दैि भिे उसलाई ि  त्यसको नवकल्प रोज्ि दर्दिुहोसर। तर बालबानलकाले रोज् ि अर्वा 

छान् ि नसक् ि पछन! तपाईंको छोराछोरीहरू कनललो हुैँर्दािेरर ि  तपाईंल े उिीहरूलाई यो काि गिन लगाउिुहोसर। तपाईंको 

निणनयहरू र रोजाइहरूबाट बालकहरूल े के कुरा सही र के गलत भिी छुट्याउि नसक् िेछिर। तर छोराछोरी बढ्र्द जाैँर्दा 

नतिीहरूलाई तपाईंले अरू नजतिेवारीहरू कर्दर्द जािुपछन। 

र्दोस्रो तह- तपाईंले रफ्िा छोराछोरीसैँग बसेर गिुनएको निणनयहरू र छिौटहरू नतिीहरूसैँग  बसेर पूरा गररदर्दिुहोसर। 

नविेर्गरी नतिीहरू प्रार्निक नवद्यालयिा हुैँर्दािेरर ि  यसो गिे गिुनसर। नतिीहरूको लानग असल उर्दाहरण र्देिाउिुहोसर अनि 

गुणस्तर र पाररवाररक नियिहरूको िापर्दण्ड पनि निधानरण गिुनहोसर। 

तेस्रो तह- तपाईंका छोराछोरीहरूलाई ि  निणनयहरू र छिौटहरू गिन लगाउि ुहोसर, तर अझ  नतिीहरूलाई तपाईंको िञ् जुरी 

र र्देिरेिको िाैँचो पछन। नविरे्गरी तपाईंका छोराछोरी िाध्यानिक नवद्यालयिा हुैँर्दा यसो गिन लगाउिुहोसर। उिीहरूको 

ठूलो स्वतन्त्रताल े तपाईंप्रनत बढी नजतिेवार र उत्तरर्दायी हुिे कुराको िाग गछन। यसरी तानलि दर्दिुपिे केही िहत्वपणून 

क्षेत्रहरू यी हुि; जस्त : नतिीहरूको नवद्यालयको काि, पाररवाररक सतबन्धहरू, रत्ि-संयि, रुप याैँ-प सा सतहाल्ि े काि, 

एक्ल  यात्रा गिुन, नित्रहरू बिाउिु र परिेश् वरसैँग व्यनिगत सतबन्ध नवकास गर्दलै जािु रदर्द। 

अनन्ति तह- हरेक कुरा छोराछोरीलाई ि  गिन लगाउिु हो। नतिीहरू वयस्क भएपनछ यसो गिन अिुिनत दर्दिुपछन। अब उिीहरू 

पररपक् व वयस्क भइसकेका हुन्छिर र तपाईंप्रनत नजतिेवार र उत्तरर्दायी हुैँर्द ििर बरु उिीहरूले गिे हरेक कुरािा परिेश् वरप्रनत 

उत्तरर्दायी हुन्छिर। तर अझ  रवश्यक परेको बेलािा तपाईंले उिीहरूलाई सल्लाह र सहायता गिुन पिछे। उिीहरूलाई प्रिे 

गि,े प्रार्निा गि ेर िाैँचो परेको सियिा सहायता गि ेतपाईंको नजतिेवारी कनहले रोककर्द ि! 

(२) तपाईंका छोराछोरीहरू रफ लाई र्दढृ नवश् वास नवकास गिन दर्दिहुोसर 

जबसति तपाईंल ेरफ्िा छोराछोरीलाई तपाईंको व्यनिगत र्दढृ नवश् वास र धारणाहरूअिसुार बहि र त्यसलाई पछ्याउि 

अिुरोध गिुनहुन्छ, तबसति नतिीहरूल े रफ्ि  र्दढृ नवश् वासहरू र धारणाहरू कनहले पनि नवकास गिेछ ििर। त्यसकारण, 

तपाईंल ेरफ्िो छोराछोरीलाई पूणनरूपिा तपाईंको र्दढृ नवश् वास, रस्र्ाहरू र प्रार्निकताहरूलाई पछ्याउि िलगाउिुहोसर 

तर उिीहरूलाई ि  बाइबलिा रधाररत भएर रफ्ि  र्दढृ नवश् वास, रस्र्ाहरू, िूल्य-िान्यताहरू र स्वस्र् धारणाहरू नवकास 

गिन सहायता गरी उत्साह दर्दिुहोसर! त्यसो गिन लगाएिा नतिीहरू भनवष्यिा नजतिेवार वयस्क व्यनि हुिछेिर। 

व्यनिगत र्दढृ नवश् वास नवकास गि ेतीि वटा िुडदकलाहरू छिर: 

 पनहलो िुडदकला : छोराछोरीलाई बाइबलबाट रफ्िो लानग सत्यता पत्ता लगाउि दर्दिुहोसर (लूका १०:२५-२६)। 

 र्दोस्रो िुडदकला : तपाईंका छोराछोरीलाई त्यो सत्यताबाट रफ्ि  लानग प्रयोग छान् ि दर्दिुहोसर। 

 तेस्रो िुडदकला : उिीहरूको प्रयोगको पररणािहरू सब  सैँग  बसेर छलफल गिुनहोसर। 

उर्दाहरण : लगुा लगाउि े नवर्यिा बाइबलल े र्दईु नसिान्तहरू बताएको छ। पोिाक ि नतकरूपिा स्वीकारयोयय हुिुपछन, 

जसको ितलब त्यो लगुाल े अरू िानिसहरूलाई परीक्षािा पारी पापनतर तान् िु हुैँर्द ि। पोिाक साैँस्कृनतकरूपिा 

अवस्र्ाअिुसार स्वीकारयोयय हुिुपछन। यी र्दईु नसिान्तहरूले पोिाकसतबन्धी निणनय नलि सीिाहरू तोदकदर्दन्छ। ती सीिाहरू 

नभत्र बसेर तपाईंका छोराछोरीले स्वतन्त्रसार् पोिाक छिौट गिन सक्छिर। तपाईंका छोराछोरीले रफ्िो लानग रफ  छिौट र 

निणनय गिन सक्छिर। उिीहरूल े गरेका छिौटहरूको पररणािहरू र सार्  उिीहरूको छिौटको अरू िानिसहरू र स्वयिर 

उिीहरूिा पि ेअसर अर्वा प्रभावको बारेिा तपाईंले उिीहरूसैँग छलफल गिुनहोसर। 
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(३) तपाईंका छोराछोरीहरूलाई पररपक् व सतबन्धहरू नििानण गिन दर्दिहुोसर 

तपाईंको लक्ष्य कस िानर् भर िपिे स्वतन्त्रता नवकास गिे हुिहुुैँर्द ि तर स्वस्र् अन्तर-निभनरता नवकास गिे हुिुपछन। बाइबलल े

हरेक नवश् वासीलाई नविेर् पररवारिा, नविेर् िण्डलीिा र नविेर् सिाजनभत्र रा्र्दछ। बाइबलको नवश् वव्यापी र्दनृष्टकोण 

िानिसहरूलाई व्यनिगतरूपिा पणून स्वतन्त्र गिुन होइि अर्वा यसले जसलाई जता िि लाययो त्यही दर्दिािा जाि कर्दर्द ि तर 

उिीहरूलाई पररवारिा रहरे, िण्डलीिा रहरे अनि सिाजिा रहरे व्यनिगत कुराको अभ्यास गिन अिुिनत दर्दन्छ। हािी 

सब ले एकल े अकोप्रनत अनद्वतीय दकनसिको योगर्दाि गरी एकले अकोलाई नििानण गर्दैल जािु ि  बाइबलको नवश् वव्यापी 

अवधारण हो। त्यसकारण, तपाईंका छोराछोरीलाई यसरी सहायता गिुनहोसर, तादक नतिीहरू असल नित्रहरू बिाउि, 

नवनभन् ि सिाजका फरक-फरक पृष्ठभूनिका िानिसहरूसैँग सतबन्ध रा् ि र नविेर् गरी नवपरीत नलङ्खगी व्यनिहरूसैँग स्वस्र् 

सतबन्ध रा् ि सक्षि होऊिर। 

 

 

एदफसी ६:४ 

प्रश् ि ४ : इसाई रिाबबुाल ेरफ्िा छोराछोरीलाई कसरी हुकानउिपुछन? 

रटप्पणी - बच् चाकी रिालाई प्रेि गिुन र बच् चालाई हुकानउिु हरेक बुबाको र्दईु िु् य नजतिेवारीहरू हुिर! बच् चालाई प्रभुको 

निक्षािा हुकानउिु भिेको तपाईंको बच् चालाई बाइबलको सत्यताहरू नसकाउिु हो। बच् चालाई प्रभुको तानलििा हुकानउि ु

भिेको तपाईंको बच् चालाई बाइबलको सत्यताहरू पालिा गिन अभ्यास गराउि ुहो, जसको ितलब बाइबलको सत्यतालाई 

व्यवहारिा उतािुन हो। तानलि दर्दि ु भिेको नतिीहरूलाई घरीघरी उत्साह दर्दि ु हो। तानलि दर्दि े क्रििा कनहलेकाहह 

नतिीहरूलाई अििुासि अर्वा सजाय दर्दिुपि ेहुन्छ। तपाईंको बाल-बच् चालाई तानलि दर्दिुपिे र्दईु िहत्वपूणन क्षेत्रहरू छिर। 

(१) तपाईंको छोराछोरीलाई यस ससंारिा असल िागररक हुि तानलि दर्दिहुोसर 

बाल-बच् चाको व्यनिगत जीवििा तलका क्षेत्रहरूिा तानलि दर्दएर उिीहरूलाई यस संसारिा असल िागररक हुि तानलि 

दर्दिुहोसर: 

 तपाईंको बाल-बच् चालाई बौनिक, िारीररक, भाविात्िक, रनत्िक र सािानजकरूपिा पररपक् व हुि तानलि 

दर्दिुहोसर। 

 तपाईंको बाल-बच् चालाई बुनििािर हुिकको निनतत तानलि दर्दिुहोसर। 

 तपाईंको बाल-बच् चालाई प्रेि गिनको निनतत तानलि दर्दिुहोसर। 

स्वस्र् पररवारहरू भिेको स्वस्र् िलुुकको बनलया भवि नििानण गि ेचट्टािहरू हुिर! 

(२) तपाईंका छोराछोरीलाई परिशे् वरको राज्यको असल िागररक हुि तानलि दर्दिहुोसर 

 बाइबलिा रफूलाई प्रकट गिुनहुिे परिेश् वरप्रनत पणूनरूपिा सिर्मपत हुि नतिीहरूलाई तानलि दर्दिुहोसर। 

 सब  पररनस्र्नतहरूिा परिशे् वरिानर् भरोसा रा् ि नतिीहरूलाई तानलि दर्दिुहोसर। 

 नबिासतन परिेश् वरप्रनत रञाकाकारी हुि नतिीहरूलाई तानलि दर्दिुहोसर। 

 पनवत्र र धार्मिक जीवि नजउि नतिीहरूलाई तानलि दर्दिुहोसर। 

 यी सब  कुराहरूभन्र्दा िानर्, परिेश् वरलाई प्रेि गिन अनि रफ्िा नछिेकीलाई रफ लाई झ ैँ प्रेि गिन र रफूलाई 

स्वीकार गिनको निनतत नतिीहरूलाई तानलि दर्दिुहोसर। 

 

 

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 ६:१-४ बाट सतभानवत 

प्रयोगहरूको सूची बिाउिुहोसर। 

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

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

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

प्रयोगहरू बिाउि सक्छिर भन् ि ेकुरा यार्द गिुनहोसर। केही सतभानवत प्रयोगहरूका सूची यहाैँ रानिएको छ।) 
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(१) एदफसी ६: १-४ बाट निकानलएका सतभानवत प्रयोगहरू 

६:१ कनललो उिरेका छोराछोरीको लानग - परिेश् वरको रञाका र बाइबलको निक्षाहरूको नवरुििा हुिे कुराहरूबाहके 

अन्य हरेक कुरािा रफ्िा रिाबुबाको रञाकाकारी हुिू। 

६:२ सब  िानिसहरूका लानग - सब  पररनस्र्नतहरूिा रफ्िा रिाबुबा, सासू-ससुरा र स्वगीय नपतालाई रर्दर गिून। 

उहाैँहरूलाई रर्दर गिन र लािो सियसति उि क्षेत्रलाई नवकास गिनको निनतत एउटा व्यवहाररक क्षेत्र रोज् िुहोसर। 

६:४ सब  नपताहरूका लानग - तपाईंको छोराछोरी कनललो उिेरका अर्वा वयस्क भइसकेका भए तापनि कनहले पनि 

नतिीहरूलाई ररस उठाउि ेर निरुत्सानहत पािे काि िगिुनहोसर। 

६:४ कनलला बाल-बच् चाहरूका सब  बबुाहरूका लानग - बाइबलको सत्यताहरूिा रफ्िा छोराछोरीलाई हुकानउिुहोसर र 

ती सत्यताहरूलाई व्यवहारिा उतािन लगाउिुहोसर 

(२) एदफसी ६:१४ िा भएका व्यनिगत प्रयोगहरूको उर्दाहरणहरू 

नविेर्गरी ि िरेो जीवििा यस्तो रचरण नििानण गिन चाहन्छु, दक ि िेरा रिाबुबाबाट सल्लाह सुझाव िाय िेछु र 

उहाैँहरूको जीविको अिुभव र बुनिबाट नसक् िेछु। ि रफ ले निणनयहरू र छिौटहरू गिछुे तर रिाबुबालाई गतभीररूपिा 

ध्याििा रािी ि उहाैँहरूको रर्दर गिन चाहन्छु। ि नविेर्रूपिा रफ्िा छोराछोरीलाई उत्साह दर्दिे व्यनि हुि चाहन्छु तादक 

िबाट उत्साह पाएर नतिीहरूले नजतिेवारी उठाउि े क्षिता नवकास गिन, रफ्िो र्दढृ नवश् वास बिाउि, िानिसहरूसैँग 

पररपक् व सतबन्धहरू नििानण गिन र रफ्िा भाविाहरू संयनित भएर अनभव्यि गिन सक् िेछिर। 

 

 

 

चरण : ५ - प्रार्निा                                    प्रनतदक्रया 

एदफसी ६:१-४ िा परिशे् वरले नसकाउिुभएको एउटा सत्यताको लानग हािी सब  पाल पालो प्रार्निा गरौ ैँ। 

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

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

भन् िे कुरा यार्द गिुनहोसर। 
 

 

 

५ प्रार्निा (८ नििेट)                          अन्तरनबन्ती प्रार्निा 

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 - सिूहको सर्दस्यहरूलाई एउटा सतभानवत कुरा जीवििा लागू गिन प्रनतवि गराउिुहोसर। अको व्यनिसैँग 

अर्वा िानिसहरूको सिूहिा एदफसी ६:१-४ बाट प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा बाइबल अध्ययि गिुनहोसर। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - रोिी ९ र्देनि १२ अध्यायबाट प्रत्येक दर्दि रधा अध्याय पढेर परिेश् वरसैँग व्यनिगत 

सिय नबताउिुहोसर। िि पिे सत्यता पत्ता लगाउि ेनवनध प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणी बिाउिुहोसर। 

३. पर्द कण्ठ गिुनहोसर - गवाही दर्दिु - ित्ती १०:३२ - रफूले 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 नबताउैँर्दा 

पाएका कुराहरू, बाइबल पर्द कण्ठ गरेको कुराहरू, बाइबल अध्ययि गर्दनको कुराहरू र यो तयारीको कुराहरू ले् िुहोसर। 
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पाठ २३ 

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 अिगु्रही हुिहुुन्छ 
 

 

ििि गिुनहोसर। 

परिेश् वर अिुग्रही हुिुहुन्छ भन् ि ेबारेको निक्षा पढ्िुहोसर अर्वा नसकाउिुहोसर। 

१. फररसीहरूको परतपराहरू 

िकूनस ७:१-२३ पढ्िुहोसर। फररसीहरू निक  'धार्मिक' र्देनिन्र्े। नतिीहरू हरेक दर्दि तीिपटक प्रार्निा गर्े, हरेक हप् ताको र्दईु 

दर्दि उपवास बस् र्े, रफ् िो सब भन्र्दा सािो सतपनत्तको पनि र्दिांि िनन्र्दरिा दर्दन्र्े अनि रफ ले बिाएका ६१३ वटा नवनध, 

नियि र व्यवस्र्ाहरू पालिा गि ेकोनसस गर्े। फररसीहरू निक  धार्मिक भए तापनि स्वतन्त्र भिे नर्एििर! नतिीहरू पापको 

र्दास नर्ए (यूहन् िा ८:३४) र सार्  नतिीहरू िानिसल ेबिाएका नियि अर्वा व्यवस्र्ाहरूको र्दास नर्ए (यि या २९:१३)! 

२. रधनुिक इसाईहरूका केही परतपराहरू 

िकूनस ७:७ पढ्िुहोसर। एनतिीहरू व् यर्निा िरेो उपासिा गर्दनछिर , तर नतिीहरूका निक्षा िानिसहरूले नसकाएका नवनध िात्र 

हुिर ।ए यस  गरी केही इसाई िण्डलीहरूले नतिीहरूका सर्दस्यहरूलाई हरेक दर्दि नतिीहरूको िण्डलीिा सहभागी गराउैँछिर, 

प्रभुको दर्दिको र्दईु वटा सेवाहरूिा उपनस्र्त गराउैँछिर, नविेर् दकनसिको रराधिा अर्वा बनप् तस्िा गिन लगाउैँछिर, 

िण्डलीिा रउैँर्दा नविेर् दकनसिको पोिाक लाउि लगाउैँछिर, िण्डलीिा सर्दस्यहरूलाई नतिीहरूको रतर्दािीको निनश् चत 

प्रनतसत रकि दर्दि लगाउैँछिर, पास्टर अर्वा एल्डरहरूले भिेको हरेक कुरा पालिा गिन लगाउैँछिर, बाइबलिा स्पष्टसैँग 

रधाररत िभएका केही अिावश्यक नसिान्तहरूिा नवश् वास गिन लगाउैँछिर र हरेक दर्दि नतिीहरूलाई परिेश् वरसैँग 

व्यनिगत सिय नबताउि लगाउैँछिर रदर्द। 

यद्यनप त्यस्ता रवश्यिाहरू बाइबलल े िनसकाए तापनि केही इसाई िण्डलीहरूल ेरफ्िा ियाैँ सर्दस्यहरूको लानग ियाैँ 

रवश्यिाहरू, ियाैँ नियिहरू अर्वा ियाैँ व्यवस्र्ाहरू नवकास गर्दनछिर अनि नतिीहरूका सर्दस्यहरूलाई एि परिशे् वरको 

अिुग्रहको अनधििा नजउि चाहन्छुए भन् ि लगाउिुको सट्टािा एि ले िण्डलीिा प्रचनलत िानिसले बिाएका व्यवस्र्ाहरूको 

अनधििा नजउि पछनए भिी भन् ि लगाउैँछिर। 

३. व्यवस्र्ाको अनधििा रहि ुअर्वा अिगु्रहको अनधििा रहि ु

यूहन् िा १:१६१७; रोिी ५:१२,१७-१८; ६:१४ पढ्िुहोसर। इसाईहरू 'व्यवस्र्ाको अनधििा होइि तर अिुग्रहको अनधििा 

हुन्छिर!' 

 व धानिकरूपिा व्यवस्र्ाको िनुि रहि ु 
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रर्दि 

 

 

 

 

जन्िद्वारा िारीररकरूपिा रर्दिसैँग जोनडएका सब  िानिसहरू 

व्यवस्र्ाको िुनि िडा छिर र नतिीहरू पाप र िृत्यको र्दासहरू हुिर। 

परिेश् वर पनवत्र र धिी हुिुभएकोले उहाैँका सब  ि नतक 

व्यवस्र्ाहरू पूणनरूपिा पालिा गिैपछन र उहाैँका ि नतक 

व्यवस्र्ाहरू उलङ्खघि गिे सब ले पूणनरूपिा र्दण्ड पाउिेछिर। 

 

सब  िानिसहरू नतिीहरूका स्वभानवक अवस्र्ािा व धानिकरूपिा 

'व्यवस्र्ाको अनधििा' छिर। अनि सब  िानिसहरूले पाप गरेका 

हुिाले (रोिी ३:२३), ती सब  िानिसहरू र्दोर्ी भएर िडा भएका 

छिर (गलाती ३:१०; याकूब २:१०)। 

 व धानिकरूपिा अिगु्रहको िनुि रहि ु

ख्रीष्ट 

 

 

 

 

नवश् वासद्वारा रनत्िकरूपिा ख्रीष्टसैँग जोनडएका सब  िानिसहरू 

पूणनरूपिा धिी ठहररएर अिुग्रहको िुनि िडा हुन्छिर। 

तर परिेश् वर प्रेनिलो हुिुभएकोले येिू ख्रीष्टिा नवश् वास गिे हरेक 

व्यनिको निनतत उहाैँले पूणन पश् चाताप गिुनभयो (रोिी ३:२४-२५)। 

येिू ख्रीष्ट हाम्रो ठाउैँिा हुिुभएर परिेश् वरको व्यवस्र्ाले िाग 

गरेको धार्मिकतालाई पूरा गिुनभयो (२ कोररन्र्ी ५:२१)। 

 

येिू ख्रीष्टिा नवश् वास गिे सब  िानिसहरू अब व धानिकरूपिा 

व्यवस्र्ाको िुनि होइि तर अिुग्रहको िुनि छिर! 

पापसैँग सङ्खघर्न गिे इसाईहरूलाई उत्सानहत गिन प्रेररत पावल निनश् चतसैँग भन्र्दछिर, दक अब नतिीहरू रफूनभत्रको अर्वा 

रफूबानहरको पापको िासिको िुनि नजउिेछ ििर। नतिीहरू परिशे् वरको धार्मिक िाग हो भिी अब व्यवस्र्ाको िुनि 

नजउैँर्द ििर तर अिुग्रहको िुनि नजउैँछिर, जुि हािी योयय िहुैँर्दा पनि परिशे् वरल े नसत्त ैँिा दर्दिुहुि ेउपहार हो। जोहरू अझ  

व्यवस्र्ाको िुनि नजउछिर (व धानिकरूपिा), र अझ  क्षिा पाएर धिी ठहररएका छ ििर र परिेश् वरसैँग पुिर्मिलाप भएका 

छ ििर, नतिीहरू कनहले पनि नसि हुि सक्र्द ििर! त पनि, जोहरू अिुग्रहको िुनि नजउैँछिर (व धानिकरूपिा), र क्षिा पाएका 

छिर, धिी ठहररएका छिर र परिेश् वरसैँग पुिर्मिलाप भएको छिर, नतिीहरू निरन्तर पापिा नजउि सक्र्द ििर, पापिा नजउि 

चाहैँर्द ििर र पापिा नजउिेछ ििर! कुि  व्यनि यो संसारिा नसि भएर ियाैँ जीवि नजउिको लानग उसल े परिशे् वरले यिे ू

ख्रीष्टिा दर्दिुभएको अिगु्रहलाई ग्रहण गिुन रवश्यक छ। 

 भाविात्िकरूपिा व्यवस्र्ाको िनुि रहि ु

जब कुि  इसाई अर्वा इसाई िण्डलीले रफ्िा सर्दस्यहरूलाई िानिसले बिाएको नियिहरू पालि गिन लगाउैँछ, तब स्वतन्त्र 

इसाईहरूलाई नतिीहरूल े फेरर एकपटक र्दासहरू बिाउैँछिर! िण्डलीिा यी सब  िानिसल े बिाएका नियिहरूले त्यसको 

सर्दस्यहरूलाई फेरर भाविात्िकरूपिा व्यवस्र्ाको िुनि ल्याउैँछ। भाविात्िकरूपिा व्यवस्र्ाको अनधििा हुिु भिेको िाग 

गररएका केही कुराहरू गिुन पछन भिी इसाईले िहसुस गिुन हो अर्वा केही र्दानयत्वहरू पूरा गिुन हो। िानिसले बिाएका त्यस्ता 

िागहरू, नियिहरू अर्वा व्यवस्र्ाहरूल ेर्दानयत्व, अनिवायनता र कतनव्यलाई प्रकट गछन, जसको अर्न रफू कसरी नजउि ेभन् ि े

कुरा इसाईल े रोज्ि पाउैँ र्द ि! त्यस्तो िण्डलीका सर्दस्यल ेरफू त्यो िण्डलीिा स्वीकार गररिको लानग नतिीहरूल े कसरी 

नजउिे भिी बिाएका नियिहरू पालि गिुनपछन! जब ऊ ती िानिसले बिाएका िागहरू, नियिहरू र व्यवस्र्ाहरू पालिा गिन 

असफल हुन्छ, तब िण्डलीका अगुवाहरू र अरू सर्दस्यहरूले उसलाई 'अिाञाकाकारी इसाई', 'अिानत्िक इसाई' अर्वा 'धेर  

िराब व्यनि' भिेर र्दोर् लगाउैँछिर र त्यसको फलस्वरूप उसल े'ि त्यस्त  हुैँ' भिी सतझेर निराि हुि ेगछन! 

जब उि इसाईले िानिसल े बिाएका ती व्यवस्र्ाहरू, िागहरू अर्वा नियिहरू पालिा गर्दैि, तब उसलाई 

भाविात्िकरूपिा परिेश् वर र अरू इसाईहरूले अब उसलाई प्रेि गर्दैििर भिी िहसुस गराइन्छ! तसर्न त्यस्ता िराब अनि 

र्दोर्ी भाविाहरू हटाउिको निनतत त्यो इसाईल े बलजफती उि िण्डलील े बिाएका व्यवस्र्ाहरू, िागहरू र नियिहरू 

पालिा गछन। जब ऊ भाविात्िकरूपिा त्यस्तो व्यवस्र्ाको अनधििा नजउैँछ, तब ती नियिहरू बिाउिे अगुवाहरू र 

िण्डलीका सर्दस्यहरूको िजरिा रफू कस्तो र्देनिन्छु भन् िे कुरािा उसल े ध्याि केनन्द्रत गिन र्ाल्छ! यसरी यो इसाई अब 

िानिसले बिाएका नियिहरूको िात्र र्दास बन्र्द ि तर ती नियिहरू बिाउिे व्यनिहरूको पनि र्दास बन्र्दछ! यदर्द हािी अझ  

िानिसहरूलाई प्रसन् ि पािन कोनसस गर्दनछौ ैँ भिे ख्रीष्टको सेवक हुि सक्र्द िौ ैँ भिी बाइबलले चेताउिी दर्दन्छ (गलाती १:१०)! 
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 भाविात्िकरूपिा अिगु्रहको अनधििा रहि ु

व धानिकरूपिा ख्रीष्टिा नवश् वास गिे व्यनि अब उप्रान्त परिशे् वरको र्दोर् लगाउिे व्यवस्र्ाको अनधििा हुैँर्द ि। परिेश् वरल े

उसलाई हिेुनहुैँर्दा उसिा येि ूख्रीष्टको धार्मिकता िात्र र्दे् िुहुन्छ (२ कोररन्र्ी ५:२१)। व धानिकरूपिा इसाई अब परिेश् वरको 

व्यवस्र्ाको िुनि होइि तर परिेश् वरको अिुग्रहको िुनि हुन्छ। त्यस गरी भाविात्िकरूपिा र प्रयोगात्िकरूपिा ख्रीष्टिा 

नविर  वास गि ेव्यनि अब उप्रान्त रफूलाई िराम्रो िहसुस गराउि े र र्दोर्ी बिाउि े िानिसले बिाएका व्यवस्र्ाको िुनि 

रहैँर्द ि। भाविात्िकरूपिा इसाई िानिसले बिाएको व्यवस्र्ाको अनधििा नजउैँर्द ि तर परिेश् वरको अिगु्रहको अनधििा 

नजउैँछ! यद्यनप ऊ कुि  कारणवि कुि  नविेर् पापिा फनसहाल्यो भिे पनि उसले परिेश् वर र अन्य र्दाजुभाइ तर्ा 

दर्दर्दीबनहिीहरूको प्रेि गुिाएको छु भिी िहसुस गिुन रवश्यक छ ि। 

ख्रीष्टिा नवश् वास गिे व्यनिको पापको पररणाि कनहले पनि र्दोर्, र्दण्ड अर्वा परिेश् वरको नतरस्कार होइि तर ऊ 

परिेश् वरसैँगको सङ्खगनतबाट अलग हुिु हो! तसर्न, कुि  इसाई कुि  नविेर् पापिा पर्दान, उसैँग सध ैँ तुरुन्त  परिेश् वरको 

अिुग्रहको अनधितािा फकेर रई नजउि ेछिौट हुन्छ, जसको ितलब उसल ेपरिशे् वरसैँग पुिर्मिलाप गिन सक्छ! इसाईसैँग 

सध ैँ इसाई जीवि नजउिे दक िनजउिे भिेर छान् ि ेस्वतन्त्रता हुन्छ, त्यस गरी प्रेि गि ेदक िगिे, अनि र्दोर्, डर र िराबीपि 

अनि त्यस गरी र्दोर्को र्दासत्विा रहि,े र्दोर्ी बन् िे, डर र िराबीपिजस्ता कुराहरूलाई छान् िे स्वतन्त्रता हुन्छ। 

ऊ भाविात्िकरूपिा अिगु्रहको अनधििा नजउैँर्दा उसले परिेश् वरतफन  र अको व्यनितफन  के गरेको छ भन् िे कुरािा ध्याि 

केनन्द्रत गछन। उसले तुरुन्त  परिेश् वरनतर फकेर रफ्िो प्रेिरनहत रचरणलाई स्वीकार गरी क्षिार्दाि प्राप् त गिुनपछन। अनि 

त्यसपनछ उसले निरन्तर परिशे् वरसैँगको सङ्खगनतिा नजउिुपछन (१ यूहन् िा १:९)। 

ख्रीष्टले गिुनभएको पूरा िुनिको कािद्वारा तपाईं व धानिकरूपिा अिगु्रहको िुनि हुिहुुन्छ। तपाईं पनहले ि  धिी 

ठहररसक् िुभएको छ! जब तपाईं पापिा पिुनहुन्छ, तुरुन्त  परिशे् वरनतर फ्किुहोसर, रफ्िो पाप स्वीकार गिुनहोसर र निरन्तर 

परिेश् वरसैँग सङ्खगनत गिुनहोसर। तपाईं भाविात्िकरूपिा अिुग्रहको अनधििा हुिपुिछे। यसरी तपाईं नसि पाररिु हुिेछ! 

रराधिा गिुनहोसर। 

अिुग्रही नविेर्ताको निनतत परिेश् वरको रराधिा गिुनहोसर! रफू अयोयय हुैँर्दा पनि उहाैँले तपाईंप्रनत र्देिािुभएको अिगु्रह, 

र्दया र भलाइको निनतत उहाैँको रराधिा गिुनहोसर। तीि-तीि जिाको सािो सिूहिा रहरे रराधिा गिुनहोसर। 

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

रोिी ९-१२ अध्यायहरू 
 

तोदकएको बाइबल िण्ड (रोिी ९-१२ अध्यायहरू) बाट परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा, के कुरा नसक् िुभएको छ, 

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

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

कुरािा छलफल िगिुनहोसर। 

४ निक्षा (७० नििेट)                             [चलेापि] 

चलेाको नविरे्ताहरू 
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क. ियाैँ करारिा 'चेला' भन् िे िब्र्दको अर्न 

१. चलेा भिकेो निक्षक अर्वा सिहूको अगवुाको अियुायी हो 

िकूनस २:१८: लूका ६:१७; यूहन् िा ६:६०,६६; ९:२८ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - यी िण्डहरूिा 'चेला' भन् िे िब्र्दको अर्न के हो? 

रटप्पणी - प्राचीि सियिा र्दािननिकहरू र धार्मिक अगुवाहरूका चेलाहरू हुन्र्े। फररसीहरूका पनि चेलाहरू नर्ए। बनप् तस्िा 

दर्दिे यूहन् िाको चेलाहरू नर्ए अनि यिेूसैँग पनि चेलाहरूका ठूलो भीड नर्यो। यी िण्डहरूिा भएको चेला भन् िे िब्र्दको अर्न 

नविेर् निक्षक अर्वा सिूहको अगुवाको अिुयायी, सार् दर्दि,े अर्वा पछ्याउिे व्यनि भिरे बुनझन्छ। जेजस्तो भए तापनि 

सुरुिा धरे  िानिसहरूल ेयेिलूाई पछ्याए तर पनछ गएर नतिीहरूल ेउहाैँलाई पछ्याउि छोडे। त्यस्तो हुिुको कारण के नर्यो 

भिे नतिीहरूले साैँचो चेलापििा होइि तर येिलूे गरेका रश् चयनकिनहरूिा िात्र अनभरुनच रा्र्दर्े। नतिीहरू साैँचो 

चेलापिको िलू्य चुकाउि इच्छुक नर्एििर। 

२. इसाई हुि ुभिकेो चलेा हुि ुहो 

प्रेररत ६:७; ९:१-२,१९; ११:२६; १४:२१-२२ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - यी िण्डहरूिा 'चेला' भन् िे िब्र्दको अर्न के हो? 

