
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : मलाकी ४:५,६, म ी ११:१४,१५, १७:१०, १ 

राजा १६:२९-१७:२४, १ राजा १८:२०-४५ र म ी ३:२। 
 यस अध्यायको मूल सार पद: "५ “हेर, परमूभकुो त् यो महा र डरलाग् दो िदन 
आउन अिघ म एिलया अगमवक्तालाई पठाउनेछु। ६ त् यसले बाबहु का दय 
ितनीह का छोराह ितर र छोराह का दय ितनीह का बाबहु ितर 
फकार्इिदनेछ, नऽता म आएर देशलाई एउटा ौाप िदनेछु।”  (मलाकी ४:५,६)। 
   हाॆो जीवन िविभ  चरणह मा िजइरहेका हनु्छ । किहले हामीह को 
जीवन सचुा पले राॆसँैग चिलरहेको हनु्छ भने किहले हुँदैन। किहलेकाही ँ
पिरवारह  एक भएर बिलयो भएर बसेका हनु्छन ्भने किहलेकाही ँपिरवारको 
सम्बन्ध कमजोर हनु्छ र टुिबन्छ पिन। 
   हामी र हाॆो पिरवार जनुसकैु चरणमा वा कदममा गइरहेता पिन, 
वतर्मान अवःथामा गिुळरहेको चाहे हामी होस ् वा पिरवार होस ्  हामीह  
परमेँ वरको ूित ाको ज्योितमा रिहरहनपुछर्। ती ूित ाह मा हामीह को 
सम्पूणर् आशा र आत्मालाई च्याप्न िदइरहनपुछर्। िकनभने आिखरमा यस 
संसारमा हामीह  जन्मन ु र िजउनकुो लआय ती ूित ाह मा माऽ पाइन्छ। 
तर  परमेँ वरले िदनभुएको ूित ाह मा पाइएको आशा अत्यन्त महान ् र 
अथर्मूलक छ। परमेँ वरको वचनमा भएका ूित ाह को ूवाहले हामीह को 
जीवन होस ् वा पिरवार होस ् जनुसकैु चरणमा रहेतापिन ती ूित ाह  कुनै 
पौरािणक कालको िनिम्त माऽ होइन न त कुनै िवशेष रा  र जाितह को 
िनिम्त माऽ हो, हामी ूत्येकको िनिम्त हो, हामीह का िूयजनह को िनिम्त 
हो, हामीह का पिरवारह का िनिम्त हो र हामीह को चचर्को िनिम्त हो। 

१३ 
  

युगको अ तको समयमा युगको अ तको समयमा 
दयह लाई परमे  वदयह लाई परमे  वरितरितर फकार्उनुर फकार्उनु  
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   हामी यस पःुतकको अिन्तम भागमा आइपगेुका छ । यसमा हामी 
बाइबलका केही कथाह  हेनछ । त्यहाँ भएका केही बहमूुल्य जीवनपयोगी 
ूित ाह  हेनछ  र िविभ  सन्दभर्का िविभ  अनभुवह  हेनछ । जब हामी ती 
कथा र अनभुवह  बटुल्छ  तब जनुसकैु सन्दभर्ह मा भएतापिन त्यसबाट 
हामीले िसक्नपुन पाठ िसक्न खोज्नेछ । तपाईँ जहा ँ भएतापिन, तपाईँ जो 
भएतापिन, तपाईँको जीवन जनुसकैु चरणमा लािगरहेतापिन, तपाईँ जितसकैु 
संघषर्मा लािगरहनभुएतापिन, ऽास वा िचन्तामा फिस रहनभुएतापिन तपाईँले यो 
थाहा पाउन सक्नहुनु्छ िक तपाईँ हामीले त्यो परमेँ वरको आराधना गदर्छ  
जसलाई हामीले सामना गिररहेका र गन िजवनको अनभुव उहाँलाई थाहा छ। 
 

१. दय फिकर् एकाह को भिवंयवाणी 
    येशू पिहलो र दोॐो पल्ट आउनभुन्दा अिघ एिलयाको आगमन हनु्छ 
भनेर परुानो करारले बताएको िथयो। त्यसको पिु  नयाँ करारले गरेको छ। 
हेन ुर्होस:् मलाकी ४:५,६ " ५ “हेर,  परमूभकुो त् यो महा र डरलाग् दो िदन 
आउन अिघ म एिलया अगमवक्तालाई पठाउनेछु। ६ त् यसले बाबहु का दय 
ितनीह का छोराह ितर र छोराह का दय ितनीह का बाबहु ितर 
फकार्इिदनेछ,  नऽता म आएर देशलाई एउटा ौाप िदनेछु।”  , म ी 
११:१४,१५ " १३ िकनिक यूहन् नाको समयसम् म सबै अगमवक्ताह  र 
व् यवः थाले अगमवाणी गरे। १४ ितमीह  महण गनर् राजी हनु् छौ भने, आउनपुन 
एिलया ियनी नै हनु ्। १५ जसको सनु् ने कान छ,  त् यसले सनुोस ्।", म ी 
१७:१०-१३ " १० अिन चेलाह ले उहाँलाई यसो भनेर सोधे,  “तब िकन 
शाः ऽीह ले पिहले एिलया आउनपुछर् भनी भन् छन ्?”   ११ उहाँले ितनीह लाई 
भन् नभुयो,  “एिलया साँच् ची नै आउँछन ्,  र ितनले सबै कुरा फेिर सच् याउनेछन ्। 
१२ तर म ितमीह लाई भन् दछु, ‘एिलया अिघ नै आएका छन ्, अिन मािनसह ले 
ितनलाई िचनेनन ्,  तर ितनलाई ितनीह ले मनमानी गरे। त् यसरी नै मािनसको 
पऽुले पिन ितनीह का हातबाट कं ट भोग् नपुनछ।” १३ तब उहाँले बिप् तः मा-
िदने यूहन् नाको िवषयमा ितनीह लाई भन् नभुएको हो भनी चेलाह ले बझेु।", 
मकूर्  ६:१४-१५ " १४ हेरोद राजाले येशूको कीितर् सनेु,  िकनिक उहाँको नाउँ 
ूचिलत भएको िथयो। कितले भन् थे,  “बिप् तः मा-िदने यूहन् ना मरेकाबाट जीिवत 
भएछन ्,  यसैले त ितनी ारा यः ता शिक्तका काम भइरहेछन ्।”    १५ तर 
अ ह ले भने,  “ियनी एिलया हनु ्। र अझै अ ह ले भने,  “ियनी त ूाचीन 
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समयका अगमवक्ताह जः तै एक अगमवक्ता हनु ्।”  र लूका १:११-१७ " ११ 
परमूभकुा एक जना ः वगर्दूत धूप-वेदीको दािहनेपि  उिभरहेका देखा परे। १२ 
जकिरया ितनलाई देखेर आि ए, र भयभीत भए। १३ तर दूतले ितनलाई भने, 
“नडराऊ जकिरया, िकनभने ितॆो ूाथर्नाको सनुाइ भएको छ। अब ितॆी पत् नी 
एलीिशबाले ितॆो िनिम् त एउटा छोरो जन् माउनेिछन ्,  र ितमीले ितनको नाउँ 
यूहन् ना राख् नू। १४ ितमीलाई रमाहट र आनन् द हनेुछ,  र धेरै जना ितनको 
जन् ममा रमाउनेछन ्। १५ िकनभने ितनी परमूभकुो सामनु् ने महान ् हनेुछन ्। 
ितनले दाखम  र अ  कुनै पिन म  किहल् यै िपउनेछैनन ्, र आफ् नी आमाको 
गभर्देिख नै ितनी पिवऽ आत् माले भिरपूणर् हनेुछन ्। १६ ितनले इॐाएलका 
सन् तानह मा धेरैलाई ितनीह का परमूभ ु परमेँ वरितर फकार्उनेछन ्। १७ 
बाबहु का मन छोरा-छोरीह ितर र अना ाकारीह लाई धमीर्ह को बिु ितर 
फकार्उन र ूभकुो िनिम् त योग् य तलु् याइएको एक जाित तयार पानर् उहाँको अिग 
ितनी एिलयाको आत् मा र शिक्तमा जानेछन ्।” 
   येशू जिन्मनभुन्दा किरब ६०० वषर् अिघ अगमवक्ता मलाकी ारा 
परमेँ वरले इॐाएली रा लाई आ ान गनुर्भएको िथयो "मितर फकर् , र म 
ितमीितर फिकर् नेछु" तर उहाँको आ ानलाई मािनसह ले हठी जवाफ िदए, 
"होइन, हामी केमा फिकर् ने?" (मलाकी ३:७ पान्तिरत)। िदक् क मान्दै 
अगमवक्ताले अझ घोषणा गरे िक नव जागरणको िनिम्त अक  एकपल्ट फेिर 
अवसर िमल्नेछ। मािनसह को दय परमेँ वरितर फकार्एको सम्झना गद (१ 
राजा १८:३७) मलाकीले उनको आगमनले "बाबकुा दयह  
छोराछोरीह ितर र छोराछोरीह को दय बाबहु ितर फकार्उनेछन"् (मलाकी 
४:६ पान्तिरत)। 
   मसीह आउनभुन्दा अिघ एिलया आउनहुनेुछ भ े भनाइ यहूदीह को 
परम्परामा ूचिलत िथयो। यसलाई येशूले पिन पिु  गनुर्भएको िथयो (म ी 
१७:१०, मकूर् स ६:१५)। तर बिप् तःमा िदने यूह ाले त्यो भिवंयवाणी पूरा 
गरेका िथए भनेर नयाँ करारले बताउँछ (म ी ११:१४,१५, लूका १:१७)। 

 

"मन फकार्उन"ुको अथर् के होला? 
यस वाक्यको ूयोगात्मक अथर् धेरै हनेु सम्भावना छ:  इॐाएलका 