रटप्पणी - इसाई िण्डलीको सुरुको इनतहासिा कनहलेकाहह इसाईहरूलाई बाटोका िानिसहरू भनिन््यो। प्रायजसो 

सियहरूिा नतिीहरूलाई चेलाहरू भनिन््यो। चेला भन् िे िब्र्द ियाैँ धार्मिक सिुर्दायको सर्दस्यलाई नचिाउि प्रयोग गररन्छ र 

यसको अर्न इसाई भन् ि ेिब्र्दसैँग निल्र्दछ। 

सारंि - चेला भिेको नविेर्गरी येिू ख्रीष्टलाई पछ्याउिे र उहाैँबाट नसक् िे नविेर् दकनसिका नविेर्ताहरू भएका िानिसहरू 

हुिर। (तलको 'ि' को लेि हिेुनहोसर) 

 

 

ि. चेलाको नविेर् नविरे्ताहरू 

पररचय दर्दिहुोसर - चेला भिेको येिू ख्रीष्टबाट नसक् ि ेर उहाैँलाई पछ्याउिे नविेर् चररत्रहरू भएका िानिसहरू हुिर। 

१. यिेकूो साैँचो चलेाल ेयिे ूख्रीष्टलाई पछ्याउैँछ 

यूहन् िा १:३५-५१; लूका ५:१-११; िकून स ३:१३-१५ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - येि ूख्रीष्टको साैँचो चेला भिेको के हो? 

रटप्पणी - येिूको नििन्त्रणालाई ध्याि दर्दिुहोसर, एरएर हरेए अनि एिेरो पनछ लागए। येिूले चेलाहरूलाई दर्दिुभएको 

बोलावटिा उहाैँ जहाैँ-जहाैँ जािुहुन्छ, नतिीहरू पनि 'येिूको सार्िा' जािपुि े बोलावट नर्यो। येिूको िनििाली तर्ा 

उहाैँको व्यनित्वको प्रत्यक्ष प्रभाव र उहाैँको िनििाली निक्षाल े िानिसहरूलाई येिूका चेलाहरू हुि वाध्य बिायो। यी 

िण्डहरूिा उल्लेनित 'चेला' भन् िे िब्र्दले येिलूे यो संसारिा गिुनहुिे काििा उहाैँसैँग हुिकुो निनतत पछ्याउिु भन् िे हुन्छ। 

चेलाहरूलाई येिलूे दर्दिुभएको बोलावटिा कुि  सािानजक रोकावटहरू अर्वा वाधा-अवरोधहरू नर्एििर। उहाैँका 

चेलाहरूिा पतु्रस, याकूब र यहून् िाजस्ता पापी िछुवाहरू, नसिोिजस्तो राजि नतक क्रानन्तकारी र ित्तीजस्तो तचु्छ कर 

उठाउिे व्यनिहरू नर्ए। 

२. यिे ूख्रीष्टको साैँचो चलेाल ेयिे ूख्रीष्टबाट नसक्छ 

लूका ६:४० पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - येि ूख्रीष्टको साैँचो चेला भिेको के हो? 
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रटप्पणी - यो िण्डअिुसार 'चेला' भन् िे िब्र्दको अर्न नसक् िे व्यनि, नवद्यार्ी अर्वा नसकारु भन् िे हुन्छ। साैँचो चेला निक्षक 

अर्वा सिूहको अगुवा हुिुभन्र्दा पनहल े नसक् िे व्यनि हुि पछन भिी यिेूल े नसकाउिुहुन्छ। प्रनिक्षक हुिुभन्र्दा पनहला ऊ 

प्रनिक्षार्ी हुि पछन! 

चेलाले हरेेर, सुिरे अनि अिुकरण (िकल) गरेर नसक्र्दछ (यूहन् िा १३:१३-१५; ित्ती ४:२३; ११:२८-३०; प्रेररत ४:१३; 

दफनलप्पी ४:९-१२)। येिलूाई पछ्याउैँर्द  गर्दान उसल े नसक्र्दछ। उसल े येिूको जीवि र सेवकाइलाई िनजकबाट अवलोकि 

गर्दनछ। उसले यिेू ख्रीष्ट र उहाैँका प्रेररतहरूका निक्षा र उर्दाहरणहरूबाट नसक्र्दछ। येिूको निक्षाहरू अभ्यास गरेर पनि उसल े

नसक्र्दछ। यसरी उसल ेअझ धेर  अिुभवहरू प्राप् त गर्दैजान्छ। 

३. यिेकूो साैँचो चलेाल ेव्यनिगतरूपिा यिे ूख्रीष्टिा नवश् वास गर्दनछ 

यूहन् िा ३:१६-२१ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - येि ूख्रीष्टको साैँचो चेलाको िास नविेर्ता के हो? 

रटप्पणी - चेलाले केवल येिू िाउैँ  भएको नविेर् निक्षकलाई पछ्याउिे काि िात्र गर्दैि तर उसले रफ्िो सारा सिझ र 

हृर्दयल े येि ू ख्रीष्टिा नवश् वास गर्दनछ। यिेू ख्रीष्ट परिेश् वर हुिुहुन्छ अनि उहाैँल े िािव स्वभाव धारण गरेर पृ्वीिा 

िानिसहरको िाझिा नजउि रउिुभयो भिी उसले नवश् वास गर्दनछ। रफू धिी ठहररएको छु र अिन्त जीवि पाएको छु भिी 

उसले नवश् वास गर्दनछ। येिू ख्रीष्ट संसारको ज्योनत हुिुहुन्छ भिी उसल ेनवश् वास गर्दनछ र उसले त्यो ज्योनतलाई पछ्याउैँछ र 

त्यही ज्योनतिा बस्र्दछ। 

४. साैँचो चलेाल ेयिे ूख्रीष्ट र उहाैँको निक्षालाई पालिा गर्दनछ 

यूहन् िा ८:३१-३२ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - येि ूख्रीष्टको साैँचो चेलाको िास नविेर्ता के हो? 

रटप्पणी - येिू ख्रीष्टको चेलाले ि रफूलाई िि पि ेकुरािा नवश् वास गछन ि त रफूलाई िि परेको काि गछन तर उसले यिे ू

ख्रीष्टका निक्षाहरूिा नवश् वास गछन र येि ूख्रीष्टक  निक्षाहरूप्रनत रञाकाकारी हुन्छ। येिू ख्रीष्टको निक्षाहरूिा रञाकाकारी हुि े

कुराले गररब, अत्याचारिा परेका र र्दररद्रहरूप्रनतको सािानजक दक्रयाकलापहरूलाई सिेट्छ (ित्ती २५:३४-३६; याकूब 

१:२७ सैँग तुलिा गिुनहोसर)। 

५. यिेकूो साैँचो चलेा सवेक हो 

यूहन् िा १२:२६; १३:१२-१७ (िकून स १३:३४; १ कोररन्र्ी ३:९) पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - येि ूख्रीष्टको साैँचो चेलाको िास नविेर्ता के हो? 

रटप्पणी - चेलापिको बोलावट भिेको पृ्वीिा येिू ख्रीष्टसैँग रहरे उहाैँको काि गिे बोलावट हो। हरेक नवश् वासीले पृ्वीिा 

परिेश् वरको राज्यको निनतत रफूलाई तोदकएको काि पाउैँ र्दछ। सेवकको अको नविेर्ता भिेको अरू िािनसहरूल े गिन 

िचाहिे अर्वा गिन िसक् िे काि रफूल ेगिन इच्छुक हुिु हो। त्यनतिात्र होइि चेलाल ेत्यनतबेलाको सियिा घरको सब  भन्र्दा 

सािो र्दासले गिे काि पनि गिन इच्छुक हुन्छ; जस्त  यातु्रहरूको फोहोर गोडा धोइदर्दिु। 

६. यिेकूो साैँचो चलेाल ेउसको सतबन्धहरूिा प्रिे र्दिेाउैँछ 

यूहन् िा १३:३४-३५ (१ कोररन्र्ी १३:४-८) पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - येि ूख्रीष्टको साैँचो चेलाको िास नविेर्ता के हो? 

रटप्पणी - यस दकनसिको प्रेि येिूको प्रेिजस्त  स्वयिर बनलर्दािपूणन र निस्वार्ी हुन्छ। प्रेि नधरजी र र्दयालु हुन्छ, प्रेि िम्र, 

नवियी र उर्दार हुन्छ। प्रेििा असल रचरणहरू र रत्ि-संयि हुन्छ। प्रेिल ेक्षिा दर्दन्छ अनि अरू िानिसहरूको उन्तनत 

प्रनगतिा रिनन्र्दत हुन्छ। प्रेिले िानिसहरूिानर् भरोसा गछन र परिेश् वरल े पररनस्र्नतहरू पररवतनि गिन सक् िुहुन्छ भिी 

रिा गर्दनछ। प्रेि िानिसहरूप्रनत असल गिन लगििील हुन्छ र िानिसहरूलाई यसरी प्रभाव पार्दनछ, दक नतिीहरू परिेश् वर र 

अरूहरूको निनतत उत्ति व्यनिहरू हुि सकूिर। 
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७. यिेकूो साैँचो चलेा यिे ूख्रीष्टिा रहन्छ 

यूहन् िा १५:५-६ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - येि ूख्रीष्टको साैँचो चेलाको िास नविेर्ता के हो? 

रटप्पणी - येिूिा रहिु भिेको उि व्यनिले यिेू ख्रीष्टलाई रफ्िो हृर्दय र जीवििा ग्रहण गिुन हो। साैँचो चेलाले येिू ख्रीष्ट र 

बाइबलसैँग रफ्िो व्यनिगत सतबन्ध कायि रा् ि प्रयत् ि गर्दनछ। उसले रफूलाई र रफ्िो सतपूणन जीविलाई येि ूख्रीष्ट र 

उहाैँका निक्षाहरूप्रनत सिर्मपत गर्दनछ। तर ख्रीष्टसैँगको यो सतबन्ध सतही र र्देिावटी होइि, साैँचो हुिुपछन। जजसको येि ू

ख्रीष्टसैँग बानहरी र्देिावटी सतबन्ध िात्र हुन्छ, नतिीहरूलाई रगोको भट्टीिा फानलिेछ। 

८. यिेकूो साैँचो चलेा यिे ूख्रीष्टको वचिहरूद्वारा नियनन्त्रत र रूपान्तररत भएको हुन्छ 

यूहन् िा १५:७क पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - येि ूख्रीष्टको साैँचो चेलाको िास नविेर्ता के हो? 

रटप्पणी - येि ू ख्रीष्टको वचिहरूल े ियाैँ चेलालाई धोएर सफा पार्दनछ (धिी ठहर् याउैँछ) (यूहन् िा १५:३)। येि ू ख्रीष्टको 

वचिहरूले चेलाको सिझ, हृर्दय र व्यवहारलाई यसरी नियन्त्रण र प्रभाव पािुन पर्दनछ, तादक ऊ निरन्तर पररवतनि हुैँर्द गएर 

स्र्ायीरूपिा असल हुिे गरी बर्दनलन्छ (यूहन् िा १५:७)। 

९. यिेकूो साैँचो चलेाल ेयिे ूख्रीष्टको वचिअिसुार प्रार्निा गर्दनछ 

यूहन् िा १५:७ि, १६ि पढ्िुहोसर (१ यूहन् िा ५:१४ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - येि ूख्रीष्टको साैँचो चेलाको िास नविेर्ता के हो? 

१०. यिेकूो साैँचो चलेाल ेरनहरहि ेर्पु्र  फल फलाउैँछ 

यूहन् िा १५:८,१६क पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - येि ूख्रीष्टको साैँचो चेलाको िास नविेर्ता के हो? 

रटप्पणी - यहाैँ िु्य पाठ भिकेो कुि  चेला ख्रीष्टिा रहन्छ भिे िात्र उसले रनत्िक फल फलाउिेछ भन् ि हो। र्ुप्र  फल अनि 

रनहरहि ेफल फलाएर ि  इसाईल ेरफूलाई ख्रीष्टको साैँचो चेला हुैँ भिी र्देिाउैँछ। बाइबलिा फलको फरक-फरक अर्नहरू 

छिर: 

 सुसिाचार प्रचारबाट उत्पन् ि हुिे फल भिेको जीवि पररवतनि भएका ियाैँ नवश् वासीहरू हुिर (कलस्सी १:६)। 

 साैँचो जीवि पररवतनिबाट उत्पन् ि हुिे फल भिेको ियाैँ जीविि ली अर्वा असल कािहरू हुिर (ित्ती ७:१५-२३; 

लूका ३:८-१४)। 

 चेलाहरू बिाउैँ र्दा उत्पन् ि हुि ेफल भिेको रनहरहिे फल हो, जसले पररपक् व र लगििील इसाईहरूलाई बुझाउैँछ 

(यूहन् िा १५:१६)। 

 पनवत्र रत्िाबाट इसाईिा उत्पन् ि हुि ेफल भिेको इसाई चररत्र हो (गलाती ५:२२-२३)। 

ख्रीष्टिा रनहरहरे चेलाहरूल े प्रिस्त फल फलाउैँछिर। परिेश् वरल े नछवैँल्िुभएपनछ चेलाहरूल ेअझ धेर  फल फलाउैँछिर! यो 

नछवैँल्ि ुभिेको परिेश् वरको हप्काइ, सच्याउि ेकाि र अिुिासि हो, जुि परिेश् वरल ेनवश् वासीको जीवििा र्द:ुि-कष्ट अर्वा 

सतावट रउिदर्दिुभएर गिुनहुन्छ। ियाैँ नवश् वासीहरूलाई निरन्तर वास्ता गरेर अनि नििानण गरेर चेलाहरूले रनहरहिे फल 

फलाउैँछिर, जसको ितलब ती ियाैँ नवश् वासीहरू पररपक् व हुैँर्द जान्छिर र नतिीहरू रफ्िा नवश् वासिा लगििील भएर 

लानगरहन्छिर। 

नबउ छि े दकसािको र्दषृ्टान्तिा येिलू े नसकाउिुहुन्छ, दक केही चेलाहरूल े उहाैँको वचििा १०० गणुा फल फलाउैँछिर, 

अरूहरूले ६० गणुा र अझ अरूहरूले ३० गणुा फल फलाउैँछिर भिी नसकाउिुहुन्छ (ित्ती १३:२३)। यस्तो दकि हुन्छ भिे सब  

इसाईहरूले बराबरीरूपिा पश् चाताप गर्दिैिर, बराबर नवश् वासयोयय हुैँर्द ििर, बराबर भरोसायोयय हुैँर्द ििर अर्वा बराबर 
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सहासी हुैँर्द ििर; त्यस  गरी सब  इसाईहरू सुसिाचार प्रचार र अरूहरूलाई चेलाहरू बिाउिे काििा बराबर िात्रािा जोनिलो 

र उत्पार्दििील हुैँर्द ििर; अनि सब  इसाईहरूसैँग उस्त  पररनस्र्नतहरू, कािहरू अर्वा रनत्िक वरर्दािहरू हुैँर्द ििर। 

११. यिेकूो साैँचो चलेाल ेचररत्र नििानण तानलि नसक्छ र त्यसलाई ग्रहण गछन 

लूका ६:३९-४२ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - येि ूख्रीष्टको साैँचो चेलाको िास नविेर्ता के हो? 

रटप्पणी - चेलाले अरूलाई पररवतनि गिुनभन्र्दा पनहले रफ  पररवतनि हुि परिशे् वरबाट नसक् िुपछन। अरूहरूलाई सच्याउिुभन्र्दा 

पनहले उसले रफ्िो किजोरीहरू र असफलताहरूिानर् ध्याि दर्दन्छ। चेलाको लक्ष्य भिेको उसको चररत्र अर्वा व्यनित्व र 

व्यवहारिा ख्रीष्टजस्त  हुैँर्द जािु हो। 

१२. यिेकूो साैँचो चलेाल ेरफूलाई इन्कार गरेर स्वयिर बनलर्दाि भएर र्दिेाउैँछ 

लूका ९:२३-२६ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - येि ूख्रीष्टको साैँचो चेलाको िास नविेर्ता के हो? 

रटप्पणी - ख्रीष्टको प्रचार गर्दान रउिसक् िे नतरस्कार, ििन र र्द:ुि-कष्टलाई स्वीकार गर्दै उसल ेहरेक दर्दि ख्रीष्टको िनहिा गिन 

िात्र रफूलाई सिपनण गिुन पर्दनछ। 

१३. यिेकूो साैँचो चलेालाई सङ्खघर्न, नतरस्कार र र्द:ुि-कष्टप्रनत सिर्मपत हुि बोलावट भएको छ 

लूका ९:५७-५८ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - येिू ख्रीष्टको साैँचो चेलाको िास नविेर्ता के हो? 

रटप्पणी - पनहलो रकांक्षी चेला बोलावटनबिा ि  येिू ख्रीष्टलाई पछ्याउि चाहन््यो। ऊ यिेूलाई पछ्याउि अनत ि  उत्सुक 

नर्यो तर उसल े चेलापिको िूल्य चुकाउिे कुरालाई वास्ता गरेि। उसले र्ुप्र  िानिसहरूल े येिलूाई पछ्याइरहकेो, 

रश् चयनकिनहरू भइरहकेो र िानिसहरूिा जोि र उत्साह र्दे् यो अनि ती सब  दक्रयाकलापहरूको केन्द्रिा हुिुहुिे यिेूसैँग 

िनजकिा रही सहकायन गिन चाहन््यो। तर सुसिाचारको पुस्तकहरूको कर्ाहरू अनघ बढ्र्द जाैँर्दा यहूर्दाले येिलूाई नतरस्कार 

गर् यो (यूहन् िा ५:१८), गानललीहरूले उहाैँलाई त्यागे (यूहन् िा ६:६६), गर्दररिीहरूले उहाैँलाई नतिीहरूको इलाका छोडेर 

जािुहोसर भिी नवन्ती गरे (ित्ती ८:३४), सािररयाल ेउहाैँलाई वास बस् िको निनतत ठाउैँ  दर्दि पनि िािेि (लूका ९:५३), 

पृ्वीले उहाैँलाई रा् ि चाहिे (ित्ती २७:२३) र अन्तिा स्वगनले पनि उहाैँलाई त्यानगदर्दयो (ित्ती २७:४६)। स्र्ायी 

चेलापिले सङ्खघर्न, नतरस्कार र र्द:ुि-कष्टप्रनत सङ्खकेत गछन। वास्तविा चेलापिको िूल्य त्यही हो (लूका १४:२५-३०)। 

१४. यिेकूो साैँचो चलेालाई नबिासतन यिेकूो रञाका पालि गिन सिर्मपत हुिको निनतत बलोइएको छ 

लूका ९:५९-६० पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - येि ूख्रीष्टको साैँचो चेलाको िास नविेर्ता के हो? 

रटप्पणी - र्दोस्रो रकांक्षी चेलाले रफ्ि  सतनहरूअिुसार येि ूख्रीष्टलाई पछ्याउि चाहन््यो। ऊ येि ूख्रीष्टको सतनहरूअिुसार 

उहाैँलाई पछ्याउि तयार नर्एि! एकातफन  ऊ प्रेररतहरूजस्त  गरी येिूको िनजकको अिुयायी हुि चाहन््यो भिे अकोतफन  

उसले येिलूाई पछ्याउिको निनतत सतन रा्यो। ऊ पनहले गएर भिनर  िरेको नपतालाई गा्ि चाहन््यो। येिूल ेउि नविेर् 

िानिसको दर्दिागिा उहाैँ सावनभौि प्रभु हुिुहुन्छ अनि योययता, अवस्र्ा र ररक्षणनबिा ि  पूणनरूपिा उहाैँप्रनत रञाकाकारी 

हुिुपछन भन् ि े त्यल े छाप पािन चाहिुहुन््यो। त्यो िानिसल े परिेश् वरको राज्य र परिेश् वरको रनत्िक पररवार भिेको 

सांसाररक पाररवाररक बन्धिभन्र्दा बढी िहत्वपूणन हुन्छ भिी बुझेको उहाैँ चाहिुहुन््यो। येिूले यो कुरा उि नविेर् दकनसिको 

रकांक्षी चेलालाई भन्र्द हुिुहुन्छ तर सुन् िे हरेक व्यनिको लानग होइि भन् िे कुरा यार्द गिुनहोसर। इसाईहरूल े रफ्िा 

रिाबुबाको प्रवन्ध गिुनपर्दैि भिी येिलूे भन् िु हुन् ि (यूहन् िा १९:२६-२७ सैँग तलुिा गिुनहोसर) अर्वा रिाबुबाको अनन्ति 

संस्कारलाई वास्ता गिुनपर्दैि भिी उहाैँले भन् िु हुन् ि (ित्ती २६:१२ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। तर इसाईले रफ्िा रिाबुबाभन्र्दा 

बढी येिूलाई बढी प्रेि गिुनपछन भिी उहाैँले भन् िुहुन्छ। चेला नबिासतन येिूप्रनत रञाकाकारी हुि पछन। 
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१५. यिेकूो साैँचो चलेा यिेलूाई पछ्याउि कहल ेपनि फ्ककर्दि भिी सिपनण गिन बोलाइएको छ 

लूका ९:६१-६२ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - येिू ख्रीष्टको साैँचो चेलाको िास नविेर्ता के हो? 

रटप्पणी - तेस्रो रकांक्षी चेलाल े येिू ख्रीष्टलाई पछ्याउि चाहन््यो तर ऊ रफ्िो पररवार, नित्रहरू र सांसाररक 

रकंक्षाहरूलाई त्याय ि चाहैँर्द ि्यो। सायर्द उसले रफूलाई राम्रोसैँग जािेको नर्एि होला। येिलूे उसको हृर्दय र्दे् ि 

सक् िुहुन््यो, जुि स्वयिर उसल ेहिेन सक्र्द ि्यो (यूहन् िा २:२५ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। यिे ूउसको हृर्दय िोजी गिन र उसको 

दर्दिाग पढ्ि सक्षि हुिुहुन््यो। उि रकांक्षी चेला घर पगुेपनछ त्यही ैँ बस् िेछ र येिूकहाैँ फकेर रउिछे ि भिी उहाैँलाई 

राम्र सैँग र्ाहा नर्यो। येिलू ेभन् िुहुन्छ, दक इसाईल ेयेिलूाई पछ्याउिे काि छोडेर कनहल्य  पछानड फ्किुहुैँर्द ि। साैँचो चेलाल े

कनहले पनि पछानड फकेर हरे्दैि अर्वा ऊ परुािो जीविको पनछ लायर्द ि। 

१६. यिेकूो साैँचो चलेाल ेअरू कुि  सतबन्धभन्र्दा बढी यिे ूख्रीष्टलाई प्रिे गछन 

लूका १४:२६ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - येि ूख्रीष्टको साैँचो चेलाको िास नविेर्ता के हो? 

रटप्पणी - चेलाल ेख्रीष्टलाई रफ्िा रिाबुबा, रफ्िो पररवार र रफूभन्र्दा पनि िानर् रा्छ। यसको ितलब चेलाले रफ्िो 

रिाबुबा र पररवारलाई घणृा गरी नतिीहरूलाई त्यायछ र नतिीहरूलाई नबर्मसदर्दन्छ भिर   िोजेको होइि। रफ्िा 

रिाबुबाको वास्ता गिून, पत् िीलाई प्रेि गिून र छोराछोरीलाई प्रभुको निक्षािा हुकानउिू भिी बाइबलल े रञाका कर्दर्दछ; 

त्यनतिात्र होइि, रफ्िो नछिेकीलाई रफ लाई झ ैँ प्रिे गिून भिरे पनि बताउैँछ। यो सन्र्दभनिा 'घणृा गिुन' भिकेो कि ठान् ि ु

िात्र हो (ित्ती १०:३७)। यदर्द पररवारको सर्दस्य र येिू ख्रीष्टिध्ये एउटालाई रोज् िुपि ेभयो भिे पररवारको सर्दस्यको चाहिा 

जनतसुक  प्रवल भए तापनि त्यसलाई नतरस्कार गिैपछन। चेलाको सवोच् च वफार्दारी येि ू ख्रीष्टप्रनत हुिुपछन र अरू कुि  

सतबन्धले यसलाई प्रनतस्र्ानपत गररिु हुैँर्द ि। चेलाले यिेू ख्रीष्टलाई प्रभु र अगुवाको रूपिा नबिासतन रोज् र्दछ। त्यसकारण, 

चेलाल ेयेिू ख्रीष्टप्रनतको वफार्दारी र भनिको तलुिािा अरू सब  वफार्दारी र सतबन्धहरूलाई र्दोस्रो र्दजानको ठान्र्दछ। 

१७. यिेकूो साैँचो चलेाल ेरफू सिर्मपत इसाई भएकोल ेबनलर्दाि, नतरस्कार र र्द:ुि-कष्टलाई स्वीकार गछन 

लूका १४:२७ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - येि ूख्रीष्टको साैँचो चेलाको िास नविेर्ता के हो? 

रटप्पणी - 'रफ्िो कू्रस बोक् ि'ुको साैँचो अर्न यही हो। 

१८. यिेकूो साैँचो चलेाल ेयिे ूख्रीष्टलाई सब  कुराहरू र यो ससंारको िहत्वाकाकं्षाहरूभन्र्दा िानर् रा्र्दछ 

लूका १४:३३ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - येि ूख्रीष्टको साैँचो चेलाको िास नविेर्ता के हो? 

रटप्पणी - ख्रीष्टलाई पछ्याउिको िानतर चेला हरेक कुरा त्याय ि इच्छुक हुन्छ। रूप याैँ-प सा, सफलता, ्यानत र िनिप्रनतको 

प्रेिलाई उसले ख्रीष्टको चेला हुिबाट अयोयय तलु्याउि अिुिनत कर्दर्द ि। यदर्द रुप याैँ-प सा, सफलता, िनि र ्यानत एकातफन  

अनि ख्रीष्टलाई पछ्याउिे अकोतफन  छ, र यी र्दईुिध्ये एउटा कुरा रोजर  िु पर् यो भिे धि-सतपनत्तको रकर्नण र सांसाररक 

सफलतालाई नतरस्कार गिुनपछन। चेलाको सवोच् च सिपनणता येिू ख्रीष्टप्रनत हुिपुछन र अरू कुि  सिपनणताल े यसलाई 

प्रनतस्र्ानपत गिुन हुैँर्द ि। 

१९. यिेकूो साैँचो चलेा हुि ुभिकेो यिे ूख्रीष्टको गवाही हुि ुहो 

लूका २४:४५-४८ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - येि ूख्रीष्टको साैँचो चेलाको िास नविेर्ता के हो? 

रटप्पणी - चेलाहरूलाई अन्तर्दृननष्टको नवश् वासयोयय िध्यस्र्कतानहरू अर्वा परतपरा वाहकको रूपिा हरेरएको र्एि। 

नतिीहरू साधारणरूपिा ख्रीष्टका रञाकाकारी गवाहीहरू नर्ए। नतिीहरू कनहल े पनि बुनििािर र्दिनििास् त्रीहरू अर्वा 
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व्यवस्र्ाका ञाकाि पाएका निक्षकहरू भएििर तर नतिीहरू सािा बालकहरूझ ैँ नर्ए, जसलाई परिेश् वरल े रफ्िो प्रकाि 

दर्दिुभयो (ित्ती ११:२५-२७)। नतिीहरू सािो बगाल नर्ए, जसलाई राज्य दर्दि परिेश् वर प्रसन् ि हुिुहुन््यो (लूका १२:३२; 

ित्ती ५:१० सैँग तुलिा गिुनहोसर)। 

२०. यिेकूो साैँचो चलेा यिे ूख्रीष्टको अपिाि र र्द:ुि भोय ि इच्छुक हुन्छ 

ित्ती १०:२४-२५ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - येि ूख्रीष्टको साैँचो चेलाको िास नविेर्ता के हो? 

रटप्पणी -  येिूका नवरोधीहरूल ेउहाैँलाई 'र्दषु्टलाई चलाउि ेऔजार; (ित्ती १२:२४-२७), 'भूत लागकेो र पागल' (यहून् िा 

१०:२०) र 'व्यनििा हुि े र्दषु्ट' (ित्ती १०:२५) भिे। िानिसहरूल े येिलूाई जसरी व्यवहार गरेका नर्ए, नतिीहरूले 

चेलाहरूलाई पनि त्यसरी ि  व्यवहार गिछेिर। िािनसहरूल े चेलाहरूलाई पनि गलत दकनसिले बुझ्िछेिर, गलत व्या्या 

गिछेिर र नतिीहरूलाई र्दवु्यनवहार गिेछिर (ित्ती ५:१०-१२; २ नतिोर्ी ३:१२)। 

२१. यिेकूो साैँचो चलेाल ेराज्यको सत्यताहरू जीवििा लाग ुगर्दनछ 

ित्ती १३:५२ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - येि ूख्रीष्टको साैँचो चेलाको िास नविेर्ता के हो? 

रटप्पणी - एस्वगनको राज्यको निक्षा पाएकोए भन् ि ेवाक्यांिको िानब्र्दक अर्न एराज्यको िानिलािा चेला बिाइएकोए भन् ि े

हुन्छ। येिूको चेलाले 'परिशे् वरको राज्यको' बारेिा येिू ख्रीष्टले दर्दिुभएको निक्षाहरू बुझ्र्दछ र त्यसलाई अभ्यास गर्दनछ। 

उसलाई ित्ती ५ र्देनि ७ अध्यायसति नसकाइएअिुसार नजउिको लानग नसकाइएको र तानलि दर्दइएको हुन्छ तादक उसल े

ित्ती १३ अध्यायको र्दषृ्टान्तअिुसार राज्यको प्रगनतिा सेवा गरोसर र ित्ती १८ र १९ अध्यायहरूिा नसकाइएअिुसार 

राज्यको ििोवृनत्त र सतबन्धहरू रािोसर। उसको भण्डार परिेश् वरको राज्यको अिन्त सत्यताहरू भएको िजािा अर्ानतर 

सतपनत्तहरूले भररएको हुन्छ। उसले रफ्िो भण्डारबाट प्रिस्तसैँग राज्यको सत्यताहरू बाैँ्र्दछ। राज्यका ती सत्यताहरू 

केवल प्राचीि र प्रिानणत िात्र छ ििर तर त्यसिा जीविको सब  पक्षहरूिा लाग ु गिे ताजा प्रयोगहरू र फरक-फरक 

पररनस्र्नतहरूिा नजउि े िानिसहरूको लानग उपयोगी छिर। येिूका चेलाहरू यस यगुका साैँचा 'निक्षकहरू' हुिर (ित्ती 

२३:३४)। नतिीहरू राज्यको अर्न िोल्ि े र यो संसारिा परिेश् वरको सावनभौि िासिको वास्तनवकतालाई नचिाउिेहुरू 

व्यनिहरू हुिर। 

२२. यिेकूो साैँचो चलेा चलेाहरू बिाउि ेकाििा सहभागी हुन्छ 

ित्ती २८:१८-२० पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - येि ूख्रीष्टको साैँचो चेलाको िास नविेर्ता के हो? 

रटप्पणी - उसले रफ्िो नछिकेिा बस् िे िानिसहरू र संसारका अरू जानतका िानिसहरूकहाैँ गएर ख्रीष्टको निक्षाहरू 

नसकाउिे अनि उहाैँप्रनत रञाकाकारी हुि लगाउि े काििा पहल गर्दनछ। प्रेररतको पुस्तकिा हिेे हो भिे 'नवश् वासप्रनतको 

रञाकाकाररता' चेलाहरूको नवनिष्ठ नविेर्ता नर्यो (प्रेररत ६:७)। प्रेररत पावलको काि पनि त्यही नर्यो। रोिी १:५ िा हािी 

यसरी पढ्छौ ैँ, एउहाैँका िाउैँको िानतर नवश् वासद्वारा रउिे रञाकापालि सब  जानतहरूका बीचिा ल् याउिलाई हािील े

उहाैँद्वारा अिगु्रह र प्रेररतको काि पाएका छौं।ए यो पनि यिेू ख्रीष्टको चेलाहरूको काि हो। येिूका चेलाहरूले सुसिाचारको 

घोर्णा गरेर सब  राट्रहरका िानिसहरूलाई येिू ख्रीष्टिा नवश् वास गिन र उहाैँप्रनत रञाकाकारी हुिको निनतत अगुवाइ गिे गर्दनछिर 

(रोिी १६:२५-२६)। यिेू ख्रीष्टको निक्षाहरूप्रनत रञाकाकारी हुिुल ेगररब, अत्याचारिा परेका र र्दररद्रहरूप्रनतको सािानजक 

दक्रयाकलापहरूलाई सिेट्र्दछ (ित्ती २५:३४-३६; याकूब १:२७ सैँग तलुािा गिुनहोसर)। 

२३. यिेकूो साैँचो चलेाल ेपनवत्र रत्िाको उपनस्र्नत र दक्रयाकलापको प्रिाण कर्दर्दछ 

प्रेररत ५:३२ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - येि ूख्रीष्टको साैँचो चेलाको िास नविेर्ता के हो? 
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रटप्पणी - अन्तिा गएर पावललाई साैँचो चेलाको रूपिा स्वीकार गररयो दकिभिे नतिले यिेूिानर् नवश् वास गर् यो र सार्  

नतिी पनवत्र रत्िाले भररए (प्रेररत ९:१७,२६-२७)। पनवत्र रत्िा चेलाहरूिा सर्दासवनर्दा वास गिुनहुन्छ (यूहन् िा १४:१६-

१७)। उहाैँल े येि ूख्रीष्टको िनहिा गिुनहुन्छ अनि येि ूख्रीष्टको काि गिनको निनतत चेलाहरूलाई साि्यनवाि तलु्याउिुहुन्छ 

(यूहन् िा १६:१३-१५)। पनवत्र रत्िानविा चेलाहरू कुि  पनि हालतिा साैँचो चेला हुि सक्र्द ििर (प्रेररत १९:१-२)। 

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।) 

१६. प्रनतविता - चेलाहरू बिाउिको निनतत प्रनतविता जिाउिुहोसर। चेलाको नविेर्ता'को बारेिा अको व्यनिलाई 

अर्वा िािनसहरूको सिूहिा प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा अध्ययि गिुनहोसर। 

१७. परिशे् वरसैँगको व्यनिगत सिय - प्रत्येक दर्दि एक अध्याय पढेर नवद्यार्ीहरूलाई परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय 

नबताउि लगाउिुहोसर (रोिी १३-१६ अध्याय)। पढेको िण्डबाट रफूलाई ििपिे सत्यता पत्ता लगाउिे तररका 

प्रयोग गिन लगाउिुहोसर। रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

१८. बाइबल अध्ययि - घरिा अको बाइबल अध्ययि तयार पािुनहोसर। २ कोररन्र्ी ६:१४-७:१, नवर्य: िनिल्ि ेजुवाको 

सतबन्धहरूको नविेर्तालाई केले नचत्रण गछन? बाइबल अध्ययिको पाैँच वटा चरणहरूको प्रयोग गिन लगाउिुहोसर। 

रटप्पणीहरू बिाउिुहोसर। 

१९. प्रार्निा - कुि  नविेर् व्यनि वा कुि  नविेर् कुराको निनतत यो हप् ता नि्र्दष्ट भएर प्रार्निा गिुनहोसर र परिशे् वरले के 

गर्दैहुिुहुन्छ भिी हिेुनहोसर (भजिसङ्खग्रह ५:३)। 

२०. चलेाहरू बिाउि े नवर्यिा तपाईंको कापीलाई अद्यावनधक बिाउिहुोसर। रराधिाको रटप्पणी, परिशे् वरसैँग 

तपाईंले व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा बिाएको रटप्पणी, निक्षा कर्दर्दा बिाएको रटप्पणी र यो तयारीलाई सङ्खलय ि 

गिुनहोस। 
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पाठ २४ 

१ प्रार्निा  

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

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

रोिी १३-१६ अध्याय 
 

तपाईंलाई तोदकएको बाइबल िण्ड (रोिी १३-१६ अध्याय) 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)           [ख्रीष्टिा ियाैँ जीवि] 

ख्रीष्टिा ियाैँ जीविबारेको बाइबल पर्दहरूको पिरुवलोकि 

 

क. कण्ठ गररएका बाइबल पर्दहरूको पुिरवलोकि गिे नवनध 

पनहले ि  कण्ठ गररएका बाइबल पर्दहरूलाई पुिरवरलोकि गिे चरणहरू यस प्रकारका छिर: 

१. पिुरवलोकि गिुनहोसर 

पुिरवलोकि गिुन भिेको तपाईंले पनहले कण्ठ गररसक् िुभएको ५ वटा बाइबल पर्दहरूलाई हरेक दर्दि र्दोहोर् याउिु हो। 

बाइबल पर्दहरू सतझी रा् ि अनि त्यसलाई ठीकसैँग उिरण गिे उत्ति  तररका भिेको त्यसलाई र्दोहोर् याउिु ि  हो। 

त्यसकारण, तपाईंल ेपनहल ेि  कण्ठ गररसक् िुभएको ५ वटा बाइबल पर्दहरूलाई कततीिा दर्दिको एकपटक ५ हप् तासति 

र्दोहोर् याइरहिुहोसर। यसरी तपाईंले हरेक ियाैँ बाइबल पर्दलाई पिु: पिरवलोकिको प्रणाली लािुभन्र्दा पनहल ेतपाईंल े

त्यसलाई ३५ पटक पुिरवलोकि गिुनहुन्छ। 

२. पिु: पिुरवलोकि गिुनहोसर 

पुि: पुिरवलोकि गिुन भिेको तपाईंल े कण्ठ गररसक् िुभएको सब  बाइबल पर्दहरूलाई हरेक ३ हप् तािा एकपटक 

र्दोहोर् याउिु हो। तपाईंल ेपनहल ेि  कण्ठ गररसक् िुभएको सब  बाइबल पर्दहरूलाई सतझी रा् िे उत्ति तररका भिेको पिु: 

पुिरवलोकि गिुन हो। त्यसकारण, पनहले कण्ठ गररसक् िुभएको १०० बाइबल पर्दहरूिध्ये ५ वटा पर्दहरूलाई हरेक दर्दि 

पुि: पिुरवलोकि गिुनहोसर। यसरी तपाईंले कण्ठ गररसक् िुभएको सब  बाइबल पर्दहरूलाई हरेक ३ हप् तािा पुि: 

पुिरवलोकि गिुनहुन्छ। 

३. बोकेर ल जािहुोसर 

बाइबल पर्दहरू लेनिएको काडन अर्वा तपाईंको िोटबुकलाई रफूल ेकाि गि ेठाउैँिा नलएर जािुहोसर। गाडीको यात्रा 

गर्दान र फुर्दनसको सियिा ती पर्दहरू पुिरवलोकि, ििि र प्रार्निा गिुनहोसर। तपाईंल े पनहले कण्ठ गिुनभएको ५ वटा 

बाइबल पर्दहरूलाई पिुरवलोकि गिुनहोसर। तपाईंल े पनहले ि  कण्ठ गररसक् िुभएको केही बाइबल पर्दहरूलाई पिु: 

पुिरवलोकि गिुनहोसर। ती पर्दहरूिा भएका कुराहरूबारे ििि र प्रार्निा गिुनहोसर। 
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४. जाैँच्िहुोसर 

पनहले कण्ठ गररएका बाइबल पर्दहरू ठीकसैँग भन् ि सदकन्छ दक सककर्द ि भिी एकल ेअको व्यनिलाई जाैँच् िुहोसर। हरेक 

सिूह भेटघाटिा र्दईु-र्दईु जिा बसेर एकल े अकोलाई पनहले कण्ठ गरेका बाइबल पर्दहरू जाैँच् िुहोसर। त्यसो गर्दान 

तपाईंहरूले िीर्नक, बाइबल पर्द र बाइबल िण्ड गल्ती िगरीकि भन् ि सदकन्छ दक सककर्द ि भिी एकले अकोलाई 

जाैँच् िुहोसर। त्यसो गिे क्रििा पाल पालो गरी कनहलेकाहह सार्ीलाई िीर्नक, कनहलेकाहह बाइबल िण्ड र कनहलेकाहह 

बाइबल िण्डको केही िब्र्दहरू भनिदर्दिुहोसर र बाैँकी उहाैँलाई भन् ि लगाउिुहोसर। 
 

 

ि. 'ख्रीष्टिा ियाैँ जीिव' श्रेणीलाई र्दईु-र्दईु गरी पिुरवलोकि गिुनहोसर 

१. ख्रीष्ट : २ कोररन्र्ी ५:१७ 

२. वचि : ित्ती ४:४ 

३. प्रार्निा : यूहन् िा १५:७ 

४. सङ्खगनत : १ यूहन् िा १:७ 

५. गवाही दर्दि ु: ित्ती १०:३२ 

 

४ बाइबल अध्ययि (७० नििेट)                  [सतबन्धहरू] 

िनिल्ि ेजवुाको सतबन्धहरू : २ कोररन्र्ी ६:१४-७:१ 
 

२ कोररन्र्ी ६:१४-७:१ लाई सब  निलेर अध्ययि गिन बाइबल अध्ययिको पाैँच चरणहरू भएको नवनध प्रयोग गिुनहोसर। 

चरण: १ - पढ्िहुोसर।                               परिशे् वरको वचि 

रउिुहोसर, हािी सब  निलेर २ कोररन्र्ी ६:१४-७:१ पढौ ैँ। 

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

 

 

चरण: २ - पत्ता लगाउिहुोसर।                        अवलोकिहरू 

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

तपाईंको सिझ वा हृर्दयलाई स्पिन गछन? 

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

त्यसलाई रफ्िो िोटबुकिा ले् िुहोसर। 

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 बाैँडौ ैँ। 

(िा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।) 
 

२ कोररन्र्ी ६:१४ 

िोज १ : इसाईहरूल ेसतझौता गिुनपि ेहरेक अवस्र्ा र सतबन्धलाई रोक् िुपछन 

एअनवश् वासीहरूसैँग एउट  जुवािा ििाररओ।ए ियाैँ करारको िूल भार्ािा यसको िानब्र्दक अर्न यस्तो हुन््यो, 

एअनवश् वासीहरूसैँग एउट  जुवािा िाररएर सैँग  अगानड िबढ।ए यसको तात्पयन के हो भिे कोररन्र्ीको िण्डलीिा केही 

इसाईहरू पनहलेर्देनि ि  अनवश् वासीहरूसैँग एउट  जुवा िाररएर हहनडरहकेा नर्ए। त्यस्ता पररनस्र्नतहरूसैँग सतझौता गरेर 

निरन्तर अगानड बढ्िु हुैँर्द ि भिी इसाईहरूलाई प्रेररत पावलल े रञाका कर्दर्दछिर! दकिभिे प्रायजसो ि सब  सिय ग र-

इसाईहरूको िाझिा बस् ि ेगर्दान, ि ल ेरफ्िो व्यनिगत जीविलाई यसरी िलू्याङ्खकि गिुनपछन, दक कत  िेरो जीविको केही 

क्षेत्रहरूिा ि ले अनवश् वासीहरूसैँग िाररएर हह्र्द छु दक? हरेक सतझौतापूणन पररनस्र्नत र सतझौतापूणन सतबन्धलाई ि ल े

रोक् ि पछन! 
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२ कोररन्र्ी ६:१७ 

िोज २ : सतझौतापणून सतबन्धहरू सरुु गिन इसाईहरूलाई ििाही गररएको छ 

एयसकारण नतिीहरूका बीचबाट निस् केर रओ, र नतिीहरूबाट नतिीहरू अलग होओ, परिप्रभु भन् िुहुन् छ।ए ियाैँ करार 

लेनिएको िूल भार्ाले यसलाई िानब्र्दकरूपिा यसो भन्र्दछ, एनतिीहरू तरुुन्त  अनवश् वासीहरूको िाझबाट निस्कि  पछन र 

नतिीहरू निनश् चतरूपिा अनवश् वासीहरूबाट अलग हुि पछन। यसको तात्पयन के हो भिे कोररन्र्ीको िण्डलीको केही 

इसाईहरूल ेअझ  सतझौतापूणन पररनस्र्नतहरूलाई निरन्तरता दर्दइरहकेा नर्ए। नतिीहरूलाई सर्दाको निनतत एकपटक निनश् चत 

गरी त्यस्ता सतबन्धहरू तो्िको निनतत प्रेररत पावलले रञाका कर्दर्दछिर। त्यस्ता दकनसिका सतबन्धहरू र दक्रयाकलापहरूिा 

सिावेि हुि इसाईहरूलाई पणूनरूपिा ििाही गररएको छ। दकिभिे इसाईहरू सध ैँ ग र-इसाईहरूसैँग बस्र्दा, कुि-कुि 

सतबन्धहरू र कस्ता-कस्ता दक्रयाकलापहरू इसाईहरूका लानग ििाही गररएका छिर भिी ि ले नतिीहरूलाई नसकाउि  पछन। 
 

 

चरण: ३ - प्रश् ि                              व्या्याहरू 

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

२ कोररन्र्ी ६:१४-७:१ िा भएका सब  सत्यताहरू बुझ्ि कोनसस गरौ ैँ र त्यहकाैँ अझ  िबुझेका कुराहरू छिर भिे प्रश् ि सोधौ ैँ। 

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

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

प्रश् िहरू सब को सािु बाैँ्ि लगाउिुहोसर।) 

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

लगाउि कोनसस गिुनहोसर।) 

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

दर्दइएको छ।) 
 

२ कोररन्र्ी ६:१४ 

प्रश् ि १ : जवुा भिकेो के हो? 

रटप्पणी - यहाैँ जुवा भिेको र्दईु वटा जिावरहरूलाई सैँग  अडाएर रानििे र्दोहोरो जुवा हो। यो र्दईु वटा जिावरहरूलाई सैँग  

बाैँध् िे औजार हो, जसले नतिीहरूलाई उही दर्दिानतर ल जान्छ, सिाि चाल बिाउैँछ, सिाि गनतिा हहडाउछ, एक पटक 

रोक्छ र सािान्यतया हरेक कुरा निलेर गिन लगाउैँछ। यदर्द एउटा जिावर सीधा िहहडेर टेढो गयो भिे (पर्भ्रष्ट भयो भि)े, 

त्यसले अकोलाई पनि त्यही दर्दिािा तािेर लान्छ। यदर्द एउटा जिावर दढलो हहडेर रोदकन्छ भिे त्यसले अकोलाई पनि दढलो 

हहडाएर रोदकदर्दन्छ। यदर्द ती र्दईु जिावरहरूले र्दईु फरक अगुवाहरूलाई पछ्याउि ेकोनसस गरे भिे अलग-अलग बाटोिा 

हह्ि नतिीहरूल ेएकल ेअकोलाई तािाताि र धकेलाधकेल गिेछिर र त्यसले हरेक दकसिको प्रगनतलाई वाधा पुर् याउैँछ। 

प्रेररत पावलको दर्दिागिा भएको व्यवस्र्ा २२:१० को िब्र्दहरूल ेयसो भन्र्दछ, एगोरु र गधालाई सैँग  िारेर जोत् िुहुैँर्द ि।ए 

नवश् वासीहरू र अनवश् वासीहरू निलाएर जोडी बिाएिा त्यो असङ्खगत दकनसिको हुन्छ भन् िे कुरालाई जोर दर्दि ेउदे्दश्यल े

नतिले यो नसिान्तलाई नलएर रफ्िो निक्षािा प्रयोग गर्दनछिर। ग र-इसाईसैँग एउट  जुवािा िाररएको इसाईले उि ग र-

इसाईले कसरी रफूलाई परिेश् वरको सही िागनबाट टाढा तािेर ल जान्छ, कसरी उसको रनत्िक वृनिलाई दढलो बिाइदर्दन्छ 

र कसरी उसको नवश् वासलाई रोक् ि जबरजस्ती गछन भन् ि ेकुराहरूलाई अिुभव गर्दैजािछे। 

अनवश् वासीसैँगको सािान्य सतबन्ध र जुवािा िाररएको सतबन्धबीचको नभन् िताहरू यस प्रकारका छिर: 

 तपाईंल ेबसिा यात्रा गिुनहुैँर्दा, त्यो बसको चालक अनवश् वासी हुि सक्छ। तपाईं रेस्टुरेण्टिा िािा िाैँर्दा, त्यो िािा 

अनवश् वासीले तयार पारेको हुि सक्छ। तपाईं जाि े नवद्यालयको निक्षक अनवश् वासी हुि सक्छ (त्यो निक्षकल े

पढाएको हरेक कुरा तपाईंल ेनवश् वास गिैपछन भन् ि ेछ ि)। तपाईंल ेकाि गि ेठाउैँको िानलक अनवश् वासी हुि सक्छ 

(उसले गिन लगाउि ेसब  काि तपाईंले गिैपछन भन् िे छ ि)। तपाईंले अनवश् वासीसैँग साझेर्दार भई व्यापार गरेको हुि 

सक्छ (त्यहाैँ तपाईंको सतझौताअवनध रहसेति बाइबलीय नसिान्तहरूलाई उलङ्खघि िगिुनहोसर)। 
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 तर जुवािा िाररएको सतबन्धचाहह व्यवस्र्ाले बाैँध् िे सतबन्ध हो (जस्त : व वानहक सतबन्ध अर्वा व्यापाररक 

साझेर्दारी)। त्यस्तो पररनस्र्नतिा बाइबलीय नसिान्तहरूलाई उलङ्खघि गिन तपाईंलाई जबरजस्ती वाध्य 

तुल्याइिछे, गलत िान्यताहरू स्वीकार गिन र गलत काि वा व्यवहारको बाटोिा हह्ि वाध्य बिाइन्छ। 

 

 

२ कोररन्र्ी ६:१४ 

प्रश् ि २ : बाइबलल ेििाही गि े'असिाि जवुािा िाररि ेसतबन्ध'को उर्दाहरणहरू के-के हुिर? 

रटप्पणी - 

(१) १ कोररन्र्ी ५:९-११ िा उल्लनेित असिाि जवुाको सतबन्ध 

एि ल े िेरो पत्रिा नतिीहरूलाई व् यनभचारीहरूको सङ्खगत िगिून भिरे लेिेको नर्एैँ। त् यसको अर्न, यस संसारका 

व् यनभचारीहरू, लोभीहरू, वा लुटाहाहरू, वा िूर्मतपूजकहरूसैँग नबलकुल  सङ्खगत िगिून भिेको होइि, ित्रता नतिीहरू 

संसारबाट ि  निनस् कजािुप् यो। तर यस् ताको सङ्खगत िगिून भिेर ि ले नतिीहरूलाई लेिे, जसले रफ लाई नवश् वासी भाइ हुैँ 

भिी भन् छ, तर वास् तविा जो व् यनभचारी, वा लोभी, वा िूर्मतपजूक, वा निन् र्दा गि,े वा ितवाला वा लटुाहा हो। त् यस् तो 

िानिससैँग त िाि पनि िबस।ए 

रफू इसाई हुैँ भिी भन् ि ेतर व्यवहारचाहह ग र-इसाईले जस्तो गिे व्यनिहरूसैँग सङ्खगत िगिून भिी बाइबलले इसाईहरूलाई 

रञाका कर्दर्दछ। यसर्न, रफूलाई इसाई हुैँ भन् िे गर ग र इसाईझ ैँ व्यवहार गि ेव्यनिसैँगको अनिल्र्दो जुवािा िाररएर इसाई त्यो 

व्यनिले तािेर ल जािे बाटोिा जािु हुैँर्द ि। 

(२) १ कोररन्र्ी ६:१-८ िा उल्लनेित असिाि जवुाको सतबन्ध 

एनतिीहरूलाई ििनिा पािन ि यो भन् र्दछु। रफ् िा भाइ-भाइका बीचको झग हा निलाउि सक् िे बुनििािर  िानिस के साैँच् च  

नतिीहरूिा कोही पाइैँर्द ि र? तर एउटा भाइ अको भाइको नवरुििा अर्दालतिा जान् छ, त् यो पनि अनवश् वासीहरूका सािुन् िे!ए 

इसाईहरूल ेरफ्िा कािुिी झगडाहरू ग र-इसाई न्यायाधीसहरूकहाैँ ल जािु हुैँर्द ि भिी बाइबलल ेरञाका कर्दर्दछ। कुि  इसाईको 

अको इसाईसैँग कािुिी झगडा छ भिे िण्डलीनभत्रक  बुनििाि इसाईहरूलाई त्यसको न्याय गिन अिुिनत दर्दि ुपछन। यदर्द उि 

झगडा नचत्तबुझ्र्दोरूपिा सिाधाि भएि भि े त्यसबाट रउि े र्द:ुि-कष्ट र हानिलाई सहिु ि  असल हुन्छ र त्यो िदु्दालाई 

अनन्ति न्यायको निनतत परिशे् वरक  हातिा छो्िुपछन। यसो गरेिा, उि इसाई ग र-इसाईसैँग  असिाि काििुी जुवािा 

तानििे छ िर। 

(३) १ कोररन्र्ी ७:३९ िा उल्लनेित असिाि जवुाको सतबिध 

एपनत बाैँचुञ् जेल पनतक  बन् धििा पत् िी रहन् छे। तर पनतको िृत् य ुभएपनछ त् यसले इच् छा गरेको व् यनिसैँग त् यो नववाह गिन 

स् वतन् त्र हुन् छे, तर ऊचाहह प्रभुक  जि हुिुपछन।ए 

इसाई अको इसाई व्यनिसैँग िात्र नववाह गिुनपछन भिी बाइबलल ेरञाका गर्दनछ। इसाई भिेको यस्तो व्यनि हो, जो प्रभुको जि 

हो; यसको ितलब प्रभु पनवत्र रत्िाद्वारा उि व्यनििा वास गिुनभएर उसको जीविलाई सदक्रयरूपिा डोर् याउिुहुन्छ। 

यसलाई अको तररकाल ेभन् िे हो भिे इसाई भिेको यस्तो व्यनि हो, जसल ेरफूलाई येिू ख्रीष्टको प्रभुत्विा पूणनरूपले सिपनण 

गरेको हुन्छ। नवश् वास गि ेव्यनि नवश् वास िगि ेव्यनिसैँग अनिल्र्दो जुवािा िाररि ुहुैँर्द ि भिी २ कोररन्र्ी ६:१४ ले स्पष्टसैँग 

बताउैँछ। तसर्न, इसाईले अको इसाई व्यनिसैँग िात्र नववाह गिन सक्छ। 

यसको निष्कर्निा परुुर् र िनहलाबीच हुि े नविेर् सतबन्धको लानग पररणािहरू पनि सिेरटएका छिर, जोहरू नववाह गि े

हतेुले एकरपससैँग भेट्िे गर्दनछिर (केही सैँस्कृनतिा यसलाई डेरटङ भनिन्छ)। वास्तविा भन् िे हो भि ेग र-इसाईसैँग घनिष्ठ 

नित्रता गाैँस् ि ुितरिाक कुरा हो। नित्रहरू िनजककर्द  जाैँर्दा नतिीहरूल ेहृर्दयर्देनि ि  गनहरो नवचार र भाविाहरू एक-रपसिा 

बाैँ्र्दछिर, जुि नतिीहरूको दर्दिागिा लािो सियसति रहन्छ। त्यसो गर्दानहुैँदर्द नतिीहरू एक-अकानिा भर पिन र्ाल्छिर र 

एकले अकानलाई गनहरोरूपिा प्रभाव पािन र्ाल्छिर। जेजस्तो भए तापनि, इसाई र ग र-इसाईबीचको घनिष्ट नित्रताको सतबन्ध 

असिाि जुवाको सतबन्ध बन्र्द जािेछ। इसाईल े सहजरूपिा ग र-इसाईको चाहिाहरू, िान्यताहरू र ध्येयहरूलाई सनजल  

वेवास्ता गिन सक्र्द ि। ऊ नबस्तार  ग र-इसाईको चाहिाहरू, िान्यताहरू र ध्येयहरूप्रनत ताहिर्द  जािछे। ग र-इसाईले नवश् वास 

गि ेकुराहरूल ेइसाईको नवश् वास र व्यवहारिा प्रभाव पािेछ। नववाह गि ेहतेलु ेपुरुर् र िनहलाबीचको नविेर् सतबन्ध यस 
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दकनसिको घनिष्ट सतबन्ध हुिे भएकोले गर्दान, इसाईल े कुि  अइसाई व्यनिसैँग यस दकनसिको नविेर् सतबन्ध नवकास गिुन 

हुैँर्द ि। यस िानिलािा केही इसाईहरूले यसो भन् िे गछनिर, एतर यदर्द ि ल ेग र-इसाई व्यनिसैँग नववाह गरेैँ भिे ि उसलाई 

ख्रीष्टिा डोर् याउिेछु। अनि के यसले परिेश् वरलाई प्रसन् ि पार्दैि र?ए होइि, यसले परिेश् वरलाई कर्दानप प्रसन् ि पार्दिै 

दकिभिे १ कोररन्र्ी ७:३९ र २ कोररन्र्ी ६:१४ िा यस्तो कािलाई परिेश् वरले स्पष्टसैँग ििाही गिुनहुन्छ। त्यसको सार्  

परिेश् वरले भन् िुहुन्छ, एतपाईंले उि व्यनिलाई बचाउिुहुन्छ भिी कसरी र्ाहा पाउि सक् िुहुन्छ?ए (१ कोररन्र्ी ७:१६)। 

त्यसकारण, इसाई कुि  ग र-इसाई व्यनिसैँग असिाि नववाहको जुवािा िाररएर अर्वा असिाि घनिष्ठ सतबन्धको जुवािा 

िाररएर त्यतानतर ताहिर्द  जािहुुैँर्द ि। 

यदर्द तपाईंले िािवीय सतबन्धको िानतर येिलूाई त्याय िुहुन्छ भिे त्यो अनि ि  र्द:ुिलायर्दो दर्दि हुिछे। यदर्द तपाईंलाई िुसी 

पािनको निनतत तपाईंको ग र-इसाई नित्रले इसाई बन् िे निणनय गछन अर्वा तपाईंलाई प्रसन् ि तुल्याउिको लानग िात्र उसल े

रधा हृर्दयल ेख्रीष्टलाई पछ्याउैँछ भिे त्यसल ेकुि  असल पररणाि ल्याउैँ र्द ि। त्यसो हुि गएिा तपाईंको नित्रता कष्टिा पिछे। 

यद्यनप परिेश् वरिा केही कुरा असतभव िभए तापनि उहाैँले दर्दिुभएको रञाका पालि गिन हािी अनत ि  बुनििाि हुि पछन। 

हािीले अनवश् वासीसैँग असिाि जुवािा िाररि हुैँर्द ि भिी परिेश् वरल े हािीलाई रञाका गिुनहुन्छ दकिभि े उहाैँको िििा 

हािीलाई िुसी पािे साैँचो चाहिा छ। 

(४) १ कोररन्र्ी १०:७ िा उल्लनेित असिाि जवुाको सतबन्ध 

एनतिीहरूिध् य ेकनतझ ैँ नतिीहरू िूर्मतपूजक िहोओ। जस् तो लेनिएको छ, “िानिसहरू िाि र नपउिलाई बसे, अनि िाच् िलाई 

उठे।ए 

बाइबलले इसाईहरूलाई रञाका गर्दनछ, दक नतिीहरूल ेग र-इसाईहरूसैँग जाैँड-रक्सी भएको भोजिा सहभागी हुिुहुैँर्द ि। त्यस्ता 

भोजहरूिा रफूलाई अिुिासििा िरािी अनत ि  िोजििा गररन्छ। त्यहाैँ िानिसहरूले र्पु्र  िान्छिर र नविेर् गरी जाैँड-

रक्सी धेर  नपउैँछिर। त्यस्ता भोजहरूिा ठूलो रवाजिा गीत बजाएर िानिसहरू नचच्याउैँ र्द  िाैँच्ि ेगछनिर र छाडा कुराहरू 

बोलेर ििोरञ् जि गिे गछनिर (१ पतु्रस ४:३-५; एदफसी ५:३-५)। िानिसहरूले अनभलार्ापणून कािहरू गरे अनि िूर्मतपूजा र 

तन्त्र-िन्त्र गरे। रजभोनल यस्ता भोजहरू नडस्को र क्लबहरूिा र्द निक रयोजिा गररन्छिर। त्यस्ता ठाउैँ हरूिा केही 

िानिसहरू लागुऔर्नधको ििा नलएर अि नतक यौि दक्रयाकलापहरूिा रिाउि ेगछनिर। तसर्न, ग र-इसाईहरूल ेरयोजिा 

गि ेत्यस्ता असिाि जङ्खगली पाटीको जुवािा इसाईहरू तानिएर पररक्षािा पिुन हुैँर्द ि। 

सारंि - अनवश् वासीहरूसैँग घनिष्ठ सतबन्धहरू रानििे अिुनचत दकनसिको जुवाको सतबन्धहरूिा इसाई िेलनिलापको 

उन् तनि-प्रगनत हुि े कुरा अपके्षा गिन सककर्द ि। त्यस दकनसिले अनवश् वासीहरूसैँग रानििे घनिष्ठ सतबन्धहरूले इसाई 

नसिान्तहरूसैँग सतझौता गरेको हुन्छ। 

 

 

प्रश् ि ३ : इसाईहरूको लानग अरू कुि-कुि असिाि जवुाको सतबन्धहरूिा ििाही गररएको छ? 

रटप्पणी - असिाि जुवाको सतबन्धहरूबारेको निक्षाल ेग र-इसाईहरूसैँग रानििे घनिष्ठ सतबन्धहरूको सब  क्षेत्रहरूिा लाग ु

हुन्छ; जस्त :  

(१) इसाईल ेकाि-व्यवसायिा ग र-इसाईलाई साझरे्दार बिाउि  हुैँर्द ि 

इसाईले ग र-इसाईले सञ् चालि गरेको काि-व्यवसायिा रोजगारी पाउि सक्छ तर उसल ेत्यहाैँ परिशे् वरल ेििाही गिुनभएको 

काि-कुराहरू गिुन हुैँर्द ि। तर इसाई र ग र-इसाई र्दबु ले लगािी गरी निणनयहरू र नजतिेवारीहरू बाैँ्िे गरी साझेर्दारीिा काि 

गिुन न्यायोनचत हुैँर्द ि। यस्तो अवस्र्ाहरूिा ग र-इसाई व्यनिल ेरफ्िो काि गराउि घूस नलिे-दर्दिे गछन र व्यापारिा छल गछन 

अनि त्यसको साझेर्दार इसाई अन्जािि  त्यस्त  िराब कािहरूको पररणािहरूिा सहभागी हुैँर्द जान्छ। 

(२) इसाई नवद्यालयल ेकुि  ग र-इसाई निक्षक-निनक्षकालाई रोजगारी दर्दि  हुैँर्द ि 

(३) इसाईल ेबाइबलीय ढाैँचािा िचल्ि ेिण्डलीिा सहभागी हुि  हुैँर्द ि 

बाइबललाई परिशे् वरको अचूक वचि हो भिी स्वीकार िगि ेिण्डली अर्वा बाइबलको सन्र्देिलाई स्पष्टसैँग प्रचार िगि ेवा 

त्यसप्रनत रञाकाकारी िहुि ेिण्डलीिा सहभागी हुिु हुैँर्द ि। बाइबल भरोसायोयय छ र यसिा िािवीय नवचार र व्यवहारको 

निनतत पूणन अनधकार छ भिी ििान् िे कुि  इसाई भिाउैँ र्दो व्यनिबाट इसाईले कुि  निक्षा प्राप् त गिुन हुैँर्द ि। 



© 2009 DOTA                                        निर्दनेिका पुस्तक २, 'चेलापिको सरुुवात'                                   पृष्ठ सङ्ख्या : 117 
 

(४) ग र-इसाई िान्यताहरू रचरण बिाउि ेगनतनवनधहरूको जवुािा इसाई िाररि ुहुैँर्द ि 

ग र- इसाई िान्यताहरू र त्यस्ता रचरणहरू नििानण गि ेगनतनवनधहरूको उर्दाहरणहरू भिेको गलत टेनलनभजि कायनक्रिहरू 

हिेुन, गलत पुस्तक-पुनस्तकाहरू पढ्िु, गलत क्लबहरूिा जाि,ु गलत पाटीहरू र संस्र्ाहरूिा सिावेि हुिु रदर्द हुिर। इसाई 

िूल्य िान्यताहरूलाई परुािो ढाैँचाको भिी नचत्रण गिे कुि  स्रोतबाट इसाई टाढ  रहिु असल हुन्छ। ख्रीष्ट नवरोधी धार्मिक 

िान्यताहरू, ख्रीष्ट नवरोधी सािानजक र न्यानयक िान्यताहरू अर्वा अरू कुि  दकनसिको ख्रीष्ट नवरोधी दक्रयाकलाप र 

िान्यताहरूलाई उचाल्ि ेगनतनवनधहरूिा इसाई सहभागी हुि  हुैँर्द ि। 

 

 

२ कोररन्र्ी ६:१५ 

प्रश् ि ४ : नवश् वासी र अनवश् वासीिा हुि ेउस्त  कुराहरू के-के हुिर? 