जनह  र परमेँ वरको बीचमा मेलिमलाप। परमेँ वर िपता (यशैया ६३:१६) 
भएको हैिसयतले आफ्ना सन्तानमािथ गिरएको उहाँको बोध हटाउनभुएको 
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िथयो (मीका ७:१८,१९) र उहाँितर फकर् न उहालेँ आ ान गनुर्हनु्छ (यशैया 
४४:२२, मलाकी ३:७)। भिवंयका पीढीहँ  परमेँ वरूित बफादार भएमा 
ितनीह का पूखार्ह ले गरेको करारसँग पनु जोड्न ितनीह लाई गिरएको 
आ ान। िवँ वासका पूखार्ह को िवँ वासमा परमेँ वरका जनह लाई फकर् न 
परुानो करारमा बारम्बार आ ान गिरएको पाउँछ । जनु देशमा ती जनह  
रहन चाहन्थे त्यो देश फिलफाप हनु परमेँ वरमािथको ितनीह को िनरन्तर 
िवँ वास र भरको खाँचो परेको िथयो (व्यवःथा ४:२९-३१)। पािरवािरक 
सम्बन्धमा पनुःथार्पना र निवकरण भ े पिन त्यस वाक्यले बताउँछ। 
परमेँ वरसँग गिरएको करार िवँ वाससाथ पालन गिरएको छ भनेर व्यवहािरक 
पमा बताउन बाबआुमा र छोराछोरीह को बीचको सम्बन्धले देखाउँछ। यहाँ 

पिन यिद परमेँ वरले िदनभुएको आिशष र उहाँले िदनभुएको ठाउँ 
िनरन्तर पमा उपभोग गनर् चाहने हो भने बाबआुमा र छोराछोरीह को बीचमा 
भएको िजम्मेवारी बराबरी हनुपुछर् भ े पिन देिखन्छ। (िहतोपदेश २:२१ " 
िकनभने धमीर्ह  देशमा वास गनछन ्, र िनद ष मािनसह  त् यहाँ रहनेछन ्")।  
    परमेँ वरसँग सम्बन्धको पनुःथार्पना र पािरवािरक सम्बन्धसगँको 
पनुःथार्पनाको बीचमा के सम्बन्ध छ? एउटा हनु अक  िकन आवँयक छ? 
 

२. पािरवािरक पनुिमर्लन  
      इॐाएलका राजा आहाब यहूदी िथए। उनी केवल सिृ कतार् परमूभ ु
परमेँ वरको माऽ उपासना गन राजा िथए। तर उनले ईजबेललाई िववाह 
गरे। उनी िबदेशी िसडोनकी (आधिुनक लेबनान) राजकुमारी िथइन ् जो 
मूितर्लाई पजुा गिथर्न।् उनले आफ्नो देशको मूितर्पूजा गन धमर्लाई इॐाएलमा 
िभऽाइन ्जसले गदार् इॐाएल पतनको बाटोमा लाग्न थालेको िथयो। िववाह, 
पािरवािरक मूल्यमान्यता, यौन सम्पकर् लाई शु ता अथार्त ् पित र पत् नीबीचमा 
माऽ राख् नपुन परमेँ वरको उच्च आदशर्मय िशक्षालाई यजबेलको धािमर्क र 
सामािजक चलनले छोपेको िथयो। पिरवारमा दाजभुाइ िददीबिहनीको बीचमा 
यौन सम्पकर्  गन चलन, बेँयाबिृ  र जथाभावी यौन दरुाचारमा लाग्न रानी 
यजबेलको धमर्को परम्परा िथयो। बालदेवटा अथार्त ्सन्तानेँ वर तथा मौसमको 
देवताको मूितर्लाई पूजा गरेर इॐाएलका मािनसह ले परमेँ वरको उपासना गनर् 
छोडेका िथए। अिन त्यहाँ सच्चा परमेँ वर र मूितर् पूजा गन धमर् अथार्त ्
बालदेवतालाई मा ेको बीचमा न्  भयो। त्यसबेला एिलयाले हःतक्षेप गरे। 
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उनको नाउँको अथर् नै "यहोवा मेरो परमेँ वर हो" भ े भएकोले बालदेवताको 
धमर्लाई चनुौित िदएका िथए। 
   देहायको बतृान्तमा एिलयाले मूितर्पूजा गन संःकारलाई घोप् ाएको 
देिखन्छ र उनले इॐाएलीह को बीचमा पािरवािरक जीवनमा पनुजार्गरण 
ल्याएका िथए भनेर उल्लेख गिरएको छ। हेन ुर्होस:् १ राजा १६:२९-३४ "२९ 
यहूदाका राजा आसाको अठतीस  वषर्मा ओॆीका छोरा आहाब इॐाएलका राजा 
भए,  र ितनले सामिरयामा इॐाएलमािथ बाईस वषर् राज् य गरे। ३० ओॆीका 
छोरा आहाबले आफ् ना अिघका सबै राजाह भन् दा परमूभकुो िं टमा अझ बढ़ी 
दुं  ाइँ गरे। ३१ नबातका छोरा यारोबामका पापी चालह मा िहँ  न ितनको 
िनिम् त कम भएजः तो माऽ होइन,  तर ितनले सीदोनीह का राजा एताबालकी 
छोरी ईजेबेललाई पिन िववाह गरे, र बाल देवताको सेवा गरेर त् यसलाई पजु् न 
लागे। ३२ सामिरयामा ितनले बनाएको बालको मिन् दरमा बालको िनिम् त एउटा 
वेदी बनाए। ३३ आहाबले अशेरा देवीको मूितर् पिन खड़ा गरे, र ितनले आफ् ना 
अिघका इॐाएलका सबै राजाह भन् दा बढ़ी परमूभ ु इॐाएलका परमेँ वरलाई 
रीस उठाउने काम गरे। ३४ आहाबको समयमा बेथेलका हीएलले यरीहोलाई 
पनुिनर्मार्ण गरे। त् यसको जग बसाल् दा ितनको जेठो छोरो अबीरामको मतृ् य ुभयो, 
र त् यसका मूल ढोकाह  बनाउँदा ितनको कान् छो छोरो सगूबको मतृ् य ुभयो। 
यसरी परमूभलेु नूनका छोरा यहोशू ारा भन् नभुएको वचन पूरा भयो।", १ राजा 
१७ "१ अब िगलादको ितँ बेका ितँ बी एिलयाले आहाबलाई भने,  “परमूभ ु
इॐाएलका परमेँ वर जसको सेवा म गदर्छु, उहाँको जीिवत नाउँमा शपथ खाएर 
म भन् दछु, िक मेरो वचनिवना आगामी केही वषर्ह भिर न त शीत पनछ न केही 
पानी पनछ। २ तब परमूभकुो यो वचन एिलयाकहा ँआयो: ३ “यो ठाउँ छोड़ेर 
पूवर्ितर लाग ्, र यदर्नको पूवर्ितर भएको करीतको खोल् सामा गएर लिुकबस ्। ४ 
ितमीले खोलाको पानी िपउनू, र ितमीलाई त् यहाँ खवुाउनलाई मैले कागह लाई 
हकुुम गरेको छु।” ५ यसैले परमूभलेु भन् नभुएझ ितनले गरे। ितनी यदर्नको 
पूवर्ितर भएको करीत खोल् सामा गएर बसे। ६ त् यहाँ कागह ले ितनलाई िबहान 
रोटी र मास ुर बेलकुी रोटी र मास ुल् याइिदए, र ितनले खोलाको पानी िपए। ७ 
केही समयपिछ देशमा पानी नपरेकोले त् यो खोलाको पानी सकु् यो। ८ तब 
परमूभकुो यो वचन ितनीकहाँ आयो: ९ “अब झ ै सीदोनका सारपतमा गएर 
त् यहाँ बःन।ु ितमीलाई खवुाउन मैले त् यस ठाउँमा एउटा िवधवालाई आ ा 
गरेको छु।” १० यसैले ितनी सारपतमा गए। जब ितनी सारपतको मूल ढोकामा 
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आइपगेु, तब ितनले एउटी िवधवालाई दाउरा बटुिलरहेकी देखे। ितनले हपारेर 
त् यसलाई भने,  “कृपा गरी एउटा लोहोटामा मलाई अिलकता पानी िपउनलाई 
ल् याइदेऊ।” ११ त ् यो िवधवा पानी ल् याउनलाई जाँदाजाँदै ितनले फेिर हपारेर 
त् यसलाई भने,  “कृपा गरी एक टुबा रोटी मलाई ल् याइदेऊ।”    १२ त् यस 
िवधवाले जवाफ िदई “जीिवत परमूभ ुतपाईंका परमेँ वरको नाउँमा शपथ खाएर 
म भन् छु,  िक भाँड़ामा एक मु ी पीठो र ढुङ् मोमा अिलकता तेलबाहेक मिसत 
केही रोटी छैन। म आफै र मेरो छोराको िनिम् त खानेकुरा बनाएर खाई मनर्लाई 
घरमा केही िझजँािमजा लानलाई खोज् दैछु।”  १३ एिलयाले त् यसलाई भने, 
“नडराऊ,  घर गएर ितमीले भनेझ गर। तर पिहले ितमीिसत जे छ त् यसको 
एउटा सानो रोटी बनाएर मकहाँ ल् याऊ,  र त् यसपिछ ितमी र ितॆो छोराको 
िनिम् त केही बनाऊ। १४ िकनिक परमूभ ुइॐाएलका परमेँ वर यसो भन् नहुनु् छ: 
‘देशमा परमूभलेु पानी नपठाउञ् जेल भाँड़ाको पीठो िसि नेछैन र ढुङ् मोको तेल 
िरि नेछैन’।”  १५ त् यो िवधवा गएर एिलयाले भनेझ गरी। यसैले एिलयाको 
िनिम् त र त् यो र त ्यसका पिरवारको िनिम् त िदनहुँ खानेकुरा भयो। १६ िकनिक 
एिलया ारा परमूभलेु भन् नभुएझ भाँड़ाको पीठो िसि एन,  र ढुङ् मोको तेल पिन 
िरि एन। १७ केही समयपिछ त् यो ः ऽी, त् यस घरकी मािलक् नीको छोरो िबरामी 
पर् यो, र त् यो झन ्-झन ् िसिकः त हुँदैगयो, अिन आिखरमा त् यसले सास फेनर् पिन 
छोऔयो। १८ तब त् यस ः ऽीले एिलयालाई भनी, “हे परमेँ वरका जन, तपाईंको 
मेरो िव मा के छ?  के तपाईं यहाँ मेरो पाप सम् झाएर मेरो छोरालाई मानर् 
आउनभुएको हो?” १९ एिलयाले जवाफ िदए,  “ितॆो छोरो यहाँ मलाई देऊ।” 
एिलयाले त् यसलाई त् यस ः ऽीका हातबाट िलएर आफू बसेको मािथल् लो कोठामा 
लगे, र त् यसलाई आफ् नो ओ ानमा राखे। २० त् यसपिछ ितनले परमूभलुाई 
हपारेर भने,  “हे परमूभ ु मेरा परमेँ वर,  के म जसकहा ँ बसेको छु त् यसको 
छोरालाई मारेर त् यस िवधवामािथ यो िवपि  तपाईंले ल् याउनभुएको हो?” २१ तब 
ितनी तीन पल् ट त् यस बालकमािथ लमतन् न पॐे, र परमूभलुाई हपारेर भने, “हे 
परमूभ ु मेरा परमेँ वर,  फेिर यस बालकको जीवन यसमा फक स ्।”    २२ 
परमूभलेु एिलयाको पकुार सनु् नभुयो, र त् यसमा जीवन फक् य  र त् यो बाँच् यो। 
२३ एिलयाले बालकलाई उठाएर कोठाबाट तल घरमा लगे। त् यसकी 
आमालाई ितनले िदएर यसो भने, “हेर त, ितॆो छोरो िजउँदैछ।”  २४ तब त् यस 
िवधवाले एिलयालाई भनी, “अब मलाई यो थाहा भयो, िक तपाईं परमेँ वरका जन 
हनुहुुँदोरहेछ, र तपाईंको मखुबाट िनः केको परमूभकुो वचन सत् य रहेछ।”  र 