रटप्पणी - केही कुराहरू यस्ता छिर, जुि नवश् वासी र अनवश् वासीिा सिाि हुन्छिर; जस्त : नवश् वासी र अनवश् वासी र्दवु ले उस्त  

िािा िान्छिर, उस्त  लुगा लगाउैँछिर, उस्त  बसिा चढ्छिर र उही दकनसिको रुप याैँ-प सा प्रयोग गछनिर। त पनि, 

अनवश् वासीहरूसैँग केही यस्ता नविेर् कुराहरू हुन्छिर, जसबाट येिू ख्रीष्टले इसाईहरूलाई अलग पािुनभएको छ; जस्त : 

अनवश् वासीको जीवि रफ िा केनन्द्रत हुन्छ भिे नवश् वासीको जीवि येिू ख्रीष्टिा केनन्द्रत भएको हुन्छ। ग र-इसाईको धि-

सतपनत्त पृ्वीिा हुन्छ भि े इसाईको धिर-सतपनत्त स्वगनिा हुन्छ। यस वतनिाि संसारिा भएका ग र-इसाईहरूको िूल्य-

िान्यताहरू निरन्तर पररवतनि भइरहन्छिर भि ेइसाईको परिशे् वरको राज्यको िूल्य-िान्यताहरू पणून र अपररवतनिीय हुन्छ। 

अनवश् वासीले िानिसको िनहिा िोज्र्दछ भिे नवश् वासीले परिेश् वरको िनहिा िोज्र्दछ। तसर्न, जीविको लक्ष्य, जीविको 

उदे्दश्य र जीवििा हुि ेिलू्य-िान्यताजस्ता कुराहरूिा इसाई र ग र-इसाईहरू सिाि हुैँर्द ििर। 

 

 

२ कोररन्र्ी ६:१७ 

प्रश् ि ५ : यदर्द कुि  इसाई अझ  उसको जीविको केही क्षते्रहरूिा अनवश् वासीहरूसैँग असिाि जवुािा िाररएका छिर भि ेउसल े

के गिुन पछन? 

रटप्पणी - उसल े२ कोररन्र्ी ६:१७ ले भिेको िान् िुपछन, एनतिीहरूबाट निस्केर रऊ र अलग होऊ।ए एअनवश् वासीसैँग असिाि 

जुवािा ििाररओए भन् िे िकारात्िक रञाकाले एनतिीहरूबाट निस्केर रऊ र अलग होऊए भन् िे नवपरीत अनि सकारात्िक 

रञाकालाई बोक्र्दछ। इसाईहरूल ेगलत अवस्र्ाबाट पररवतनि हुिको निनतत तरुुन्त  सदक्रय पाइला चाल्िुपछन। 

इसाईहरूले अरू इसाईहरूसैँग सिाि जुवािा िाररएर एकले अकोलाई उही दर्दिानतर तान् िुपछन, उत्साह दर्दिुपछन र 

नवश् वासिा सहायता गिुनपछन अनि सेवा गिुनपछन। नववाहिा, सेवािा र सावनजनिकरूपिा गवाही दर्दिे कुरािा इसाईहरू अरू 

इसाईहरूसैँग सिाि अनि एउट  जुवािा िाररिु पर्दनछ। 

 

 

२ कोररन्र्ी ७:१ 

प्रश् ि ६ : कुि  इसाई ग र इसाईसैँगको गलत सतबन्धल ेिकारात्िकरूपिा प्रभानवत भइरहैँर्दा उि इसाईल ेके गिुन पछन? 

रटप्पणी - इसाईल े सध ैँको लानग एक पटक रफूलाई िुि पािुनपछन, जसको ितलब उसल े उि नविेर् पापबाट रफूलाई 

स्पष्टसैँग तो्िुपछन। उसल ेप्रभुको सािु त्यसलाई स्वीकार गरी उहाैँको क्षिार्दाि र िुनिकरण ग्रहण गिुनपछन (१ यूहन् िा १:९)। 

वास्तविा इसाईले रफूलाई बानहरी र रन्तररक र्दवु  पक्षिा सब  र्दषु्टताबाट धुिु पर्दनछ। उसको िरीर र रत्िालाई प्रर्दनुर्त 

पािे हरेक कुरा (उसको िारीररक अनस्तत्व र रनत्िक अनस्तत्व) िुि पाररि ुपछन (१ कोररन्र्ी ७:३४ सैँग तुलिा गिुनहोसर)। 

परिेश् वरको रर्दरको निनतत इसाई निरन्तर पनवत्रतािा अनघ बदढरहिु पछन। हरेको इसाईको एक िात्र लक्ष्य भिेको पनवत्रता 

हुिुपछन (रोिी ६:१३,१९; १ र्सेलोनिके ४:३,७; ५:२३)। 
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चरण ४ - लाग ूगिुन                              प्रयोगहरू 

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

नसकेको कुरा बाै्ँ िहुोसर र ले्  िुहोसर - एकल ेअको व्यनिलाई दर्दिाग नियाउि लगाऔैँ र २ कोररन्र्ी ६:१४-७:१ 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) २ कोररन्र्ी ६:१४-७:१ बाट निकानलएका सतभानवत प्रयोगहरू 

 रफूलाई इसाई भन् िे तर व्यवहारचाहह ग र-इसाईझ ैँ गिे व्यनिसैँग रकर्मर्त भएर एउट  'साजानजक जुवा'िा 

िनिनचिुहोसर। त्यस्तो इसाई भन् िे तर ग र-इसाईझ ैँ व्यवहार गिे व्यनिसैँग घनिष्ठ नित्रताको सतबन्ध कनहल्य  सुरु 

िगिुनहोसर। केवल साैँचो इसाईहरूसैँग िात्र घनिष्ठ सतबन्ध सुरु गिुनहोसर। 

 ग र-इसाईसैँग 'कािुिी जुवा'िा सैँग  ििाररिुहोसर। कनहल ेपनि कािुिी झगडाहरूलाई ग र-इसाई न्यायानधसहरूकहाैँ 

िल जािुहोसर। केही नववार्द अर्वा झगडा छ भिे त्यसलाई इसाई एल्डरहरू अर्वा अरू बुनििाि इसाईहरूको सािु 

ल जािुहोसर। 

 ग र-इसाईसैँग एउट  'व वानहक जुवा'िा ििाररिुहोसर। ग र-इसाई व्यनिलाई नववाहको र्दनृष्टकोण रािेर उसलाई 

जान् िको निनतत कनहले पनि उसैँग एक्ल  बानहर िजािुहोसर। केवल इसाईलाई िात्र नववाहको र्दनृष्टकोणिा जान् िे र 

नचन् िे कोनसस गिुनहोसर। 

 ग र-इसाईहरूसैँग एउट  'जङ्खगली पाटीको जुवा'िा ििाररिहुोसर। त्यस्ता छाडा पाटीिा कनहले पनि िजािुहोसर। 

इसाई िान्यताहरूिा कुि  सतझौता िगिे असल सिारोहहरूिा िात्र जािुहोसर। 

 ग र-इसाईहरूसैँग एउट  'व्यवसायको साझेर्दारी जुवा'िा ििाररिुहोसर। ग र-इसाई व्यनिसैँग व्यापारको साझेर्दार 

कनहले पनि िबन् िुहोसर। 

 बाइबललाई परिेश् वरको अचकु वचि ठािी त्यसलाई रनधकाररकरूपिा र स्पष्टसैँग प्रचार गररि े र रञाकापालि 

गररि ेिण्डलीिा िात्र गएर सहभागी हुिुहोसर। 

 ग र-इसाईहरूको िान्यताहरूलाई रचरण नििानण गिे गनतनवनधहरूको जुवािा ििाररिुहोसर। 

२ कोररन्र्ी ६:१४-७:१ बाट निकानलएका व्यनिगत प्रयोगको उर्दाहरणहरू 

अनववानहत व्यनि - ि नविेर् गरी नववाहको निनतत सुहाउैँ र्दो व्यनि पत्ता लगाउि र उसलाई राम्रोसैँग जान् िको निनतत साैँचो 

इसाईसैँग िात्र बानहर जािेछु। उि व्यनिल े प्रभु येि ू ख्रीष्टलाई साैँचोरूपिा जािेको र प्रेि गरेको हुि पछन। नववाह गिे 

नवचारले ि कुि  ग र-इसाईसैँग कनहल्य  बानहर घुत ि जान् िैँ भिी ि ल ेनिणनय गरेको छु। घनिष्ठ नित्र बिाएर नववाह गि ेउदे्दश्य 

रािी ि कनहल्य  ग र-इसाईसैँग एउट  जुवािा िाररिे छ ि। 

नविेर् गरी कस्तो दकनसिको पुस्तकहरू, पत्र-पनत्रकाहरू र अिबारहरू पढ्िे भन् िे कुरािा ि होनसयार हुि चाहन्छु। ग र-

इसाईहरूको िान्यताहरू, नवचारहरू र चाहिाहरूद्वारा ि रफ्िो नवचारहरू र हृर्दयलाई र्दनूर्त पािन चाहैँदर्दिैँ। िान्यताहरू 

र रचरण नििानण गिे गनतनवनधहरूिा ि ग र-इसाई संसारसैँग एउट  जुवािा िाररि ेछ ि। 

 

 

चरण : ५ - प्रार्निा                                    प्रनतदक्रया 

२ कोररन्र्ी ६:१४-७:१िा परिेश् वरल ेनसकाउिुभएको एउटा सत्यताको लानग हािी सब  पाल पालो प्रार्निा गरौ ैँ। 

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

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

भन् िे कुरा यार्द गिुनहोसर। 
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५ प्रार्निा (८ नििेट)                         अन्तरनबन्ती प्रार्निा 

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 - सिूहको सर्दस्यहरूलाई एउटा सतभानवत कुरा जीवििा लागू गिन प्रनतवि गराउिुहोसर। अको व्यनिसैँग 

अर्वा िानिसहरूको सिूहिा २ कोररन्र्ी ६:१४-७:१ बाट प्रचार गिुनहोसर, नसकाउिुहोसर अर्वा बाइबल अध्ययि गिुनहोसर। 

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय - उत्पनत्त १ र्देनि ४ अध्यायबाट प्रत्येक दर्दि रधा अध्याय पढेर परिेश् वरसैँग व्यनिगत 

सिय नबताउिुहोसर। िि पिे सत्यता पत्ता लगाउि ेनवनध प्रयोग गिुनहोसर। रटप्पणी बिाउिुहोसर। 

३. पर्द कण्ठ गिुनहोसर - एख्रीष्टिा ियाैँ जीवि १-५ए श्रेणीहरूलाई पुिरवलोकि गिुनहोसर। रफूले 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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पररनिष्ट ८                                 [परिशे् वर] 

परिशे् वर र परिशे् वरको पतु्रको स्वभाव 
 

यो अनतररि अध्ययिल ेिानिसहरूलाई परिशे् वर र परिेश् वरको पुत्रको स्वभावको बारेिा अझ बढी केही कुरा बुझ्ि सहायता 

गिन चाहन्छ। कृपया, कोष्ठनभत्र रानिएका बाइबल पर्दहरू पढ्िहुोसर। 

इसाईहरूले बाइबलिा रफूलाई प्रकट गिुनहुि े परिशे् वरिा नवश् वास गछनिर तर अरू र्देवी-र्देवताहरूिा नवश् वास गर्दैििर। 

इसाईहरू एक परिेश् वरिा नवश् वास गछनिर, जसको अर्न परिेश् वर एक ईश् वरीय स्वभाव भएको एक ईश् वरीय व्यनि हुिुहुन्छ, 

जसले रफूलाई िािवजगतिा प्रकट गिुनभएको छ (व्यवस्र्ा ६:४)। परिशे् वरले रफूलाई रफ्िो सृनष्टबाट, रफ्िा 

जिहरूबाट र िािव इनतहासिा रफ्िा जिहरूिा हुिे कुराहरूबाट टाढा रा् िुहुन् ि। उहाैँले रफूलाई रफ्िो सृनष्ट र िािव 

इनतहासिा प्रकट र अनभव्यि गिुनभएको छ! 

 

 

१. परिशे् वरको स्वभाव अर्ाह छ 

बाइबलिा रफूलाई प्रकट गिुनहुिे परिेश् वर हरेक व्यनि र हरेक कुराभन्र्दा िानर् उचानलिभुएको छ। उहाैँ सावनभौि सतपन् ि 

र िनहनित हुिुहुन्छ। बाइबलिा रफूलाई प्रकट गिुनहुि ेपरिशे् वर रत्िा हुिुहुन्छ (िानिसको जस्तो िरीर भएको होइि), 

सवनव्यापी (हरेक ठाउैँिा उपनस्र्त हुि)े हुिुहुन्छ, सवनञाकािी (सब  कुरा जान् िे) र सवनिनििाि (सब  िनि भएको) हुिुहुन्छ। 

(१) बाइबलको परिशे् वर अर्ाह हुिभुएकोल ेगर्दान उहाैँलाई व्या्या गिन सककर्द ि 

बाइबलिा रफूलाई प्रकट गिुनहुिे परिशे् वर अर्ाहा हुिुहुन्छ (अय् यूब ११:७-८क; १ नतिोर्ी ६:१५-१६)। कुि  धार्मिक, 

र्दािननिक अर्वा व ञाकानिक व्यनिल े परिशे् वरको स्वभावलाई पूणनरूपिा पररभानर्त र व्या्या गिन सक्र्द ि। स्वयिर 

परिेश् वरको प्रकािनबिा हािी िानिसहरूल े परिेश् वर को हुिहुन्छ भिरे कनहल्य  जान् ि सक्र्द िौ ैँ र कनहल्य  परिेश् वरको 

स्वभावको बारेिा केही बुझ्ि सक्र्द िौ ैँ। 

तर हािील े उहाैँ को हुिुहुन्छ भिी जािोसर भन् िे परिशे् वर चाहिुहुन्छ। त्यसकारण उहाैँल े रफूलाई हाम्रोिाझिा प्रकट 

गिुनभएको छ तादक हािी उहाैँलाई जान् ि सकौ ैँ। त पनि हािी िानिसहरूले उहाैँको ईश् वरीय स्वभावलाई त्यनत िात्र 

बुझ्िसक्छौ ैँ, जनत परिेश् वरल ेरफ्िो स्वभाव हािीलाई प्रकट गररदर्दिुभएको छ: सुरुिा उहाैँको स्वभाव िािवजानतको निनतत 

रहस्य ि  नर्यो। हािीले परिशे् वरको बारेिा त्यनत िात्र भन् ि सक्छौ ैँ, जनत उहाैँले रफ्िो बारेिा बाइबलिा हािीलाई 

बताउिुभएको छ। 

(२) बाइबलको परिशे् वर रत्िा हुिहुुन्छ, त्यसकारण उहाैँ अर्दशृ्य हुिहुुन्छ 

रफूलाई बाइबलिा प्रकट गिुनहुिे परिेश् वर रत्िा हुिुहुन्छ (यूहन् िा ४:२४)। सािान्य िानिसहरूल े परिेश् वरलाई 

नतिीहरूका िारीररक रैँिाहरूले र्दे्  ि सक्र्द ििर (यूहन् िा १:१८)। 

तर उहाैँ कस्तो हुिुहुन्छ, सो हािीले र्देिोसर भिी परिेश् वर चाहिुहुन्छ। त्यसकारण उहाैँल ेरफूलाई र्दशृ्यरूपिा हाम्रोिाझिा 

प्रकट गिुनभएको छ तादक हािीले उहाैँ केजस्तो हुिुहुन्छ भिी र्दे् ि सकौ ैँ। उहाैँल े रफ्िो ईश् वरीय स्वभावलाई िािव 

स्वभाविा धारण गिुनभयो र यिेू ख्रीष्टद्वारा रफ्िो सृनष्ट र हाम्रो िािव इनतहासिा प्रवेि गिुनभयो (यूहन् िा १:१,१४,१८)। 

येिू ख्रीष्ट अर्दशृ्य परिशे् वरको र्दशृ्य प्रनतरूप हुिुहुन्छ (कलस्सी १:१५)। ईश् वरीय स्वभावको सब  पूणनता िारीररकरूपिा यिे ू

ख्रीष्टिा वास गिुनहुन्छ (कलस्सी १:१९; २:९)। त्यस कारण येिूल े यसो भन् ि सक् िुहुन्छ, एजसले िलाई र्देिेको छ, उसले 

नपतालाई र्देिेको छए (यूहन् िा १४:९)। 

(३) बाइबलको परिशे् वर कोही पनि पयु ि िसक् ि ेज्योनतिा बस् िहुुन्छ, त्यसकारण उहाैँकहाैँ पयु ि सककर्द ि 

रफूलाई बाइबलिा प्रकट गिुनहुिे परिेश् वरकहाैँ पुय ि सककर्द ि (१ नतिोर्ी ६:१६)। कुि  पनि िानिस रफ्ि  तररका, रफ्ि  

िनि अर्वा रफ्ि  बुनििा परिेश् वरकहाैँ पुय ि सक्र्द ि। व्यवस्र्ा पालि गरेर अर्वा असल कािहरू गरेर अर्वा कुि  धिन 

िािेर िानिसहरू परिशे् वरकहाैँ िानर् उनक्लजाि सक्र्द ि। 
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हािीले उहाैँसैँग व्यनिगत सतबन्ध रािोसर भिी परिेश् वर चाहिुहुन्छ। त्यसकारण उहाैँ हािीकहाैँ रउिुहुन्छ! हािील े कुि  

दकनसिको भर् याङ्खग चढेर परिेश् वरकहाैँ उक्लरे होइत तर केवल स्वयिर परिशे् वर येि ूख्रीष्टद्वारा (र ख्रीष्टको रत्िाद्वारा) 

हािी कहाैँ ओर्मलरउिुभएर िात्र हािीले परिेश् वरसैँग व्यनिगत सतबन्ध रा् ि सक्छौ ैँ। 

 

 

२. परिशे् वरल ेरफूलाई प्रकट र अनभव्यि गिुनभयो तादक िानिसहरूल ेउहाैँलाई जान् ि सक्छिर 

यद्यनप परिेश् वरको स्वभाव अर्ाह भए तापनि उहाैँल ेरफूलाई प्रकट गिुनभएको छ तादक िानिसहरूल ेउहाैँलाई जान् ि सकूिर। 

(१) परिशे् वरल ेरफूलाई सनृष्टिा प्रकट र अनभव्यि गिुनभएको छ 

रफू अनस्तत्विा छु भिी र्देिाउि परिेश् वर िानिसकहाैँ प्रकट हुिुभयो, र उहाैँ अनत िनििाली र सुव्यवनस्र्त हुिुहुन्छ 

(भजिसङ्खग्रह १९:१-७; रोिी १:१९-२०)। उहाैँ रगो र परिप्रभुको र्दतूिा उपनस्र्त हुि सक् िुहुन्छ (प्रस्र्ाि ३:२-४; 

१९:१८; व्यवस्र्ा ४:१२,२४)। 

सृनष्टले परिेश् वरको वास्तनवकता, उपनस्र्नत, िनि, सुन्र्दरता र व्यवस्र्ापिलाई प्रकट गर्दनछ। 

(२) परिशे् वरल ेरफूलाई िानिसको हृर्दयिा प्रकट गिुनभएको छ 

परिेश् वरल े गलत कुरालाई घणृा गिुनहुन्छ र सही कुरालाई प्रेि गिुनहुन्छ भिी हरेक िानिसको हृर्दयिा उहाैँको ि नतक 

व्यवस्र्ाहरू लेनिदर्दिुभएर अनि नतिीहरूलाई ती कुराहरूिा र्दोर् लगाउि वा र्दोर्िुि पािन नववेक दर्दिुभएर रफूलाई 

िानिसको सािु प्रकट गिुनभएको छ (रोिी २:१४-१५; यि या ५:२०)। 

िानिसको हृर्दयल ेपरिशे् वरसैँग ि नतक िलू्य-िान्यताहरू छिर भन् िे त्यलाई प्रकट गर्दनछ। 

(३) परिशे् वरल ेरवाजद्वारा बोल्िभुएर रफूलाई प्रकट गिुनभएको छ 

परिेश् वरले अगिविाहरूसैँग कुरा गिन केवल स्वगनर्दतूलाई िात्र पठाउिुभएि तर स्वयिर परिेश् वर रवाज सुन् ि सदकिे गरी 

िोसासैँग (प्रस्र्ाि ३:४-६; १९:१९; गन्ती ७:८९), इस्राएलीहरूको सभासैँग (व्यवस्र्ा ४:१२,३२-३६; ५:२२-२६), एनलया 

अगिविासैँग (१ राजा १९:११-१२), बनप् तस्िा दर्दि े यूहन् िासैँग (ित्ती ३:१३-१७) र येिूका तीि चेलाहरूसैँग (ित्ती 

१७:५) बोल्िुभयो। परिेश् वर पुरािो करारको िािव इनतहासिा हाम्रा पुिानहरूसैँग र सब  अगिविाहरूद्वारा धेर पटक 

नवनभन् ि तररकाले बोल् िुभयो तर ियाैँ करारको यी अनन्ति दर्दिहरूिा उहाैँ रफ्िा पुत्र येि ूख्रीष्टद्वारा हािीसैँग बोल्िुभएको 

छ (नहबू्र १:१-२)। परिेश् वरको वचिहरू बाइबलिा लेनिएका छिर (२ नतिोर्ी ३:१६)। ती वचिहरूद्वारा िात्र सब  

िानिसहरू बाैँच् ि सक्छिर (ित्ती ४:४)! 

बाइबलिा भएका वचिहरूल ेपरिेश् वरको नवचारहरू, योजिाहरू र इच्छाहरूलाई प्रकट गर्दनछिर। 

(४) परिशे् वरल ेरफ्िा कािहरूद्वारा रफूलाई प्रकट र अनभव्यि गिुनभएको छ 

परिेश् वरल े रफ्िो सृनष्ट िािव इनतहासिा जाैँच र युिद्वारा, रफ्िो िनििाली हात र फ नलएको बाहुलीद्वारा अनि उहाैँको 

िहािर र उर्देकका कािहरूद्वारा अचतिका नचन्हरू र रश् चयनकिनहरूद्वारा काि गिुनभयो (व्यवस्र्ा ४:३४)। जब परिशे् वरल े

काि गिुनहुन्छ, तब कस ल ेउहाैँको कािलाई उल्टाउि सक्र्द ि (यि या ४३:१३)! बाइबलिा उहाैँका वचिहरू िात्र होइि, तर 

उहाैँका कािहरू पनि लेनिएका छिर। 

बाइबलिा भएका कािहरूले परिेश् वरको िुनि र न्यायको कािहरू प्रकट गर्दनछ। 

(५) परिशे् वरल ेरफूलाई रूपान्तररत जीविहरूद्वारा प्रकट र अनभव्यि गिुनभएको छ 

बाइबलिा प्रकट गररएका परिेश् वरका वचिहरू र कािहरूिानर् नवश् वास गि े िानिसहरूको जीवि ती वचिहरू र 

कािहरूले पररवतनि गर्दनछ। उर्दाहरणको लानग पावलको जीविलाई हिेन सदकन्छ; नवश् वासी हुिुभन्र्दा पनहले नतिल े

इसाईहरूलाई घृणा गरेर सताउिे गर्दनर्े। अनि एक दर्दि यिेू नतिीकहाैँ र्देिा पिुनभएर नतिको हृर्दय पररवतनि गररदर्दिुभयो। 

येिूले नतिको पाप क्षिा गिुनभएर नतिलाई बचाउिुभयो। त्यसपनछ पावलको जीवि पररवतनि भयो र नतिले पणूनरूपिा ियाैँ 

जीवि नजउि र्ाले। त्यसरी पावलको जीवि पररवतनि गि े को हो त? परिेश् वरल े येि ू ख्रीष्टद्वारा िेरो जीवि पररवतनि 

गररदर्दिुभयो भिी पावलले गवाही दर्दन्छिर (१ नतिोर्ी १:१५-१६)। लािौ ैँ इसाईहरूले रफ्िो जीवि कसरी पररवतनि भयो 

भिी त्यसरी ि  गवाही दर्दन्छिर। त्यस्ता वास्तनवक इसाईहरूका पछानड वास्तनवक परिशे् वर हुिुहुन्छ। उहाैँल ेि  नतिीहरूलाई 
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रूपान्तरण गिुनभयो अनि अझ  नतिीहरूलाई रूपान्तरण गर्दैहुिुहुन्छ। जब तपाईंले वास्वनतक इसाईहरूको जीविलाई 

अवलोकि गिुनहुन्छ र नतिीहरूका गवाहीहरू सुन् िुहुन्छ, तब तपाईंले िानिसको जीवि रूपान्तरण गिुनहुिे परिशे् वर को 

हुिुहुन्छ भिी जान् ि सक् िुहुन्छ। 

इसाईहरूका रूपान्तररत जीविहरूल ेपरिशे् वरको बचाउिे उदे्दश्यलाई प्रकट गर्दनछ। 

(६) परिशे् वरल ेरफूलाई िानिस भएर रउिहुुि ेयिे ूख्रीष्टिा रफूलाई प्रकट र अनभव्यि गिुनभएको छ 

परिेश् वर रत्िा हुिुहुन्छ (यूहन् िा ४:२४), त्यसकारण उहाैँ अर्दशृ्य हुिुहुन्छ। त पनि, यिे ूख्रीष्टिा िािव िरीर धारण गिुनभएर 

परिेश् वरले र्दशृ्यरूपिा रफूलाई प्रकट र अनभव्यि गिुनभयो। रफ्िो ईश् वरीय स्वभाव ित्यागीकि परिेश् वरले िािव स्वभाव 

स्वभाव धारण गिुनभई यिेू ख्रीष्टद्वारा उहाैँ रफ्िो सृनष्ट र िािव इनतहासिा प्रवेि गिुनभयो (लूका १:२६-३७; यूहन् िा 

१:१,१४,१८; दफनलप्पी २:५-८; कलस्सी १:१५,१९; २:९)। िानिस भएपनछ यिेू ख्रीष्ट परिेश् वर बन् िुभएको होइि तर एक 

िात्र परिशे् वर येि ू ख्रीष्टिा िानिस बन् िुभयो (यूहन् िा १:१,१४)! येि ू ख्रीष्ट 'परिशे् वरको िनहिाको चिक' (परिशे् वरको 

ईश् वरत्व र ईश् वरीय गणुहरूको र्दशृ्य प्रकाि) र 'परिेश् वरको अनस्तत्वको सही प्रनतनिनध' (परिेश् वरको अर्दशृ्य अनस्तत्वको 

र्दशृ्य प्रकरटकरण) हुिुहुन्छ (नहबू्र १:१-३)। त्यस कारण यिेूल ेयसो भन् िुभयो, एजसल ेिलाई र्देिेकको छ, त्यसल े नपतालाई 

र्देिेको छ (यूहन् िा १४:९)। 

येिू ख्रीष्टले परिेश् वरको ईश् वरीय अनस्तत्व, उहाैँको व्यनित्व, चररत्र, वचिहरू र कािहरूलाई प्रकट गिुनहुन्छ। 

परिेश् वर कनहल ेपनि िानिसिा रहि सक् िुहुन् ि भिी केही िानिसहरूल ेभन्र्दछिर। तर परुािो करारल ेभन्र्दछ, एपरिप्रभुको 

र्दतू झाडीिा बनलरहकेो रगोको ज्वालाद्वारा िोिाकहाैँ र्देिा पिुनभयो ... परिशे् वरले बनलरहकेो पो्ाबाट नतिलाई एिोिा, 

ए िोिा!ए भिेर बोलाउिुभयो (प्रस्र्ाि ३:२-४)। यदर्द परिशे् वर बनलरहकेो पो्ािा रहि अर्वा वास गिन सक् िुहुन्छ भि े

पक् क  पनि उहाैँ नसि िानिसको िरीरिा वास गिन सक् िुहुन्छ! 

(७) परिशे् वरल ेरफूलाई पनवत्र रत्िािा प्रकट गिुनभयो 

'परिशे् वरको रत्िा', 'ख्रीष्टको रत्िा' अर्वा 'ख्रीष्ट हािीिा' भिेको 'पनवत्र रत्िा' हुिुहुन्छ (रोिी ८:९-१०)। येिू ख्रीष्ट 

स्वगानरोहण भएर ससहासििा नवराजिाि हुिुभएपनछ (तीि पक्षीय सृनष्टको रयािभन्र्दा बानहर) ग र-इसाई र इसाईहरूका 

हृर्दयिा काि गिन पनवत्र रत्िाको रूपिा उहाैँ पृ्वीिा फकी रउिुभयो (यूहन् िा १६:९-१०)। पनवत्र रत्िा इसाईहरूको 

हृर्दय र िरीरिा (१ कोररन्र्ी ६:१९-२०) अनि िण्डलीिा वास गिुनहुन्छ (एदफसी २:२२)। 

पनवत्र रत्िाले परिेश् वरका जिहरूको जीवििा परिेश् वरको िनििाली उपनस्र्नत प्रकट गिुनहुन्छ। 

 

 

३. बाइबलिा 'पुत्र' भन् ि ेिब्र्द 

बाइबलिा प्रयोग गररएको 'परिेश् वरको पुत्र' भन् िे वाक्यांिलाई गलत दकनसिल े बुझ्ि ुहुैँर्द ि। नहबू्र र अरबीजस्ता सेिेरटक 

भार्ाहरूिा (Semetic languages; Hebrew and Arabic) 'पुत्र' भन् ि ेिब्र्दलाई िानब्र्दक अर्वा लाक्षनणकरूपिा प्रयोग 

गररन्छ। बाइबलले तीि दकनसिका 'पुत्रहरू'बारे बताउैँछ, र नतिीहरूका नभन् ितालाई स्पष्टसैँग छुट्याउिु पछन। 

(१) िानब्र्दक अर्वा िारीरक पतु्रत्व, (२) साङ्खकेनतक अर्वा रनत्िक पुत्रत्व, र (३) पराभौनतक अर्वा तत्विास् त्रीय पुत्रत्व 

 

 

४. यिे ूख्रीष्ट परिशे् वरको िारीरक पतु्र हुिहुुन् ि 

इसाईहरूका सतबन्धिा िारीररक पतु्रत्व 

'पुत्र' भन् िे िब्र्दले बाइबलिा कनहलेकाहह िारीररक वंिलाई बुझाउैँछ; जस्त : िारीररक रिाबाबुबाट जन्िकेो छोरा। यहून् िा 

३:६ िा एिरीरल ेिरीरलाई जन्िाउैँछए भनिएको छ। िानिसहरूको कुरा गि ेहो भि ेिारीररक नपता र िारीररक िाताबाट 

िारीररक सन्तािको जन्ि हुन्छ। त्यो बच् चा रिाको कोििा गभनधारण भएपनछ िािव इनतहासिा उसको िारीररक 

पुत्रत्वको (अनस्तत्वको) सुरुवात हुन्छ। 
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ख्रीष्टको सतबन्धिा िारीररक पतु्रत्व 

तर यिेू ख्रीष्टिा त्यो कुरा लाग ुहुैँर्द ि। येिू ख्रीष्टलाई कनहल्य  जन्िाइएको अर्वा उत्पार्दि गररएको होइि। उहाैँको अनस्तत्वको 

कुि  सुरुवात छ ि! यिेू ख्रीष्ट परिेश् वरको िारीररक छोरा होइि! अरू धिनहरूले झूटो र्दाबी गरेर इसाईहरूले त्यस्तो कुरा 

नसकाउैँछिर भन् ि े गरे तापनि वास्तविा बाइबलिा 'परिशे् वरको पुत्र' भन् ि े वाक्यांिल े कनहल े पनि येिलूाई 'परिेश् वरको 

िारीररक पुत्र' भिी बुझाउैँ र्द ि। 

येिू ख्रीष्टसैँग अनद्वतीय िारीररक स्वभाव छ। उहाैँको ईश् वरीय स्वभावअिुसार येि ूख्रीष्ट अिन्तर्देनि ि  अनस्तत्विा हुिुहुन््यो 

(यूहन् िा १:१)। तर उहाैँको िािवीय स्वभावअिुसार येि ूख्रीष्ट रफ्िी िारीररक रिा, िररयिबाट निनश् चत सियिा (िािव 

इनतहासिा) जन्ििुभयो (यूहन् िा १:१४)। यहाैँ स्िरणयोयय कुरा के छ भिे उहाैँको िािवीय स्वभाव रफ्िो व धानिक नपता, 

योसेफबाट प्राप् त भएको नर्एि तर त्यो त पनवत्र रत्िाको सावनभौिपूणन काि नर्यो (लूका १:३५)। संसारको सब  

िानिसहरूका िारीररक नपता छिर तर यिेूको िारीररक नपता हुिुहुन् ि। िािव इनतहासिा सब ले पाप गरेका छिर तर यिे ू

पूणनरूपिा पापरनहत हुिुहुन्छ (२ कोररन्र्ी ५:२१; नहबू्र ४:१५)! 

परिेश् वर नपता अर्वा परिेश् वरको रत्िाको भौनतक िरीर छ ि। यिेूको भौनतक िरीरलाई हािी 'परिशे् वरको भौनतक 

िरीर' भन्र्द िौ ैँ, दकिभि ेपरिेश् वरसैँग भौनतक िरीर हुैँर्द ि। त्यस गरी परुुर् र िनहलाबीचको सतबन्धझ ैँ परिेश् वरल ेिारीररक 

सतबन्ध रा् िुहुन् ि। पनवत्र रत्िाको पनि भौनतक िरीर हुैँर्द ि दकिभिे उहाैँ रत्िा हुिुहुन्छ। उहाैँले कन्या िररयिनभत्र येिूको 

भौनतक िरीर सृनष्ट गिुनभयो (लूका १:३५)। तर िररयिलाई हािी 'परिशे् वरकी रिा' भन्र्द िौ ैँ दकिभिे नतिी येिू ख्रीष्टको 

िािवीय स्वभावको िात्र रिा नर्इिर। 

येिू ख्रीष्टल ेनिनश् चत सियको निनतत िािव स्वभाव धारण गिुनभयो। अिन्तर्देनि ि  येिू ख्रीष्ट परिेश् वर हुिुहुन्छ। अिन्तर्देनि 

ि  यिे ू ख्रीष्ट ईश् वरीय स्वभाव भएको 'परिेश् वरको पुत्र' हुिहुुन्छ। तर निनश् चत सियको निनतत िािव इनतहासिा िािव 

स्वभाव धारण गरी कन्या िररयिद्वारा िािव िरीरिा उहाैँ सृनष्ट गररएको संसार र िािव इनतहासिा प्रवेि गिुनभयो। उहाैँ 

िािव स्वभाविा हुैँर्दा िात्र रफ्िा जिहरूको पापको पश् चाताप गिन यिेू कू्रसिा ििुनभयो। त्यस गरी उहाैँ िािव स्वभाविा 

हुैँर्दा िात्र हाम्रो रूपान्तररत जीविलाई पक् का गिन र हािी िारीररकरूपिा ििुनभन्र्दा पनहल ेउहाैँ िृत्युबाट बौरी उनुिुभयो, र 

त्यही कुराले हािी िारीररकरूपिा िरेपनछ हाम्रो िरीर पनि पिुरुत्र्ाि हुन्छ भन् िे त्यलाई पक् का गर्दनछ।  

येिू ख्रीष्टको ईश् वरीय र िािवीय स्वभावबीचको सतबन्ध िानिसहरूका लानग रहस्य ि  रनहरहिेछ। उहाैँ पूणनरूपिा अनद्वतीय 

हुिुहुन्छ: उहाैँ िािव स्वभाव नलिे परिेश् वर हुिुहुन्छ (यि या ९:६)। िािव इनतहासिा येिू ख्रीष्टबाहके अरू कोही इतिािुएल 

(परिशे् वर हािीसैँग) छ ि (ित्ती १:२३)। 

 

 

५. यिे ूख्रीष्ट परिशे् वरको रनत्िक पुत्र हुिहुुन् ि 

इसाईहरूको सतबन्धिा रनत्िक पतु्रत्व 

'पुत्र' भन् िे िब्र्दले बाइबलिा कनहलेकाहह रनत्िक वंि अर्वा रनत्िक पुत्रलाई बुझाउैँछ। यूहन् िा ३:६ ले एरत्िाल े

रत्िालाई जन्िाउैँछए भन्र्दछ। बाइबलले िारीररक पुत्र र रनत्िक पुत्रबीचको नभन् ितालाई स्पष्ट पार्दनछ। 

फेरर ियाैँ गरी जन्िेपनछ इसाई परिशे् वरको रनत्िक सन्ताि बन्र्दछ। फेरर जन्ििुभन्र्दा पनहले कुि  व्यनि पृ्वीिा उसको 

िारीररक रिाबुबाको िारीररक सन्ताि िात्र हुन्छ। तर पनवत्र रत्िाद्वारा उसको फेरर जन्ि भएपनछ ऊ स्वगनिा 

परिेश् वरको रनत्िक सन्ताि बन्र्दछ (यूहन् िा १:१२-१३)। उसको रत्िा पनहल ेिरेको नर्यो (एदफसी २:१-३), अब त्यो 

जीनवत पाररएको छ (एदफसी २:४-५)। येिू ख्रीष्टिा नवश् वास गरेपनछ पनवत्र रत्िाद्वारा उसल ेियाैँ जन्ि पाउैँछ (यहून् िा 

३:३-८)! यसरी फेरर जन्िेपनछ ऊ परिेश् वरको रनत्िक सन्ताि बन्र्दछ (यूहन् िा १:१२-१३)। 

इसाई यो संसारको सृनष्टभन्र्दा पनहल े ि  परिेश् वरल े अपिाउिुभएको रनत्िक सन्ताि हुिको निनतत परिेश् वरद्वारा 

पूवननिधानररत भइसकेको हुन्छ। जब ऊ परिेश् वरको रत्िाद्वारा ियाैँ गरी जनन्िन्छ (रोिी ८:१५), तब िात्र ऊ वास्तविा 

परिेश् वरको रनत्िक सन्ताि हुिको निनतत स्वीकाररन्छ (एदफसी १:५)। अनि जब ऊ यो सांसाररक िरणिील िरीरबाट िुि 

हुन्छ, तब ऊ परिशे् वरको रनत्िक सन्तािको पणून रिन्र्दिा प्रवेि गिेछ (रोिी ८:२३)। 
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इसाईले रनत्िक स्वभाव प्राप् त गछन, र त्यसल ेकेही इश् वरीय नविेर्ताहरू बाैँ्र्दछ। जसरी इसाईिा िारीररक स्वभाव रफ्िो 

िारीररक रिाबुबाबाट रउैँछ, त्यसरी ि  उसको रनत्िक स्वभाव परिेश् वर र पनवत्र रत्िाबाट रउैँछ। इसाईले ईश् वरीय 

स्वभाव प्राप् त िगरेको बेलािा, परिशे् वरबाट उसल ेत्यस्ता रनत्िक स्वभाव प्राप् त गछन, जसिा केही ईश् वरीय नविेर्ताहरू 

हुन्छिर; जस्त : ञाकाि, ईश् वरभनि र प्रेि (२ पतु्रस १:३-९)। अब उसको रनत्िक स्वभाव र्दोर्, लाज, िनि, पाप र नविासको 

र्दासत्विा हुैँर्द ि तर त्यो येि ूख्रीष्टको सिािता झि बढ्ता गरी बढ्र्द जाि स्वतन्त्र भएको हुन्छ। अनि अब उप्रान्त उसको 

रनत्िक स्वभाव र्दषु्टको र्दासत्विुनि रहैँर्द ि; र उसले र्दषु्टको योजिाअिुसार जबरजस्ती त्यसको काि गिुन पर्दैि (२ नतिोर्ी 

२:२६)। ऊ त परिेश् वरको सन्ताि भएको छ, र अब उसले परिेश् वरको िजरिा जे सही छ त्यही गछन र त्यसको सार्  

परिेश् वर र रफ्िो भाइलाई उसले प्रेि गछन (१ यूहन् िा ३:१०)। 

इसाईको रनत्िक पुत्रत्वको इनतहासिा सुरुवात छ। ियाैँ गरी जन्िेपनछ उसको रनत्िक पुत्रत्व सुरु हुैँर्दछ। 

ख्रीष्टको सतबन्धिा रनत्िक पतु्रत्व 

तर यिेू ख्रीष्टिा यो कुरा लाग ुहुैँर्द ि। येिू ख्रीष्ट कनहल्य  ियाैँ गरी र्दोस्रोपटक जन्ििुभएि! उहाैँको पुत्रत्वको सुरुवात छ ि! येि ू

ख्रीष्ट परिशे् वरको रनत्िक पुत्र होइि। उहाैँ परिशे् वरको धिन पतु्र पनि होइि। 

येिू ख्रीष्टसैँग ईश् वरीय स्वभाव अिन्तर्देनि अिन्तसति ि  रनहरएको छ। अिन्तर्देनि ि  उहाैँको स्वभाव अर्वा साैँचो नचिारी 

परिेश् वरको पुत्र हो। अिन्तर्देनि ि  उहाैँसैँग ईश् वरीय स्वभाव छ! इसाईले जस्तो गरी ियाैँ जन्ि पाएपनछ उहाैँल ेरनत्िक 

स्वभाव धारण गिुनभएको होइि, उहाैँसैँग त अिन्तर्देनि अिन्तसति  ईश् वरीय (रनत्िक) स्वभाव रनहरएको छ। अिन्तर्देनि ि  

उहाैँ परिशे् वरको पुत्र हुिुहुन्छ, दकिभि े उहाैँसैँग परिशे् वरको जस्त  अनत िहत्वपूणन ईश् वरीय स्वभाव छ। उहाैँल े िािव 

स्वभाव धारण गिुनभन्र्दा पनहलरे्देनि ि  उहाैँ परिेश् वरको पुत्र हुिुहुन्छ (भजिसङ्खग्रह २:६-७; यहून् िा ३:१६)। 

यिे ू ख्रीष्ट अिन्तर्देनि अिन्तसति  परिशे् वरको पतु्र हुिहुुन्छ। येिू ख्रीष्ट यो संसारिा िािव स्वभाव नलएर जन्ििुहुैँर्दा 

परिेश् वरको पुत्र हुिुभएको होइि तर उहाैँ परिशे् वरको अिन्त पुत्र हुिुभएकोल ेकन्या िररयििा उहाैँल ेिािव िरीर धारण 

गरी िािव इनतहासिा िािव स्वभाव नलिुभयो (लूका १:२६-३७)। उहाैँल ेिािव स्वभाव नलएपनछ पनि परिेश् वरको पुत्र ि  

हुिुहुन्छ, दकिभिे उहाैँल ेपािीको बनप् तस्िा नलिुहुैँर्दा परिेश् वले एनतिी िरेा पुत्र भएका छौए भन् िुभएि तर एनतिी िरेा पुत्र 

हुिर, जससैँग ि अनत प्रसन् ि छुए भन् िुभयो (िकून स १:११)। त्यस  गरी रफू परिशे् वरको पतु्र हुैँ भिी स्वयिर येिूल ेघोर्णा 

गिुनहुन्छ (ित्ती ११:२७: २१:३७-३९; २७:४३)। प्रेररत यूहन् िाले पनि उहाैँ परिेश् वरको पतु्र हुिहुुन्छ भन्र्दछिर (यहून् िा 

३:३५-३६; ५:१९-३०) र त्यस गरी प्रेररत पावलले पनि उहाैँ परिेश् वरको पुत्र हुिुहुन्छ भिी भन्र्दछिर (रोिी १:३-४,९; 

५:१०; ८:३)। 

यिे ूख्रीष्ट अर्दशृ्य परिशे् वरको र्दशृ्य प्रनतरूप हुिहुुन्छ। यिे ूख्रीष्ट अिन्तर्देनि अिन्तसति परिेश् वरको पुत्र हुिुहुन्छ तर सिय 

रएपनछ उहाैँले रफ्िो ईश् वरीय स्वभाव िानिसिा प्रकट गिुनहुन्छ। उहाैँ परिेश् वरको िनहिाको(परिेश् वरको िहत्वपूणन 

ईश् वरीय गणुहरूको) र्दशृ्य चिक हुिुहुन्छ अनि उहाैँ परिेश् वरको अर्दशृ्य ईश् वरीय अनस्तत्वको र्दशृ्य छाप (प्रभाव, 

प्रनतनिनधत्व) हुिुहुन्छ (कलस्सी १:१५,१९; २:९; नहबू्र १:३)। एनपताको सार्िा हुिुहुिे एक िात्र पुत्रले उहाैँलाई प्रकट 

गिुनभएको छ (परिशे् वरलाई अनभव्यि र व्या्या गिुनभएको छ)ए (यूहन् िा १:१८; िती ११:२७ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। 

यिे ू ख्रीष्ट परिशे् वरको रत्िा हुिहुुन्छ। येिू ख्रीष्ट परिशे् वरको रत्िा हुिुहुन्छ भन् ि े बारेिा धिनिास् त्रको अरू िण्डहरूल े

भिेको कुराहरूिा ध्याि दर्दिुहोसर। येिू ख्रीष्ट परिेश् वरको रत्िा हुिुहुन्छ, जसले िािव स्वभाव (िािव अवतार) धारण 

गिुनभन्र्दा पनहले पुरािो करारको सियिा अगिविाहरूद्वारा बोल्िुभयो (१ पतु्रस १:१०-१२; २ पतु्रस १:१९-२१)। यिे ू

ख्रीष्ट परिेश् वरको रत्िा हुिुहुन्छ, जसले रफ्िो िािव अवतारिा कन्या िररयिद्वारा िािव िरीर धारण गिुनभयो (लकूा 

१:२६-३७)। येिू ख्रीष्ट परिेश् वरको रत्िा हुिुहुन्छ जसले पृ् वीिा रफ्िो सेवकाइ गिुनहुैँर्दा िानिसहरूलाई बचाउिुभयो, 

निको पािुनभयो र छुटकारा दर्दिुभयो (लूका ४:१८-१९)। र येिू ख्रीष्ट परिेश् वरको रत्िा हुिुहुन्छ, जसले स्वगनिा रफ्िो 

सेवकाइ गिुनहुन्छ: अनवश् वासीहरूल े बाइबल बुझ्ि कोनसस गर्दान उहाैँल े नतिीहरूको रैँिा, सिझ र हृर्दयलाई ढाक् िे पर्दान 

हटाइदर्दिुहुन्छ (२ कोररन्र्ी ३:१४-१८) अनि पेनन्तकोसपनछ उहाैँ नवश् वासीहरूिा वास गिुनहुन्छ (रोिी ८:९-१०; गलाती 

४:६-७)! 

यिे ूख्रीष्ट परिशे् वरको वचि हुिहुुन्छ। येिू ख्रीष्ट परिशे् वरको वचि हुिुहुन्छ भिी धिनिास् त्रको अरू िण्डहरूल ेभिेको कुरािा 

ध्याि दर्दिुहोसर। यिेू ख्रीष्ट परिेश् वरको वचि हुिुहुन्छ, जो अिन्तर्देनि ि  परिेश् वर हुिुहुन्छ (यूहन् िा १:१)। हरेक कुराको 

सृनष्टकतान उहाैँ ि  हुिुहुन्छ (यूहन् िा १:३; उत्पनत्त १:१-३; भजिसङ्खग्रह ३३:६)। उहाैँ परिशे् वरको वचि हुिुहुन्छ, जसले िािव 
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इनतहासको नविेर् कालिण्डिा िािव स्वभाव धारण गिुनभयो (यूहन् िा १:१४,१८)। उहाैँ परिेश् वरको वचि हुिहुन्छ, जो 

िािव इनतहासिा परिेश् वर र परिेश् वरको इच्छाको अनन्ति प्रकािको अनन्ति वचि हुिुहुन्छ। यिे ूख्रीष्टभन्र्दा पछानड अरू 

अगिविाहरूद्वारा कुि  प्रकाि रउिेछ ि (नहबू्र १:१-२)! अनि उहाैँ परिेश् वरको वचि हुिुहुन्छ, र उहाैँसैँग िािव इनतहासिा 

अनन्ति न्यायिा सब  िानिसहरूको निनतत अनन्ति वचि हुिछे (प्रकाि १९:१३-१६)। 

 

 

६.यिे ूख्रीष्ट परिशे् वरको साङ्खकेनतक पतु्र हुिहुुन् ि 

इसाईहरूको सतबन्धिा साङ्खकेनतक पतु्रत्व 

बाइबलिा 'पुत्र' भन् िे िब्र्दको कनहलेकाहह साङ्खकेनतक अर्न हुन्छ; जस्त : साङ्खकेनतक पुत्र। यो 'पुत्र' भन् िे िब्र्दल े नविेर् 

अवस्र्ािा कुि  र्ोकले कुि  व्यनिलाई जिाउैँछ, जसले केही कुरालाई िनजक ल्याउैँछ, जसले कुि  र्ोकको अनद्वतीय 

नविेर्तालाई बुझाउैँछ। उर्दाहरणको लानग लूका १६:८ िा भएको 'ज्योनतको सन्ताि' भन् िे वाक्यांिलाई नलि सदकन्छ। 

त्यसले ज्योनत हुिुहुि े यिे ूख्रीष्टसैँगको िनजकको सतबन्धिा रहि े इसाईलाई बुझाउैँछ र उसैँग ज्योनतजस्त  हुिुहुि ेख्रीष्टको 

अद्वीतीय नविेर्ताहरू हुन्छिर; जस्त : उहाैँको पनवत्रता, धार्मिकता, र्दया, प्रेि, बुनि, िुिता रदर्द। जेजस्तो भए तापनि 

ज्योनतजस्त  हुिे इसाईको साङ्खकेनत पुत्रत्व (अनस्तत्व) उसले ियाैँ जन्ि पाएपनछ यो संसारको इनतहासिा सुरु हुैँर्दछ र ऊ 

ज्योनतको नविेर्तािा नजउि अनघ बढ्र्द जान्छ (ित्ती ५:१४)। 

ख्रीष्टको सतबन्धिा साङ्खकेनतक पतु्रत्व 

तर येिू ख्रीष्टको िानिलािा यो कुरा लागु हुैँर्द ि। परिशे् वरको पुत्र हुिुहुिे येिू ख्रीष्टको पुत्रत्व कनहले पनि सािान्यरूपिा 

साङ्खकेनतक हुैँर्द ि! 

येिू ख्रीष्ट परिशे् वरको प्रनतनिनधत्व गिे सङ्खकेत हुिुहुन् ि तर उहाैँ त स्वयिर परिशे् वर हुिुहुन्छ। उहाैँ सािान्यरूपिा 

परिेश् वरसैँग िनजकको सतबन्धिा िडा हुिुहुन् ि अर्वा उहाैँसैँग साधारणरूपिा परिेश् वरका रनत्िक नविेर्ताहरू रहकेो 

हुैँर्द ि। उहाैँ त परिेश् वर ि  हुिुहुन्छ! उहाैँ ज्योनतको सङ्खकेत हुिहुुन् ि तर स्वयिर ज्योनत हुिुहुन्छ (यूहन् िा १:४-९; ८:१२)! उहाैँ 

केवल परिेश् वरजस्त  सङ्खकेत हुिुहुन् ि तर वास्तविा स्वयिर परिेश् वर ि  हुिुहुन्छ (रोिी ९:५; कलस्सी २:९; तीतस २:१३; 

नहबू्र १:३; २:८-९; १ यूहन् िा ५:२०)! 

येिू ख्रीष्टको कुि  सुरुवात र कुि  अन्त छ ि। नवगतको इनतहासिा कुि  ठाउैँिा येिू ख्रीष्ट वास्तनवकतािा बर्दनलिुभएि दकिभि े

उहाैँ अिन्तर्देनि ि  वानस्वक हुिहुुन्छ (यूहन् िा १:१)! उहाैँको ईश् वरीय पुत्रत्वको (वास्तनवकताको) कुि  सुरुवात छ ि र त्यसको 

अन्त पनि छ ि (प्रकाि १:८; २:८: २२:१२-१३)! 

येिू ख्रीष्ट परिेश् वरको साङ्खकेनतक पुत्र होइि। 'परिेश् वरको' भन् िे वाक्यांिलाई नविेर् अवस्र्ािा िानब्र्दकरूपिा होइि तर 

साङ्खकेनतकरूपिा बझ्िुपछन। 'परिेश् वरको हात' र 'परिेश् वरको काि' (यि या ५९:१-२) भन् िे वाक्यांिहरूले िानब्र्दकरूपिा 

परिेश् वरको िारीररक हात र काि छ भिी बुझाउैँ र्द ि तर परिेश् वरल ेप्रार्निाहरू साैँच् च  सुन् िहुुन्छ र साैँच् च  ि  िानिसहरूलाई 

बचाउिुहुन्छ भिेर बुझ्िुपछन। २ इनतहास १६:९ िा भएको 'परिशे् वरको रैँिा' भन् िे वाक्यांिले परिेश् वरको िारीररक 

रैँिालाई बुझाउैँ र्द ि तर उहाैँल ेहरेक व्यनि र हरेक र्ोक र्दे् िुहुन्छ भिेर बुझाउैँछ (नहबू्र ४:१३)। त पनि, 'परिेश् वरको पुत्र' 

भन् िे वाक्यांिले यिेू ख्रीष्ट परिेश् वरको साङ्खकेनतक पुत्र हो भिी बुझाउैँ र्द ि बरु त्यसको सट्टािा उहाैँ वास्तनवकरूपिा 

परिेश् वरको अलौदकक पुत्र हुिहुुन्छ भिी बुझाउैँछ। 

 

 

७. यिे ूख्रीष्टको ितृ्य ुर पिुरुत्र्ािपनछ पनि उहाैँलाई परिेश् वरको पतु्रको रूपिा नियिु र स्वीकार गररयो 

(१) पनहलो रगििभन्र्दा पनहल ेयिे ूख्रीष्ट परिशे् वरको पतु्र हुिहुुन्छ 

पुरािो करारका अगिविाहरूद्वारा परिशे् वरले यिेू ख्रीष्टको बारेिा यसो भन् िुभयो, एि नतिका नपता हुिछुे र नतिी िेरा पतु्र 

हुिेछिरए (२ ििूएल ७:१४; नहबू्र १:५ि)। २ ििूएल ७:१२-१६ को लेिकल ेर्दाऊर्दको छोराको बारेिा बोल्र्दा, १ इनतहास 

१७:११-१४ को लेिकल ेती िब्र्दहरू र्दाऊर्दका छोराहरूिध्ये एकजिािा परूा हुिछेिर भिी बताए, र एक जिािा िात्र ती 

िब्र्दहरू परूा हुि सक््यो! एत् यसको ससहासि सर्दासवनर्दाको निनत त नस् र्र रहिछेए (१ इनतहास १७:१४)। गनब्रएल स्वगनर्दतूले 

िररयिलाई भिेका िब्र्दहरूअिुसार यो अगिवाणी यिेू ख्रीष्टिा पूरा हुिछे भिी पकर   का भयो: एपरिप्रभु परिशे् वरले उहाैँलाई 
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उहाैँका पुिान र्दाऊर्दको ससहासि दर्दिुहुिछे। उहाैँल ेयाकूबको वंििानर् सर्दासवनर्द  राज् य गिुनहुिेछ, र उहाैँको राज् यको अन् त् य 

हुिेछ िए (लूका १:३२ि-३३)। 

(२) उहाैँको जन्िको घोर्णा हुर्दा यिे ूख्रीष्ट परिशे् वरको पतु्र हुिहुुन्छ 

येि ूख्रीष्टको जन्िको सुचिा कर्दर्दा गनब्रएल स्वगनर्दतूले िररयिलाई यसो भन्यो, एउहाैँ िहािर  हुिुहुिेछ, र परिप्रधािका पुत्र 

कहलाइिुहुिछेए (लूका १:३२क)। उहाैँले स्वगनिा रफ्िो ससहासििा यो र्दजान प्राप् त गिुनहुन््यो (लूका १:३२ि-३३)। उहाैँको 

ससहासििा यो कुरा िािव इनतहासिा स्पष्ट भयो, दक पणून ईश् वरीय िनििा यिेू ख्रीष्ट परिेश् वरको पुत्र हुिुहुन्छ। 

(३) पािीको बनप् तस्िा नलिहुुैँर्दा यिे ूख्रीष्ट परिशे् वरको पतु्र हुिहुुन्छ 

बनप् तस्िा दर्दि ेयूहन् िाद्वारा येिलू ेपािीको बनप् तस्िा नलिुहुैँर्दा स्वगनबाट रएको परिेश् वरको वचिल ेयसो भन्यो, एनतिी िेरा 

नप्रय पुत्र हौ, नतिीसैँग ि अनत प्रसन् ि छुए (िकून स १:११)। 

(४) ितृ्यबुाट पिुरुत्र्ाि हुिभुन्र्दा पनहल ेर पछानड यिे ूख्रीष्ट परिशे् वरको पतु्र हुिहुुन्छ 

पावलल े'परिशे् वरको पुत्रको नवर्यको सुसिाचार'को बारेिा बताउैँछिर (रोिी १:१-३क)। नतिल ेपरिेश् वरको पुत्रको िािव 

स्वभावको कुरा गर्दनछिर र 'िरीरअिुसार' यिे ू र 'रत्िाअिुसार' येिूबीचको फरक र्देिाउैँछिर (रोिी १:३ि-४)। र्दाऊर्दको 

वंिबाट जन्ि नलिुभएपनछ यिेूको िरीर अर्वा िािव स्वभावलाई 'किजोरी'ल े नचत्रण गरेको नर्यो: उहाैँ र्ाक् िुभयो, 

भोकाउिुभयो अनि नतिानउिुभयो। उहाैँले नचन्ता-दफक्री र परीक्षा अिुभव गिुनभयो दकिभि े त्यनतबेला उहाैँसैँग िरणिील 

िािव िरीर नर्यो। िृत्युबाट पुिरुत्र्ाि हुिुभएपनछ येिूको िािव स्वभाव पनवत्र रत्िाको िनिल ेगर्दान 'िनि'ल े नचत्रण 

गरेको नर्यो: पिुरुत्र्ाि भएको उहाैँको िरीर प्राकृनतक व्यवस्र्ाहरूको नियन्त्रणिा नर्एि तर त्यसलाई पूणनरूपिा पनवत्र 

रत्िाल े नियन्त्रण गरेको नर्यो। उहाैँल े नचहाििा कात्रो र चट्टािलाई पार गिुनभयो त्यस गरी उहाैँ बन्र्द ढोका पार गरेर 

घरनभत्र नछिुनभयो। त्यनतबेला उहाैँ र्देिा पिन पनि सक् िुहुन््यो अनि अलप हुि पनि सक् िुहुन््यो। अन्तिा, उहाैँ स्वगनिा 

उचानलिुभयो र परिेश् वरको र्दानहिे हातपरट्ट नवराजिाि हुिुभयो। 

एयेिू ख्रीष् ट हाम्रा प्रभु िरेकाहरूबाट पुिरुत् र्ाि हुिुभएर पनवत्रताको रत् िाअिुसार िनििा परिेश् वरका पुत्र ठहररिुभयो 

(रोिी १:४)ए भन् िे िब्र्दहरूको अर्न पुिरुत्र्ाि हुिुभएपनछ िात्र उहाैँ परिेश् वरको पुत्र बन् िु भयो भन् िे होइि। दकिभिे येि ू

ख्रीष्ट अिन्तर्देनि ि  परिशे् वर हुिुहुन्छ। यहाैँ 'िनििा' भन् िे िब्र्दिा जोर दर्दएको छ, जसको अर्न उहाैँलाई िनि पनहर् याइयो 

भन् िे हुन्छ। उहाैँको जन्िपनछ उहाैँको िनहिािा उहाैँको सब  िनि लुकाइएको नर्यो, जसले गर्दान हािीले त्यसलाई र्दे्  ि 

सकेिौ ैँ। तर िृत्युपनछ उहाैँको पुिरुत्र्ािपश् चातर येि ूख्रीष्टलाई स्वगन र पृ्वीिा सब  िनि पनहर् याएर परिेश् वरको पुत्र भिी 

घोर्णा गररयो (नियुि गररयो, निणनय गररयो) (ित्ती २८:१८; यूहन् िा १३:३; एदफसी १:२०-२२) अनि केही नविेर् कुराल े

उहाैँको पुिरुत्र्ािभन्र्दा पनहलकेो िािवीय अवस्र्ालाई उनछन्यो। यद्यनप येि ू ख्रीष्ट (पराभौनतक, तत्विास् त्रीय र अिन्त 

अर्निा) अिन्तर्देनि ि  परिशे् वरको पुत्र हुि ुभए तापनि उहाैँले रफ्िो पुिरुत्र्ाि, स्वगानरोहण र ससहासििा नवराजिािपनछ 

स्वगन र पृ्वीिा र हाम्रो िािव इनतहासिा पूणन सावनभौि िनि अभ्यास गिन सुरु गिुनहुन्छ। िृत्य ुर पिरुत्र्ाििा उहाैँल ेरफ्िो 

पूणन रञाकाकाररता प्रिानणत गिुनभएपनछ िात्र इसाई िण्डली सारा संसारिा फ नलि र्ाल्यो (यहून् िा १२:३१-३२; रोिी १:५; 

१६:२५-२६)। 

 (५) स्वगनको ससहासििा नवराजिाि हुैँर्दा यिे ूख्रीष्ट परिशे् वरको पतु्र हुिहुुन्छ 

नहबू्रहरूलाई लेनिएको पत्रिा परिेश् वरल ेभन् िुहुन्छ: एनतिी िेरा पुत्र हौ; रज ि नतम्रो नपता भएको  छुए (िानब्र्दक अर्न: 

एरज ि ले नतिीलाई जन्िाएको छुए) (भजिसङ्खग्रह २:७: नहबू्र १:५क)। यद्यनप स्वगनर्दतूहरूलाई सािुनहकरूपिा 'परिेश् वरका 

पुत्रहरू' (Hebrew: bene ha-Elohim, उत्पनत्त ६:२,४; अय् यबू १:६; २:१) भिरे सतबोधि गिन सदकि े भए तापनि, कुि  

स्वगनर्दतूलाई कनहल्य  'परिशे् वरको पुत्र' भनिएको छ ि - यो वाक्यांिले उहाैँलाई अलग अनि रोनजएको प्रनतष्ठा कर्दर्दछ। भजि 

२:७क-९ स्पष्टरूपिा यहूर्दाको राजालाई अनभर्ेक गिँरर्दा प्रयोग गररएको उपासिाबाट सुरु भएको नर्यो तर सतपूणन भजि २ 

िा उल्लेनित अगिवाणी िनसह-राजाको बारेिा छ, जि ु र्दाऊर्दको वंिबाट रउिेवाला हुिुहुन््यो (यर्मिया २३:५-६; 

इजदकएल ३७:२४-२८)। ियाैँ करारल ेभजि २ लाई िनसही भजि िान्र्दछ (प्रेररत ४:२५-२६; १३:३३)। भजि २ भिेको 

िनसहले (परिशे् वरको अनभनर्ि जिले) रफ्िो भरोसाको रधारिा पृ्वीका राजाहरू र संसारको िनिहरू उहाैँको 

नवरुििा जतिा हुैँर्दािेरर भन् िभुएको िब्र्दहरू हुिर (भजि २:२)। 
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एरज ि ले नतिीलाई जन्िाएको छुए भन् िे परिेश् वरका िब्र्दहरूका अर्न उहाैँको जन्ििा येिू ख्रीष्ट परिेश् वरको पुत्र बन् िुभएको 

होइि! नहबू्र १ अध्यायको सन्र्दभनलाई हिे े हो भिे 'रज' भन् िे िब्र्दल े येि ू ख्रीष्टलाई उच् च पारेर ससहासििा बसालेको 

कुरालाई जोर दर्दन्छ (भजि ११०:४; नहबू्र १:१३)। तसर्न, उहाैँको पुिरुत्र्ाििा, स्वगानरोहणिा र ससहासििा नवराजिाि 

हुैँर्दा येिू ख्रीष्टले राजकीय प्रनतष्ठािा 'परिेश् वरको पुत्र' भन् िे ओहोर्दा प्राप् त गिुनभयो। यो ओहोर्दा पृ्वीका सब  िानिसहरूभन्र्दा 

(प्रेररत २:३६; दफनलप्पी २:९-११) र स्वगनका सब  र्दतूहरूभन्र्दा (नहबू्र १:३-५) उच् च हो। 'परिेश् वरको पुत्र' भन् ि ेर्दजानल ेउहाैँ 

वास्तविा को हुिुहुन्छ अनि उहाैँको पुिरुत्र्ाि, स्वगनरोहण र ससहासििा नवराजिाि हुिको निनतत उहाैँ स्वीकाररिुभएको छ 

भन् िे कुरालाई बुझाउैँछ। उहाैँ अलौदकक पराभौनतकी (metaphysical), तत्विास् त्रीय (ontological), नत्रएकत्व (trinitarian) 

र अिन्त (eternal) धारणाअिसुार उहाैँ परिशे् वरको पुत्र हुिुहुन्छ। 

 

 

८. यिे ूख्रीष्ट अलौदकक पराभौनतक, तत्विास् त्र, नत्रएकत्व र अिन्त धारणाअिसुार परिशे् वरको पतु्र हुिहुुन्छ 

बाइबलको परिशे् वर तत्विास् त्रको धारणाअिसुार यिे ूख्रीष्टको नपता हुिहुुन्छ 

'तत्विास् त्र' भिेको तत्वहरूको अनस्तत्वको नसिान्त हो। परिेश् वर नपता र परिेश् वर पुत्रसैँग अिन्तर्देनि उही ईश् वरीय 

अनस्तत्व र उही ईश् वरीय स्वभाव रहीरएको छ। परिेश् वर नपता र परिशे् वर पुत्रबीचको सतबन्ध कनहल े पनि िारीररक 

सतबन्ध हुैँर्द ि तर इसाईहरूल ेयसरी नसकाउैँछिर भिी केही धिनहरूल ेझूटो ररोप लगाउैँछिर। यो सध ैँ अलौदकक पराभौनतक, 

तत्विास् त्रीय, नत्रएकत्व र अिन्त अवधारणाअिुसार रन्तररक सतबन्ध हो। 

बाइबलको परिेश् वर भिेको एपरिेश् वर र हाम्रो प्रभु यिेू ख्रीष्टको नपताए हुिुहुन्छ (१ कोररन्र्ी १:३; एदफसी १:३)। येिू ख्रीष्ट 