25४ 



लूका ४:२५,२६ "२५ तर वाः तवमा म ितमीह लाई भन् दछु,  इॐाएलमा 
एिलयाको समयमा धेरै िवधवाह  िथए,  त् यस बेला जब साढ़े तीन वषर् विृं ट 
रोिकयो, यहाँसम् म िक सारा देशमा ठूलो अिनकाल परेको िथयो। २६ तर एिलया 
सीदोन देशको सारपतमा भएकी एउटी िवधवाकहाँ माऽ पठाइए, अ  कसैकहाँ 
पठाइएनन ्।" 
   एिलयाले इॐाएली भिूममा खडेरी हनेु ौापको समाचार राजा 
आहाबलाई सनुाए तब उनको टोउकोको मोल राजाले तोकेका िथए। अथार्त ्
उनी जहाँ भएतापिन उनलाई मानर् आदेश राजाले िदएका िथए। परमेँ वरको 
अगवुाइमा एिलया ईजेबेलकै देश िसडोनमा रहेको जारपाथ भ े गाउँमा एक 
िवधवीको घरमा शरण िलन गए। एिलयाले त्यस िवधवीलाई अ को 
माध्यमबाट जाँच गरेर अिभवादन गरे। िवधवासँग भएको अिन्तम दाउरा बालेर 
अिन्तम तेलले िपठोलाई मछेुर आफूलाई रोटी ख्वाउन एिलयाले अर् हाए। 
िवधवाको िनिम्त परमेँ वरूित पूरा भरोसा राख् ने जाँच िथयो। जीिवत 
परमेँ वरमािथ उनको आःथा िकवदन्ती अथार्त ्परुाण जःतै भएको िथयो। पिछ 
येशूले पिन उनको कदमलाई सराहना गनुर्भएको िथयो (लूका ४:२६)। 
एिलयाको िनदशनमा त्यस िवधवाले अ  भाँडाह  घरमा ल्याएकी िथइन।् 
िपठो राख् ने भाँडोबाट िपठो र तेलका भाँडाह बाट तेल अिनकाल निसि उञ् जेल 
अचम्मतिरकाले भिररहेको िथयो। त्यसले गदार् ती िवधवाले यहोवा परमेँ वरको 
बारेमा अझ धेरै ान पाउने अवसर पाएकी िथइन।् पिछ त्यस िवधवाकी छोरा 
मर् यो। उनले एिलयालाई पोखाएको दखेुसोमा उनको विरपिर रहेका धमर्को 
संःकारलाई ूितिबिम्बत गरेको िथयो। जनु ् संःकार इॐाएलमा पिन सरेको 
िथयो। त्यो संःकारले देवताह लाई खशुी पानर् बालकलाई बिल िदने चलन 
िथयो (१ राजा १७:१८ "१८ तब त् यस ः ऽीले एिलयालाई भनी,  “हे 
परमेँ वरका जन,  तपाईंको मेरो िव मा के छ?  के तपाईं यहाँ मेरो पाप 
सम् झाएर मेरो छोरालाई मानर् आउनभुएको हो?”  , यिमर्या १९:४,५ "४ 
ितनीह ले मलाई त् यागेका छन ् र यो ठाउँ िवदेशी देवताह को ठाउँ बनाएका 
छन ्। ितनीह  आफूले,  ितनीह का िपता-पखुार्ह ले र यहूदाका राजाह ले 
निचनेका अ  देवताह का लािग बिलदानह  जलाएर ितनीह ले यस ठाउँलाई 
िनद षह को रगतले भरेका छन ्। ५ ितनीह ले आफ् ना छोराह लाई बाल 
देवताको लािग आगोमा होमबिल चढ़ाउनलाई बाल देवताका अल् गा-अल् गा 
ठाउँह  बनाएका छन ्, जनु गनर्लाई मैले न त भनेको िथए ँन सोचेको िथए,ँ न 
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मेरो मनमा किहल् यै यः तो कुरो पसेको िथयो।" र मीका ६:७ "के परमूभ ु
हजार  भेड़ाह  र तेलका दश हजार नदीिसत ूसन् न हनुहुनु् छ र? के म आफ् नो 
अपराधको लािग मेरो जेठो छोरालाई र मेरो ूाणको पापको लािग मेरो 
शरीरको फललाई चढ़ाऊँ? ")। 
    एिलयाले ूाथर्ना गरेपिछ त्यस िफनोिशयाकी िवधवाको छोरो जीिवत 
भएको िथयो। त्यस घट्नाले गदार् िवधवाको आःथामा नयाँ अनभुव थिपएको 
िथयो। परमेँ वरको बारेमा उनले व्यक्त गरेका िटप्पणीबाट हामीले के िसक्न 
सक्छ ? हेन ुर्होस ्१ राजा १७:२४ " तब त् यस िवधवाले एिलयालाई भनी, “अब 
मलाई यो थाहा भयो,  िक तपाईं परमेँ वरका जन हनुहुुँदोरहेछ,  र तपाईंको 
मखुबाट िनः केको परमूभकुो वचन सत् य रहेछ।” 
   आफ्नो छोरो जीिवत भएपिछ आमाले परमेँ वरूित आभारी भएर जनु ्
ूितिबया जनाइन ्त्यसले एिलयाको सन्देशमा ूभाव कःतो पारेको रहेछ भनेर 
देखाउँछ। जब परमेँ वरको शिक्तलाई आफ्नो जीवनमा काम गनर् िदइयो भने 
परमेँ वर र उहाँको वचनमािथ िवँ वास उिॆन थाल्छ। नयाँ जीवनको 
पनुःथार्पना हनु्छ र पिरवारह को बीचमा िमलन हनु्छ। आज मािनसह ले धेरै 
िशक्षादीक्षाह  िसकाउँछन,् बाइबलकै िवषयलाई ूचार गछर्न ्  कितपय ती 
मािनसह को आित्मक अनभुव िशिथल छ र  मनतातो छ। तर कसैले 
परमेँ वरको वचनलाई व्यिक्तगत पमा अनभुव गदर्छन ् त्यहाँ पनुजार्गरण 
हनु्छ, टुटेको घरपिरवारको पनुिमर्लन हनु्छ र परमेँ वरूित समिपर्त हनेु गिहरो 
चेतना दयदेिख ूवाकारी पमा उॆन्छ।  
    पिरवारको पनुिमर्लन होस ्भ  ेतपाईँको कामना कःतो छ? को को 
पिरवारह सगँ तपाईँ िमलून भ  ेतपाईँको चाहना छ? यस पनुिमर्लनको लािग 
परमेँ वरले िदनभुएका ूित ाह  के के छन ् जसमा तपाईँले आशा गरेर 
च्यापीरहनभुएको छ? 
 