'परिशे् वरको पुत्र', 'अनत नप्रय' र 'जोसैँग परिेश् वर अनत प्रसन् ि हुिुहुन्छ' (ित्ती ३:१७:१७:५)। उहाैँ परिेश् वरको एक िात्र पतु्र 

हुिुहुन्छ (यूहन् िा १:१८: ३:१६)। उहाैँ परिेश् वरको रफ्ि  पुत्र हुिुहुन्छ (रोिी ८:३२)। उहाैँ परिेश् वरको अिन्त पुत्र हुिुहुन्छ 

(यूहन् िा १७:५,२४)। संसारका अरू सब  धिनहरूको सब  र्देवताहरू अलौदकक पराभौनतक, तत्विास् त्रीय, नत्रएकत्व र अिन्तको 

अवधारणाअिुसार 'येि ूख्रीष्टको नपता' होइििर; त्यस ले नतिीहरू परिेश् वर होइििर! बाइबलको परिेश् वरसैँग नतिीहरूको कुि  

सिािता, सतबन्ध अर्वा निल्िे कुरा केही छ ि!। पुरािो करारल ेयेि ूख्रीष्टलाई 'िनििाली परिशे् वर' र 'अिन्तका नपता' 

भन्र्दछ (यि या ९:६; १०:२०-२१ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। अनि ियाैँ करारिा यिेूल,े 'परिेश् वर नपता' र 'परिेश् वर पुत्र' एक  

हुिुहुन्छ भिेर नसकाउिुहुन्छ (यहून् िा १०:३०)। 

इसाई िण्डलीले एक परिशे् वरिानर् नवश् वास गछन र त्यसलाई स्वीकार गछन, जोसैँग एक ईश् वरीय अनस्तत्व र स्वभाव छ, 

जसले िािव इनतहासिा रफ्िो सृनष्टिा रफ लाई परिशे् वर नपता, परिशे् वर पुत्र र परिशे् वर पनवत्र रत्िाको व्यनित्वहरूिा 

प्रकट गिुनभएको छ (ित्ती २८:१९)। 

बाइबलको परिशे् वर तत्विास् त्रीय धारणाअिसुार होइि तर रनत्िक धारणाअिसुार इसाईहरूका नपता हुिहुुन्छ 

इसाईहरू कुि  पनि हालतिा 'परिेश् वर' होइििर र कनहल्य  'परिेश् वर' हुैँर्द ििर तर सध ैँ परिेश् वरका सृनष्टहरू भइरहिछेिर। 

परिेश् वरिा नवश् वास गिुनभन्र्दा पनहले नतिीहरू बाइबलको परिेश् वरको सतु्रहरू नर्ए (रोिी ५:१०)। तर यिेू ख्रीष्टिा 

नवश् वास गिन सुरु गरेपनछ नतिीहरू परिशे् वरका रनत्िक छोराछोरीहरू भए (एदफसी १:५) अर्वा नतिीहरू परिशे् वरका 

रनत्िक सन्ताि भए (यूहन् िा १:१२-१३)। परिेश् वरका रनत्िक सन्ताि भएका हुिाले नतिीहरूले बाइबलको परिेश् वरको 

रनत्िक नविेर्ताहरू अझ बढी प्राप् त गर्दैजान्छिर (एदफसी ४:२४; २ पत्रस १:४; १ यूहन् िा ३:१-३)। 

बाइबलको परिशे् वरल े सब  इसाईहरूिानर् स्वगनबाट रफ्िो िासि चलाउि ु गिुनहुन्छ, अनि उहाैँल े येि ू ख्रीष्टद्वारा सब  

इसाईहरूको लानग िुनिको योजिा कायानन्वयि गिुनहुन्छ, र पनवत्र रत्िाद्वारा सब  इसाईहरूिा वास गिुनहुन्छ। बाइबलको 

परिेश् वरको एकता र नपता, पुत्र र पनवत्र रत्िाको ईश् वरीय स्वभावको एकताबाट इसाईहरूिाझको एकता प्राप् त गिन 

सदकन्छ। इसाईहरूल ेबाइबलको उही परिेश् वरको रराधिा गिुन, रफ्िा पापहरूको लानग उही िुनिर्दाता पाउिु, रफूिा 

वास गिे उही पनवत्र रत्िा पाउिु र त्यस गरी उही नवश् वास, उही रिा र उही प्रेि- यी कुराले इसाई िण्डलीको एकतालाई 

प्रर्दिनि गर्दनछ (एदफसी ४:३-६)! 
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९. यिे ू ख्रीष्ट िररयिको िारीररक पतु्र हुिहुुन्छ (उहाैँको िािव स्वभाविा) र उही सियिा 

परिशे् वरको एक िात्र जन्िाइएको पतु्र हुिहुुन्छ (उहाैँको ईश् वरीय स्वभाविा) 

यिे ूख्रीष्ट िररयिको िारीररक पतु्र हुिहुुन्छ बिी उहाैँको विंावलील ेप्रिानणत गर्दनछ 

ित्तील ेलिेकेो व धानिक विंावली - ित्तीले रफ्िो सुसिाचार नविेर् गरी यहूर्दीहरूका लानग लेिेका नर्ए, र त्यस कारण 

नतिल ेव धानिक िानिलाहरूिा निक  चासो र्देिाए। नतिल ेअब्राहािर्देनि तल झेरेर येिूसतिको व धानिक वंिावली प्रस्ततु 

गर्दनछिर। ित्ती १:१-१२ िा हरे्दान उि वंिावली अब्राहािबाट र्दाऊर्द अनि सोलोिि (िाताि होइि) र यरूबाबेल (इ.पूं. ५३८ 

िा यहूर्दीहरू बेनबलोिबाट फकेको सियको राजा) सति पुयछ (एज्रा १:११-२:२)। त्यस गरी ित्ती १:१३-१६ िा हरे्दान उि 

वंिावली यरुबाबेलर्देनि अनबउर्द (रेसा होइि) हुैँर्द  याकूब (हलेी होइि) सति पुयछ। याकूब िररयिको लोय िे योसेफका नपता 

हुिर। िररयिले यिेूलाई जन्िाइिर, जसलाई ख्रीष्ट भनिन्छ (ित्ती १:१३-१६)। याकूब योसेफका िारीररक नपता हुिर। योसेफ 

येिूको िारीररक नपता होइि तर उिी येिूको व धानिक नपता हुिर दकिभिे नतिी िररयिको व धानिक पनत हुिर। यसरी, येि ू

यहूर्दीहरूका लानग अनत िहत्वपूणन व्यनि हुिुहुन्छ भिी ित्तील ेनिष्कर्न निकालेका छिर! 

रफ्िो िािव स्वभाविा येिू ख्रीष्ट 'अब्राहािको िारीररक पुत्र' (उत्पनत्त २२:१८; ित्ती १:१; प्रेररत ३:२५; गलाती 

३:८,१६), र्दाऊर्दको िारीररक पुत्र (२ ििूएल ७:१२-१६; यि या ९:६-७; ११:१; यर्मिया २३:५-६; लूका १:३२; प्रकाि 

२२:१६) र िररयिको िारीररक पुत्र (ित्ती १:१८; लूका १:३१) हुिुहुन्छ, तर उहाैँ योसेफका िारीररक पुत्र होइि। यसरी 

िािव स्वभावअिुसार उहाैँ अब्राहाि, र्दाऊर्द र िररयिबाट रउिुभयो (ित्ती १:१,१६)। यसप्रकार अर्दशृ्य अनि अिन्त 

परिेश् वर यो र्दशृ्य सृनष्ट र संसारको इनतहासको सियिा प्रवेि गिुनभयो। 

लकूाल े लिेकेो स्वभानवक विंावली - लूकाले रफ्िो वंिावली नविेर्गरी अन्यजानतहरूलाई लेिेका हुिाल े नतिल े

ऐनतहानसक त्यहरूिा अनत चासो रािे (लूका १:१-४)। नतिले यिेूको वंिावली यसरी प्रस्ततु गरेका छिर, दक त्यो यिेूबाट 

िानर् गएर रर्दिसति र अन्तिा परिेश् वरिा पुगेको छ। लकूा यसरी ले्छिर: एिानिसहरूले (यहूर्दीहरूल)े उहाैँ योसेफका 

छोरा हुिर  भन् ठान् र्े। योसेफ एलीका छोरा नर्एए (लूका ३:२३)। यसलाई तल यसरी प्रिानणत गररएअिुसार यसको सतभानवत 

अर्न यस्तो हुन्छ: एयोसेफ एलीको ज्वाइैँ नर्ए र एलीचाहह िररयिको नपता नर्ए अनि िािवीय स्वभावअिुसार नतिी 

रिापरट्टबाट येिूको बाजे नर्ए! लूका ३:२३-२७ िा हरे्दान, उि वंिावली योसेफबाट एलीिा (याकूब होइि) जान्छ र अझ 

िानर् गएर रेसािा (अनबउर्दिा होइि) जान्छ र अन्तिा यरुबाबेलिा पुयछ। त्यस गरी लूका ३:२७-३१ िा हरे्दान, उि वंिावली 

येरुबाबेलबाट िाताििा (सलोिोििा होइि) जान्छ र त्यो िानर् गएर र्दाऊर्दिा पुयछ अनि लूका ३:२८-३७ िा हरे्दान, त्यो 

िहत्वपूणन वंिावलीहरू अब्राहि हुैँर्द  िानर् रर्दिसति पुयछ। यसर्न, येि ूसंसारको सब  िानिसहरूका लानग िहत्वपूणन व्यनि 

हुिुहुन्छ भिी लूकाल ेनिष्कर्न निकाल्छिर! 

लूकाल ेलेिेको वंिावली िररयिको सतभानवत वंिावली हो तर यो योसेफको वंिावली होइि भन् िे केही कारणहरू यस 

प्रकारका छिर: 

 लूकाले येिूको जन्िको घोर्णा, येिूको जन्ि र येिूको वंिावलीसतबन्धी त्यहरूलाई होनसयारीसार् अिुसन्धाि 

गरे (लूका १-३ अध्यायहरू)। 

 गनब्रएल स्वगनर्दतूले िररयिलाई यसरी घोर्णा गर् यो, दक येिकूो जन्ि अचति ररनतले पनवत्र रत्िाको िनिद्वारा 

कन्याबाट हुिेछ- यसल ेयेि ूयोसेफको िारीररक पुत्र हुिुहुिछे ि तर िररयिको िारीररक पुत्र हुिुहुिछे भिी बताउैँछ 

(लूका १:२६-३७)। यिेू र्दाऊर्दको ससहासिको उत्तरानधकारी हुिुहुिेछ भिरे पनि गनब्रएलल ेभन्यो र उहाैँ अनन्ति 

राजा हुिुहुिछे र उहाैँको राज्य कनहले अन्त हुैँर्द ि भन् िे कुरा पनि भन्यो (लूका ३:३२)। 

 पनवत्र रत्िाल े भररएर पूजाहारी जकररयाल े येिूको बारेिा अगिवाणी गर् यो, दक उहाैँ र्दाऊर्दको घरािाबाट 

रउिुहुि े प्रनतञाका गररएको िुनिर्दाता हुिुहुन्छ (लूका १:६९)। इस्राएलिा िनहलाहरू पनि व धानिकरूपिा 

उत्तरानधकारीहरू हुि सक् ि े भएकोले (गन्ती २७:८), िररयि त्यनतबेला राजा र्दाऊर्दको वंिको अनत िहत्वपूणन 

स्र्ाि ओगटेकी स् त्री नर्इिर! 

 बाइबलको वंिावलीले अनत िहत्वपूणन व्यनिहरूका िाउैँलाई िात्र उल्लेि गर्दनछ र त्यही कुलको अरू व्यनिहरूको 

िाउैँलाई छोनडदर्दन्छ; जस्त : ित्तीले Ahaziah (Athaliah), Joash, Amaziah राजाहरूलाई राजा यरोबाि र राजा 

उनियाहको बीचको छोनडदर्दन्छिर। नतिले यरोबािलाई उनियाहको नपता भन्र्दछिर; जब दक वास्तविा नतिी 

उनियाहका नजजुबाजे हुिर (ित्ती १:८-९)! तसर्न, कुि  व्यनिको नपता भन् िे िब्र्दल ेउसको बाजे अर्वा नजजुबाजे 

अर्वा नजजुबराजुलाई पनि बुझाउि सक्छ दकिभिे िहत्वहीि पुस्ताहरूको िाउैँलाई कनहलकेाहह बाइबलले उल्लेि 
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गर्दैि। ित्तील ेर्दाऊर्दर्देनि यरुबाबेलसति १७ िाउैँहरू उल्लेि गछनिर भिे लूकाल े२३ िाउैँहरू उल्लेि गछनिर। लूकाल े

पनि रफ्िो वंिावलीिा र्ुप्र  पसु्ताहरूलाई छोडेका छिर। र्दाऊर्दर्देनि रर्दिसति नतिल े३४ िाउैँहरू उल्लेि गरेका 

छिर, जुि कररब ८५० वर्न हो र उि सियअवनधको लानग त्यो सङ्ख्या निक  र्ोर  हो! 

 अको कुरा के हो भिे एरर्दि परिेश् वरको पुत्रए भन् ि ेवाक्यांिलाई िानब्र्दकरूपिा बुझ्ि सककर्द ि (लूका ३:३८)। 

 त्यस गरी एिानिसहरू उहाैँ योसेफका छोरा हुिर  भन् ठान् र्े। योसेफ एलीका छोरा नर्एए (लूका ३:२३) भन् िे वाक्यको 

भिाइलाई पनि िानब्र्दकरूपिा नलिु हुैँर्द ि। त्यहाैँ कुि  पुस्तालाई िसिेटेको हुि सक्छ। त्यसकारण, त्यहाैँ योसेफ 

एलीको ज्वाइैँ हुिसक् ि े ठूलो सतभाविा रहन्छ, जसको ितलब िररयि एलीको छोरी हुि रउैँछ। तर प्राय: 

वंिावलीहरूिा िनहलाको िभई पुरुर्को िाउैँ हरू उल्लेि गररिे भएकोल ेत्यहाैँ व धानिकरूपले िररयिको सट्टािा 

नतिको पनत योसेफको िाउैँ  लेनिएको हुिुपछन। 

 यहूर्दी धिनिास् त्र ताल्िरु्दल ेिररयि एलीकी छोरी हुिर भिी बताउैँछ। यदर्द लूकाल ेिररयिको वंिावली उल्लेि गरेका 

हुिर भि ेिात्र त्यो कुरा सत्य ठहिन सक्छ। नसनियारटक नसररयि पाण्डुनलनपल े(Siniatic-Syrian manuscript) लूका 

२:४ लाई यसरी अिुवार्द गर्दनछ: एदकिभिे नतिीहरू (योसेफ र िररयि) र्दाऊर्दको वंि र घरािािा पर्दनर्े।ए यसरी, 

धिनिास् त्र (लूका १:३१-३३) र बाइबलभन्र्दा बानहरको ऐनतहानसक कागजातहरूले िररयि राजा र्दाऊर्दको 

वंिअन्तगनत पर्मछिर भिी ठान्र्दछ। त्यस कारणले गर्दान लूका ३:२३ िा लेनिएको कुरालाई एयोसेफ एलीको ज्वाइैँ हुिरए 

भिी िान् ि  पछन। अकोनतर हिेे हो भिे योसेफ याकूबको िारीररक छोरा हुिर भिी ित्ती १:१६ ल ेबताउैँछ। 

निष्कर्न - यसरी, ित्तील ेयेिूको व धानिक नपता योसेफिाफन त उहाैँको व धानिक वंिावली प्रस्तुत गर्दनछिर भिे लूकाल ेचाहह 

येिूको िारीररक रिा िररयििाफन त उहाैँको िारीररक वंिावली प्रस्तुत गर्दनछिर। 

येिू ख्रीष्ट िारीररकरूपिा अब्राहिको पुत्र हुिुहुन्छ, िारीररक रूपिा 'र्दाऊर्दको पुत्र'1 हुिुहुन्छ अनि िारीररकरूपिा 

'िररयिको पुत्र'2 हुिुहन्छ। यसले उहाैँ िािव स्वभाविा अब्राहाि, र्दाऊर्द र िररयिबाट रउिुभएको कुरालाई पुनष्ट गछन 

(ित्ती १:१,१६)। यसल ेअर्दशृ्य अनि अिन्त परिेश् वर कसरी र्दशृ्य सृनष्ट र संसारको इनतहासको सियिा प्रवेि गिुनभयो भिी 

बताउैँछ। 

तर यिेू ख्रीष्ट िारीररकरूपिा परिशे् वरको पुत्र हुिुहुन् ि। उहाैँ त परिेश् वरको एक िात्र पतु्र हुिुहुन्छ (यूहन् िा १:१४,१८; 

३:१६,१८) 

पनहले हािी जन्िाउिु, नपता अर्वा उत्पार्दि गिुन (Greek: gennao; English: beget, procreate, father, produce or 

give birth) भन् ि ेिब्र्दलाई व्या्या गिेछौ ैँ। 

त्यसपनछ हािी एक िात्र (Greek: monogenes; English: only-begotten) भन् िे िब्र्दलाई व्या्या गिछेौ ैँ र अन्तिा नत्रएक 

(Trinity) भन् ि ेिब्र्दलाई हिेेछौ ैँ। 

गने् िाओ (gennao) भन् ि ेग्रीक िब्र्दको ६ वटा अर्नहरू छिर: 

(१) िारीररक अर्निा नपता हुि ु- यो िारीररक पतु्रत्व उत्पार्दि गिुन हो। 

 िारीररकरूपिा जन्िाउि ु - यो िानिसलाई भनिएको हो। वंिावलीहरू हिेुनहोसर: किनवाच्य: 'क' ल े 'ि' लाई जन्िायो 

(उत्पनत्त ४:१८)। भाववाच्य: स् त्रीले के जन्िाइि, गभनधारण गिुन (ित्ती १:२०); िानिसद्वारा जन्िाउिु अर्वा गभनधारण 

गिुन (नहबू्र ११:१२); व्यनभचारबाट जन्िाइिु (व वानहक सतबन्धभन्र्दा बानहरबाट) (यूहन् िा ८:४१); पापिा जनन्िएको, 

गभनधारण भएको (यूहन् िा ९:३४)। 

 िारीररकरूपिा जन्िाउिु - पनवत्र रत्िाको प्रभावलाई भनिएको। लूका १:३५ ले भन्र्दछ, एपनवत्र रत् िा नतिीिा 

रउिुहुिछे, र सवोच् चका िनिको छाया नतिीिानर् पिछे। यस कारण जो जन् ििुहुिछे, उहाैँ पनवत्र, अर्ानतर  परिशे् वरका 

पुत्र कहलाइिुहुिछे।ए पनवत्र रत्िाले कन्या िररयिा ईश् वरीय प्रभावको अभ्यास गिुनभयो र नतििा येिूको भौनतक िरीर 

िात्र सृनष्ट गिुनभयो। उहाैँल े यिेूको ईश् वरीय स्वभाव सृनष्ट गिुनभएि दकिभि े उहाैँको ईश् वरीय स्वभाव त अिन्त छ! 

अिन्तको परिेश् वर िारीररक िानिसको रूपिा िािव इनतहासको सृनष्टअन्तगनत जन्ििुभयो र यिे ूिाउैँ  नलिुभयो। येिलूे 

                                                           
1 "Born of the seed of David" (Greek: genomenou ek spermatos David < ginomai = to be born) (Roman 1:3) 
2 "Born of a woman" (Greek: genomenon ek gunaikos < ginomai = to be born (Galatians 4:4) 
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रफ्िो िािव स्वभाव रफ्िी रिाबाट प्राप् त गिुनभयो तर कुि  नपताबाट होइि! कुि  पनि दकनसिले येि ू अरू 

िािवजानतजस्तो गरी िारीररकरूपिा जन्ििुभएि दकिभि ेपरिेश् वरको िारीररक अर्वा भौनतक िरीर हुैँर्द ि! 

 

(२) रनत्िक (लाक्षनणक) अर्निा नपता बन् ि ु। रनत्िक पतु्रत्व उत्पन् ि गिुन। 

 रनत्िकरूपिा जन्िाउि ु - िानिसको प्रभावलाई भनिएको हो। पावलल े कोररन्र्ीका इसाईहरूलाई यसरी लेिे, 

एसुसिाचारद्वारा ख्रीष् ट येिूिा ि नतिीहरूका नपता बिेैँ (िानब्र्दकरूपिा ि ल े नतिीहरूलाई जन्िाएैँ) (१ कोररन्र्ी 

४:१५)। यसको अर्न के हो भिे सुसिाचार प्रचार गरेर पावल नतिीहरूका रनत्िक नपता बिे। 

 रनत्िकरूपिा जन्िाउि ु - परिेश् वरको रत्िाको प्रभावलाई भनिएको हो। िानिसहरूल ेयिेू ख्रीष्टिा नवश् वास गरेपनछ 

नतिीहरू 'परिशे् वरबाट जन्िन्छिर' (Greek: ek theou egennethesan) (यूहन् िा १:१३; १ यूहन् िा २:२९; ३:९; ४:७; 

५:१,४,१८); अर्वा 'िानर्बाट जन्िन्छिर (Greek: gennethe anothen) (यूहन् िा ३:३); अर्वा 'रत्िाबाट जन्िन्छिर' 

(Greek: gennethe eks ... pneumatos) (यूहन् िा ३:५)। नतिीहरूको रनत्िक र्दोहोरो जन्िको कारण पनवत्र रत्िा 

परिेश् वर हुिुहुन्छ। यिेू ि  ख्रीष्ट हुिुहुन्छ भिी नवश् वास गि ेहरेक व्यनि परिेश् वरबाट जनन्िएक हुन्छ (परिेश् वरबाट ियाैँ 

सृनष्ट भएकोल ेरनत्िक जीवि पाउैँछ (Greek: ton gegennesmenon eks autou) (१ यूहन् िा ५:१क)। जन्िाउिलेाई 

प्रेि गिे हरेक व्यनिल,े उहाैँबाट जनन्िएको बालकलाई प्रेि गछन (१ यूहन् िा ५:१ि)। यसल ेयेिू ख्रीष्टलाई बुझाउि सक्छ 

तर प्रायजसो यसले इसाई भाइलाई बुझाउैँछ (१ यूहन् िा २:९-१० सैँग तुलिा गिुनहोसर)। 
 

(३) अनद्वतीय अर्निा नपता बन् ि ु- पराभौनतक अर्वा तत्विास् त्रीय अिन्त नपता बन् ि ु(स्वीकार गररि)ु (पराभौनतक अर्वा 

तत्विास् त्री पतु्रत्वसैँग तलुािा गिुनहोसर)। 

येिू ख्रीष्टको पुिरुत्र्ाि, स्वगानरोहण र ससहासििा नवराजिाििा पनवत्र रत्िा परिेश् वरको प्रभावद्वारा परिेश् वरको 

पुत्रले पृ्वीिा रफ्िो पणून सावनभौि िनि अभ्यास गिन सुरु गिुनभयो अनि उहाैँ स्वगनिा र पृ् वीिा सब  अनधकार भएको 

परिेश् वरको पुत्रको रूपिा स्वीकार गररिुभयो र सिर्नि पाउिुभयो (ित्ती २८:१८; रोिी १:४; प्रकाि १:५-६ सैँग 

तुलिा गिुनहोसर)। उि घटिािा परिेश् वरल े भन् िुभयो, एनतिी िेरा पुत्र हौ; रज ि नतम्रो नपता बिेको छु' (Greek: 

gegenneka, perfect tense) (नहबू्र १:५क; भजि २:७ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। येि ूख्रीष्ट अिन्तर्देनि (यूहन् िा १७:१-५) र 

उहाैँको पनहलो रगििभन्र्दा पनहले (यूहन् िा ३:१६; नहबू्र १:६) परिशे् वरको पुत्र रनहरउिभुएको छ तर उहाैँल ेरफ्िो 

िृत्यु (जहाैँ उहाैँल े पापहरूको पश् चाताप गिुनभयो), उहाैँको पुिरुत्र्ाि (िृत्युबाट), उहाैँको स्वगानरोहण (स्वगनिा) र 

ससहासििा नवराजिाि (परिेश् वरको ससहासििा) हुिुभए पनछ परिशे् वरको पुत्रको परूा अनधकारलाई अभ्यास गिन सुरु 

गिुनहुन्छ (नहबू्र १:८-९ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। 
 

(४) िारीररक अर्निा रिा बन् ि ु(जन्ि दर्दि)ु 

एनतिले छोरा जन्िाइिरए (लूका १:५७)। एबालकलाई जन्ि दर्दि ेस् त्रीए (यूहन् िा १६:२१)। एयही कारणले ि जन्िेको नर्एैँए 

(यूहन् िा १८:३७)। एउसको रफ्ि  भार्ा, जसिा उसको जन्ि भएकo नर्योए (प्रेररत २:८)। एि रोिी िागररक भएर 

जन्िेको नर्एैँए (प्रेररत २२:२८)। 
 

(५) रनत्िक (लाक्षनणक) अर्निा रिा बन् ि।ु 

नसि  पवनतको करारले (हागारले) एर्दासहरू हुिको निनतत सन्ताि जन्िाउैँ नछिरए, पापको र्दासहरू र व्यवस्र्ाको र्दासहरू 

(गलाती ४:२४-२५; गलाती ३:२१-२३)। 
 

(६) उत्पन् ि गिुन अर्वा हुि ु

िूिन र बेसिझका तकन -नवतकन हरूल ेझगडा जन्िाउैँछ (उत्पन् ि गछन)ए (२ नतिोर्ी २:२३)। 
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ग्रीक िब्र्द 'िोिोगिेसे' (monogenes) को अर्न एक िात्र हो। 

यूहन् िा १:१८ िा यो िब्र्दले िािव संसारसैँग उस्त  र्देनिि े कुि  कुरा बुझाउैँ र्द ि। यसले नवगतिा कुि  ठाउैँिा सुरु भएको 

कुरालाई बुझाउैँ र्द ि। यो यस्तो िब्र्द हो, जसल ेख्रीष्टको नत्रएकत्वको पुत्रत्वलाई व्या्या गर्दनछ। 

(१) एक िात्र भन् ि िब्र्दल ेयिेकूो िािव स्वभावको सरुुवातलाई बझुाउि सक्र्द ि 

'एक िात्र' भन् ि े िब्र्दल े येि ू िारीररकरूपिा परिेश् वरको एक िात्र पुत्र भिी बुझाउि सक्र्द ि दकिभि े उहाैँल े िािव 

स्वभाव धारण गिुनभन्र्दा पनहलेर्देनि ि  उहाैँ 'एक िात्र पुत्र' हुिुहुन््यो (यूहन् िा ३:१६)! त्यसकारण, 'एक िात्र' भन् ि े

िब्र्दको यो सृनष्ट गररएको संसारसैँग केही सतबन्ध छ ि! यो एक िात्र पुत्र भिेको िानर्को सृनष्ट हो। 

(२) एक िात्र भन् ि ेिब्र्दल ेयिेकूो िनसह भन् ि ेओहोर्दाको सरुुवातलाई बझुाउि सक्र्द ि 

'एक िात्र' भन् िे िब्र्द केवल (ग्रीक: िोिोस) र पुस्ता (Greek: monos) बाट रएको होइि, जसल े यदर्द येिू िािव 

जगतिा जनन्िएका िानिसहरूिध्ये अनत फरक अर्वा अनद्वतीय हुिुहुन्छ भिी बताउैँछ। येि ूपरिशे् वर हुिुहुन्छ (यूहन् िा 

१:१) र उहाैँ एक िात्र परिशे् वर हुिुहुन्छ (उत्ति ग्रीक पाण्डुनलनपहरूिा यूहन् िा १:१८)। अनि परिेश् वर अिन्त 

हुिुभएकोले गर्दान, 'एक िात्र' भन् िे िब्र्दल े कुि  सुरुवातलाई बुझाउि सक्र्द ि! येिूको िनसह भन् िे काि अर्वा ओहोर्दा 

िािव इनतहासिा उहाैँको जन्ििा सुरु भएको नर्यो र उहाैँको र्दोस्रो रगिििा सदकिेछ। त्यसकारण, निनश् चत सियलाई 

सिेरटएको येिूको िनसह भन् िे ओहोर्दालाई 'एक िात्र' भन् ि ेिब्र्दल ेबुझाउि सक्र्द ि। एक िात्र पुत्र िानर्को सियको हो। 

(३) एक िात्र भन् ि ेिब्र्दल ेकेवल नत्रएकत्वको पतु्रत्वलाई िात्र बुझाउि सक्छ 

'एक िात्र' भन् ि े िब्र्दल े िानर्को सृनष्ट र िानर्को सियको कुि  व्यनिलाई बुझाउिे भएकोले गर्दान, यसको यस्तो अर्न 

हुिुपछन: 'रफ्िो दकनसििा अनद्वतीय' अर्वा 'उहाैँको वगनिा एक िात्र'! त्यस कारणले गर्दान NIV बाइबलल े त्यसलाई 

परिेश् वरको एक िात्र पुत्र भिरे अिुवार्द गर्दनछ। त्यसकारण, 'एक िात्र' भन् िे िब्र्दल ेयेि ूख्रीष्टको नत्रएकत्वको पुत्रत्वलाई 

बुझाउिु पछन। येिू ख्रीष्ट पराभौनतक र तत्विास् त्रीय अर्निा परिेश् वरको पुत्र हुिुहुन्छ, जसको ितलब उहाैँसैँग ईश् वरीय 

स्वभाव छ भन् ि ेहुन्छ। येि ूख्रीष्ट परिेश् वर हुिुहुन्छ (यूहन् िा १:१; रोिी ९:५; कलस्सी २:९; तीतस २:१३; नहबू्र १:८; १ 

यूहन् िा ५:२०; प्रकाि १:८,१७-१८; २:८; २२:१३ सैँग तुलिा गिुनहोसर)। उहाैँ अिन्तर्देनि अिन्तसति  परिशे् वर हुिुहुन्छ। 

 

नत्रएक (Trinity) 

(१) यिे ूख्रीष्टद्वारा िात्र परिशे् वरलाई जान् ि सदकन्छ 

परिेश् वर नपताबाहके केवल पतु्र परिेश् वर र रफूलाई प्रकट गिनको निनतत पुत्र परिशे् वरले छान् ि ु िानिसहरूबाहके 

उहाैँलाई नचन् ि ेकुि  एक जिा िानिस अर्वा कुि  धिन छ ि (ित्ती ११:२७; यूहन् िा १०:१५; १७:२५-२६)! त्यसकारण, 

हरेक िानिस पुत्र परिशे् वर, यिेू ख्रीष्टसैँगको उसको सतबन्धिा िडा रहन्छ (ित्ती १०:४०; लूका १०:१६: लूका २:३४; 

१ पतु्रस २:६-८)! 
 

(२) परिशे् वरक अनस्तत्वको तीि परृ्क अवस्र्ाहरू 

परिेश् वर एक हुिुहुन्छ (िकून स १२:२९) र उहाैँको एक िाउैँ  छ (ित्ती २८:१९)। त पनि, यो एक परिेश् वरले रफूलाई 

बाइबलिा परिेश् वर नपता, परिेश् वर पुत्र र परिेश् वर पनवत्र रत्िाको तीि व्यनित्वहरूिा प्रकट गिुनहुन्छ (ित्ती २८:१९; 

१ कोररन्र्ी ८:६; एदफसी ४:३-६)। उहाैँको ईश् वरीय स्वभावको एकतािा रन्तररक पृर्कता छ भिी उहाैँल ेहािीलाई 

प्रकट गिुनहुन्छ। यसले हाम्रो बुझ्िे र व्या्या गि ेक्षितालाई उनछन्छ, तर त्यो बुझ्िको लानग बाइबलिा स्वयिर परिशे् वरल े

दर्दिुहुिे प्रकािप्रनत हाम्रो रञाकाकाररता र सिपनणताको िाैँचो पर्दनछ। अिन्तर्देनि ि  परिशे् वर नपता, परिेश् वर पुत्र र 

परिेश् वर पनवत्र रत्िा एक-अकानको अनद्वतीय सतबन्धिा रनहरहिुभएको छ। 

'नत्रएक' भन् ि ेबाइबलीय िब्र्द त होइि तर यो यस्तो ईश् वरिास् त्रीय िब्र्द हो, जसले इसाईहरूल ेएक परिेश् वर र एक 

ईश् वरीय व्यनििानर् नवश् वास गछनिर, जसल े रफूलाई तीि स्वरूपहरूिा (अवस्र्ाहरू अर्वा व्यवहारहरूिा) प्रकट 

गिुनहुन्छ। ल्यारटि भार्ािा अवस्र्ा भन् िे िब्र्दलाई बुझाउि व्यनि भन् िे िब्र्द प्रयोग गररन््यो। तर अनहले रधुनिक 

भार्ाहरूिा 'व्यनि' भन् ि ेिब्र्दले कुि  िानिसलाई बुझाउैँछ र त्यसले सुरूको ल्यारटि भार्ाको उि अर्न कर्दर्द ि। 

सुरुको ग्रीक भार्ािा 'उपोस्टानसस' (upostasis) भन् ि ेिब्र्दले 'यर्षे्ठ स्वभाव, िहत्व, वास्तनवक व्यनि' भन् िे अर्न दर्दन््यो 
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र त्यसलाई 'अवस्र्ा' भन् िे कुरा प्रकट गिन प्रयोग गररन््यो। यसले कनहल ेपनि एक जिा व्यनिको नवचारलाई व्यि गर्दैि 

तर त्यसले ईश् वरीय स्वभावको एकतानभत्र रहिे रन्तररक परृ्कताको नवचारलाई िात्र व्यि गर्दनछ! यसले यस्तो त्य 

व्यि गर्दनछ, दक एक परिेश् वरले रफूलाई सृनष्टिा र िािव इनतहासिा स्वगनको नपता परिेश् वर, स्वगनको पुत्र परिशे् वर र 

पृ्वीिा िानिसहरूका िाझिा वास गिुनहुि ेपनवत्र रत्िा परिशे् वरको रूपिा प्रकट गिुनभएको छ। 

बाइबलल े कनहल े पनि परिेश् वर र येि ू र्दईु अलग परिेश् वरहरू हुिर भिी बताउैँ र्द ि तर एक परिशे् वर हुिुहुन्छ भिी 

बताउैँछ, जसल ेउही सियिा स्वगनिा र पृ्वीिा हािीसैँग रहिको निनतत रफूलाई प्रकट गि ेपरिेश् वर भिी बताउैँछ। 

नत्रएक परिेश् वर सवनव्यापी हुिहुुन्छ। 
 

(३) परिशे् वर नपता, परिशे् वर पतु्र र परिशे् वर पनवत्र रत्िा एक परिशे् वर हुिहुुन्छ 

इसाईहरूल ेएनपता र पुत्र र पनवत्र रत्िाको िाउैँिाए बनप् तस्िा नलन्छिर (ित्ती २८:१९)। यहाैँ िाउैँ  भन् िे िब्र्द एकवचििा 

छ, बहुवचििा होइि! परिेश् वरको एक िाउैँले परिेश् वर एक हुिुहुन्छ र उहाैँको ईश् वरीय व्यनित्व एक छ भिी प्रकट गछन 

(व्यवस्र्ा ६:४)। एनपता, पुत्र र पनवत्र रत्िाए भन् िे िब्र्दहरूले उि ईश् वरीय स्वभावको एकतािा रन्तररक परृ्कता छ 

भन् िे त्यलाई प्रकट गर्दनछ। उि एक परिशे् वर अर्वा एक ईश् वरीय व्यनिले रफूलाई नपता, पुत्र र पनवत्र रत्िाको 

रूपिा प्रकट गिुनहुन्छ। नपता, पतु्र र पनवत्र रत्िासैँग एउट  अनि उही ईश् वरीय स्वभाव छ। 
 

(४) परिशे् वर नपता, परिशे् वर पतु्र र परिशे् वर पनवत्र रत्िाका कािहरू फरक-फरक छिर: 

'परिशे् वर नपता' हुिुहुि ेबाइबलको परिेश् वर अिन्त परिेश् वर हुिुहुन्छ, उहाैँ हरेक र्ोक र हरेक व्यनिको सृनष्टकतान र 

सुरुवातकतान हुिुहुन्छ अनि हरेक र्ोक र हरेक व्यनिको गन्तव्य र नियनत निधानरण गि ेउहाैँ ि  हुिुहुन्छ (रोिी ११:३६)। 

सृनष्ट, प्रकटीकरण र पुिसृननष्टको सुरुवातकतान उहाैँ ि  हुिुहुन्छ। नपता हुिुभएकोल ेयो एक परिेश् वर स्वगनिा र पृ्वीिा 

रफ्िो पररवारको निर हुिुहुन्छ (एदफसी ३:१४-१५), र उहाैँसैँग रफ्िो प्रत्येक रनत्िक सन्तािले व्यनिगत अनि घनिष्ठ 

सतबन्ध रा्र्दछ (ित्ती ६:९-१३)। 

'परिशे् वर पुत्र' हुिुहुिे बाइबलको परिेश् वरले रफ्िो ईश् वरीय स्वभाव ित्यागीकि िािव स्वभाव धारण गिुनभएर रफ्िो 

सृनष्ट र िािव इनतहासिा कन्या िररयिद्वारा प्रवेि गिुनभयो (दफनलप्पी २:६-७; कलस्सी २:९)। उहाैँ हािीसैँग हुिुहुि े

परिेश् वर हुिुहुन्छ (यि या ७:१४; ित्ती १:२३)। उहाैँ सृनष्ट र िािव इनतहासिा प्रकट हुिुभएको 'परिेश् वरको वचि' 

हुिुहुन्छ अनि उहाैँले ि  परिशे् वरलाई र्दशृ्य स्वरूपिा प्रकट गिुनहुन्छ र सुन् िे गरी परिेश् वरको वचि िानिसलाई 

बताउिुहुन्छ (यूहन् िा १:१,१४,१८)। काल्सेर्दोििा रयोजिा गररएको चौर्ो नवश् वव्यापी पररर्र्दरअिुसार (इ.सं.४५१) 

येिू ख्रीष्टको ईश् वरीय अनि िािवीय स्वभावहरू निसावटरनहत, अपररवतनिीय, अनवभानजत, िछुरट्टिे अटल एकतािा 

छिर। परिेश् वर पुत्र र परिेश् वर नपता सावनभौि िासििा, ञाकाििा (ित्ती ११:२७), रर्दरिा (यूहन् िा ५:२३), िनििा 

(यूहन् िा १:३; ५:२१,२७), रफूिा जीवि धारण गिनिा (यूहन् िा ५:२६), काििा (यूहन् िा १०:३०), सतपनत्तहरूिा 

(यूहन् िा १६:१५) बराबर हुिुहुन्छ। रफ्िो पुत्रत्वको रधारिा (कारणिा) येि ूख्रीष्ट िृत्यकुो लानग र्दोर्ी हुिभुयो (यहून् िा 

१०:३०,३३; ित्ती २६:६३-६६)। 

अनि 'परिेश् वर पनवत्र रत्िा' हुिुहुिे बाइबलको परिेश् वर पृ् वीिा भएका इसाईहरूको हृर्दय र जीवििा (रोिी ८:९-

१०; १ कोररन्र्ी ६:१९-२०) र इसाई िण्डलीको िाझ वास गिुनहुन्छ (एदफसी २:१९-२२)। 

नत्रएकको अनत सीनित उर्दाहरणको रूपिा 'रगो' (सूयन) लाई नलि सदकन्छ। रगो (सूयन) एउटा िहत्वपूणन वस्त ुहो तर 

यसको अनस्तत्वलाई तीि परृ्क अवस्र्ाहरूिा िहसुस गिन सदकन्छ: रगोको अनस्तत्व छ, यसलाई उज्यालोको र्दशृ्यरूपिा 

र्दे् ि सदकन्छ र यसबाट अर्दशृ्यरूपिा न्यािो िहसुस गिन सदकन्छ। त्यस गरी परिेश् वरको अनस्तत्व छ (ब्रमाणाण्डिा एक 

िात्र ईश् वरीय व्यनिको रूपिा), यिेू ख्रीष्टिा उहाैँल ेरफूलाई र्दशृ्यरूपिा प्रकट गिुनहुन्छ र पनवत्र रत्िािा उहाैँलाई 

अर्दशृ्यरूपिा अिुभव गिन सदकन्छ। 
 

(५) यिे ूख्रीष्ट र पनवत्र रत्िालाई परिशे् वर भनिन्छ 

परिेश् वर नपता, परिशे् वर पुत्र र परिेश् वर पनवत्र रत्िासैँग  एउट  अनि उही ईश् वरीय स्वभाव हुिु भएकोले गर्दान, यिे ू

ख्रीष्टलाई 'परिेश् वर हािीसैँग' (ित्ती १:२३), 'परिशे् वरको पतु्र' (ित्ती २६:६३-६४) र 'परिेश् वर' पनि भनिन्छ (यि या 

९:६; यूहन् िा १:१; रोिी ९:५; २०:२८; तीतस २:१३; नहबू्र १:८-९)। र त्यस कारण पनवत्र रत्िालाई 'परिशे् वरको 

रत्िा', ख्रीष्टको रत्िा', 'ख्रीष्ट तपाईंिा' (रोिी ८:९-१०) र 'परिेश् वर' पनि भनिन्छ (प्रेररत ५:३,५)। 
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निष्कर्न - 'परिेश् वरको पुत्र' भन् िे वाक्यांिले येि ूख्रीष्टको पुत्रत्वलाई बुझाउैँछ, जसको कुि  सुरुवात छ ि। पराभौनतक अर्निा, 

तत्विास् त्रीय अर्निा, नत्रएकत्वको अर्निा र अिन्तको अर्निा यिे ू ख्रीष्ट परिशे् वरको पुत्र हुिुहुन्छ। अिन्तको अर्दशृ्य 

परिेश् वरले कन्या िररयििा िािव िरीर धारण गरेर रफ्िो सृनष्ट र पृ्वीिा हाम्रो इनतहासिा प्रवेि गिुनभएर रफूलाई 

र्दशृ्य परिेश् वरको रूपिा प्रकट गिुनभयो। 

 

 

१०. यिे ूख्रीष्टल ेरफूलाई 'िानिसको पतु्र' भन् िुहुन्छ 

िानिसहरूका सतबन्धिा िानिसको पतु्र 

पुरािो करारिा 'िानिसको पुत्र' भन् िे िब्र्दल े सािान्यरूपिा 'िानिस' भन् िे अर्न दर्दन्छ (भजि ८:४)। इनजकएल 

अगिविाजस्त  यसल े िानिसको सब  किजोरी र परनिभनरतालाई सङ्खकेत गछन (इजदकएल २:१,३,६,८; 

३:१,३,४,१०;१७,२५ रदर्द)। त्यस्त गरी 'र्दषु्टताको छोराहरू' भन् िे वाक्यांिले र्दषु्ट िानिसहरूलाई बुझाउैँछ (२ ििुएल 

३:३४); 'नवर्देिीको छोरा' भन् िाले परर्दिेीलाई बुझाउैँछ (प्रस्र्ाि १२:४३); 'गजनिको छोरा' भन् िाल े ररसाल ुजोि भएको 

िानिसलाई नचत्रण गर्दनछ (िकूनस ३:१७)। त्यस्त गरी 'सङ्खगीतको छोरीहरू'ल े'साङ्खगेनतक स्वरहरूलाई' सङ्खकेत गछन (उपर्दिेक 

१२:४)। 

ख्रीष्टको सतबन्धिा िानिसको पतु्र 

(१) र्दानिएल ७:९-१४ िा भएको 'िानिसको पतु्र'को वणनि सुसिाचारहरूिा िनसहको उपिा हुैँर्दछ 

सुसिाचारको हरेक िानिलाहरूिा (यूहन् िा १२:३४ बाहके), यो उपानध स्वयिर येिूिा लागु हुैँर्दछ। ित्ती २६:६४ लाई 

र्दानिएल ७:१३ सैँग तुलिा गिुनहोसर। केवल स्तफिसल ेिात्र िानिसको पुत्रलाई परिशे् वरको र्दानहिे हातपरट्ट उनभरहिुभएको 

रे्दिेैँ भिी बताउैँछ (प्रेररत ७:५६)। अरू कुि  ठाउैँिा यसरी उहाैँलाई सतबोधि गरेको र उहाैँको बारेिा बताएको पाइैँर्द ि। 

प्रकाि १:१३ र १४:१४ िा पनि येि ूख्रीष्टलाई दर्दएको उि 'िानिसको पुत्र' भन् िे उपानधल ेिनसह अनि िुनि र न्यायको 

िध्यस्र्कतानको काििा प्रयोग गर्दनछ। 

(२) 'िानिसको पुत्र' भन् िे उपानधले बाइबलका केही िण्डहरूिा ख्रीष्टको अपिािलाई सङ्खकेत गर्दनछ 

येिूको स्र्ायी घर छ ि (ित्ती ८:२०), उहाैँ तीतो र्द:ुि भोय ि जाैँर्द हुिुहुन्छ (ित्ती १२:१२), धोका पाएर िर्दैहुिुहुन्छ (ित्ती 

२६:२४) र उहाैँ गाहडिुहुिेछ (ित्ती १२:४०)। 

(३) 'िानिसको पुत्र' भन् िे उपानधले अरू िण्डहरूिा उहाैँलाई उच् च पाररिे कुराको घोर्णा गर्दनछ 

येिू िृत्युबाट बौररउनुिुहुिछे (ित्ती १७:९), पृ्वीलाई छोडेर उहाैँ रफ्िो नपताको िनहिािा फ्किुहुिेछ र स्वगनर्दतूहरूको 

सार् पाउिुहुिछे (ित्ती १६:२७; २४:२७,३०,४४) अनि उहाैँ रफ्िो िनहिािा न्यायाधीसजस्तो भएर ससहासििा 

नवराजिािर हुिुहुिेछ (ित्ती २५:३१; २६:६४)। 

(४) येिू ख्रीष्टको 'िानिसको पुत्र' भन् िे उपिाले कनहल्य  केवल िानिसलाई बुझाउैँ र्द ि तर िािव स्वभाव धारण गि े

परिेश् वरलाई बुझाउैँछ।  

िानिसको पुत्र व्यवस्र्ाको (सबार्को) प्रभु हो (ित्ती १२:८)। िानिसको पुत्रसैँग पापहरू क्षिा गिन अनधकार छ (ित्ती ९:६)। 

िानिसको पुत्र धेर  िानिसहरूको पापको िूल्य चुकाउिको निनतत जीवि दर्दिे उदे्दश्यले यो संसारिा रउिुभयो (ित्ती 

२०:२८)। िानिसको पुत्र हराएकाहरूलाई िोज्ि र बचाउि ुरउिुभयो (लूका १९:१०)। अनि िानिसको पुत्र फेरर िृत्युबाट 

बौररउनुिुहुिछे (िकूनस १०:३३-३४)। यि या ४२:१-७; ४९:१-८; ५२:१३-५३:१२ िा भएका 'परिप्रभुको र्दास' भन् िे 

उपानधसैँग तलुिा गिुनहोसर (Hebrew: Ebed JaHWeH)। 

(५) यो उपानध प्रयोग गरेर यहूर्दीहरूसैँग बोल्िुहुैँर्दा येिलू े रफूलाई नबस्तार  प्रकट गिन सक् िुहुन््यो, एक पटकिा होइि 

यदर्द उहाैँले तुरुन्त  रफू िनसह हुैँ भन् िुभएको भए नतिीहरूले उहाैँलाई स्वीकार गिे नर्एििर। तर अब यहूर्दीहरू अचति िान् ि 

र्ाले, एयो िानिसको पुत्र को हो?ए (यूहन् िा १२:३४)। 

येिूले नतिीहरूलाई र हािीलाई यसरी चुिौनत दर्दिुहुन्छ: एख्रीष्टको बारेिा नतिीहरू के नवचार गर्दनछौ? नतिी कसको पुत्र 

हुिर? (ित्ती २२:४२)। 
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पररनिष्ट ९                               [पनवत्र रत्िा] 

र्द:ुि-कष्टको िाझिा पनवत्र रत्िाल ेइसाईहरूलाई सतहाल्िहुुन्छ 
 

रोिी ८:२६-२७ ले इसाईिा परिेश् वरको कािलाई व्या्या गर्दनछ। 

अिवुार्द - रोिी ८:२६ - त् यस  गरी पनवत्र रत् िाले पनि हाम्रो र्दबुनलतािा सहायता गिुनहुन् छ (हाम्रो सार्िा हुिुभएर)। कसरी 

प्रार्निा गिुनपिे हो हािी जान् र्द िौं, तर िब् र्दहरूिा व् यक् त गिन िसदकिे सुस् केरािा (िब्र्दहरूिा अनभव्यि गररिे होइि, 

िब्र्दहरूभन्र्दा अनत गनहरोरूपिा) पनवत्र रत् िाल े हाम्रा निनत त (निरन्तर) िध् यस् र्ता गिुनहुन् छ। ८:२७ - र (निरन्तर) 

िानिसहरूका हृर्दयको िोजी गिुनहुिलेे पनवत्र रत् िाको नवचार के हो सो जान् िुहुन् छ, दकिदक परिेश् वरको इच् छाअिुसार 

पनवत्र रत् िाले सन् तहरूका निनत त (निरन्तर) िध् यस् र्ता गिुनहुन् छ। 

'त्यस्त  गरी' भिेको इसाईल ेवतनिाि र्द:ुि-कष्टको निनतत भनवष्यिा परिशे् वरल ेसतहाल्िुहुिछे भन् ि ेिनहनित रिा रािेको 

हुन्छ, त्यसरी ि  उसको वतनिाि किजोरीहरूिा पनवत्र रत्िाल ेसहायता गिुनहुन्छ। 

ती किजोरीहरू कुि  दकनसिका हुि सक्छिर; जस्त : भ्रष्ट संसारको सािान्य र्द:ुि-कष्टहरू अर्वा ख्रीष्टको िानतर भोनगिे नविेर् 

र्द:ुि-कष्टहरू। ती परीक्षाहरू हुि सक्छिर (नहबू्र ४:१२) अर्वा िारीररक काैँडाहरू हुि सक्छिर (२ कोररन्र्ी १२:५)। यसल े

निनश् चतरूपिा प्रार्निाको िानिलािा नतिीहरूका किजोरीलाई प्रनतवनन्धत पारेको हुैँर्द ि! 

पनवत्र रत्िाको निरन्तर सहायताल ेगर्दान वतनिाि किजोरीहरू र र्द:ुि-कष्टहरूको िाझिा पनि इसाई सतहानलरहकेो हुन्छ। 

इसाईहरूले भोनगरहकेो र्द:ुिहरूको बोझिा निरन्तर सहायता गरेर रत्िाल ेिम्रतापूवनक प्रनतनिनधत्व गरेको हुन्छ। 

इसाईको पक्षबाट सध ैँ ि नतक र रनत्िक असफलता हुिे गछन (रोिी ७ अध्यायसैँग तुलिा गिुनहोसर), तसर्न, ऊ जस्तो हुिुपि े

हो, जस्तो गिुनपिे हो र जसरी प्रार्निा गिुनपि ेहो, त्यसिा चुक् िे गर्दनछ। इसाईले सध ैँ के कुराको निनतत प्रार्निा गिुनपिे हो, सो 

जान्र्द ि, जसको ितलब नविरे् अर्वा निनश् चत अवस्र्ािा कुि प्रार्निा सुहाउैँ र्दो छ भिी उसले जान्र्द ि। यद्यनप 

साधारणरूपिा कसरी प्रार्निा गि ेभिी उसले जािे तापनि (ित्ती ६:९-१३; कलस्सी १:९-१२), कनहलेकाहह नविेर् िाैँचो, 

करठिाइ अर्वा अवस्र्ािा कसरी प्रार्निा गिे भिी उसले जान्र्द ि। रफूले गरेको प्रार्निा परिेश् वरको इच्छासैँग निलेको छ 

दक छ ि भन् िे कुरािा ऊ ढुक् क हुि सक्र्द ि (२ कोररन्र्ी १२:७-१०; दफनलप्पी १:२२-२४; १ यूहन् िा ५:१४)। कनहलेकाहह 

इसाईले रफ्िो हृर्दयको गनहराइिा लुकेको िाैँचोलाई पनि र्ाहा गिन सक्र्द ि। त्यस कारणले गर्दान त्यस्ता िाैँचोहरूलाई उसल े

रफ्िो प्रार्निािा व्यि गर्दिै अर्वा ती कुराहरूलाई रफ्िो प्रार्निािा व्यि गिन सक्र्द ि। 

प्रार्निा  (नपता) परिेश् वरप्रनत केनन्द्रत भएको हुन्छ (ित्ती ६:९)। परिेश् वरल ेहृर्दय िोजी गिुनहुन्छ (यर्मिया १७:१०; प्रकाि 

२:२३ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। पनवत्र रत्िा इसाईको हृर्दयिा वास गिुनहुन्छ (१ कोररन्र्ी ३:१६) र उहाैँल ेउसको वास्तनवक 

िाैँचोहरू जान् िुहुन्छ। त्यसकारण, परिेश् वरल ेसध ैँ पनवत्र रत्िाको िि जान् िहुन्छ। पनवत्र रत्िा परिेश् वरको रत्िा हो र 

उहाैँले सध ैँ हाम्रो सही िाैँचोहरूको निनतत परिेश् वरको नसि इच्छाअिुसार प्रार्निा गिुनहुन्छ। 

इसाईले रफ्िो िाैँचोहरू िब्र्दहरूिा व्यि गिन सक्र्द ि दकिभिे त्यो कसरी गि े भिेर उसले जान्र्द ि र उसले रफ्िा 

िाैँचोहरूलाई स्पष्टसैँग व्यि गिन सक्र्द ि। 

इसाईले रफ्िो िाैँचोहरू िब्र्दहरूिा व्यि गर्दैि दकिभिे उसैँग ती िाैँचोहरू छिर भिेर पनि उसले जान्र्द ि! 

पनवत्र रत्िाले साैँचो अनधविाको रूपिा इसाईको वास्तनवक िाैँचोहरूलाई पनहचाि गिुनहुन्छ र ती िाैँचोहरू परूा होऊिर 

भिेर परिेश् वरसैँग अन्तरनवन्ती गररदर्दिुहुन्छ! 

यस नवर्यिा पाैँच वटा िहत्वपूणन अवलोकिहरू छिर: 
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पनहलो अवलोकि : अन्तरनवन्ती गिुनहुि ेपनवत्र रत्िा हुिहुुन्छ र त्यस्तो प्रार्निा गि ेइसाईहरू होइििर 

केही इसाईहरूल ेयो िण्डलाई इसाईहरूल ेपरिशे् वरसैँग कसरी प्रार्निा गछनिर भन् ि ेकुराको रूपिा व्या्या गछनिर। ती िीहरू 

भन्छिर दक पनवत्र रत्िाले इसाईहरूलाई पीडार्दायी रवाजका सार् व्यि गिन िसदकि े िब् र्दहरूिा इच्छा, रकांक्षा र 

भाविाहरूिारा प्रार्निा गिन सक् िे बिाउिुहुन्छ जुि  िब् र्दिा व्यि गिन सककर्द ि, जुि  सुनिएका छिर तर बुनझएका छ ििर। ती 

िीहरू र्दाबी गछनिर दक  पनवत्र रत्िाल ेती िीहरूलाई प्रार्निािा के भन् िुपिे हो र ती िीहरूल ेती िीहरूका  नवर्यलाई कसरी 

प्रस्तुत गिुनपछन भन् ि ेकुराको रर्देि दर्दिुहुन्छ।  ती  बुझ्ि सदकि ेिब् र्दहरू वा िसदकिे रवाजहरू हुि सक्छिर। यसरी व्या्याल े

सनजल  रूपिा इसाईहरूका व्यि गररएका पीडार्दायी रवाजहरू वा हल्लाहरू निश् चय रूपिा उिीहरूिारा पनवत्र रत्िाल े

गरररहिु भएको प्रार्निा हो। यसले इसाईहरूलाई यो पनि सोच्ि बाध्य गराउैँछ, दक  प्रार्निाको उच् चति स्वरूप, जुि 

परिेश् वरल ेस्वीकािुन हुन्छ, त्योचाहह बुझ्ि िसदकिे िब् र्दहरूिा प्रार्निा गिुन हो। अरू  इसाईहरूल ेयसलाई यस्तो दकनसिको 

प्रार्निालाई ‘अन्य भार्ािा बोल्िु’ (१ कोररन्र्ी १४:१४-१७) भिेर बुझ्र्दछिर , जसलाई प्रसङ्खगवि रत्िाको प्रार्निा होइि 

तर िानिसहरूको प्रार्निा भनिन्छ! 

साैँचो बुझाई चाहह यो हो, दक पनवत्र रत्िा रफ  हुिुहुन्छ, जसले अन्तरनवन्ती गिुनहुन्छ। जोड दर्दइएको कुरा यो होइि, दक  

इसाईहरूले कसरी परिेश् वरसैँग प्रार्निा गर्दनछिर तर पनवत्र रत्िाले कसरी इसाईहरूको लानग परिेश् वरसैँग अन्तरनबन्ती गिुन 

हुन्छ भन् िे हो। यो िानिस होइि, जसले प्रार्निा गछन; यो त रत्िा हो, जसल ेअन्तरनवन्ती गिुन हुन्छ। यो िानिसको प्रार्निाको 

अनभप्राय होइि, तर परिेश् वरिारा र्ाहा पाइएको रत्िाको प्रार्निाको अनभप्राय हो। िानिसले प्रार्निािा बोलेका र्द:ुिर्दायी 

रवाजहरूलाई होइि, तर पनवत्र रत्िाल ेप्रार्निा गरेका र्द:ुिर्दायी प्रार्निालाई परिशे् वर नपताले सुन् िुहुन्छ (८:२७)। 

र्दोस्रो अवलोकि : रत्िाको अन्तरनवन्ती (रोिी ८:२७) ख्रीष्टको अन्तरनवन्तीजस्त  हुन्छ (रोिी ८:३४)  

यूहन् िाको सुसिाचारको पुस्तकिा, रत्िाले यिेूको वकालत गिुनहुन्छ अनि  येिू िीष्ट, उहाैँको नवचारहरू र इच्छालाई 

इसाईहरूको िाझ पृ्वीिा प्रस्तुत गिुनहुन्छ (यहून् िा १४:१६–१७, २६; १६;१४; रोिी ८:९–१० सैँग तुलिा गिुनहोसर)। 

त पनि, रोिीको पुस्तकिा रत्िाले इसाईहरूको वकालत गिुनको सार्  इसाई र उिीहरूको रवश्यकताहरूलाई स्वगनिा हुिु 

हुिे परिेश् वर सिक्ष प्रस्तुत गिुनहुन्छ (८:३४; नहबू्र ७:२५; १यूहन् िा २:१–२) पनवत्र रत्िा पृ् वीिा भएका इसाईहरूसैँग अनत  

िनजक उनभिुहुन्छ र उिीहरूको रवश्यकताहरूलाई स्वगनिा हुिुहुिे परिशे् वर नपता सिक्ष व्यि गिनहुन्छ। यसरी, 

इसाईहरूको अन्तरनवन्ती गररदर्दिेको रूपिा ख्रीष्ट स्वगीय स्र्ाििा उहाैँको रफ्ि  हृर्दयको रङ्खगिञ् चको अन्तरनवन्ती गिेको 

रूपिा हुिुहुन्छ। ख्रीष्टको अन्तरनवन्ती सब  पररवारका सर्दस्यहरूको निनतत नपताल ेगररदर्दिे प्रार्निाजस्त  हो। जब रत्िाको 

बाटोहरू एकरपसिा कारटिे ठाउ (चोक) चाहह रिाल ेबालबच् चाको रवश्यकताहरूको निनतत स्वगीय नपता सिक्ष प्रस्ततु 

गरे जस्त  हो। 

तसे्रो अवलोकि : रत्िाको र्द:ुिर्दायी पीडाका रवाजहरू बझु्ि सदकि ेिब् र्दहरूिा व्यि गररएका भिाईहरू होइििर। 

रत्िाको कारटएको नवन्र्दिुा अवश्य पनि नवर्यवस्त ुछ , तर व्यि गररएको र सुनिएको छ वा  व्यि िगरीएको वा सुनिएक  

छ ि।  

ग्रीकको िूल कृती िा रहकेो अक्षर (जी : एलालीटोसर, ‘लालीयो’ को अर्न ‘बोल्िु’ भन् िे हुन्छ) र बाइबलको नसररयि र 

अिेरीकि अिुवार्दअिुसार “रत्िा रफ ल ेहाम्रो लानग िबोनलएका पीडार्दानयक रवाजहरूिा, र्दिुर्द रवाजहरू जुि बुझ्ि 

सदकिे िब्र्दहरूिा व्यि गररएका वा सुनिएका छ ििर, तर जे भएता पनि त्यसलाई बुझ्ि िसदकिे रवाजहरू र िब्र्दहरूिा 

ब्यि गररन्छ वा सुनिन्छ।  

बाइबलको ल्यारटि अिुवार्दले भन्र्दछ  : “रत्िाल ेहाम्रो लानग बोल्ि िसदकिे र्दिुर्दायी रवाजहरूिा (अिौनिक, ब्यि गिन 

िसदकिे , रवाजहीि ) िध्यस्र् गिुनहुन्छ : र्दिुर्दायी रवाजहरू जुि कुि रूपल ेब्यि गिन सदकिे वा सुन् ि सदकिे हुर्द ििर।  
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चौर्ौ अवलोकि : रत्िाल ेइसाईहरूल ेिबोलकेो अर्वा बोल्ि िसकेको र्दिुर्दायी अवाजहरू वा ससु्केराहरूलाई परिशे् वरको 

ससहासि सति परु् याउैँछ।  

रत्िाका र्दिुर्दायी रवाजहरू इसाईहरूको हृर्दयिा िात्र लेिीएको रूपिा बुझ्ि सदकन्छ, दकिभिे यो त्यहाैँ  इसाईहरूिा 

हुन्छ जहाैँ उहाैँल ेती ब्यि िगररएका (िब्र्दहरूिा ब्यि िगररएका ) वा ब्यि गिन िसदकि े(रवाजहीि) र्दिुर्दायी पीडाहरू 

वा सुस्केराहरू पत्ता लाउिुहुन्छ र  िोज्िुहुन्छ। पीडार्दायी वा ब्यि गिन िसदकिे रत्िाको अन्तरवीन्तीले इसाईहरूलाई 

उहाैँको प्रार्निा गिे साधि बिाउैँछ। त्यसकारण, र्द:ुि-पीडाहरू दक त सुन् ि सदकिे रवाजिा वा दक त सुन् ि िसदकि े

सुस्केराहरूको रूपिा ब्यि गररन्छ। 

जे भए तापनि इसाई रफ्ि  प्रार्निािा पनवत्र रत्िासैँग सुनिि ेरवाजिा वा िसुनििे सुस्केराहरूिा र्दोधारिा परी अलिनलि े

होइि तर होनियार  हुिुपछन। तापनि इसाईहरू सतकन  छिर दक  रत्िाल ेउसको हृर्दयिा ती  ब्यि गररएका वा ब्यि गिन 

िसदकिे पीडाहरू परिशे् वरसैँग िध्यस्र् गिुनहुन्छ; उसले यो र्दाबी गिन सक्र्द ि दक  जब उसल ेउसको प्रार्निा बुझ्ि िसदकि े

िब्र्दहरूिा वा रवाजहरूिा वा अरू  हल्लाहहरूिा ब्यि गछन , त्यो रत्िाको अन्तरनबन्तीहरू हुिर! इसाईहरूले यो  नबसनि ु

हुर्द ि, दक परिेश् वरल ेहृर्दयको कारण र उदे्दश्य जान् ि चाहािुहुन्छ (८:२७क ; नहबू्र ४:१२–१३)! रोिी ८:२६–२७ ल ेपनवत्र 

रत्िाले कसरी परिेश् वरसैँग िध्यस्र् गिुनहुन्छ भिी बताउैँछ र इसाईहरूल े परिशे् वरसैँग कसरी प्रार्निा गिुनपछन भन् िेबारे 

होइि।  

पाैँचौ अवलोकि : परिशे् वर जान् ि ुहुन्छ, दक  रत्िाको अन्तरनवन्ती उहाैँको नसि इच्छाअिसुार हो 

परिेश् वरल ेलगाताररूपिा इसाईहरूको हृर्दय िोज्िुहुन्छ। उहाैँले यसिा भएका सब  कुराहरू जान् िुहुन्छ। (१ िािएूल १६:७; 

१ इतीहास २८:९; यिीया १७:९–१०; १ कोरन्र्ी ४:५; नहबू्र ४:१३) र उहाैँल ेइसाईहरूको अन्तरनवन्तीको लानग रत्िाको 

नवर्यवस्तु, अर्न र उदे्दश्य जान् िुहुन्छ। रोिी ८:२६–२७ ल े पनवत्र रत्िाल े इसाईहरूको लानग केको बारेिा अन्तरनबन्ती 

गिुनहन्छ र इसाईहरूल ेपरिेश् वरिा गरेको कस्तो प्रार्निाको बारेिा गिुनहुन् ि भिी भन्र्दछ! इसाईहरूल ेयो र्दाबी गिन सक्र्द ििर 

दक  उसको नवचारिा उसल े जे प्रार्निा गरररहकेो छ, त्यो बुझ्ि िसदकिे िब्र्दहरू वा कराएका रवाजहरू वा अरू  

हल्लाहहरूिा रत्िाले उसको लानग अन्तरनबन्ती गिुन हुन्छ! रत्िाको अन्तरनवन्तीका नवर्यवस्तुहरू इसाईिाझ प्रकट भएका 

छ ििर! 