३. परमेँ वरको बेदीमा आफ्नो दय फकार्उन ु 
     १ राजा १८ पढ्नहुोस ्र िवशेष गरेर पद २०-४५मा ध्यान िदनहुोस।् 
यहाँ लेिखएको बतृान्त िवशेष गरेर के को बारेमा छ सो केही हरफह मा 
लेख् नहुोस।् त्यो बतृान्त हामीह को भन्दा अलग्गै समय र सन्दभर्मा भएतापिन 
त्यसमा के िनितह  छन ्जनु ्हामीह को पािरवािरक जीवनमा लाग ुगनर् सक्छ ? 
हेन ुर्होस:् "१ धेरै समयपिछ तेॐो वषर्मा परमूभकुो यो वचन एिलयाकहाँ आयो: 
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“गएर आहाबकहाँ ितमी आफै उपिः थत होऊ, र म देशमा विृं ट पठाउनेछु।” २ 
यसैले एिलया आहाबकहाँ आफै उपिः थत हनुलाई गए। त् यस बेला सामिरयामा 
घोर अिनकाल परेको िथयो,  ३ र आहाबले आफ् नो राजमहलका िजम् मावाल 
ओबिदयालाई बोलाइपठाए। (ओबिदया परमूभकुा एक भक्त िवँ वासी िथए। ४ 
जब ईजेबेलले परमूभकुा अगमवक्ताह लाई हत् या गिररहेकी िथइन ्,  तब 
ओबिदयाले एक सय जनालाई िलएर ितनीह लाई अन् नपानी िदएर पचास-पचास 
गरी दईु ओड़ारमा लकुाइराखेका िथए।) ५ आहाबले ओबिदयालाई भनेका िथए, 
“देशका चारैितर सबै खोलानाला र बसीह ितर जाऊ। शायद हामीले घोड़ाह  
र खच् चरह लाई जीिवत राख् न केही घाँस पाउन सक् छ  होला, र हामीले हाॆा 
पशहु लाई मानुर्पनछैन।”  ६ यसैले ितनीह  िनरीक्षण गनर्लाई आपसमा देश 
बाँड़े, र आहाब एकलै एकाितर र ओबिदया अक ितर लागे। ७ जब ओबिदया 
बाटोमा िहँिड़रहेका िथए, तब एिलयाले उनलाई भेटे। ओबिदयाले ितनलाई िचनेर 
भइँूसम् मै घोप् टो परेर भने, “हे मेरा ूभ,ु के तपाईं साँच् चै एिलया नै हनुहुनु् छ िक?” 

८ ितनले जवाफ िदए, “म नै हुँ। ‘एिलया यहाँ छ’ भनी गएर ितॆा मािलकलाई 
भन।” ९ ओबिदयाले सोधे, “मैले के गल् ती गर र तपाईं आफ् नो दासलाई मानर् 
भनी आहाबको हातमा समु् पदैँहनुहुनु् छ? १० जीिवत परमूभ ुतपाईंका परमेँ वरको 
नाउँमा शपथ खाएर म भन् छु, िक मेरा मािलकले तपाईंलाई खोज् न भनी कसैलाई 
नपठाउनभुएको कुनै जाित अथवा राज् य बाँकी छैन। अिन जब कुनै जाित वा 
राज् यले तपाईं त् यहाँ हनुहुनु् न भनी दाबी गरे, तब ितनले ‘हामी त् यसलाई पाउन 
सकेन ’  भनी उनीह लाई शपथ खान लाए। ११ तर अब तपाईं मलाई 
भन् नहुनु् छ,  ‘गएर ितॆा मािलकलाई एिलया यहाँ रहेछ भनी भन’। १२ मैले 
तपाईंलाई छो  ने िबि कै परमूभकुा आत् माले तपाईंलाई कहाँ लिगहाल् नहुोला? 
यिद मैले गएर आहाबलाई भन र ितनले तपाईंलाई भे ाएनन ् भने,  मलाई नै 
मानछन ्। तापिन म तपाईंको दासले त मेरो बाल् यावः थादेिख नै परमूभकुो 
आराधना गदआएको छु। १३ हे मेरा ूभ,ु  जब ईजेबेलले परमूभकुा 
अगमवक्ताह लाई मादिथइन ्, तब मैले के गर भनी तपाईंले सनु् नभुएको छैन र? 
मैले पचास-पचास गरी ितनीह मध् येका एक सय जनालाई ओड़ारमा लकुाइराख 
र ितनीह लाई अन् नपानी जटुाइिदए।ँ १४ अिन अब तपाईं मलाई भन् नहुनु् छ, 
‘गएर ितॆा मािलकलाई एिलया यहाँ रहेछ भनी भन’। ितनले त मलाई 
मािरहाल् नेछन ्। १५ एिलयाले भने, “सवर्शिक्तमान ् परमूभ ुजसको सेवा म गदर्छु, 
उहाँको जीवनमा शपथ खाएर म भन् दछु, म आज िनँ चय नै आहाबकहाँ ः वयम ् 
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उपिः थत हनेुछु।”  १६ तब ओबिदया आहाबलाई भे  न गए, र ितनलाई भिनिदए, 
र आहाब एिलयालाई भेट गनर् गए। १७ जब आहाबले एिलयालाई देखे, तब 
ितनले एिलयालाई भने,  “इॐाएललाई कं ट िदने ितमी नै हौ?”   १८ एिलयाले 
जवाफ िदए,  “इॐाएललाई कं ट मैले िदएको होइन,ँ  तर तपाईं र तपाईंका 
िपताका पिरवारले पो हो। तपाईं परमूभकुा आ ा त् यागी बाल देवताह को 
पिछ लाग् नभुएको छ। १९ अब तपाईंले मलाई कमल डाँड़ामा भेट गनर् 
इॐाएलबाट सारा मािनसह लाई बोलाउनहुोस ्। अिन बालका ती चार सय 
पचास अगमवक्ता र अशेराका चार सय अगमवक्ता, जसले ईजेबेलको टेिबलमा 
बसेर खाने गदर्छन ्, ती पिन ल् याएर आउनहुोस ्।”   २० यसैले आहाबले समः त 
इॐाएलीह मा समाचार पठाए,  र सबै अगमवक्ताह लाई कमल डाँड़ामा भेला 
गराए। २१ एिलयाले मािनसह का अिग आएर भने,  “ितमीह  किहलेसम् म 
दोधारमा बिसरहन् छौ?  यिद परमूभ ु नै परमेँ वर हनुहुनु् छ भने उहाँलाई 
प ाओ। तर यिद बाल परमेँ वर हो भने त् यसलाई प ाओ।”  तर 
मािनसह ले केही भनेनन ्। २२ तब एिलयाले ितनीह लाई भने,  “परमूभकुा 
अगमवक्ताह मा त केवल म माऽ बाँकी रहेको छु, तर बालका त चार सय 
पचास अगमवक्ताह  छन ्। २३ अब हाॆा िनिम् त दईु वटा साँढ़े ल् याओ। 
उनीह ले आफ् ना िनिम् त एउटा छानेर टुबा-टुबा गरी काटेर आगो नलगाईकन 
दाउरामािथ राखून ्। अिन मचािहँ त् यो अक लाई तयार गरेर आगो नलाईकन 
दाउरामािथ राख् नेछु। २४ तब ितमीह  आफ् नो देवता पकुार, र म परमूभकुो 
नाउँ पकुानछु। त् यो देवता जसले आगो ारा जवाफ िदनहुनु् छ, त् यही नै परमेँ वर 
हनुहुनु् छ।” तब सबै मािनसह ले भने,  “तपाईंले भन् नभुएको कुरा असल हो।” 
२५ एिलयाले बालका अगमवक्ताह लाई भने,  “एउटा साँढ़े छान,  र त् यसलाई 
पिहले तयार गर, िकनभने ितमीह  यित धेरै छौ। आफ् नो देवताको नाउँ पकुार, 
तर आगोचािहँ नलगाओ।”  २६ यसैले आफूह लाई िदएको साँढ़े उनीह ले 
िलएर तयार गरे। तब बालको नाउँ िलएर उनीह ले िबहानदेिख मध् यान् हसम् म 
यसो भनेर पकुारे,  “हे बाल,  हामीलाई जवाफ िदनहुोस ्।”  तर केही ूत् यु र 
आएन। अिन आफूह ले बनाएको वेदीको विरपिर उनीह  खूब उृँदै नाचे। 
२७ मध् यिदनमा एिलयाले यसो भनेर उनीह लाई ठ ा गनर् लागे, “अझ जोरिसत 
कराओ। िनँ चय नै त् यो त देवता हो! शायद ऊ घोर ध् यानमा मग् न होला, 
अथवा काममा व् यः त होला वा याऽामा गएको होला। शायद ऊ सिुतरहेको 
होला र उठाउनपुछर्।” २८ यसैले उनीह  अझै जोरिसत कराए, र उनीह को 
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दः तूरअनसुार तरवार र भालाले रगत नबगञु् जेल आफैलाई चोट पारे। २९ 
मध् यिदन िबत् यो,  र साँझको बिलदान चढ़ाउने बेलासम् म उनीह ले बरबराउँदै 
अगमवाणी कहँदैरहे। तर कुनै ूत् यु र आएन, कसैले जवाफ िदएन, न कसैले 
ध् यान नै िदए। ३० तब एिलयाले सबै मािनसह लाई भने,  “यहाँ मकहाँ 
आओ।”  ितनीह  ितनीकहाँ आए। त् यसपिछ परमूभकुो भत् केको वेदीलाई 
ितनले मरम् मत गरे। ३१ एिलयाले बा॑ वटा ढु ा िलए, ूत् येक ढु ा याकूबबाट 
आएको एक-एक कुलको िनिम् त, जसकहा ँपरमूभकुो यसो भन् ने वचन आएको 
िथयो,  “ितॆो नाउँ इॐाएल हनेुछ।” ३२ ती ढु ाह  िलएर ितनले परमूभकुो 
नाउँमा एउटा वेदी बनाए। ितनले त् यस वेदीको विरपिर पन् ी िलटर जित बीउ 
जाने ठूलो खाड़ल खने। ३३ ितनले दाउरा िमलाए र त् यस साँढ़ेलाई टुबा-टुबा 
काटेर दाउरामािथ राखे। तब ितनले ितनीह लाई भने, “चार गामा पानी भरेर यो 
बिल र दाउरामािथ खन् याइदेओ।”  ३४ ितनले भने,  “फेिर त् यसै गर।”  अिन 
ितनीह ले फेिर त् यसै गरे। ितनले हकुुम गरे,  “तेॐो खेप पिन त् यसै गर।” 
ितनीह ले तेॐो खेप त् यसै गरे। ३५ पानी वेदीका चारैितर पोिखएर खाड़ल पिन 
भिरयो। ३६ बिलदानको बेलामा एिलया अगमवक्ताले अिग बढ़ेर ूाथर्ना गरे, “हे 
परमूभ,ु अॄाहाम, इसहाक र इॐाएलका परमेँ वर, इॐाएलमा तपाईं परमेँ वर 
हनुहुनु् छ, र मचािहँ तपाईंको दास हुँ, र यी सबै काम तपाईंको आ ाअनसुार मैले 
गरेको छु भनी आज थाहा होस ्। ३७ मलाई जवाफ िदनहुोस ्, हे परमूभ,ु जवाफ 
िदनहुोस ्, र यी मािनसह ले जानून ्,  िक तपाईं परमूभ ु नै परमेँ वर हनुहुनु् छ, र 
तपाईंले नै ितनीह का मन फकार्उँदैहनुहुनु् छ।”  ३८ तब परमूभकुो आगो बः य  
र आगोले बिलदान, दाउरा, ढु ाह  र माटो भः म पार् यो, र खाड़लको पानी पिन 
सकुाइिदयो। ३९ जब सबै मािनसह ले यो देखे, तब ितनीह  भइँूमा घोप् टो परी 
कराएर भने, “परमूभ ुउहाँ नै परमेँ वर हनुहुुँदोरहेछ! परमूभ,ु उहाँ नै परमेँ वर 
हनुहुुँदोरहेछ!”    ४० तब एिलयाले ितनीह लाई हकुुम गरे,  “बालका 
अगमवक्ताह लाई पब। एउटै पिन उम् कन नपाओस ्।” ितनीह ले उनीह लाई 
पबे, र एिलयाले उनीह लाई तल कीशोन खोलामा ल् याउन लगाएर उनीह लाई 
मारे। ४१ अिन एिलयाले आहाबलाई भने, “गएर खानपान गनुर्होस ्,  िकनभने म 
ठूलो झरी आइरहेको सनु् दैछु।”  ४२ तब आहाब खानपान गनर् गए,  तर 
एिलयाचािहँ कमल डाँड़ाको टाकुरामा चढ़े, र त् यहाँ ितनले भइँूमा िनहरेुर आफ् नो 
टाउको घुड़ँाह का बीचमा राखे। ४३ ितनले आफ् नो चाकरलाई भने,  “गएर 
समिुितर हेर ्।”  त् यसले गएर हेर् यो। त् यसले भन् यो,  “त् यहाँ केही छैन।”  
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एिलयाले सात पल् ट त् यसलाई “गएर हेर ्”  भने। ४४ सात  पल् टमा चाकरले 
भन् यो,  “मान् छेको हात जऽो एउटा बादल समिुबाट उ  दैछ। तब एिलयाले 
त् यसलाई भने, “गएर आहाबलाई भन, ‘आफ् नो रथ तयार गरेर तल गइहाल् नहुोस ्, 
नऽता तपाईंलाई पानीले रोक् नेछ।” ४५ यसै बीचमा कालो बादलले आकाश 
छायो,  हरुी चल् यो र ठूलो पानी पनर् लाग् यो,  र आहाब आफ् नो रथमा चढ़ेर 
ियजरेलमा गए। ४६ परमूभकुो शिक्त एिलयामािथ पर् यो,  र आफ् नो खाः टो 
पटुकामा लपेटेर ितनी ियजरेलसम् मै आहाबको अिगअिग बाटोमा कुदे।" (एिलया 
२५ माइल अथार्त ्४० िकलोिमटर दगरेुका िथए)।   
  
 

 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 इॐाएलीह ले परमेँ वरसँग बाँधेको करार फेिर बाँिधयोस ् भ े  उनको ितॄ 
चाहना िथयो। ितनीह का पूखार्ह मा भएका िवँ वासबाट  ती इॐाएलीह  
राि य पमा नै पछािड हटेका िथए। तर एिलयाको अिभयानमा ितनीह ले 
परमेँ वरितर फिकर् यून,् ितनीह को जीवनमा भएका आित्मक चोटह  िनको 
होउन,् ितनीह को घर पिरवार सत्यमा लागून ् र जमीन फिलफाप होस ्भ े 
एिलयाको चाहना िथयो। 
   बिलपूजा गन बेलकुाको समय। बाल देवताको पूजारीह ले िदनभरी 
लगाएर आफ्नो देवतासँग आकाशबाट आगो पठाउन ाङ्मो ठटाएर हनु्छ 
िक, नाचेर हनु्छ िक, उृेर हनु्छ िक, गाएर िचच्याएर हनु्छ िक, देवतालाई 
खशुी पानर् आफूले आफैलाई छुरीले काटेर हनु्छ िक यावत तिरकाले ूाथर्ना 
गरेका िथए। तर अनेक  चितर्कलाह देखाएर देवतालाई खशुी पानर् िदनभरी 
गिरएको ितनीह को ूयास खेर गएको िथयो। ितनीह को देवताले 
आकाशबाट आगो वषार्एर बेदीको बिल भंम पारेन। अिन एिलयाको पालो 
आयो। उनले जानाजान बेलकुीको समय चनेु। जनु समयलाई एिलयाले चनेुका 
िथए त्यो समय मिन्दरमा गन मिुक्तको योजनाको सेवाकायर् िथयो ("४१ 
अक चािहँ थमुा बेलकुी चढ़ाउनू,  र त् यससँग िबहानको जस ्तै अन् नबिल र 
अघर्बिल होस ्। परमूभकुो िनिम् त मीठो बाः ना भएको, आगो ारा चढ़ाइएको 
बिल त् यो होस ्" ूःथान २९:४१)। यिलयाले मािनसह लाई "म कहाँ आओ" 
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(१ राजा १८:३०) भनेर गरेको आ ानले हामीलाई येशूको आ ानको सम्झना 
गराउँछ (म ी ११:२८ “हे सबै थाकेका र बोझले दिबएका हो, मकहाँ आओ, 

म ितमीह लाई िवौाम िदनेछु।" जनु बाबआुमाह  आफ्ना छोराछोरीह  
बरािलएको देख् दा पीडामा पछर्न ्ितनीह मा यो ढुक् क हनुपुदर्छ िक परमेँ वरले 
इॐायलीह लाई जःतै ितनीह लाई पिन माया गनुर्हनु्छ। आफूबाट तिकर् एर 
गएका मािनसह लाई आफूितर ता  परमेँ वरले िनरन्तर पमा भरमग्दरु ूयास 
गनुर्हनु्छ। 
    यहोवाको बेदीको साम ु मािनसह लाई एिलयाको बोलावट अथर्पूणर् 
छ। हाॆो समयमा हाॆा पिरवारह को साम ु येशू र उहाँको मिुक्तिदने 
अनमुहलाई उचाल्न ुहो। पिरवारमा पिरवारलाई र परमेँ वरसँगको सम्बन्धमा 
मजबतु बनाइराख् न आराधनाको समय अत्यन्तै मह वपूणर् हनु्छ। यस समय 
परमेँ वरसँग ूाथर्ना ारा कुरा गनुर् हो, एक आपसमा िदल खोलेर कुराकानी 
गनुर् हो, उहाँले हामीलाई िस मा िदनभुएको मिुक्तलाई निवकरण गनुर् र उहाँको 
िशक्षादीक्षामा हामीह ले ध्यान िदएर त्यसबारे िचन्तन गनुर् हो। 
   इॐाएलीह ले जितसकैु िघनलाग्दा पापह  गरेतापिन ितनीह को साम ु
एिलयाको ूाथर्नको जवाफ िदनकुो अथर् परमेँ वरले ती मािनसह को मन 
फकार्एर ल्याउनभुएको िचन्ह िथयो। १ राजा १८:३७मा एिलयाको ूाथर्ना 
िथयो "मलाई जवाफ िदनहुोस ्,  हे परमूभ,ु जवाफ िदनहुोस ्, र यी मािनसह ले 
जानून ्,  िक तपाईं परमूभ ुनै परमेँ वर हनुहुनु् छ, र तपाईंले नै ितनीह का मन 
फकार्उँदैहनुहुनु् छ।”   हामी आफैले परमेँ वरितर हामीह को दय फकार्उन 
सक्दैन  तर उहाँले िस मा िदनभुएको अनमुहलाई हामीले ःवीकार गरेमाऽ 
हाॆो मन फकार्उन सक्छ । 
   पानी, बेदी, बिल आिद सबैलाई भंम पान आगो आकाशबाट खःयो। 
यो पिन अत्यन्तै अथर्पूणर् छ। त्यो आगो कुनै पापी, अधमीर्, परमेँ वरूितको 
आःथालाई त्यागेर छोराछोरीह लाई आगोमा होम गरेर धमर् गन दु  
इॐायलीह मा परेन तर केवल बेदीमा माऽ पर् यो। त्यसको अथर् त्यसले 
येशूलाई औलँ्याएको िथयो। भिनएको छ "उहाँ हाॆो िनिम्त पाप हनुभुयो तािक 
उहाँमा नै हामी परमेँ वरको धमीर् जन हनुसक " (२ कोरन्थी ५:२१ 
पान्तिरत)। त्यसको फलःव प मािनसह को मखुबाट आफ्ना पापह को 

ःवीकार र परमेँ वरको ूशंसाको आवाज घिन्कयो। परमेँ वरको शिक्तको 
ूदशर्नको बाबजदु पिन दु  र अधमीर् पूजारीह ले उहाँलाई महण गनर् 
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अःवीकार गरेकोले ितनीह  मािरन पगेु (जब येशू दोॐो पल्ट आउनहुनेुछ 
दु ह को अवःथा पिन त्यःतै हनेुछ)। अिन ताजा वषार् भयो र भिूममा 
गिरएको ौापको अन्त भयो। 
    तपाईँको घरको बेदीको अवःथा कःतो छ? तपाईँको घरमा यिद बेदी 
भित्कएको छ भने त्यसलाई खास गरेर कसरी पनुिनमार्ण गनर् सक्नहुनु्छ?  
 