दकिभिे पनवत्र रत्िा परिेश् वरको रत्िा हुिुहुन्छ र र्दरुुस्त  परिेश् वरले जस्त  नवचार गिुनहुन्छ, रत्िाको अन्तरनवन्ती नसि 

छ र त्यो सध ैँ प्रभावकारी हुन्छ! यो कनहले पनि असफल हुर्द ि! त्यस कारणल ेगर्दान एकजा पनि इसाई कनहले पनि हराउैँ र्द ि 

(८:२९–३०)। त्यही कारणल ेगर्दान पनि इसाईहरूलाई केही हुैँर्द ि, जसिा परिशे् वरको अिुिनत हुर्द ि, जसल ेबास्तनवकरूपिा 

उसको जीवििा परिेश् वरको नसि योजिा प्राप् त हुर्द ि (८:२८)! इसाईको हृर्दयको र्दिुर्दायी रवाजहरू र सुस्केराहरूले यो 

त्यिा जोड दर्दन्छ, दक “परिेश् वरल े िाप् ि  िसदकि े गरी हािीले िागेभन्र्दा वा कल्पिा गरेभन्र्दा” बढी गिुनहुन्छ (एदफसी 

३:२०)। 
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पररनिष्ट १०                              [इसाई चररत्र] 

अरूको कुरा काट्ि ुर नजब्रोको रत्ि-सयंि 
 

१. अरूको कुरा काट्ि ुर निन्र्दा गिुन 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर- अरूको कुरा गिुन र निन्र्दा गिुनको बारेिा बाइबलल ेके भन्र्दछ? 

यी िण्डहरू पढ्िुहोसर। 

 नहतोपर्देि १०:१८ (निन्र्दा गि े व्यनि िूिन हो) 

 नहतोपर्देि ११:१३ (कुरा काट्िे व्यनि धोकेबाज हो) 

 नहतोपर्देि १६:२८ (कुरौटेल ेघनिष्ठ नित्रहरूिा फाटो ल्याउैँछ) 

 नहतोपर्देि १७:९  (कुरौटेल ेघनिष्ठ नित्रहरूिा फाटो ल्याउैँछ) 

 नहतोपर्देि २६:२० (कुरौटे स्वभावल ेझगडा ल्याउैँछ) 

 याकूब ३:१-१२  (नजब्रो र्दषु्टको संसार हो र यसल ेसतपूणन व्यनिलाई भ्रष्ट तलु्याउैँछ) 

 १ यूहन् िा २:९-११ (रफ्िो भाइलाई घृणा गि ेव्यनि अझ  अन्धकारिा हुन्छ) 

२. हानि-िोक्सानि 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - अरूको कुरा गिुन र निन्र्दा गिुनल ेके हानि परु् याउैँछ? 

यी िण्डहरू पढ्िुहोसर। 

 नहतोपर्देि २५:१८ (कुरौटे व्यनि अरूलाई लाठोले नहकानउिे अर्वा तरवार अर्वा बाणले घोच् िेजस्त  हो) 

 नहतोपर्देि २६:२८ (झूट बोल् ि ेनजब्रोले पीडािा परेकोलाई घणृा गछन) 

 ित्ती ५:२१-२२  (ररसालु िब्र्दहरू हत्याको बराबर हुन्छ) 

३. न्याय 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - अरूको कुरा काट्िे र निन्र्दा गिेहरूलाई परिशे् वरले कसरी र्दण्ड दर्दिुहुन्छ? 

यी िण्डहरू पढ्िुहोसर। 

 नहतोपर्देि ६:१६-१९ (झूट बोल् ि ेनजब्रो, झूटो गवाही र ितभेर्द तर्ा नववार्दलाई उते्तनजत बिाउिे िानिसलाई 

                                    परिेश् वरल ेघणृा गिुनहुन्छ) 

 नहतोपर्देि १९:५,९ (झूटो गवाही दर्दिलेे र्दण्ड पाउिछे र अन्तिा त्यो िास हुिछे) 

 प्रेररत ५:१-११  (हिनिया र सदफराल ेपरिशे् वरको सािु झूट बोलेकोले ििुनपर् यो) 

४. बनुि 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर- कसरी तपाईं बुनििािर बन् िुहुन्छ? 

यी िण्डहरू पढ्िुहोसर। 

 नहतोपर्देि ८:७-८  (बुनििािर  व्यनिल ेकनहल्य  झूट बोल्र्द ि) 

 नहतोपर्देि १३:३  (बुनििािर  व्यनिल ेरफ्िो ओठहरू सुरनक्षत रािेर जीविको सुरक्षा गछन) 

 नहतोपर्देि १४:१५ (बुनििािर  व्यनिल ेसुिेको हरेक कुरािा नवश् वास गर्दैि) 

 नहतोपर्देि १८:१३ (बुनििािर  व्यनिल ेपनहल ेसुन्छ अनि उत्तर दर्दन्छ) 

 नहतोपर्देि १८:१७ (बुनििािर  व्यनिल ेसध ैँ र्दपु  पक्षको िोजतलास गछन) 

 नहतोपर्देि २०:१९ (बुनििािर  व्यनि धरे  कुरा गिे िानिसबाट टाढा रहन्छ) 

 नहतोपर्देि २२:२४ (बुनििािर  व्यनिल ेनछट्ट  ररसाउिे िानिसलाई सार्ी बिाउैँ र्द ि) 

 ित्ती ५:३७  (बुनििािर  व्यनि सध ैँ इिान्र्दार, पारर्दिी र साैँचो हुन्छ) 
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५. नजब्रोलाई रत्ि-सयंि पाि ेनसिान्तहरू 

ित्ती ५:२१-२६ र १२:३३-३७ पढ्िुहोसर। 

पत्ता लगाउिहुोसर र छलफल गिुनहोसर - बाइबलीय नसिान्तहरू (सध ैँ सत्य रहि ेसत्यताहरू) के-के हुिर? 

इसाईको हृर्दय उसका िब्र्दहरूद्वारा प्रकट हुन्छ र त्यसलाई जान् ि सदकन्छ 

रूिलाई त्यसको फलद्वारा नचनिन्छ। िानिसको हृर्दय उसको िुिबाट निस्किे िब्र्दहरूबाट नचनिन्छ। अरूको कुरा काट्िु, 

गुप् तिा निन्र्दा गिुन अर्वा ररसालु िब्र्दहरू बोल् ि-ु यस्ता कुराहरूले िानिसको हृर्दयनभत्र भएका कुराहरूलाई िुलस्तरूपिा 

प्रकट गररदर्दन्छ। 

इसाईल ेअनहल ेलापरबाहीसैँग बोलकेा हरेक िब्र्दको बारेिा अनन्ति न्यायको दर्दििा लिेा दर्दि पछन 

इसाई र उसको र्दाजभुाइहरू तर्ा दर्दर्दीबनहिीहरूको बीचिा यिे ूख्रीष्ट िडा हुिहुुन्छ 

चेलापिको बोलावटिा येि ूख्रीष्ट चेला र उसको र्दाजुभाइ तर्ा दर्दर्दीबनहिीहरूको बीचिा िडा हुिुहुन्छ। येि ूख्रीष्ट हाम्रा 

र्दाजुभाइ तर्ा दर्दर्दीबनहिीहरूबाट अलग रहिुहुन् ि। हरेक व्यर्न िब्र्द (कुरा काट्र्दा, निन्र्दा गर्दान अर्वा ररसाउैँ र्दा बोनलएका 

िब्र्दहरू), जसले िण्डलीका कुि  भाइ अर्वा बनहिीलाई अपहलेिा गछन अर्वा उसलाई िण्डलीको नवरुििा असन्तोर्ी 

बिाउैँछ भि,े त्यसल े हाम्रो रराधिा परिेश् वरको सािु ग्रहणयोयय बिाउैँ र्द ि। इसाई रराधिा हाम्रो भाइ अर्वा 

बनहिीसैँगको सतबन्धबाट अलग हुि सक्र्द ि (१ यूहन् िा २:९-११ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। हाम्रो र्दाजुभाइ तर्ा 

दर्दर्दीबनहिीहरूको भलाइ, कल्याण र नहत येि ूख्रीष्टल ेहाम्रो हातिा सुतपिुहुन्छ। कू्रसिा टाैँनगिुभएको हाम्रो ठूलो र्दाज्यू, येि ू

ख्रीष्टकहाैँ जािे बाटो हाम्रो सांसाररक र्दाजुभाइ तर्ा दर्दर्दीबनहिीहरूसैँगको पुिर्मिलापद्वारा अनघ बढ्छ। परिशे् वरको अिगु्रहल े

हािीलाई रफ्िो भाइबनहिीहरूसैँग पुिर्मिलाप गिे अिुिनत दर्दएकोले ि  अनन्ति दर्दििा हुिे न्यायबाट हािी बच् ि सक् िछेौ ैँ। 
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पररनिष्ट ११                                [चलेापि] 

चलेापि तानलििा व्यवहाररक तररकाहरू प्रयोग गिुनको फाइर्दाहरू 
 

चेलापि-तानलिको पाठ्यक्रिल ेकेही व्यवहाररक तररकाहरू नसकाउैँछ। नतिीहरूका प्रयोगहरू र िहत्व के-के हुिर? 

१. रराधिाको फाइर्दाहरू 

परिशे् वरलाई जान् ि िोज्ि ु

परिेश् वरलाई रराधिा गिनको निनतत पनहले उहाैँ को हुिुहुन्छ भिी हािीले जान् ि पछन। परिेश् वरको नविेर् नविेर्ता अर्वा 

चररत्रको बारेिा नसक् ि अर्वा ििि गिन तपाईंहरू हरेक सिय भेटेर रराधिा गर्दान, िानिसहरूले परिेश् वरलाई अझ बढी 

नचन्र्द जािेछिर। ईश् वरको बारेिा फरक-फरक अवधारणाहरू बोकेर फरक स्र्ाि र फरक धार्मिक पृष्ठभूनिबाट रएका 

िानिसहरूले बाइबलिा रफूलाई प्रकट गिुनहुिे परिेश् वर र यिेू ख्रीष्टलाई जािर  ि िाैँचो छ। परिेश् वरको फरक गुणहरू अर्वा 

नविेर्ताहरूका उर्दाहरणहरू यी हुिर: परिशे् वरको पनवत्रता, परिेश् वरको धार्मिकता, परिेश् वरको प्रेि, परिेश् वरको अिुग्रह, 

परिेश् वरको र्दया र परिशे् वरको नवश् वासयोययता रदर्द। 

रराधिा गिन नसक् ि ु

रराधिा गिुन भिेको गीतहरू गाउिुभन्र्दा अझ बढी हो। रराधिा भिेको नवनभन् ि दकनसिका प्रार्निा र हािील े नजउि े

तररकाद्वारा परिशे् वरप्रनत प्रकट गररिे श्रिा, भनि, उपासिा र सिपनणताको ििोवृनत्त हो। 

- नवर्यवस्तहुरूको नवनवधता : नविेर् गरी िानर् उल्लेि गररएका परिेश् वरको गुणहरू अर्वा नविेर्ताहरूको लानग 

परिेश् वरको रराधिा गर्दान, हरेक रराधिा गि ेभेला फरक, रकर्नक र अनि निक्षाप्रर्द हुन्छ। 

- तररकाहरूको नवनवधता : रराधिा प्रार्निाद्वारा अनभव्यि गररि ेिब्र्दहरूिा, सङ्खगीतिा, गीत-भजिहरूिा र िौितािा 

प्रस्तुत हुि सक्छ। अनि जीविद्वारा अनभव्यि गररि ेरराधिा पापको तोडाइ, रचरणको पररवतनि, उर्दाहरणीय जीवि र 

परिेश् वर अनि िानिसहरूको सेवािा प्रस्तुत हुि सक्छ।  

२. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताएर िि पि ेसत्यता पत्ता लगाउिकुो फाइर्दाहरू 

परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय(िान्त सिय र भनिपणून सिय) नबताउिु  भिेको इसाई अिुिासि हो र यसलाई 

नियनितरूपिा अभ्यास गिुनपछन र सतभव छ भिे यसलाई र्द निक अभ्यास गिुन असल हुन्छ। 

परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताएर ििपिन सत्यता पत्ता लगाउि े नवनधल े इसाईहरूलाई िहत्वपूणन रनत्िक क्षेत्रहरूिा 

अिुिासििा रािी तानलि दर्दन्छ; जस्त : प्रार्निा, बाइबल वाचि अनि अध्ययि, िु्य कुरा छान् िे, ििि गि,े अन्तरनवन्ती 

प्रार्निा गि ेर पाएको रनिर्र अरूहरूलाई बाैँ्िे रदर्द। 

चरण १ : प्रार्निा गिुनहोसर 

परिेश् वरसैँग भेट्िको निनतत रफ्िो हृर्दयलाई तयार पािन नसक् िुहोसर। तपाईंल े सोच-नवचार गरेर सचेत हुैँर्द  परिेश् वरको 

उपनस्र्नतिा प्रवेि गिन प्रार्निा गिुनहोसर। तपाईंले यसरी छोटो प्रार्निा गिन सक् िुहुन्छ, एप्रभु, िेरा रैँिाहरू िोनलदर्दिुहोसर, 

तादक ि तपाईंको व्यवस्र्ाको उर्देकका कुराहरू र्दे्  ि सकूैँ ए (भजिसङ्खग्रह ११९:१८)। 

चरण २ : बाइबल िण्ड पढ्िहुोसर 

तपाईंले बाइबल िात्र पढ्ि नसक् िुहोसर। सुिसाि ठाउैँ  िोजेर अर्वा रफ्िो ििनभत्रका नवचाहरूलाई ििि गरेर अर्वा 

िानिसले रचेका गीत-कनवताहरू गाएर िात्र तपाईंले परिेश् वरसैँग भेट्िुहुन् ि। तपाईंले परिशे् वरलाई उहाैँको वचिहरूद्वारा 

तपाईंसैँग स्वष्टसैँग बोल्िुहोसर भिी अिुरोध गिुनहुैँर्दा तपाईंल ेउहाैँसैँग भेट्िुहुन्छ। त्यस  कारणल ेगर्दान, तपाईंल ेबाइबल िण्ड 

पढ्िुपछन र बाइबलका ती िब्र्दहरूद्वारा परिेश् वर व्यनिगतरूपिा तपाईंसैँग बोल् िुहुिेछ भिी अपेक्षा गिुनहोसर 

चरण ३ : ििपि ेसत्यता छान् िहुोसर 

यो चरणिा तपाईंले छिौटहरूलाई सीनित पािन नसक् िुहन्छ।  
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- उदे्दश्य : जसरी बाइबल अध्ययिको उदे्दश्य भिेको उि बाइबल िण्डलाई बुझ् िु र बझेको कुरालाई लागु गिुन हो, त्यस गरी 

परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउिु भिेको उि नविेर् दर्दिको लानग उहाैँसैँग व्यनिगत घनिष्ठ सतबन्र्द नवकास गिुन हो। 

त्यसकारण, उि बाइबल िण्डिा भएका सब  सत्यताहरूिा होइि केवल एउट सत्यतािा ध्याि केनन्द्रत गिुन असल हुन्छ। 

- सीिा : बाइबल िण्डिा भएका सब  सत्यताहरूबाट एउटा िात्र सत्यता छान् िुल ेरनत्िक कुराहरूिा तपाईंको इच्छा िनि 

र निणनय गि ेक्षितालाई नवकास गर्दनछ। यसल ेतपाईंलाई जे कुरा साैँच् च  िहत्वपूणन छ, त्यसिा ध्याि केनन्द्रत गिन सहायता 

गर्दनछ र तपाईंलाई ििपिे अरू कुराहरूनतर बहकाएर ल जार्द ि अर्वा अनिवायनजस्ता लाय िे कुराहरूनतर ल जार्द ि। त्यसको 

सार्  यसले १५ नििेटनभत्र तपाईंलाई परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउि सहायता पुर् याउछ। राम्रो दकनसिले बाइबल 

अध्ययि गिन लािो सिय चानहन्छ। 

चरण ४ : रफ्िो ििपि ेसत्यतालाई ििि गिुनहोसर 

तपाईंल ेबाइबलका सत्याहरूलाई ििि गिन नसक् िुहुन्छ 

- उदे्दश्य : बाइबल िण्डलाई केवल सरसरती पढ्िु र बाइबल िण्डिा भएको नविेर् सत्यतालाई ििि गिुनिा ठूलो नभन् िता 

छ। पढ्िुको उदे्दश्य त्यहाैँबाट जािकारी हानसल गिुन र बाइबल िण्डको राम्रो पिुरवलोकि गिुन हो। ििि गिुनको उदे्दश्यचाहह 

उि बाइबल िण्डिा भएको एउटा सत्यताको गनहरो अन्तर्दृननष्ट प्राप् त गिुन र उि सत्यताबाट परिेश् वरल ेतपाईंको जीवििा 

के गरेको चाहिुहुन्छ भिी पत्ता लगाउि ुहो। 

- नवनध : इसाई िििअन्तगनत तपाईंको ििपिे सत्यतािा भएका िब्र्दहरूको अर्नबारे नवचार गिुन, परिेश् वरल ेतपाईंलाई के 

भन् ि िोज्र्द हुिुहुन्छ भन् िेबारेिा नबस्तार  प्रार्निा गिुन, उि सत्यतालाई तपाईंको जीवििा लाग ु गिुन, त्यसबाट तपाईंल े

निष्कर्नहरू निकाल्िु र ती कुराहरूलाई रफ्िो िोटबुकिा ले् िुजस्ता कुराहरू पर्दनछिर। 

चरण ५ : रफ्िो ििपि ेसत्यतालाई प्रार्निा गिुनहोसर 

परिेश् वर तपाईंसैँग बोल्िुहुैँर्दा तपाईंल ेउहाैँप्रनत प्रनतदक्रया जिाउि नसक् िुहुन्छ। तपाईंले प्रार्निा गिन नसक् िुहुन्छ। 

- बाइबलिा परिशे् वरल ेतपाईंसैँग बोल्िुभएको कुराहरूबारे प्रार्निा गिानले कुि कुराहरूका लानग प्रार्निा गिे भिी जान् िको 

लानग तपाईंलाई सहायता गर्दनछ। 

- तपाईंको प्रार्निा परिेश् वरसैँगको र्दोहोरो वातानलाब बन्र्दछ - बाइबलद्वारा परिेश् वरल े तपाईंसैँग बोल्िुभएको कुराप्रनत 

तपाईंल ेप्रनतदक्रया जिाउिुहुन्छ। 

- तपाईंल ेअनत नि्र्दष्टरूपिा प्रार्निा गिन नसक् िुहुन्छ। 

- तपाईंले केवल रफ्िो लानग िात्र प्रार्निा गिन नसक् िुहुन् ि तर अरू िानिसहरूको लानग, रफ्िो पररवारको सर्दस्यहरूको 

लानग, रफ्िो िनजकका िानिसहरूका लानग र रफूबाट टाढा बस् िे िानिसहरूको लानग पनि प्रार्निा गिन नसक् िु हुन्छ। 

३. परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय (िान्त सिय) नबताउैँर्दा पाएका रनिर्हरू बाै्ँ िकुो फाइर्दाहरू 

तपाईंहरू र्दईु जिा अर्वा सािो सिूहका िानिसहरूल ेहरेक हप् ताको हरेक दर्दि उही बाइबल िण्डहरू पढ्र्दा र त्यसबाट 

पाएका कुराहरू हरेक हप् तािा एकपटक बाै्ँ र्दा तपाईंहरूल े एक अकानलाई रनत्िकरूपिा वृनि हुिको निनतत उते्तनजत 

पािुनहन्छ! हरेक हप् ता हुिे सािो सिूहको भेलािा परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा पाएको रनिर्र बाैँ्र्दा त्यसल े

सिूहको हरेक व्यनिलाई त्यसरी परिेश् वरसैँग नियनित व्यनिगत सिय नबताउि सहायता गर्दनछ। 

नवगतको हप् तािा परिशे् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा पाएका कुराहरू साप् तानहक सािो भेला बाैँ्िाल ेएक अकानप्रनतको 

प्रेनिलो सतबन्धहरू र असल कािहरूिा अनभप्रेररत गिुनहुन्छ (नहबू्र १०:२४-२५)। 

नवगतको हप् तािा परिेश् वरसैँग व्यनिगत सिय नबताउैँ र्दा पाएका कुराहरू पाल पालो बाैँ्र्द जाैँर्दा तपाईंहरूल ेएक-अकानलाई 

नसकाउि नसदकरहिुभएको हुन्छ (कलस्सी ३:१६)। पनवत्र रत्िा प्रत्येक इसाईिा वास गिुनहुिे भएकोले गर्दान, उहाैँले उि 

सािो सिूहका सर्दस्यहरूलाई यसरी नसकाउिुहन्छ, तादक नतिीहरू पनछ गएर सिूहका अिवुाहरू अर्वा निक्षकहरू बन् ि 

सक् िेछिर। 
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४. बाइबल अध्ययि गि ेपाैँच चरणहरू भएको नवनधको फाइर्दाहरू 

पाैँच चरणहरू भएको बाइबल अध्ययि नवनधको उदे्दश्य भिेको सािो सिूहको हरेक सर्दस्यलाई बाइबल अध्ययिेको पाैँच वटा 

भागहरूिा सदक्रयरूपिा सहभागी गराउि ुहो। होइि भिे सिूहको अगुवाले उि अध्ययिलाई सनजल सैँग बाइबल नसकाइ 

अर्वा एकालापिा पररवतनि गर्दनछ अर्वा र्दईु जिा बोल्ििा नसपालु नवद्यार्ीहरूल े त्यो बाइबल अध्ययि कक्षािा िासि 

गर्दनछिर। 

चरण १ : पढ्िहुोसर 

तपाईंहरूले सब  जिा सैँग  निलरे बाइबल पढ्ि नसक् िुहुन्छ। 

- उि सािो सिूहको अगुवाल ेसतपूणन बाइबल िण्ड पढ्िुको सट्टािा त्यो सिूहको हरेक सर्दस्यल ेपाल पालो एक वा बढी 

बाइबल पर्दहरू पढ्र्दछिर। उि अध्ययिको सुरुर्देनि ि  सिूहको हरेक सर्दस्यले त्यसिा सहभानगता जिाउैँछिर। 

- बाइबल पढ्िुको उदे्दश्य उि बाइबल िण्डिा भएको जािकारी हानसल गिुन र त्यसको राम्रो पुिरवलोकि गिुन हो। तर 

बाइबल अध्ययिको उदे्दश्य भिकेो उि बाइबल िण्डिा भएका सब  सत्यताहरूलाई बुझ्िु र ती सत्यताहरूलाई रफ्िो निनतत 

सतभानवत प्रयोगहरू बिाउि ुहो। 

चरण २ : पत्ता लगाउिहुोसर 

तपाईंले उि बाइबल िण्डिा अझ  बुझ्ि िसकेका कुराहरूिा होइि तर रफूले बुझेका कुराहरूिा ध्याि केनन्द्रत गिन 

नसकर   िुहुन्छ। तपाईंले उि बाइबल िण्डिा भएका करठि सत्यताहरूलाई बुझ्ि कोनसस गिन र सब  प्रश् िहरूका उत्तर दर्दिुभन्र्दा 

पनहले रफ्िो सिझ र हृर्दयलाई स्पिन गि े र रफूल े बुझ्ि े सब  सत्यताहरूलाई पत्ता लगाउि उते्तनजत हुिुहुन्छ। बाइबल 

अध्ययि गि े सियलाई सत्यताहरू पत्ता लगाउैँ र्दाको रिन्र्द र त्यसलाई जीवििा लाग ु गि े जोिको सकारात्िक क्षेत्रल े

नचत्रण गिुनपर्दनछ। तर त्यसलाई सिस्याहरू, अिुत्तररत प्रश् िहरू र करठि तकन -नबतकनको िकारात्िक क्षेत्रले नचत्रण गिुन हुैँर्द ि! 

त्यस  कारणल ेगर्दान सत्यताहरू पत्ता लगाउिे भागलाई प्रश् िहरूभन्र्दा अगानड रानिएको हो। 

चरण ३ : प्रश् ि गिुनहोसर 

तपाईंल ेसही दकनसिले बाइबलको अर्न िोल्ि नसक् िुहुन्छ। 

- बाइबलका सत्यताहरू केवल िानिसहरूका नवचारहरू होइििर तर परिशे् वरका नवचारहरू हुिर (यि या ५५:८-९)। 

बाइबलिा बुझ्ि करठि हुिे कुराहरू छिर (२ पतु्रस ३:१६)। त्यसकारण, बाइबलको हरेक िण्डिा परिेश् वरल े के भन् ि 

िोज्िुभएको हो भिी बुझ्िको निनतत पनवत्र रत्िाल ेनसकाउि  पछन। 

र्दघुनटिाहरू िहोसर भन् िे हतेुल ेट्रादफक नियिहरूल ेिानिसहरूलाई सहायता गरेझ ैँ, बाइबलको अर्न िोल्िे अर्वा त्यसलाई 

व्या्या गिे पनि नियिहरू छिर, जसल ेकुि  भुल र तु्ररटनबिा तपाईंलाई बाइबल बुझ्ि सहायता गर्दनछिर। निर्देनिका पुस्तक ३, 

पाठ २९ िा भएको 'बाइबललाई सही दकनसिल ेअर्न िोल्ि'ु भन् िे लेि हिेुनहोसर। बाइबलको अर्न िोल्ि ेउत्ति रटप्पणी भिेको 

सध ैँ बाइबल ि  हुिुपछन। सध ैँ सतपूणन बाइबलको सन्रे्दिको ज्योनतिा कुि  बाइबल िण्डको अर्न िोल्िुहोसर। अनि सध ैँ ियाैँ 

करारको ज्योनतिा पुरािो करारको अर्न िोल्िुहोसर। तपाईंले सोधेको प्रश् िको उत्तर बुझ्िको लानग सिूहको अगुवाल े

बाइबलको अरू िण्डहरू िोजतलास गरेर र्देिाइदर्दएर तपाईंलाई सहायता गिुनपछन। 

- सब  प्रश् िहरू सिूहको अगुवाले िात्र निकाल्ि ु हुैँर्द ि! उसल े सिूहको प्रत्येक सर्दस्यलाई उि बाइबल िण्डबाट कततीिा 

एउटा प्रश् ि सोध् ि े िौका दर्दिपुछन तादक त्यसबाट सिूहिा छलफल गिन सदकयोसर। यस दकनसिले तपाईंको सािो सिूहिा 

निनस्कएका सब  वास्तनवक प्रश् िहरूलाई सािि गररिुपछन। र त्यहाैँ निनस्किे प्रश् िहरू सध ैँ बाइबल िण्डसैँग प्रासनङ्खग हुि ु

रवश्यक छ। 

चरण ४ : प्रयोग गिुनहोसर 

तपाईंल ेबाइबलका निक्षाहरूलाई व्यवहारिा उतािन नसक् िुहुन्छ (ित्ती ७:२४-२७ सैँग तलुिा गिुनहोसर)। 

- कुि  बाइबल िण्डबाट व्यनिगत प्रयोग निकाल्िुभन्र्दा पनहले एक-अकानिा दर्दिाग लगाएर सोच्ि दर्दिु राम्रो हुन्छ र उि 

बाइबल िण्डबाट निकानलएका सत्यताहरूबाट सतभानवत प्रयोगहरूको छोटो सूची बिाउिु राम्रो हुन्छ। 

- त्यसपनछ ती सतभानवत प्रयोगहरूबाट तपाईंले रफ्िो निनतत सुहाउैँ र्दो एउटा छान् ि सक् िुहुन्छ र त्यसलाई रफ्िो व्यनिगत 

प्रयोग बिाउिुहोसर। परिेश् वर तपाईंल ेके जािेको, के नवश् वास गरेको, के भएको अर्वा के गरेको चाहिुहुन्छ भिी उहाैँलाई 
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सोध् ि सक् िुहुन्छ। रफ्िो व्यनिगत प्रयोगलाई तपाईंले सािो सिूहिा बाैँ्ि सक् िुहुन्छ तर रवश्यक ठान् िु हुन् ि भि ेत्यसो 

गिुन पर्दैि। 

चरण ५ : प्रार्निा गिुनहोसर 

परिशे् वर तपाईंसैँग बोल्िुहुैँर्दा तपाईंल ेउहाैँलाई प्रनतदक्रया अर्वा जवाफ दर्दि नसक् िुहुन्छ। 

तपाईंहरू प्रत्येकल े सािो सिहूिा बाइबल िण्ड अध्ययि गिुनभएपनछ परिेश् वरल े उि बाइबल िण्डबाट तपाईंलाई के 

भन् िुभयो भिी पाल पालो प्रनतदक्रया जिाउिुहोसर र उि सत्यता परिेश् वरलाई प्रार्निािा भन् िहुोसर। 

- बाइबल अध्ययि र प्रार्निा बातानलापको र्दईु भाग बिाउिको निनतत सैँग  ल्याइएका छिर। पनहले परिेश् वर तपाईंसैँग बाइबल 

अध्ययिद्वारा बोल्िुहुन्छ अनि तपाईंले प्रार्निाद्वारा उहाैँसैँग कुरा गिुनहुन्छ। 

५. ििि र बाइबल पर्द कण्ठ गिुनको फाइर्दाहरू 

तपाईंल ेििि गिन र बाइबल पर्द कण्ठ गिन नसक् िुहुन्छ, र यी र्दईु इसाई अिुिासिहरू हुिर, जुि बाइबल पढ्ि ुर अध्ययि 

गिुनभन्र्दा फरक कुराहरू हुिर। 

- तपाईंल ेबाइबल िण्ड कण्ठ गिुनभन्र्दा पनहल ेउि िण्डको अर्नलाई ििि गिन नसक् िुहुन्छ। 

- तपाईंले परिेश् वरका केही िहत्वपूणन वचिहरूलाई रफ्िो दर्दिाग र हृर्दयिा यसरी लुकाउिुहुन्छ (भजिसङ्खग्रह 

११९:९,११), तादक तपाईं पापको परीक्षािा पिुनहुैँर्दा, तपाईंले परिशे् वरको इच्छाअिुसार प्रार्निा गिन चाहिुहुैँर्दा, तपाईंले 

बाइबलिा भएका परिेश् वरको प्रनतञाकाहरूलाई घोर्णा गिन चाहिुहुैँर्दा, कुि  िानिसल ेसोधेको प्रश् िको निनतत परिशे् वरको 

उत्तर दर्दि िोज्र्दा, तपाईंले गवाही दर्दि िोज्र्दा अर्वा तपाईंले परिेश् वरको सत्यता नसकाउि चाहिुहुैँर्दा पनवत्र रत्िाल े

तपाईंलाई परिशे् वरका वचिहरू सतझिा गराउिुहुन्छ। 

- तपाईंल ेबाइबलिा भएका कही अनत िहत्वपूणन पर्दहरू कण्ठ गिुनहुन्छ। 

६. परिशे् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउैँर्द  प्रार्निा गिुनको फाइर्दाहरू 

तपाईंले परिेश् वर रफूसैँग बोल्िुहुैँर्दा उहाैँप्रनत प्रनतक्रया जिाउि नसक् िुहुन्छ। बाइबल पढ्िु र अध्ययि गिुन भिेको अरू 

पुस्तकहरू पढ्ि ुर अध्ययि गिुनजस्तो होइि भिी तपाईंल े नसक् िुहुन्छ। बाइबल पढ्िु, अध्ययि गिुन, ििि गिुन र कण्ठ गिुन 

भिेको तपाईं र परिेश् वरबीचको बातानलापको पनहलो रधा भाग हो। परिशे् वरल ेतपाईंल ेभन् िहुुिे कुराको तपाईंल ेप्रनतदक्रया 

दर्दिुभएको होसर भिी उहाैँले अपेक्षा गिुनहुन्छ। त्यसकारण, बाइबल पढेपनछ अर्वा अध्ययि गरेपनछ अनि परिेश् वरसैँग 

व्यनिगत सिय नबताएपनछ परिेश् वरको वचिप्रनत प्रनतदक्रया जिाउैँ र्द  प्रार्निा गिुन अनत ि  िहत्वपूणन छ। 

७. गहृकायनको लानग तयारी गिुनको फाइर्दाहरू 

तपाईंले रफ्िो घरिा गिे तयारीद्वारा सािो सिूहिा गररिे चेलाहरूको तानलििा निरन्तर नसक् र्द जािुहुन्छ। रफूले नसकेका 

रनत्िक अिुिासिहरू केवल अरू इसाईहरूसैँग हुैँर्दा िात्र अभ्यास गिन िनसक् िुहोसर तर तपाईं घरिा एक्ल  हुैँर्दा अर्वा रफू 

काि गि ेर पढ्ि ेठाउैँका ग र-इसाईहरूसैँग हुैँर्दा पनि ती कुराहरूलाई अभ्यास गि ेगिुनहोसर। 

 

 