४. यदर्नितर दयह लाई फकार्उन ु
     ःवगर्दूत गािॄएलले गरेको भिवंयवाणी (लूका १:१७) र भिवंयवाणी 
गिरएको एिलया ती नै हनु ् भनेर येशूले अनमुोदन गनुर्भएको (म ी 
११:१४,१७:१२,१३) सन्दभर्मा ूभकुो बाटो तयार पान (मलाकी ३:१) 
सन्देशवाहक बिप् तःमा िदने यूह ा नै हनु ्भनेर ससुमाचारका लेखकह ले पिु  
गरेका िथए (म ी ११:१०, मकूर् स १:२, लूका ७:२७)। 
   यूह ाको सन्देशको मूल िवषयबःतहु  हेन ुर्होस।् उनको सन्देश कःतो 
िथयो जसले गदार् मन िफनभएको िथयो? हेन ुर्होस ्म ी ३:१-८ "१ त् यही समय 
बिप् तः मा-िदने यूहन् ना यहूिदयाको उजाड-ः थानमा आए, र यसो भन् दै ूचार गनर् 
लागे, २ “पँ चा ाप गर, िकनभने ः वगर्को राज् य निजक आएको छ।” ३ िकनभने 
यी ितनै हनु ्,  जसको िवषयमा यशैया अगमवक्ता ारा यसो भिनएको िथयो: 
“उजाड-ः थानमा एक जना कराउनेको आवाज,  ‘परमूभकुो मागर् तयार पार, 
उहाँका पथ सोझा बनाओ’।४ यूहन् नाले ऊँटका र को वः ऽ लाउँथे, र कम् मरमा 
छालाको पटुका बाँध् थे। ितनको खानेकुरा सलह र वन-मह िथयो। ५ य शलेम 
र सबै यहूिदया, र यदर्न विरपिरका इलाकाका सबै मािनसह  ितनीकहाँ गए, ६ र 
आफ् ना पाप ः वीकार गद यदर्न नदीमा ितनीबाट बिप् तः मा िलन लागे। ७ तर 
फिरसीह  र सदकुीह मध् ये धेरै जनालाई बिप् तः मा िलन आइरहेका देखेर ितनले 
उनीह लाई भने,  “सपर्का बच् चा हो, आउन लागेको बोधबाट भाग् न कसले 
ितमीह लाई चेताउनी िदयो? ८ यसकारण पँ चा ाप सहुाउँदो फल फलाओ।" 
म ी १४:१-४ "१ त् यस बेला गालील ूदेशका शासक हेरोदले येशूको कीितर् 
सनेु। २ ितनले आफ् ना भारदारह लाई भने, “उनी बिप् तः मा-िदने यूहन् ना हनु ्। 
उनी मतृकबाट जीिवत भएका छन ्। यसैकारण शिक्तमा यी कामह  उनी ारा 
भइरहेछन ्।”   ३ िकनभने हेरोदले आफ् नो भाइ,  िफिलपकी पत् नी हेरोिदयासको 
खाितर यूहन् नालाई पबी बाँधेर कारागारमा हािलिदएका िथए। ४ यूहन् नाले 
हेरोदलाई यसो भनेका िथए,  “तपाईंले ितनलाई पत् नीको पमा राख् न ु उिचत 
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हुँदैन।”, लूका ३:१-१८ "१ कैसर ितबेिरअसका शासनकालको पन् ी  वषर्मा 
पिन् तयस िपलातस यहूिदयाका हािकम िथए। त् यस बेला हेरोद गालीलका शासक 
िथए,  र ितनका भाइ िफिलप इतिुरया र ऽाखोिनितसका शासक िथए,  अिन 
लसुािनयास अिबलेनेका शासक िथए। २ हन् नास र कैयाफाका ूधान 
पूजाहारीिगरीको समयमा परमेँ वरको वचन उजाड-ः थानमा जकिरयाका छोरा 
यूहन् नाकहाँ आयो। ३ ितनी पाप-क्षमाको िनिम् त पँ चा ापको बिप् तः मा ूचार 
गद यदर्न नदीका आसपासका सबै इलाका हुँदो आए। ४ यशैया अगमवक्ताका 
वचनको पःु तकमा यसो लेिखएको छ,  “उजाड-ः थानमा एक जना कराउनेको 
आवाज, परमूभकुो मागर् तयार पार, उहाँका पथ सोझा बनाओ। ५ हरेक घाटी 
पिुरनेछ, र हरेक पहाड र हरेक डाँड़ा समतल बनाइनेछ। र बा ा-टेढ़ा सोझा 
हनेुछन ्, र अप् ठेरा बाटाह  सम् म हनेुछन ्,   ६ र सबै ूाणीले परमेँ वरको मिुक्त 
देख् नेछन ्।”   ७ यसकारण ितनीसँग बिप् तः मा िलन आउने भीड़ह लाई ितनले 
भने,  “ए सपर्का बच् चा हो,  आइलाग् ने बोधबाट भाग् न ितमीह लाई कसले 
चेताउनी िदयो? ८ यसकारण पँ चा ाप सहुाउँदो फल फलाओ, र ितमीह  आफै 
‘हाॆा िपता अॄाहाम हनु ्’  भन् नपिछ नलाग,  िकनभने म ितमीह लाई भन् दछु, 
परमेँ वरले यी ढु ाह बाट अॄाहामको िनिम् त सन् तान उत् पन् न गनर् सक् नहुनु् छ। 
९ अिहले बन् चरो खह को जरामा पिरसकेको छ, यसकारण असल फल निदने 
हरेक ख ढािलनेछ, र आगोमा फािलनेछ।”  १० मािनसह ले यूहन् नालाई सोधे, 
“त् यसो भए हामीले के गन?”   
  ११ ितनले उनीह लाई जवाफ िदए,  “जससँग दईु जोर दौरा छन ्, 
त् यसले नहनेुलाई एउटा िदइहालोस ्,  र जससँग खानेकुरा छ,  त् यसले पिन त् यसै 
गरोस ्।”   १२ कर उठाउनेह  पिन बिप् तः मा िलन आए, अिन ितनलाई सोधे, 
“गु ज् यू,  हामीले के गन?”    १३ ितनले उनीह लाई भने,  “ितमीह लाई 
खटाएकोभन् दा बेसी नलेओ।”   १४ िसपाहीह ले पिन सोधे,  “हामीले चािहँ के 
गन?”  ितनले उनीह लाई भने,  “कसैमािथ अत् याचार गरेर,  र झूटो दोष लगाएर 
नलटु। आफ् ना तनखामा सन् तुं  ट रहो।”  १५ जब मािनसह  ूतीक्षा गिररहेका 
िथए, र सबै आफ् ना मनमा यूहन् नाको िवषयमा शायद ियनी नै भीं ट हनु ् िक भनी 
िवचार गिररहेका िथए,  १६ तब यूहन् नाले ती सबैलाई जवाफ िदए,  “म 
ितमीह लाई पानीले बिप् तः मा िदन् छु,  तर एक जना मभन् दा शिक्तशाली 
आउँदैहनुहुनु् छ,  जसका जु ाको िफ ा खोल् ने लायकको म छैन।ँ उहाँले 
ितमीह लाई पिवऽ आत् मा र आगोले बिप् तः मा िदनहुनेुछ। १७ िनफन् ने नाङ् लो 
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उहाँको हातमा छ, जस ारा उहाँले आफ् नो खला राॆरी सफा पानुर्हनेुछ, र गहँू 
आफ् नो धनसारमा जम् मा गनुर्हनेुछ,  तर भसुचािहँ उहाँले निनभ् ने आगोमा 
जलाउनहुनेुछ।”  १८ यसरी अ  धेरै अतीर्ह ारा िशक्षा िदएर यूहन् नाले 
मािनसह लाई ससुमाचार ूचार गरे।" 
   जसरी खेतबारीमा काम गनले बारीको सकेुको भिूमलाई खनजोत गरेर 
िबऊको िनिम्त तयार पाछर्न ् त्यसरी नै बिप् तःमा िदने यूह ाले पापी र 
ॅ ह लाई पँ चाताप गनर् लगाएर ितनीह को दय येशूको िनिम्त तयार 
पारेका िथए। मािनसको ःवभावै यःतो छ िक आफूले आफैलाई नजाँची वा 
आत्मआलोचना नगिर, आफ्नो सही अवःथाको थाहा नपाइ कसैलाई पिन कुनै 
उच्च आदशर्को बाटोमा िहँड्न आवँयकता नै नभएको ठािनरहेका हनु्छन।् 
पिवऽ जनह  हनु परमेँ वरको पिवऽताितर कसरी फिकर् ने र उहाँको िस  
धािमर्क ःवभाव धारण गनर् के गनुर्पछर् भ े सन्देश यूह ाको िथयो। जसले 
उसको सन्देशलाई महण गरेर मन परमेँ वरतफर्  फकको िथयो। सही वा 
दयदेिख गरेको पँ चातापले मािनसलाई जिहले पिन नॆ र कोमल बनाउँछ र 
आफ्नो आचारणलाई पिरवतर्न गनर् सहायताको िनिम्त उसले परमेँ वरितर 
हेिररहेको हनु्छ। यहूदीह  आफू जन्मजात पिवऽ र ःवत मिुक्तको िनिम्त 
चिुनएको जाित भनेर िवँ वास गदर्थे। तर यूह ाले आफूह  अॄाहमका सन्तान 
ह  भनेर दावी त गन तर अॄाहमको आदशर्मा निहँड्ने ितनीह को देखावटी र 
ःवाथर्ले भिरएको पाखण्डीपनाको यूह ाले भन्डाफोर गरेका िथए। मखुले ूचार 
गर् यो भन्दैमा, छालाले, बंशले वा जाितले कसैलाई पिन ःवत मिुक्त िदँदैन तर 
िवँ वासका पूखार्ह ले गरेका िवँ वासको गिहरो अनभुव ूत्येक ईँ वरभक्तले 
गनुर् ज री ठा ुपदर्छ। 
   बिप् तःमा िदने यूह ाको सन्देशले येशूको िनिम्त बाटो कसरी तयार 
पारेको िथयो? हेन ुर्होस ्यूह ा १:२४-३७ "२४ ितनीह लाई (यूह ाको बारेमा 
प ा लगाउनेह ) फिरसीह ले पठाएका िथए। २५ अिन ितनीह ले उनलाई 
सोधे “ितमी भीं ट पिन होइनौ, एिलया पिन होइनौ,  त् यो अगमवक्ता पिन होइनौ 
भने, िकन बिप् तः मा िदन् छौ?”   
  २६ यूहन् नाले ितनीह लाई जवाफ िदए, “म त पानीले बिप् तः मा िदन् छु, 
तर ितमीह का माझमा एक जना खड़ा हनुहुनु् छ, जसलाई ितमीह  िचन् दैनौ। 
२७ मपिछ आउनहुनेु उहाँ नै हनुहुनु् छ। उहाँका जु ाको िफ ा खोल् ने योग् यको 
म छैन।ँ”  २८ यी कुरा यदर्न नदी पािर बेथािनयामा भएका िथए, जहाँ यूहन् नाले 
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बिप् तः मा िदइरहेका िथए। २९ भोिलपल् ट उनले येशूलाई आफूितर 
आइरहनभुएको देखेर भने,  “हेर,  संसारको पाप उठाइलैजाने परमेँ वरका थमुा! 
३० उनी उहाँ नै हनुहुनु् छ, जसको िवषयमा मैले भनेको िथए,ँ  ‘मपिछ एक जना 
मािनस आउनहुनु् छ, जो मभन् दा उच् च हनुहुनु् छ,  िकनभने उहाँ मभन् दा अिघबाटै 
हनुहुनु् थ् यो।’ ३१ म आफैले उहाँलाई िचनेको िथइन,ँ तर उहाँ इॐाएलमा ूकट 
होऊन ् भनेर नै पानीले बिप् तः मा िदँदै म आए।ँ”   ३२ यूहन् नाले यसो भन् दै 
गवाही िदए,  “मैले पिवऽ आत् मालाई ढुकुरको पमा ः वगर्बाट ओलर आई 
उहाँमािथ बः नभुएको देख। ३३ मैले उहाँलाई िचनेको िथइन,ँ तर जसले मलाई 
पानीले बिप् तः मा िदनू भनी पठाउनभुयो,  उहाँले नै मलाई भन् नभुयो,  ‘जसमािथ 
ितमी पिवऽ आत् मालाई ओलर्ंदै र बः दैगनुर्भएको देख् छौ, पिवऽ आत् माले बिप् तः मा 
िदनहुनेु उहाँ नै हनुहुनु् छ।’  ३४ मैले देखेको छु,  र गवाही िदएको छु,  िक 
परमेँ वरका पऽु उहाँ नै हनुहुनु् छ।”    ३५ फेिर अक  िदन यूहन् ना उनका 
चेलाह मध् ये दईु जनासँग उिभरहेका िथए। ३६ उनले येशूलाई गइरहनभुएको 
देखेर भने,  “हेर,  परमेँ वरका थमुा!” ३७ उनले भनेका यो कुरा सनेुर ती दईु 
चेलाह  येशूको पिछ लागे।" र यूह ा ३:२५-३० "२५ त् यसै बेला यूहन् नाका 
चेलाह को एउटा यहूदीसँग शु ीकरणको िवषयमा वाद-िववाद भयो। २६ 
यूहन् नाकहाँ आएर ितनीह ले उनलाई भने,  “गु ज् यू,  यदर्न पािर जो तपाईंसगँ 
हनुहुनु् थ् यो,  जसको बारेमा तपाईंले गवाही िदनभुयो,  हेन ुर्होस ्,  उहाँले बिप् तः मा 
िदइरहनभुएको छ,  र सबै उहाँकहाँ जाँदैछन ्।”    २७ यूहन् नाले जवाफ िदए, 
“मािनसलाई ः वगर्बाट निदइएसम् म त् यसले कुनै कुरा पाउन सक् दैन। २८ ‘म 
भीं ट होइन,ँ तर म उहाँभन् दा अगािड पठाइएको हुँ’ भन् ने मेरो गवाही ितमीह  
आफै िदन् छौ। २९ जससँग दलुही छ,  दलुहा त् यही हो। दलुहाको िमऽ जो 
उसको छेउमा खड़ा हनु् छ,  उसको सोर सनेुर अत् यन् त आनिन् दत हनु् छ। 
यसकारण मेरो यो आनन् द अब पूणर् भएको छ। ३० उहाँ ब  न,ु तर मचािहँ 
घ  न ुआवँ यक छ।" 

येशू नै परमेँ वरको थमुा हनुहुनु्छ भनेर यूह ालाई ठोकुवा गरेर 
देखाइएको िथयो। जब उनले येशू नै परमेँ वरको थमुा हनुहुनु्छ भनेर ठोकुवा 
गद मािनसह लाई िचनाएका िथए (यूह ा १:२९,३०) तब उनले 
वाःतिवकै पमा मािनसह को दय ूभिुतर फकार्एका िथए। आन्ि ु र 
यूह ाको अक  चेला यूह ा जसले त्यसबेलाको ससुमाचारको वतृान्त लेखेका 
िथए बिप् तःमा िदने यूह ालाई छोडेर येशूकहाँ गएर उहाँका चेलाह  बनेका 
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िथए। एिलयाको सन्देशले पँ चाताप गनुर्पछर् भनेर माऽ औल्याउने नभइ 
पापबाट मिुक्त िदने येशूलाई पिन औल्याउँदछ। त्यसको साथै येशूको बारेमा 
जा  अझ उत्सािहत बनाउँछ र उहाँको पिछ लाग्नेले अ  मािनसह लाई 
उहाँलाई िचनाउन भरमग्दरु ूयास गदर्छन।् 
    यिद तपाईँको घरमा बिप् तःमा िदने यूह ा आए भने उनले तपाईँलाई 
के भन्थे होलान?् 
 

५. यगुको अिन्तम िदनह मा मािनसह को मन फकार्उन ु
     केही हदसम्म हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह ले हाॆो भिूमका 
बिप् तःमा िदने यूह ाको जःतै छ भनेर दावी गदर्छ । जब बिप् तःमा िदने 
यूह ाले पँ चाताप गनर् र आफ्नो आचारण सधुानर् मािनसह लाई आ ान गरे 
तब उनले येशूको ूथम आगमनको िनिम्त ितनीह को मनलाई तयार 
पािररहेका िथए। हामी पिन त्यस अिभयानमा लािगरहेका छ  जनु अिभयानले 
येशूको दोॐो आगमनलाई तयार पादर्छ। 
   ूाथर्नापूबर्क लूका १:१७ पढ्नहुोस।् यसमा लेिखएका शब्दह ले 
हामीह को सन्देशलाई आत्मसात ् गनर् कसरी िदमागमा घसुादर्छ? हेन ुर्होस ्
"बाबहु का मन छोरा-छोरीह ितर र अना ाकारीह लाई धमीर्ह को बिु ितर 
फकार्उन र ूभकुो िनिम् त योग् य तलु् याइएको एक जाित तयार पानर् उहाँको अिग 
ितनी एिलयाको आत् मा र शिक्तमा जानेछन ्।”  
    येशू भी को बुसको माध्यमबाट ःवगर्मा रहनहुनेु परमेँ वर िपताले 
उहाँका छोराछोरीह का दयह  उहाँितर फकार्उनभुएको िथयो साथै एक 
आपसितर एक आपसको दय पिन उहाँले फकार्उन ु भएको िथयो। 
आँ चयर्जनक र मािनसको िदमागले पत्यारै गनर् नसक्ने ससुमाचारलाई िवँ वास 
गनर् एिलयाको सन्देशले नॆभएर आ ान गदर्छ (२ कोरन्थी ५:१६-२१ "१६ 
यसरी अब उूान् त हामी कसैलाई मािनसको िं टकोणले हेदन । हामीले 
भीं टलाई एक समय मािनसको िं टकोणले हेरेका िथय ,  तर अब उूान् त 
उहाँलाई त् यसरी हेनछैन । १७ यसकारण कोही भीं टमा छ भने त् यो नयाँ 
सिृं ट हो। परुानो िबितगएको छ,  हेर,  नयाँ आएको छ। १८ यो सब 
परमेँ वरबाट भएको हो,  जसले हामीलाई भीं ट ारा आफूसँग िमलापमा 
ल् याउनभुयो, र हामीलाई िमलापको सेवा िदनभुयो, १९ अथार्त ् ः वयम ् भीं टमा 
हनुभुएर परमेँ वरले संसारलाई आफूसँग िमलापमा ल् याउँदैहनुहुनु् थ् यो। 
ितनीह का अपराधका लेखा निलएर िमलाप गराउने कामको सन् देश उहाँले 
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हामीलाई सिुम् पिदनभुएको छ। २० यसकारण हामी भीं टका राजदूतह  ह , र 
परमेँ वरले हामी ारा अनरुोध गिररहनभुएको छ। भीं टकै पक्षमा हामी 
ितमीह लाई िबन् ती गदर्छ ,  िक ितमीह  परमेँ वरसँग िमलापमा आओ। २१ 
िकनिक हामी उहाँमा परमेँ वरको धािमर्कता बन् न सक  भनेर पाप 
निचन् नहुनेुलाई परमेँ वरले हाॆा खाितर पाप बनाउनभुयो।" र एिफसी २:११-
१८ "११ यसकारण याद राख, अिघ ितमीह  शरीरअनसुार अन् यजाित छँदा 
शरीरमा हातबाट खतना गिरएकाह ले ितमीह लाई बेखतनाका मान् दथे। १२ 
याद राख,  ितमीह  त् यस बेला भीं टबाट अलग, इॐाएलका नागिरक हकबाट 
बािहर भएका िथयौ,  र ूित ाका करारह बाट िबराना, आशा नभएका र यस 
संसारमा परमेँ वररिहत िथयौ। १३ तर ितमीह , जो त् यस बेला भीं ट येशूबाट 
टाढ़ा िथयौ, अब भीं टको रगतले निजक भएका छौ। १४ िकनिक उहा ँ नै 
हाॆो शािन् त हनुहुनु् छ। उहाँले हामी दवैुलाई एउटै बनाउनभुएको छ,  र 
िवभाजन ल् याउने शऽतुाको पखार्ल भत् काइिदनभुएको छ। १५ र उहाँले 
व् यवः थालाई त् यसका आ ाह  र धािमर्क-िवधानह समेत आफ् नै शरीरमा 
खारेज गनुर्भएको छ,  िक यी दईुका स ामा उहाँले आफैमा एउटा नयाँ मािनस 
सिृं ट ग न ्, र यसरी शािन् त ः थापना होस ्। १६ अिन उहाँले बूस ारा हामी 
दवैुलाई एउटै शरीरमा परमेँ वरसँग मेल गराएर शऽतुालाई शेष पानुर्भयो। 
१७ उहाँले आएर ितमी टाढ़ा भएका र निजक भएकाह लाई िमलापको 
ससुमाचार सनुाउनभुयो,  १८ िकनिक उहाँ ारा नै हामी दवैुले एउटै पिवऽ 
आत् मामा िपताकहाँ ूवेश पाएका छ ")। साथै त्यस सन्देशले मािनसह का 
दयह  पिवऽ आत्माको अनमुहले भिरएर ितनीह मा ूमेको फसल होस ्भ े 
चाहना गदर्छ। 
    आज िनःवाथर् पमा हेरचाहा वाःता वा एक आपसमा चासो देखाउने 
मािनस, क्षिणक होइन िदगो समपर्ण तथा सत्यवादी हनेु मािनस र मखुले माऽ 
ूचार गन नभएर कुनैूकारले पिन नहिल्लने परमेँ वरूितको उपासना र 
भिक्तमा लागेको मािनस भेट्न हेनर् गार् हो छ। परमेँ वरको अनमुहले सच्चा 
तथा पक् का इसाई पिरवारले ती आवँयकता पूरा भएको ूदशर्न गरेर देखाउन 
सिकन्छ। यो पिन हामीले जा ु आवँयक छ िक जनु सन्देश संसारको िनिम्त 
छ त्यो हाॆो िनिम्त पिन हो। जब हामीह को व्यिक्तगत जीवनमा र पिरवारमा 
ससुमाचारका नीितह , एकतामा बःने ूितव ता, ूमेमा रहने समपर्णता र 
आफ्नो भाऊ खोज्ने नभएर त्यागको भावनाले हामी अिभूिेरत हुँदैनौ वा 
देखाउन सक्दैन  तब सम्म अ लाई सनुाउने सन्देश ूभावकारी हुँदैन त्यो 

26७ 



केवल ढ्वाङ फुके जःतो माऽ हनु्छ। सबै ूभावकारी ूवचनह , बाइबलको 
िशक्षादीक्षालाई जनुसकैु तकर्  गरेर ूःततु गरेतापिन ती पयार्प् त छैनन।् हामीले 
सनुाएका सन्देश र हामीले िवँ वास गरेका ससुमाचारका नीितह  हाॆो 
व्यिक्तगत जीवन र पिरवारको जीवनले ूदशर्न गरेर देखाउनै पछर्। हामी 
पँ चातापको सन्देश िदन्छ , हामी मािनसह को दयमा आमूल पिरवतर्न 
हनुपुछर् भनेर िसकाउँछ  वा ूचार गछ , हामीले ूमेको बारेमा व्याख्या गरेर 
िसकाउँछ  र हामीमा भएको ससुमाचारको सन्देश अ लाई सनुाउनपुछर् भ े 
बोझ बोक्छ  तर हाॆो आफ्नै दय आमूल पमा परमेँ वरको अनमुहले 
पिरवतर्न भएन भने हामीले सनुाउने सन्देशको औिचत्य के?  जसरी बिप् तःमा 
िदने यूह ामा मािनसह लाई पिरवतर्न गन शिक्त िथयो जसले गदार् उनको 
ूचार ूभावकारी भएको िथयो, त्यसरी नै परमेँ वरको अनमुहले हामी पिन 
त्यही गनर् सक्छ । परमेँ वरको बारेमा सनुाउने ूभावकािरता हामीमा त्यसबेला 
हनु्छ जब हामी उहाँको वचनसँग तालमेल गरेर चल्ने चाहना गदर्छ । (अथार्त ्
यिद हामी परमेँ वरसँग िहँड्न समिपर्त भय  भने उहाँपिन हामीसँग िहँड्न 
कितब  हनुहुनेुछ-अनवुादकको ठोकुवा)। 
    हामी यस संसारमा रहेतापिन येशू ारा हामीह  ःवगर्को पिरवारको 
भाग ह  (एिफसी ३:१५)। त्यसकारण हामी चाहे एक्लै भएको पिरवारका 
होऔ ंवा पिरवारमा सदःयह  भएको पिरवारा होऔ ंहामीले सेवा गन परमेँ वर 
नै परमेँ वर हनुहुनु्छ भनेर दावी गछ  भने उहाँको िनिम्त गवाही हनु हामीलाई 
बोलाइएको छ। ससुमाचारको शिक्तले चाहे एक्लो, थोरै वा धेरै पिरवारलाई 
परमेँ वरले कसरी पिरवतर्न गनुर्भयो र उहाँको चालमा कसरी िहँिडरहेका छ  
त्यो जःतो देखाउने गवाही अ  कुनै ूभावकारी हुँदैन। 
   तपाईँको पिरवार वा निजकको आफन्त वा कोही होस ्उसलाई तपाईँले 
माया गनुर्हनु्छ र उसको िहतूित तपाईँको वाःता छ भनेर िवशेष गरेर कसरी 
देखाउन सक्नहुनु्छ? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: एलेन जी ाइटका देहायका साममीह  पढ्नहुोस:् ूोफेटस एण्ड 
िक स, प.ृ १४३-१५४को "कामल" र द िडजाएर अभ एजेज, प.ृ ९७-
१०८को "द भ्वाइस अभ िवल्डरनेस"। 
    "हाॆो सन्देश बिप् तःमा िदने यूह ाको जःतो िसधा र ःप  हनुपुदर्छ। 
राजाले गरेका दु ताको िनिम्त उनले राजालाई झपारेका िथए। आफ्नै 
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जीवनलाई जोिखममा पारेतापिन सत्यलाई उनले किहल्यै पिन आफ्नो ओठबाट 
लकुाएनन।् यस यगुमा पिन उनले जःतै ौ ापूवर्क िन ावान भएर हामीह ले 
काम गरेर देखाउनै पछर्।"-एलेन जी ाइट कमेन्टस,् द एसिडए बाइबल 
कमेन्टरी, ठेली ४, प.ृ ११८४बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
अ) तपाईँको ःथानीय चचर्का सदःयह सँग एिलयाको सन्देशको साथर्कता 

अथार्त ्मह वपूणर्ताको बारेमा छलफल गनुर्होस।् तपाईँको चचर्ले यो 
सन्देशलाई बझु्न र त्यसलाई फैलाउन ूितव ता देखाउन तपाईँले 
कसरी सहयोग गनर् सक्नहुनु्छ? 

आ) " दय अथार्त ् मन पिरवतर्न" भएका मािनसह को व्यिक्तगत 
अनभुवह लाई सु हुोस।् ितनीह  कसरी पिरवतर्न भए र केमा 
पिरवतर्न भए? ती अनभुवह ले ितनीह को र ितनीह का 
पिरवारह को जीवनमा के असर पारेका िथए? 

इ) यिद हामी आफैले बिप् तःमा िदने यूह ाको भिूमका खेलेका छ  भने 
हामीमा के कुराको अपेक्षा गनर् सिकन्छ? त्यस जवाफमा के 
व्यवहािरक सन्देश पाइन्छ? 

ई) "पिरवारका नीितह को घोषणा वा दःतावेज" तयार पानुर्होस।् त्यसमा 
बाइबलले पिरवार कःतो हनुपुछर् भनेर बताए अनसुार त्यसका नीितह  
लेख् नहुोस।् कुन ्आधारमा तपाईँले ती नीितह लाई कोनुर्हनु्छ? तपाईँले 
यस पःुतकमा के पढ्न ु र िसक्नभुयो जसले गदार् त्यसलाई आधार 
बनाएर तपाईँले नीितह  बनाउनहुनु्छ? यो अ  िवँ वासीह लाई पिन 
बाँड्नहुोस।् 

उ) परमेँ वरबाट भािगिहँड्ने वा बरािलएर िहँड्ने तपाईँका छोराछोरीह को 
िनिम्त तपाईँ बाबआुमा हनुभुएको हैिसयतले बाइबलमा भएका के 
ूित ाह  छन ्ती तपाईँकै िनिम्त हनु ्भनेर दावी गनर् सक्नहुनु्छ? 
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